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~af.!~'<lll ré~l'n lehetett az. umikor cW
sziir· volt nevezetes dátum ez a nap. au~usz
tus l :t ( iyiin~yiisiin. ~t ásnak. aki nem cn
nek a vái'Osnak szliléittjc. vaf.!~· akit senuni 
sc Hí z ide. ma sem jelent au~usztus t :J-a 
sl'mmi küléiniisct. E~y nap. egy sziirke nap. 
amil~·cn sok van. ami elfolyik a rnuland6ság 
h·n~crén. Annak azonban. akinek itt dohhant 
l'lsiit a szh·p, va~~· akit ~yön~yüsivé alakított 
már· az itt tar·t6zkodás. va~y az idevah) r·ii~cl;. 

(•s emberek szer·ctctc. annak crnll>kezctcs. 
éniíl-(•nc nl'\'t•zetcs és nir·t dátum ez. Vala
mikor·, ki tudja rniJ~·en ré~cn. t•liísziir· inchrit 
cl a Hzcntkírti ~hir·i<ihoz (j~·iingyiisr·iíl c~~· kis 
t•soport. ~li wzcttc iíket '! J::sztvcsztíí szl•nve
dés volt-e akkor is a vilá~on s iík mcneklilni 
kivántak tiile és kön~·iiréif.!ni mentck tahin 
Már·iúhoz? Vu~y a sziilliíhen pusztított írj. is
rner·etlen kúr va~y huj és talán l'o~adalornhúl. 
rernén,ykpdve, va~y az clmírlt veszedelern 
rniatti luHáh(ll keresték rel a Szcnt Szííz ár·
n~·as otthonlit a ~látr·u éilt'>n '.' Ki tudna cr·r·e 
ma mür· mPgfPIPini '.' A nwnct azonhan nt•m 
szakadt rnt•g azc"•ta sP. Az úsiik. az els,·; za
r·ándokok esont.iait r·ég porlasztja az eny(•szet. 
ma~uk pihennek már· riildi zarándokhis utlin 
az iir·iikkévalúsághan lsten pihentt•tli szív(•n. 
de új (•s írj zarúndokuk kélnek (•niíl-ént• 
lltr·a. halott iísiik n~·omitn ír.i unokák. J::s l'Z a 
rncrwt nem szíinik mt•g soha. Amíg (•ll•t h•sz 
itt az iir·pg, sokat szcnwdt•tt nir·os házai kii
ziitt. amiJ.{ hur·anl-{ szt'll a Szt>nt Bt>t·tnlan
tl•mplom tor·nyliht'll. addig miruliir·iikr·t• indulni 
ful-{nak au~usztus t:l-án innen. ha eljiin a haj-

nal, a kék hegyek felé, fárasztó útra. rnert 
viszi. hajtja üket a szív és várja ()ket Mária ... 

Elmenjlink-e az idén is'! l rgyan mi tart
hatna visl-lza '! I~az. ho~y háhor·ír van. vére:s 
(•s r(•mel-1. utolsú mérk()zésr·e látszanak egy
másba horniani a komor· eriík, felettiink u 
légben halált hozú ~épek kavar·o~nak. eresz
tékeitill recse~ ez a vén világ, dc a Szent
kirton Mária szelíd. hékéltetií arca rnosolyo~. 
s va.ijon híítlenül magára hagyhatnánk-e Szííz 
~lár·iát '! Nem most kell-e igazán zarándo
kolni hozzá. vf>gigsírva. végigénekelve. vé~i~
ol vas6zva a hosszú utat, ho~y ne hagyjon cl. 
védjen me~ rninket. határainkat. házainkat. 
(•letiinket! Kicsi áldozat ma e~y poros írt. 
min egész nap .iiu· a hib. ahhoz az áldozat
hoz képe!-!t. lllnit hoznak ma világszerte vér
r·el. kiinn~·el apák. fiírk és anyák. Vállaljuk 
luit az idl•n is. hatalmas tiimeggel. Whbcn 
mint valaha. ~e féljlink elha~~·ni otthonunkat 
háromnapru. amí~ oda lcszlink, J::desanyánk 
majd ~ondol rünk! Önmagunkért városunkért 
hazánk(•r·t me~:vlink kiinyiirögni, abban a biz
tus tudatban. hog~· .. hul már· ember nem se
gíthet. a Tc l'rcíd nem tiirik me~!" 

~lilyPn sz(•p is lcnrw. ha a sziilliíhcg~·pk 
n(•pl' mPIIett. kik a zm·ündokok ziim(>t tt>tték 
eddi~ mindig. most ott menne. ott énekl'lnP 
nagy szüm hun a tisztvise W. az iparos is. 
E~yiitt és sokan. na~~·. felbonthatatlan. szent 
sziin•ts(•glll'n. t•g~·ck lt>nnénk istenfélelemben. 
t'lt.itünk szl•r·etct(•hl•n. J::desan~·ánk ir·ánti tiir·et
ll•n hííst>ghl'n! l ·g~·e sokan leszlink m: idén 
is. amikOI' ki tud.ia hün~·adszor·. augusztus 
1 :l-:'tn hajna l han. a g~·iingyiisil'k nag~· híresírj;~ 
a szt•nth.írti ~hir·iához indulni l'og! '.' 

/J. L. 
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Körülnéztünk. 
Budapesti barátaimmal sétálgatok az egy

kori sikátorok helyén épiilt új uteában. IWröl'
körül mindenütt látszik a nagy tiízvész utáni 
újjáéledés, melyet az ősi város fanatikus sze
relmese, egykori vezetője irányitott utólérhe
tetlen hozzáértéssel, szeretettel és ha kellett. 
eréllyel is. Barátaim elismeréssel nyilatkoz
nak a romjaiból újrafeltámasztott nagytemp
lomról, megelégedéssel szemlélik a pllr éve 
létesitett kis parkokat, a belváros kitünö kii
vezetét, a nagypatak pompás kőmedrét. a 
remek viztornyot Szemben egy templom ket
tős tornya int felénk. 

Mindketten müvészemberek. felcsillan a 
szemük, a szegényes külső alatt míívészi él
mény rejtőzését sejtik. Megindulunk át a 
patakon. Igyekszem őket eltéríteni szándé
kuktól, sétát ajánlok a nagypatak partjára. 
Nem hallgatnak rám. Most már mindenáron 
látni akarják a közelfekvő, régi templomot. 
Rossz sejtéseim vannak. Í~rzem. hogy nagy 
kiábrándulás előtt állanak. Sejtésern nem csal. 
Mindketten ijedten kapják orruk elé a zseb
kendőt. mikor a templomtól pár lépésnyire 
levő régi patakmeder partjára érünk. Az 
egyik megjegyzi. hogy ezt a szagot akkor 
érezte utóljára, mikor diákkorában megtekin
tették a székesfőváros nagy szeméttelepét. 
Zavartan mutatok a meder szélén álló ko
pott tilalomtáblára. melyen alig olvashatú 
betükkel .. dfszlik" a felfrás: • .Ide szemetet 
hordani tilos!" 

Körüljárjuk óvatosan a templomot. Nagy 
kiáltás. Egyik barátom eltünt. Szegén~· nem 
vette észre a templom fala mellett frissen 
ásott "légoltalmi" árkot. pedig hát az auuól 
kiáradó penetráns illat eléggé figyelmeztette. 
Barátom kevéssé szalonkl-pes állapotban ki
mászott az árokból, keservesen tisztogatta 
cipőjéről az agyagos sarat E's a jái·ókeWktiíl 
ottrelejtett emlékeket. de volt hennl' annyi 
akasztófahumor, hogy megjegyezze: .. Ez a 
legbiztonságosabb légóárok az orszlighan. 
mert akit a légnyomás nem csap ugyon. azt 
eltemeti a leomló templomfal." 

Az árokból kikerült füldet term(•szl'tl•
sen a sekrestye falához hán~·ták. úgy. hog~· 

sikerült annak ablakát a fiild szinéi'e hozni. 
A torony alatt félve lépkedünk: az (•szaki 
torony fels6része lassan. de biztosan omla
dozik, a tavaszi széllefeszegette róla a húdog-

tetőt, a Iezudulú csapadék a l'alon limlik vé
gig. Az északi toi·on~· mPIIf> l'gy I'OZ'Zant kocsi
I'Zin t;imaszkodik. hPI11H' Pg~· nwgsziint t-gyesü
let tu Jajdonát k(•pt-úí tpmetkeü•si kocsijával. 

Hl'l(•piink a tPmplomha. Barútaim ajká
ról csodülkozó kiúltüs hangzik. SOI'ba lulmul
.iúk a remekehhn(•J I'emt>kehh harokkszohro
kat. oltúrokat oltüi·k(•pt-kl•t. szúsz&ket. ~leg

találják a csodúJatos míívt'•szi iisszhangot. A 
templom ragyog a tisztasúgtúL ~em is csoda. 
hiszl'n a szpg(•nygondozúniív(•I'l'k kis szahad
idejiikl't a templom f.!ondozúsüval tiiltik. l\lei·t 
sajnos az is szegény! Elhag~·ott! Arva! ..\ 
pompús (•pítésü falak mf>g áll.iltk az idiík 
viszontagságüt. de a tetcik alatt kiii·iis-kiii·iil 
hatalmas vízfoltok t'•ktelenkednek. ~émely 

hel~·l'n múllik a vakolat. Felmegyiink a pad
lási'a is. ljedtl'n úllapítju k meg. hog~· a tetií
csl'n'pek szúzai hiúnyowak. a tetiízet fed(•rn
szl'rkezete mt'•g úll. dl• a J(•l·ek null· korhad
nak. a lwsivítú sz(•) nap-nap mellett ú.iahb 
cserepeket vet le. a víz pusztító munkújának 
sem vet gátat. 

Hangtalanul hotorkáJunk le. Eg~·ikiink 

sem szúl. de eg~·pt gondolunk: rniért kell 
tt>tll'niil n(•znie a vú1·os lakossú).!ának. hogy 
az iísiik rnüvészi alkotúsa szl'mhítomást mef.!y 
tiinki'e '.' V ;"u·osu nk úgyis szpg(•ny rn ííeml(•kek
ben. Ki vállalja az utúko1· elc'ítt a mulasztá.-. 
tiibbé jc'mi m•mtelwtií fPielc'iss(>g(•t '.' Igaz. hogy 
neh(•z idiíket Niink. de ha magúnépítkezésl'k 
(hái' korlútoznt) m(•gis foJ~·IHtk. nem le
hetne-e jóakarattal. az immüi·on !IO '' .. -han 
katolikus lakosság jogos (•I·dekl•it szem eliítt 
tm·tva. nwgakadúlyozni azt a sz(•gyent. hogy 
eg~·ik legszehh kiiz(•piiletiink az illetl•kesek 
kiiziinyiíss(•ge 111 i att szPrniin k lúttúm lill' gy 
tiinki'l' '.' Tudomüsunk szl'l'int a SZl'nt Orhün
tl'mplom a ll•n•nt(•k hivatalos tl'lllploma lett. 
Elsfin·ndii llt'\'l'lt'•si Pszkiiz vcdna. ha a jii\·ci 
''t>mt'·n~·s(·g·c·. a Jll:t.!..!',\'ill' itjt'Js<t).! l;ttnú azt. hogy 
ami szt•jwt (•s .iút l'lt>ink rúnkhagytak. azt 
meg is kc•ll hpc·siilni. Í!!~· azt(tn ne esodálkoz
zunk azon. hog~· a h•mplom l•lhag~·atottsúgát 

látva. az utt·ai gyPI'ekek szc'•rakozüsk(•pen he
\'t'I'ik a tl•mplonl ahlakait. lt>fesze~.retik az 
ahlakrúesokat. lt•I·ugdaljúk a vakolatot :\ há
hm·t'Js JHI~·ztítús kiin•tkc•ztt'-hen naJH'úl-napi·a 
kl•n•sehh az oi'szit).!han a rniieml(•k. hazat'ias 
kiitelesst'·g is, hog~· lll' pusztítsunk ve1·senyt 
az elll•ns(•gl'S homhúkkal. 



Bízunk ahhan. ho~y t'Zen púl' sm· iJ·úsunk 
eljut illetékes lll'lyekt•e is és IIIP!,!ÍIHiul a 
lll'J~·••etUlítüsi munlm. Csupún ez a e(•lunk (•s 

!o!l'lllllli nt:ís: IH'III akat•juk a Szent OJ'hún
Íl'lll plomot a :!7 l'\'l' t·onwkha n lwvet·c'i ,J ú kai
utcai kistemplom sot•s:'u·a ,juttatni. ll~·t•nl'ot·nm 

.. hle~enl'or·~almi látvúnyossú~húl'' (•pen elég 
<'~Y is a vlir·mmak ! /Jl. 

Délutáni szentmisék. 
Et'l'<' se llll'l'tiink ~omlolni valaha. Pedig 

t·(·~t·n. a kt•t·t•szt(·n~·idiik hajnaJún ígx volt. 
illPtn~ k(•siihh. az t•sti út·likhan. Lassan ment 
lit a hajnal. majd a l'<'l!~l'l idt•j(ll'e. ,\ kat·ú
l'son~·i. (•ji'(•Ji misl' lll'lyett llHÍI' müsodik l'\'
hen d(•Jutún. illl'tn• t•sti szt•ntmisN v(·~Pztiink. 
:\lost. tl'kintdtl'l at'l'll. hogy Pllensé~eink 
iit·dii~i ~azsú!,!!!:tl. t•l•'íszet·etPttel zavar.iúk 
mP~ v(•t•t•el. lmlüllal (•s t•ombollissal a vasút·
nap cJ(•JpJiíttiit. ÍJ!,!~· t•etHIL•IkezPtt J::t·spkfiípüsz
tm·unk. dt• ítgy t'l'tHIPikt•zptt valamenn~·i ma
g~·at· piispiik. IH1~y amt•nnyihen a déiPiiítti 
szt>ntmisét a J(•!,!o miatt l't'•llll' kl'll szakítani. 
ilh•h·e llll'~ se leht•t kezdeni. akkor a Ml
utúni út·úkhan motul.iunk szl'ntmisl>t. (iyiin
g~·iisiin a d(•Jutúni st.t•ntmise li ··n·akm· kl'Z
lliidn(•k. Ezt•n a szL•tmist'•n úldozni is szahad. 
Az úhlozni kivúnkozú n(·g~· út·ús szents(•gi 
hiijtiit tartozik tat·tani. '1\•hlit a hatúmi mi
s(•;'l' a hc'i.itiit k(•t úmkot· kell l'lkl'zdeni. 
l'g~·am•z úll tPt'm{•szt•tL'Sl'll a mis{•tmondú 
papt·a is. I~Pn .iú volna h.•J·m(•szt•tt•sPn. ha 
J(·~o miatt m•m ket·iihw el't'l' sot• sl'hol. Lclwt
si•!,!es azonban. ho~~· l'Z a húbot·íts int{•zkl'd(•s 
valamilyen fol'llt:í.han h{•k{•s idiíkt'l' is üllan
dúsul majd. Hisz úg~·is t•(•g(Jta JH'obl(•ma. ill. 
tt•r·v az. ho~~· l'g~·t•s lll'l~·pken a d(•Jutlin me~
l'l'll'W út·újliban is mond.ianak szenhnis{•t. 
mi\'t•l vagy a hivek nag~· száma miatt. vag~· a 
kiiliinf(•Je halaszthatatlan munkúk rniatt so
kan a d(•Jt>lútti szpntmis(•n r{•sztn•nni tlt'lll 
tudnak \'át·oslll'l~·t·kt•n. kiiliiniist•n a kil'úndu
lúk mát• pddi~ is sokszot· a kom ha,jnali út·ük
han hall~attak szpntmisN. lll' lll t·itkún a p; ilya
udvar·okon. Budapesten vasút·- és iinnt•pnap 
uz cmbt•r mé~ d(>Ji rrl t út•akm· is hallgatha
tott szcntmisl>t. 

Ezúttal is l't•lhívjuk a llín•k l'ig~·eJm(•t. 
hog~· a sekr·t•st~·(·ht•n ){•!,!o iig~·t•h.•tpt tm·tt~nk. 
tehát idej(•ht•n l'i~~·plmt•ztl'tiink mindl'nktt a 
lé~iVCRZélyl'C. 

Szent Bertalan napja. 
A na~ytemplomnak, minden gyöngyii

siPk büszkeségének búcsúja augusztus 24. 
Valalw~y mégsem l'cjtjUk ki azt az ünnepsé
~et. ami másutt búcsú napján szokásos. Igaz, 
ho~y tele van a templom, mintha azonban 
ér·eznénk. hogy valami hiányzik. Talán nem 
clég~é ()J t Unnepi köntöst a város? 

Tegyük az idén. és ezután mindig fénylő 
nagy Unncppé, de a lélek ünnepévé az egy
hüz napját. Ez itt, Gyöngyösön igazán nem 
lesz nehéz, mert gyarlók vagyunk ugyan, 
tévedük, dc a templomokat nagyon szeretjük. 
A búcsú napján a község lakói boldog büsz
kes(•ggel simogatják meg templomukat, legyen 
a1. bár kopott. szegényes. A mi templomunk 
hUszkc. szép, messze környéken híres. Az 
ide~enek megcsodálják méreteit, díszeit, ké
peit. Mi nap-nap után látjuk. Tornya, még 
Í'"" csonkán is a mezőn, a szöllőhegyen ~""'~·'. 
dolgozóknak is integet, nagyharangjának szava 
zú~va száll a dombok, erdők felett. f~letünk 
a templom tüvében zajlik le, e város népé
nek sorsa e~y volt temploma sorsával. Ami
kot· a templom romokban hevert, szomorú 
volt az élet is itt. Amikor elemi csapások 
utún újra építhettek az ösök, elsőnek a tem
plomot adták vissza rendeltetésének. A gyön
gyiisiek. a l'elsövárosiaknak élete összeforrott 
a templomuk életével. A keresztviz itt hull 
a rejiikrc. itt láncolja e~ymáshoz a hitves
tüt·sak kezét a stóla. ide térnek be reggel a 
munkúha. piacra sietök és itt mondják az 
elhun~·takt'>rt a Hequiemet. Ne hagyjunk hát 
henne iit·es helyeket. amikor eljön a vasárnap 
és szentmisére jüvünk, nyissuk meg gyakran 
a ~yúntatúszék ajtaját. kuptassuk köveit szi
ves öJ·ömmel. amikor elindulunk az áldoztató
rács l'clé. 

KUHinös érdekesség az, hogy pont Szent 
Bertalan apostolt választotta védőjének ez a 
nit·os és l"eki, az Ö tiszteletére szentette 
tl•mplomút. ~em tudjuk mi inditotta az t'isii
kl•t l'l't'l'. mi azonban ápoljuk és tovább ad
juk a szent apostol tiszteletét. S a búcsú nap
ján sok-sok l'uhász száll majd Szent Bertalan 
relé. jú ~yöngyüsiek imája. hogy mentse, óvja. 
tí.ldja. védje. szebb holnapok felé segitse az 
iít tiszteliik városát. 

DÓZSA CUKRÁSZDA 
=-'7.1'111 Bl•t·talan·utca. ~lozi nwllett. 
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Négyen a cukrászda előtt. 
ldil: vasár·nap l't'ggPI. t'él B-lwr. A nag~·

h•mplomban m<'g javúban l'ol~·ik a diúkmist'. 
Ennek hangzik. l 1g~·ant>hht>n az idlilll'n lcn•ntc
mise is van az Orhán-h•mplomhan. (Szentmisl' 
ugyan van, de vajmi g~·{>ren vannak lewnték !) 
Sa nég~· siheder. mind a n Pg~· iskohíbúl kikl'riilt 
nag~·obbacska köt~·ök siitkél'l'Zik a cukrászda 
l'Wtt. A nap hl'vl'>t t'ag~·lalttal t>nn~·hítik. i'l
dögélnck. A k(•p békés (•s idillikus. Eg~·últa

lún van még tuiború '.1 

Pap jön ki a templomhúL l::szrl'veszi a 
nég~· virágszülat. Hozzájuk lép. barütsügosan 
kezd érdekltídni. hog~· vannak. ízlik-t• a l'ag~·
lalt. voltak-c már szl'ntmis(•n '! Konok hallga
tüs a nilasz ... \z érdl'kliid(•s to\'úhb tart. mirt' 
az eg~·ik szemtell'niil hazud.ia. hog~· ú múr a 
hatos mis(•n volt. (ami persze nem igaz) a 
másik diinn~·ög valamit. a tumnadik nem 
hajlandó vülaszolni. Er·él~·eschh t't>lszúlitüs 
következik. majd p(•ldál(Hizás a rossz t'iúrúl. 
(Ez az utóbbi. swmhítom:hst nem (•r·dekli a 
gyermekekl't.) A newket nwg,leg~·zi. A pap 
t•luh·ozik. ma.id visszat'urdul. nll•rt (•szrewszi. 
hog~· az egyik t'iú. - aküresak a nag~·ok. 

úgy kilr·iilheliil HHS-ban. - nagyot kiiputúna. 
:\fert iísidilk úta ez a megn~t(•s jt•lt•. 

Kitíil látta. kitiil tanulta az a g~·t•r·mpk 

ott a cukrászda Pllítt a padon '.1 :\lintha sútán 
járna küztünk. A bolsevizmus hatúrainkon 
topog, a szelleme azonhan nuí.r· itt szaladgül. 
A pap kl'zd úJr·a n•r·t•sposztú lenni. mert a 
megjell•nése l'f.!Y n~·ugodtahh. kiegyensúl~·o

zotabb \'ih-'tgot. t•lvekt•t. el nem alkudhatú l'l
n•ket hir·det. 

.Mi pedig esak marjuk t·g~·mást hlt>henn 
kt>vés magyarok. A s:Hún kiizht>n a marküha 
nen•t!!! Szavalunk csak a mPg(•r·t(•sr•'il. a 
lelkek megbékél(•s(•r·t'il s m•m wssziik (•szrt•. 
hoJ.,')' eluivolodunk eg~·mústúl.iúszúnMkú. csak 
más utakat jár'ú nutg~·ar·ok . .\ r·omhol;ís szl'l
IPmc JWdig vigyor·ng\·a tiir ('(•lja l'l•ll•. l'Pdi!.! 
most mt'•g ll'nnl' pr···ink t'•s m•',dunk lllt'!.!<Íllítani ~ 

l.cgJobb rnlni»!!OégO árul 

legnagyobb ''é\lft!i.zlék.bftn, 

legolc5óbb !i.ZftboU árAkon 

Szlobodától 
.\ lliP~t'ijult :o;zt. Er·?.so··l .. ·t-to•Bqol .. riiUlal sz•·utl .. •t; 

IP~johhan J.,g-fiunrnal,h fíi~z··r-. , . .,. .. tll•'!.!''';Í.: 11t 

Páldy (Parnpukt Mlhálynál 
S7.f'rl'7.hf'ti br>. l'ont"s kiszolgál;í-;. Szolid ;ír·ak. 

....._.... ... -·-

NITII.IT. 
TAJIKDZTA 

AUGUSZTUS HÚNAPH..\. 

Szl'ul 111'1'/alau pll'brínia. 

Augusztus 4-én elsíi péntek. Nag~·kih•n

eedet v(•gzíik szentgyúmíst. szentúldozüst ví•
gl'znek. r\ l\lenház küpolnú.iáhan egész nap 
SZl'nts(•gimúdás. -- fi-ún clsíi vasúrnap d. u. 
ti ór·alwr az Oltár·egyll•t szokásos szents(•g
imúdüsi •'mí.ia. - 1:\-ün. vasál'llap reggPl a 
4 úrai szt•ntrnise uuin indul a g~·üng~·iisil'k 

íisi szentkúti zarándoklata. A visszuérkl•zt'i 
zarúndokokat til-(•n d. u. li úi'Hkor· t'ogad
.iuk a Külvár·iún. -- Augusztus ti"l-l•n van a 
:-izent Or·hün-ternplom búcsú.ia is. - S úJ·a
kor kiir·menettel indulunk a Szl'nt Orhún
tcmplomha. - :!ll-ún. vasúrnap, Hzt•nt lst
vún napjún az id<'n újr·a indul a búcsú a 
Szent EJ·zst">het-templomha. Induhis S úrakor. 
- :!.t-én a nag~·templom húesúja. Szl'nt Bt•r
talan nap,ja. A szt•nthesz(•dl't Tükiit~· lrnl'l' 
nuítr·mler'l'eskei plehános mond,ja. :\agy iin
nepp(• teg~·iik ezt a 1111pot. A tt•rnplornhút•síl 
nap,iún tl'ljl'S búcsúhan r(•szesiilnek mindazok 
akik ml'gg~·únva. rnegúldozva a Püpa szúnd(•
küra irnüdkoznak. A Púpa szúndéka: az l'gy
húz b(•k(•s tt•rjedí•st•. az er·etneks(•gek ml'g
sz(in(•se. a n(•pek h(•kés l'g~·iittl•l(•st•. 

,o..,·zr·ul Jlf'rlalau plaJ1íuia ""!lllkijll,lll'i hírf·i: 

1/ríza.~.wí!Jul /cijfijlll'/t: Far·kas lrnr·e (•s 
Epl'l'jel'i Er·zs(•hl•t. Lúmi .Jürws (•s :\igr·in~·i 
FI'Hneiska. l ·r·hanesl'k lst\'Üil (•s Túth .\n na. 
Antal Tihor· (•s Búd~· Lenkt•. Szahú Uiszlú (•s 

Bl'SZl' Etelka. Ühlmiillt•r· .Júzsl't' {•s Hl•dr·oss 
Anna. 

Ethnnyiak: ('s(•pün~· .Júzsl't' -1 ht"mapns. 
Kt•r·pk ,Jt',zsl't' i i hl's. T ú th ( i~·iir·g~· t ll hl•tl•s. 
!-i:irlta .Jt'lzspl' ll t'·n•s. Bútor· Ft•I't'IH' !Iti t'•ves. 
B;í(' Bt'•la lll húnapos, Kur·t;ínszk~· .\nna Ka
kuk ,Jünosn(• liS í•ves. Bor·hy lml'l' ;,s (•n•s. 
Bar·an~·i Etl'l Bngruír· :\lih:íl~·n{• ;-,; (•ws, Buri:in 
Kúi'Ol~· ii l'\'l'S. 

Mindazolcnalc, alcilc drága jó Férjem, 
illetve Édesapánic elhúnyta allealmából 
részvéttel leerestele fel, ezúton is hálás 
lcöszönetet mondunlc. 

BORHY -CSALAD. 



Jt'f•rt•m·rf•mli plf'luíuia. 
Augusztus :!-ün, Poreiunkula iinnepl•. 

~;wntmisék li. 7. H (•s !l úmkot·. szt>ntlu•széd. 
:1 Ll'l-{111. Oltút·iszents(•ggt-1 kiit'llll'lll't (•s nagy
mise. --- 1-(•n ll(•li 1:! llt·<í.túl :!-:'tn t\il'(•lig ll'l
.ies búcsúban r(•szesiil mindenki, aki kegyl~

lem lillapotában templomunkat ml•glútogatva 
ott fl Miat~·ci.nkot, Cdviizl(•gyl•t (•s I>icsiíséget 
elimádkozik. Ezt a. húrsitt n:tpjú.han tiihhsziit· 
is l'l lehet nyl•t·ni s iinmagunkt·a. valamint a 
tisztítútiízben szenvedií lclkekt'P lehPt alkal
mazni. --- -1-(•n elsiíp(•ntl'k. !!~·úntatunk eliíüí
d(>Jutún is. -- li-ún t.>lsií va~úmap. !l út·akot· 
szl•nts(•J!es naJ!~·mise. d(•lutii.n. litünia utún pP
eli!! a Húzsal'iíz(•r Tút·sulat havi sot·solüsa. -
ta-ún második vasúl'l1ap. t'l'gJ!el li úmkot· a 
Húzsartíz(•t· Tút·sulat (•nt.>kes nagymis(•je. -
til-én ~a!!~·holdogasszon~· iinncpl'. Szl•ntmis(•k 
J'l'ml.il'. mint iinm•pcn . .\z (•venk(•nt szoküsos 
szt•ntkilti zarlindoklah·úl tl•mplomi hiJ·dl•l(•s 
ittjún túj(•koztat,juk a Kedn•s llívekl't. 
:!11-ún. HegJ!l'l ll úmkot· a lll. Hl•tul (•nekes 
mtg~·mis(•je. l l(•lutún. litünia utún h;ll'lll<Hh'l'tHii 
!!~·íil(•s. l :J!yanezcn a napon van Szt. István 
Kh·ál~· iimwpl' s az lstvún Tút·sulat kiiziis 
mis(•jc. 

p,.,.,.m.,.r·mli JlldJrí 11 i u a 11 y a /;"ij11 y r i h í,.,.; : 
1/rízas . ..:rí!lol Iriilii l".~;-: ~lel idH•t· ,J ú zs el' (•s 

Kit·sl'lllll'J' Ilona. Pút·künyi ,Jt•rúi (•s Bt.>da :\lag
dolna :\I<ÍI'ta. \'ar·J!a Lúszlú dr. (•s B;'trt~·ai J\ a 
~lüt·ia. (ir(•hl•t·z :-;(tudor· (•s :'\y(•ki Ilona. lúit·iisi 
István Oszk:'11· (•s tlamszti (lit.> in r· i eh) Hozú lia. 
:'\aJ!~· hml' (•s :\1'\·ai Anna. tlat·t B(•Ja (•s B(•
J'l'S ll·nut. 

E/111111 !J lak: .\h laka .)ü nos lll (·ws. (i t·é
hl'l'Z .)úzsl•l' 7;, (•vt>s. Pot~· p ( i~·iir·!!~· l'olyl' 
Lajos (•s Pataki Et·zs(•hl•t :1 (•ves l'ia. Bohoiúk 
lstvún liS éves. Hohúnszki .\J!nes Holuinszki 
Fl't'l'lte (•s l'atúl's Ilona li hc'lnapos ll'ún~·a. 

l'ampuk Aruh·ás (•s ~Zl'pt>si :\lat'!!it :! hc'lnapos 
l'ia. Kovül's .)úzsl'l' Ko\·üt•s Istvein (•s Bar·tük 
Et·zs(•hl't t (>\"ps lia. 

Tóth Béla 
vaskereskedése 

Gyöngyös. Kossuth LaJos-utca 

!\liP!;",tt loütur·t \':'r,<:'lr"l. ko•r··~•"' ft•l ~earda:.rurr f··l ~r•·n•lt 

rakt:írarrral ~ To•lllt'\ko•t•'·~i \':iiLtlai•O:ll rnind••ll :~;."_,l k:•·l,-·:::t. 

S~nóllng László 
asztalos-~nester butorrakiára és 
teiDetkezéAI v61lalata. ~o.: .. s~uth·•L :!:.! .... z. 
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A ~zentkútl búcsú - ha nem jün küz
hl'n liltú r·endl'lkez(~s - a szokáshoz híven 
az idc.'•n is augusztus ta-án, vasárnap hajnal
han indul. .t t'11·akor szentmise. Minden részt
n•vc·í ha lgassa lll l'!! ezt a szentmisét, me rt 
msúl'llap ll•v(•n. szentmisehallgatás kütelez(), 
az úton pedig- nines múdunk máshol szent
mis(·t hallg-atni. ~zetmisc után rövid beszéd, 
ma.id indulús. Ezúttal is k(•rjlik a résztvevüket. 
hog~· a J!YiinJ!yiisot·oszi útat elhaladván is 
mat·adjunk l'gylitt. Ha írtkiizhen légiveszély
r·,·il (•t'tl•sliliink. akkor· eloszlunk az erd6ben. 
!'tunk .iavat·észt írg-~·is et·díík küzött vezet. -
.\ híresírn t·(·szt\·evc·í vezetií pap l>uklai Lászl(). 
Visszal'elt' a híresút szoküs szerint ferences 
pútpr· n•zeti: P. (iyuht~· Illés. A prépost úr 
!!,,·c'IJ!ykezel(•se miatt nem tud elmenni hívei
hl•z t'!' nem is tudja l'uJ!adni üket. 1-~g~·üttérzií 
színel a llltesúsokkal lesz azonban. Imád
kozzunk (•t-tl' a szentkírti Szíízanyához. hogy 
pll'hünosunk min(•l elííhb friss egészségben 
írjm hívei kiiziitt ll'lwssen. Szentkúton is kü
liiniist•n viJ!yúzzunk a t·endre. feJ!yclemre. 
ljPdel«'m. t·(•miill•t nem illik a híresírsokhoz! 

\'áro~unk szülöttel. azok a papok. akik 
inrwn kl•t·iiltl'k az ot·szcig kiiWnféle széleihez. 
nyamnta hosszahh-t·üvidl•hh idiírc l'el szokt<ik 
kl'r·t•sni sziiliívürosukat. .-\ templomlátogatók 
a mis(•k.r·c"íl (•szt•t•veszik ezt. Fiílt:'J! júliusban 
'o !tak most itthon papjaink. lg~· a W bbek 
kiiziitt (i úti (l it·t"·heez) Lajos :\lakMúl. ~fiha

Jm·ies (j~·ula plehünos a Temesst>ghi)J, Hor
,·úth Istnin t. h. kanonok :'\aJ!yküllúbúl láto
J!atlak vissza sziilc'ívüt·osukha. :\lihalovics Gyula 
a t·ornün llll'J!szüllta Búnsúghúl üt év után 
hir·t _hazajiinni. hoJ!~· (•dt•san~·jút meglátogassa. 
.\z l·r· Jstt•n l'll!!l'djl'. ho!!Y hosszú távollétl•
IHd t'i.im ,·is~zajiihpsspn l'J!YSZL'r' holdoJ! sza
ltadsúgom ~zaiJc'l ~úndor· is. aki az orosz l't·on
ton tiint l'l lilL'!! Hl-l:t tl'lén. lrnüdkozzunk 
(•t'll' (•s minden IIHlJ!,\'at'(•t·t, aki messze orosz
l'iildiin sc'lvür·oJ!va n(·z hazal'l•l(•! 

Spánylk J. utóda 

UJV ÁRJ RUDOLF 
órás és ékszerész 

GYÖNGYÖS, Kossuth-u 15. 



Pátzay Jáno~. a felsövíu·osi {'gyhüzköz
ség karnag~·a néhüny hetes "zalladsúgm el
utazott eg~·luizhatúsúgi engt•dt"•llyel. Ht•ly<.'ttf'
sítt>sét. mint eddig. Fl'n'JH' Lajos küntor· hítja 
el. - Fer·ene Lajos aki nagy iigyhuzg-alom
mal. kitűnii ráter·mptts{•gg-el{•s tl•hds(•g-:..wl l:ítja 
el a ht>lyPttes kúntori te<.•ndiikl't. majdnem 
megvált Wliink. Kedveziirwk lútszó úllüs 
kinálkozott számúra Pg~· vidéki vúroshan. ahol 
önálló kúntori munkút v(•gezhetl'tt volna. A 
lt>heWségek latolgatúsa után m(•gis úgy dön
tött, hogy itt marad köztiink. Szívhiil iir·iiliink 
ennek! 

Munkában a Szent Erzsébet-templom
eWttl kereszt. Bimer Tibor kiifamgúnwster· 
vette munkába ezt a k<>rl'sztet. amel~Tiil mür· 
többször jelentettlik olntst'linknak. hogy mos
tani helyériil megl'eleliíhh hclyr·p szen•tn(•nk 
tenni. A költségeket iiz\·. Pataki Antaln{• (•s 

édesan~·ja özv. Farkas :\lmvai ,Júzsefn{• l'edl'
zik. A kereszt új Krisztus-alakot is kap {•s 
teljesen útjavitva m(•ltúk{•f)(.'n illPszk<.•dik az 
új templomhoz. A Szl•nt Orbún-tl•mplom l'liitti 
kereszt is megújult Ez is Bir·m•r Tihor· mun
kája. Az átdolgozott {•s új corpusszal Pllátott 
feszület nagyon szl>p . .\z alsúsúr·hpg-yi lwgy
község <iltal úthelypzptt kl•r·eszt{'t szép kiiziin
s{•g jt>lPnlétl•hpn swntl'ltiik fpl július !1-(•n. 

It Ahlaka.Jü~ E~-y halkszaYíl emhl•r· 
hagyott itt minkPt július S-;"m. \'(•kony. dl' 
fáradhatatlanul dolgoz··~ t•mhl'I' volt. :\li is kii
llin rnegeml{•kpziink Húla, hisz hanyatlú {•lp

tének utolsú hónapjaihan is ott ülJott m(•g a 
Tudósítónk sziiletés(•n<'l. Az () szaktudúsa. 
mestersége is er·edrn(•nyPztl'. hogy olyan sz(•p 
kiállításban jelenhl'tiink nwg. ~~·onHiúsz mlt. 
Úlombetűk. szl'diiszl'kr'ény. nyomdaf.!ép kiiziitt 
élte le életl•t. ~lost iir·iik pihenésr·p hívta l'l 
az f"r lsten. Akik ezt a lapot kt>ziinklw wsz
sziik. imádkozzunk (•rtl'. Az iir·iik vilúgossúg 
fényeskedjék neki~ 

Augusztus t;-án ll•sz Bm·osi Fer·erw (•s 
!1. nl'je. ('zin{J-('zintrwr· 'lal'git ~~~ (•n•s húzas
súf.!i juhill'UilJa SZl'lltmisl' kl'I'l'tt•hpJ1 a l"l'l'l'IH'
rl'ndi plébániatemplomban. 

GYÖNGYÖSI 
IPAROSOK t:s GAZDÁK 
HITELSZÖVETKEZETE 
~ll ="T AZ ()l{:o;Z. K• lZ l'. IIITJ·:I.~Z' 1\" Lll\ LZ Ll T.\ 1 ;H . 

•• '\"ll:'\ l; y,,~,':'\ 

Betéteket 
már Pl('" )'Pll~t·t···l 

elfogad. 

KiJlesönöket 
Jl.\="1\I;J){i l. ,.J(ill\·"~ f•·lf. !I:,.JJ,•tt 

l'll:o;T.\I"~EKI\. folyósít. 

A közelmúltban több személyi válto
zlis történt vür·osunk türsadulmúban. A ren
dőrs(•g (•lér·til Ceglédr·e ker·iilt hasonló ww
Hii úllúsha llr'. ( lyiir·kényi László, aki húr· maga 
t(•nylegespn nem volt katolikus. mindig kato
likus módon (•r·zett (>s gondolkozott. Szer·l'tl't
tel és tisztl•il•ttel f.!OIHlolunk rá. lltúdjak(•nt 
l h·. Fe.iérd~· Albert vette át a rendiirséf.! 
vezl'tését. Mint buzgó emeric~más ur·at, 
katolikus köszöntéssel köszöntjük. Dr. Ifor
nylik Miklós helyettes polgímnester. pol
gür·mestemek távozik vúrosáböl Veszprérnbe. 
A nemes l!OJHiolkodású, t'inom tollú úr·túl. 
kinek írüsah al a Tudósítóban találkoz
tunk. meiPg szl'retl'ttel vesziink biresírt (•s 

Isten úldúsút k(,r·.iiik tovúbhi életl•re. Tudo
rnúsunk szel'int a polgúrmesterhelyettPsi tiszt
s(•ghen l h·. Barna Sündor· lesz az utódja. aki
nek r·okonszenves egyénisége eddig is kiiz
szer·etl'tlwn ;Utott. Vasas István postafiiniik 
visszaker·iil l'úniiki miniiségben Miskoler·a. () 
tl'tl'tte ki a kl•r·esztet a posta hel~·iségeihen. 

~em soküif.! volt kiiztiink. de rnef.!hecsiiltiik 
l'inom. úr·i Pg~·(·nis(•gét. A posta l'iinöke Kl'l·
r·ik Lajos lesz. aki Palúnkür·úl keriil vissza 
(iyiing,\'iisrl'. hová r·okoni kiitelékek is Hízik. 
Jstl'n hozta kiiz(•nk ~ 

Lltleczk~· .János, a l'clsiivür·osi üllami 
n(•piskola (•s az ipar·ostanonciskola hosszú 
(•wkl'n kpr·psztiil volt igazgatúja nyugdíjba 
nwnt. A n•zpt(•s(' alatt úllú iskollikhan mindig 
(•her· l'igyl'lemml'l Vif.!~·úzott a mlláser·kiilesi 
nevPl(•sr·e (•s komoly pr·edm(•nyt (•r·t Pl. A júl 
\'(•gzPtt munkús t'•n•kpt most a nyugalom (•n•i 
vúltjük l'el. .t t (•vig volt a nen•ll•s szolgülatú
han. lstpn üldüsüt k(•rjiik tonihhi (•lpt(>r·p. 

Karác~on~·l.József. volt gyiing~·üsi lPúny
polgúr·i iskolai hittanúr·. aki tuirom (•Vif.! volt v;i
rosunkhan. nt'•húny hete a horsodml'f.!Yl'i Súta 
kiizs(•ghl'n IPtt il'lk(•sz. :\hité Púl .Jüszladünv
húl :\laklúrTa kpr·iilt Sl'f.!(•dlelk(•szi rnin«·ís(•f.!hl'.n. 

NEMZETI 
HITELINTÉZET 

RtSZVt:NYTÁRSASÁG 
t;_Y .. liii".\""S. llanisz-t{•r -t. 

lldf•tl'kt•t ,.J fogad. K .. J,-,., •ll• •kl'! ful.vó~ít. 

vitéz Földi Gyuld 

~;y,·,:-.;,;y,,:-;, 11.\="ISZ·TI::I: :-i :-;z.\~1. 

l·n·J.r··si~zol(ts. :o;z,'IIIIl\"1'1.(' !"l'>'f'J•I SZl'l"illt i~. 
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. Készül a Szentkorona-ház freskó.(a. 
:\hu·ton La,jos l'cstcímiívt'>sz, miután a l'rcskú
l'cstéshez sziikségcs anyagokkal rendelkt•zik, 
l'esti a mát• tiihsziit· emlitett t'l·eskút, ami a 
Szentkoronának mcgdicscíiilésl>t úlmizolja. 
Scgítségét·c van Bct·ky ,Jún os l' estcím íí v(•sz. 
aki a Szent Erzs(•het-templom l't·eskúinak l't•s
t(•s(•n(•J t·iivid ideig tavaly itt tat·túzkodott, s 
aki a Szent Et·zséhct-oltút•k(•pet olyan sz<'pen 
nwgújította. A l't·eskól'est(~ssel kap('solatos üll
vünyozúst. sziiks(>gcs kcímíws munkát Bog
dány Lajos kiímivcsmestet· végzi. a teile meg
szokott szivességgcl. pontossúggaL Bogdány 
Lajos a sziikségl's anyagok megszer·z(·sénél 
nagy segitségiinkt·e volt. 

ll.(. Halya"os Nándor július 1:-J-(•n ve
zette oltút·hoz Székl'l'y Et·zséhetet az cgt·i Fcí
székesegyházban. l\lindazoknak. kik .iúkivün
súgukat kil'elyezték. az il'jú pút· ezúton is 
köszönetet moml. 

Mindazoknak, akik felejthetetlen f~r
jem s édesapánk, Grébecz l Sándor el
húnyta alkalmából mély gyászunkat együtt
érző részvétükkel enyhítették, ezúton fe-
jezzük ki köszÖnPfÜnket. l 

Ön. GRÉBECZ l. SÁNDORNÉ 
és gyermekei. 

~----------------~--------~ 
EGYHÁZMEGYEI 

TAKARÉKPÉNZTÁR R. T. 
1-:iil-:l{ ,, ..... ,,,,, ..... ,,~, FI•ll\1:\r(:zi·:n: 
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SZERKESZTÖI ÜZENETEK: 
Társulatl. :\li is hallottunk ttrt•M a plety

küt·úl. hogy l'closzlatjúk a júrnhor· túr·sulatokat. 
Nem tud.iuk. ho~y kinek úllott (~t·dekéhen 

il~·en hír·ek ter·.iesztése. :\li mindPnesetrc a 
JegiJJet(•kesPhh t'Úl'Uillhoz l'onltrltunk tújékozó
dús v{•gPtt. ahonnan azt a megnyugtató hh·t 
kaptuk. hogy etTiíl szú sincst•n. Csupún ada
tokat kí•r·t a kor·münyhatúsú~ a meglévií t<ÍI'

sulatok nlííkiidl•sét·iíl, ho~y a múr· nem mű

kiidií tüt·sulatokat. P~yesiileteket for·ma sze
rint is megsziinteknek jelentse ki. AtTól eset
Jpg sd• leht>t. hog~· olyan tút·sulatokat, me
lyt>k alapszahúl~·aikkal meg m•m egyezö mű
kiidé•st fejtent>k ki. megszüntetnek. Erröl a 
mi tiihh(•vszúzados tár·sulataink Psetében szú 
spm lehet. Türsulataink kis vagyonukat ren
desen kezelik. politikúval nem foglalkoznak, 
('J'kiil<'stelen emht>reket tagjaik közé fel nem 
vesznek. egyh;'tzkiizs(•geink kiilsií vallásos meg
n~·i la tkoz;bai (hú es ú k. temt't(•sp k. körmPne
tek) n{•lkiiliik szintl' múr· t>lk{•pZL•Ihctetlenek. 
:\legsziintl't(•siik nemcsak a tüt·sulatok tagjait, 
hanPill az Pg{•sz g~·iingyiisi katolikus társa
dalnwt súlyosan {·r·intt>né•. csak l't>leslegcs za
vatt okozna a vúr·os {·let{•ht>n, anwlyt·e most 
kliliiniisen semmi sziiks{•g nincsen. .:\yugod
.ion llll'l!. hatúsúgainknak (•pt•n t>l{•g gondot 
okoz a húiHII'Ú\'al kapesolatos tiihhletmunka, 
IH'mho~y újahh gondot n•gyent>k nyakukba. 

..\J,!J,!údú {•desan:nt. ~ajnos a húllOrúban 
t>lkl•r·iilhdetll'n. h11g~· a clr·úga t>mher·élctben 
is n•sztes{•gpk rw lt>g~·enek. Lelkiismeretlen 
l'lllht•t'l'k hir·t•sztl'l{•st-inek azonhan ne adjon 
hitelt. 1-:! . .:·yik "~ {•n•s iizn·g~·asszony hívünket 
lll'llll'l'!.!illl'll azzal .. Yigasztalta" t-gy haret('J'l'iil 
haza{•r·kczett l>ajtúr·s. hogy ria elest-tt. () maga 
.. sajút szem(•Yl'l" lútta. amint megsebesült. 
hallotta kiin~·iirg{•sd. hogy kiitiizzék be, siít 
r·;iad<isul annak is szt•mtanúja \"olt. hogy egy 
hatalmas tank kl'l'l'sztiilgúzolt a szert•nesl>tlen 
sl'lwsiiltiin (•s ag~·ontaposta .. \zúta az .. l'll'sett" 
Inakkl'!.!t··sz-:,··!.!t'.'t'll ittllllll volt kt'·t ht•ti sza-

Kriszt Lajos 
ü,.·öng~·ii,., Ko,.,.ulh-ulc.a 10. 

.Jö' ••• ,,....,,., szdkszerücn kt·,.ztllnck. 

Hirdessen a Tudósítóban l 
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badsá~ra. Az ilyen .. nwgbizhutó'' hirntlktiket 
mindenesetre nem ártann a Wr·vény le~tel
jesebh szi~orával büntetni. de azokat is. akik 
lelketleniil abban telik tirömiiket. hogy il~·en 

hireket továbbadnak l>s felesle~es lelki gytlt
relmeket okoznak. az aggódástól amúg~· is 
bete~ hozzátartozóknnk. Bízzon a jú Menhen 
és élő hittel. reménysé~gel imádkozzék to
vább fiáért. 

Megzavart áhitat. Ami katonni<Wnkhen 
tilos volt a templomok közvetlen kiizeiNlen 
a katonazene és han~os éneklt'>s. Valúszíníí
leg ez még most is íg~: van. Panaszlit türja 
eW az állomásparancsnokságnál. hog~· meg
hallgatásra fog találni. abban bizon~·osak 

vagyunk. 
OrgonabúJ(ás. Azoknak. akik templo

munkban istentiszteletek alkalmával orgomílni 
szoktak. megszoktuk engedni. hog;\' déiulit
nonként g;\·akorolják magukat a nagytemplom 
orgonáján. Erre szükség is van. hiszpn a hí
vek érdl'ke is. hog~· g~·akorlott orgonistüink 
legyenek. G~·akorlás alkalmával csak tPmp
lomi zenét engedél~·ezünk. nem is .iátszanak 
mást. tehát indokolatlan panasza. OJ~·an or·go
nistánk. de talán másfoglalkozüsú PmhPr sin
csen Gyöng~·()sün. aki megengedhetnt' magú
nak azt a fén~·iizést. hogy t)(lahaza sa.iút 
orgonáján g~·akor·oljon. 

Kegyelet. Sajnos nem mi vagyunk az 
oka. Aki érvén~·telen házassúghan H az elen' 
számolhat azzal. hog~· csak a IPgt'g~·szt•r·ííhh 

temetésben fog részesiilni. Aki (•leU•hpn rrwg
vetette az eg~·ház rendelkezéseit. azt nem 
tüntetheti ki az eg~·luíz holta után kiiWnl<'gt's 
meJ.,rtiszteltetéssel. Hog~· az illetií tagja volt-l' 
egyik jámbor társulatnak (•s a tcír·sulat ki
vonult a temetésre. a1. csak az illl'W bír·sulat 
vallási megg~·éizéidésére vet fur·csa rt•nyt. Az 
ilyennek senuni társulatban nin('s hel~·e. rn(•g 
akkor sem. ha ezzt•l a tár·sulat anyagilag 
érintve van. 

Zs. K. :\fajd esak mpgoldc"ldik. .\ lt•p!•
sek t'ol;\·amathan vanak. 

Leventeszülfi. :\li is szomoriran (•r·tpsiil
tiink róla. hog~· a vasür·napi IPwntPmis!•kr·p 
az ifjúvezeWk felvezetik a lt•wntHPt. dl' a 
szt>ntmise alatt kivonulnak a tt•mplorm•liitti 
térre cigarettázni. Hogy ezalatt a magukr·a
maradt leventék hogy visclkedrwk. al'l'c"ll Ün 
is megg~·éizéídhetett. Ehheli (•szr't'V(•tl'liínkl't 
közültük 8 he)~•i iJletékPS SZPr'\'\'l'J. dl' l'l'l'd
ménytelenüJ. Heméljiik. hogy Pzt•ntill meg
szünik ez a tíírhetetlen üllapot. 

P. M. Kossuth-u. A hittudomány t'elfo
gítsa szer·int a szcnt1thlozüs utún kh. lll 
percig mar·ad meg az úldoz<'mál K1·isztus szcnt
sl>gi ,jelenléte. Addig ug~·anis, amíg a szent
ostyüna k az an;\·aga. a kt·n~·(>r· \'l'gyileg l'l'l 
nem bomlik a g~·onwr·ban. 

Özv. B. M.-né. Bizon~·. igaza van. hogy 
szép nagytemplomunknak a két ohlalht'.iú•·at
nál ú.i. kcm(·n~·fáb{ll k(•sziilt (•s l'iíleg küny
nyebben jürú ajt<•k kelh.'nének. .:\z egyluíz
közs('gnek gondja lesz NJ'e. 

K. A. Koháry-körút • .:\r·ra ir·ányulú fel
hívását. hog~· a Szent Erzséht't-templom kü
r·iili rnl>tt'l'l'S gazt és dudvát lef.!ahihh kaszúl
tassuk It'. illetékes helyr·e továhhítottam. Saj
nos én kaszálni nem tudok. mert akkor· már 
magam levügtam vol na. 

Habilesek .József, llolha. Ür·ümmt•l 
kiildjiík mostani cím(•r·p is a Tudúsítút. s kí
vünjuk. hog~· ennek fl'hér lapjai is id(•zz(•k 
ll•lkéht• SZPI'l'tt'tt vúr·osünak k(•pét. Kívánsá
gának nwgl'Pil'liíen a kívúnt híhor·i szúmr·a is 
postár·a adtunk l' gy lapot. A szl'ntk úti búcsú 
indulüsakor·. amin lc'•lt•khl'll biztosan r·(•sztve!!lz, 
irwidsügos lc'•lekkel gondol hizon;\'ÚI'U a zar·án
dokokr·a. Hiúnyozni fog iruwn a ( 's. l. sz(• p 
hang.ia is. mint ahog~· sokan hiányoznak. akik 
szíwsl•n tPl'Zik mt•g l>Hiíl-(•ne ezt a szép 
utat. dl' most a haza. a nemzet az elsií! 

B. L. :\li is hallottunk valamit l'l'hesgctni. 
Bár· szigor·úan a nwg~·m· testv(•r·iség és az 
l'g~·s(•g útjúnak alapján úllunk. rn(•gis szer·W
Iiitt csodálkoznünk. ha e;lht•n a tiszta kato
likus vár·osllan nem talülnának az ernlitett 
úlhis hctültc'•s(•J't' rnüst. esak azt a harcos pro
tt•stcins m·at 

Tas!"~· .József T. fJ. V. 775. Kilzr·padtuk 
sz(•p IPw){•t (•s igazún c'•piiltiink sorain. ~inl~s 
is annül szl'hh. mint mikor· valaki a rúnt•he
zedt'í súJ~·os [pladatok kiizhen is l('lekht•n az 
otthoni lmg~·olluínyokr·a. valliisos hitr·e tá
maszkodik. Jstt•n üldúsa \'(•d.iP (•s kis(•r·je! 

Szent l!'itnin IIUJij~in l'ddig mindl'n c'•\'
hl'n lliH·siJ lllPill a SZl'nt Er·zs(•hl't-tl•mplomha. 
Ta\'a)~· Szl•nt lsh·ún napjún m(•g az Jspibihun 
ja\'lihan l'olyt a munka. dl' az itl(•n a szoká
sos hút"st'rt nwg-tar·tjuk. A SzPnt lsh'lin k(•pt•t 
is útja\'íttattuk. s most Íl.i kt•r·ptht'n l'Z is di
SZl' tl'lll p lom unknak. 

.\hlaka .l:'tnos ,·.~ Ft•rPIH' kiiny\'nyunuhijíumk 
nyomtltlúsa. « iyiinj!~·ii~ 

h•lt•los ldatlt'J: :\lunostury .\tlorjún. 
Szerkt•szlti~l·l!' t'•s kiutlt.hi\'utul : Szcnt Bcrtulan-u. !i. 
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