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Amit meg kell valósifaauak. 
Szilveszter éjjelének haranQja az 1935 ös évet a mult 

temetőjébe ki~érte. Reáborul lassan a feledés sötét fátyola, 
azután csak a visszaemlékezés fog kutatni benne. Eltünt 
visszahivhatatlanul, nincs emberi hatalom, mely eQvetlenegy 
pillanatát is visaza tudná hozni. Megihlet6déssel és szomoruan 
nézünk vissza rá. Akinek csapást, küzdelmet és keserüséget 
hozott, ujra átéli lelkében ennek terheit. Akinek a boldogság 
egéh61 valamennyit adott, hasonlóképen elkomolyodik. Saj
nálja, hogy letelt. Olyan volt a tegnap esti hangulatunk, 
mintha halottak napja lett volna. A fájdalomhoz aggodalom 
is járult. Egy ismeretlen jövO előtt á1lunk. A jövO pedig olyan• 
mint egy ködtenger. A hatát:ozaUanság érzete, a bizonytalan
sád félelme ráborul mindenre, mi inkább ködöt, mint napfényt 
látunk. 

Lelkünket a kötelesség érzete is rneJZszáHotta. Mert 
visszatekintve a multba. véJthl né1ve a tenJZeren. a hullámo·· 
kon, a küzdelmeken a veszedelmes zátonyokon, amelyeken 
lelkek és életek törtek össze s mi szerencsésen meJZmenekül
tünk. H:ilát adtunk, kö~zfnetet mondtunk a kapott jókért, az· 
élvezett keJZyelmekért. Azt nem mondhatja senki sem, hogy 

! nincs miét·t hálát adnia Istenének. A levegö, a nyuJZodt 
föld, az e.tészséQ mind olyan adománya Istennek, amelyet · 
csak akkor tudnánk kellőJeg becsülni, ha romlásunkra tör· 
ténnének, most észre sem vesszük értéküket. S ki ad ezekért há· 
lát? , . Meg.zondolatlanul feledékenyek va.zyunk l Életünk 
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minden perce a hatalma.~ Isten bökezü adománya, melyekért 
forró imával kell köszönetet mondanunk. 

Szil veszter estélyenek ez volt a hangulata. Ma uj napra 
virradtunk A te~napi hangulat ma olyan, mint az orgonaszó, 
l'gyan édesbus, melyhez hiányzik az éne}l, hoéy érzéseinket 
átformálja és egy uj jövő érzésvilágába átvi~!)·e. Ennek az 
éneknek csodálatosan hatalmasnak kell lennie. hogy bizoy
talanságunkat, az ismeretlen jövő feletti kétségein}(at elvegye, 
bátoritólag feiPrösitsen és ui munkára serkent~en. Ez az ének 
a Veni Sancte, a Szentlélekisten segélykérö himnusza, a 
Qyönge ember könyörgése a segit6 Hatalmashoz. Erre van 
szükségünk ma, az uj esztendő első napján, ho~y a progra
munkat összejlJitsuk s ennek keresztiilvitelé hez IP gy en 
kitartó er6nk. Ez az ima adja me~ a lendületet a jövö mun
kájára s a balszerencsében eröt ad az nj vállalkozásra, a 
felkelésre. 

Mi legyen a programunk erre az uj esztendc~re ? Mi az 
amit okvetlenül el kell érnünk ? . , Az okossá~ diktálja erre 
a kérdésre a legtökéletesebb választ ! S ha az okossáJ! fo~ja 
diktábJi, akkor meggondolva azt fele 1hetjük: azt törekedjünk 
elérni, ami életünkbell a ]eJ!fontosabb, biztositsuk örök üd
vösségünket. Nincs ennél helyesebb program ! Ha ezt bizto
sitjuk, a legelső celunkat érjük el, nyerünk olyan értéket, 
melyet semmiféle földi kinccsel me2szereznünk nem lehet. 

Karácsooy el~tt 8 napos missióban vettünk részt. Egv
házközséQeink hiveinek jórésze üdvösrn használta fel a ke
Qyelemnek napjait. Megtisztult lé!ekkel tettünk iJ;téretet a ja
vulásra, a jobb életre, Krisztus földi orszá~ána k a megvalósi
tására. És ez ami hiányzik, aminek megvalé'sitását sürS!Ösen 
kell létre hoznunk. A mi keresztény életiink ből hiányzik a 
cselekvés, a krisztusi érteJembPn vett lendület. Nincs ben
nünk me.becsüJés, összefol!ó szeretet, mely biztositaná szám
arányunk imponáló su1yát. Ezért van másodrendü szerepü nk, 
ezért tudják .oly könnyen me~boly~atni ~orainl,at s az is!y 
keltett zavarosban aztán nal!yszerü('n halásznak a mi l(árunkra. 

Az örök üdvössséJtünk elnyerésére irányuló munka nem csu· 
pán lelki elmélyülés, áhitatos benső imádsá.(!, hanem az evan
gélium szellemében cselekvö ~let. A becsületesséJten fel~pi
tett, a meQbizható kötelességteljesitésrn alapuló társada lom 
Krisztus ideális Orslá~a. Ez az orszá~ ma~átót nEm lesz meg. 
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ezért keményen kell dolgoznunk. Már pedis! azoknak kell 
érte dolgozniok, kiknek Jel"i é!ete valóben keresztény. Ezt 
a munkát nem lehet a poJ;!ánvoktól várnunk. ezt maguoknak 
kell elvégeznünk. És pedi~ azoknak, kik lélekben is keresz· 
tények, kiknek eQész bensőjük átitatódott az evangéliumi 
igazságos szellemtől. A farizeusi keresztények többet árthat-
nak, mint használnak, már pedig igen sokszor ezek tolakod· 
nak az élre. Ez azt mutatja, hoQy vagy helytelen a felfogá
sunk a keresztény tökéletes életről, va~y nincs közöttünk 
elég számu helves érlelemben vett kereszténv ? Érdekünk, 
hogy Krisztus igazságos földi orszásZa mielöbb me.z legyen, 
ehhez pedig sok és tüzeslelkü apostoli munkásra van szükség. 

A kriszlusí élet tevékenységének az alapja az egyéni 
lelki élet. Ebböl kell kisugároznia a megbecsülésnek. Meg
becsülés nélkül nem lehet összefoQéan hasznos munkát vé
gezni. Sikerteleosél!ünknek éppen a megbecsülés hiánya az 
oka. Mi nem tudunk egymásnak örülni, az er6ket szélforgá
csoló kárörvendés uralkodik közöttünk Ne éJtjen a gyülöl· 
ködés lángja keblünkben, amikor hittestvérünknek jól megy 
a sora. Hisz ebböl mindnyájunkra előny származhat. Segi-
tenünk és támogatnunk kell el!ymást, ami szintén a niegbe
csülésböl ered. Igy kellene összefogni erőinket a meabe
csüléssel. a támogatással, az egymás iránti szeretettel er·. 
kölcsi és anyagi értékeinket összehozni, hogy eQy megdöut· 
hetetlen várként álljunk, melyben nemcsak örömünk teljék, 
hanem lf!lki és földi hasznunk is váljék belőle. 

Elménk ezt igy helyesnek látja és azt kérdezi azonnal, 
miért nem lehet ez igy a valós~gb:m? !<vnnyO erre a válasz, mert 
nem akarjuk, nem dolgozunk a megvalósifásán. A kényelem 
szeretet, a nemlörödt'mség ura n od ik közöttünk s ezért van az, 
hogy Ogyeink iránt nem érdek:ödUnk és má~ok aratnak bőségesen 
sorainkba n. Ezt a lehelellen hely- elens~~ gel m indnyájunknak észre 
kell vennUnk és megmásitás:1ra 'OrekednUnk. 

Az 1936 os esztendőben ezeknek megvalósilására töreked
jünk. Mtllr !ljU'< nJgy g.J.ll hl .i b~As~s~ges keresztény életet és 
törekedjUnk e keresztény élt: t b öl féiké dó igazs~gokat belevinni 
mindennapi élet ezer féle vonettkoz~sába. Ezt kivánja tOlUnk a 
Katolikus C st lekvés (az A c. i ó Cal o' i~ ét), az okosság és a saját 
boldogulásunk. 
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A missió eredménye. 
A Tudósitó már a s1ep!emberi számába11 jelezte, hogy vá· 

rosunkban dec. 15-étöl 22-ig mindkét plebániai templomunkban 
missió lesz, A novemberi és decemberi számunkban elökészil.ő 

cikkeket is közOltUnk a lelkek mozgósitására. No ,ember közepé · 
tlSI kezdve templomainkban a szent beszédek a missióról szóllak, 
iskoláinkban a bitoktatók a missió sikeréért imádkoztatták a grer
mekeket. Majd tízezer röpcédula vilte a családokba a programmot 
lelkes felszólitással: Mentsd meg lelkedet. A1 elökészitést be vé .. 
gezte a missió sikeréért végzett 9 napos ájtatosság. Hogy ez az 
elc5készilés nagyszerU munkát végzett, mutatja a missió eredménye. 

Mikor megérkezett dec. 15-e, sOrO tömegekben jöttek a hi· 
vek a tcmp1omokba. Nagyon kellett sielnink, hogy helyet bizto
sitsanak maguknak. Egy-egy alkalomkor 8 ezer hivO hallgatott 
szent beszéd~t. A város mintha kihalt vo1na, oly néptelenek vol
tak utcái. A templomokban vo•tak az emberek, ahol ájtatos lélek· 
kel hallgatták az örök élet igéit, Istent keresték, saját lelkOk Od
vDsségének biztositásán fáradozlak. 

Amik a templomban történtek, azokról a &lép Unnepségek
rlSI, szent tanltásokról, meghaló ájtatosságokról nem ifunk sem
mit sem, hisz minden családból ott volt vala~i, aki elbeszélte a 
lObbieknek s igy tudomást szereztür k mindenröl. Mi csak azokra 
a lelki hatásokra térUnk vissza, arr.elyek a szent napok alatt be
töltötték lelkünket. amelynek varáua csodélatos érzésvilágba rin· 
gatta lelkünket; szépnek, melegnek, jóságosnak éreztOk e napokat 
1 azt kívántuk, ne mutjon el ez a szent idö, melrgsége maradjon 
meg illandóan közötiOnk, Ez a melegség megolvasztotta a hideg 
szivekel, puhivá, alkatmassA tette az isteni keg)·elem t.lámára. 
Ami bfin voll bennOnk, attól megtisztulunk, megfUrön.tettUk 
lelkDnket a bOnbánat szentsépének tis~litó vilébtn, a rnegszentelö 
kegyelem ragyogó ruhij~ba öltö"Ztonk. A szennyes betlehemi bar· 
tangot kitisztitottuk, hogy alkalmassá tegytik Kriszlus eljövetelére. 

Tényleg, ezek a napok alatt mi Betlehem be járást v~geztUnk. 
Augusztus császár összeírása helyett a kegyelem hivott Bellehembr, 
a mi lelkünkbe. S mi ott nem talállunk mást, mint egy szennyes 
istillót. Megtiszlogattuk, szerctetUnk melr.gével barátságossá tet. 
tuk s vártuk a szent pillanatot, amikor az O'táriszent~égben, az 
átviltoztatott kenyérben lakást vesz nálu nk jézus, Karácsonyt él-
tUnk At, Megjelentek az engyalok is, hogy velünk rgyUtt Gloriát 
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énekeljenek. Dicsöség. dicsöség, neked Istenünk, verte szivOnk 
dobogása hálásan a dicséret himnusz4•, és éreztUk nyomában az 
áldisos bék~t, a lelki nyugaln1at, amely a legdrágább földi kincs. 

A gyöngyösi lapok is foglalkoztak a missióval. Eszre kellett 
venniök csod3s, átalakító hátását. A Gyöngyösi Lapok többek
költ ezeket irta: Gyöngyös ezévi karácsonya ezen elözm~nyek 
után egyike a legszebb karácsonyoknak. A missiósok reámutattak 
azokra a bünökrr, melyek az emberek közölt letrejöhetö béke és 
szeretet akadályai és bUnUketLmegbánva e nagy ünneppel kezd6· 
dően élik a hivek uj életüket. Nem tarihat haragot, nem tehet 
kárt ar, aki ezeket a bOnöket felismerte magában s a jószándékok 
nemcsak a saját életnket teszik kellemessé, hanem megnyugtató
lag hatnak az összlakosságra, kik bizalmat nyernek és az egymás 
jószándékaiban való hit megkönnyiti az emberek egymás iránti 
megbecsülését. jézus sznlelése eddig a kis házikók, falvak apró 
házaiban szerzett sok lelki melegséget. A városok kOházaiba in
kább C$ak a fénye jött el az Unnepségnek. A köházakban rideg 
volt e fény is, mert kikapcsolták az ünnepbOI a lelket. E nagy 
veszte3ég nem éri ez évben városunk lakosságát, a mi ünnepUnk 
most igazi karácsonyi ünnep le11, mely után e megszerzett kincs 
felett a jövő bt n is őrköd ni fogunk. 

A H~vesmegyei L:.~pokban pedig ezeket alvashatjuk: Nagyon 
szo:noru most a világ karácsonya. Afrikában tankok dübörögnek 
az égb:!ny ul ó abesszin hegyek közt, Ázsiában ja pé n gépfegyverek 
ropogn lk a m Induuri ai vasut si ne i me l lett, Amerikéban végigfu· 
tolt már az embereken az elnökválas2t1s első idegláza, Európa 
országaiban ko t mányok buknak és hé borura kés7.Uintk, nálunk 
panamistAkat haiszolnak a szomszéd vármegyében és öngyilkos 
sikkaszlök revo:vere dörren országszerte. Igazán nem tudni, hogy 
a békességet~hirdetó karácsonyi angyal hová szállhat le ezen a 
karácsonyon, hol találhat bék~i kis zugot, ahoanan a fegyverzaj 
gyU'ölködés, lárm1 e! nem azi. Mégis van most egy városka a 
a világon, amely békés szere~ettel késznl a karácson~ra, Aki ka· 
karácsonyt megelőző héten látta minden este· reggel a zsufolt 
Szent Bertalan templomot és a ferencesek templomát, aki IAtfa 
a szóra szomjas arcokat, az órák hossza tUrelmesen váró bUnbánó
kat, a hibékUiő haragvókat, a templomból egyott hazatérő_ szélvált 
házasokat, az megenyhUive és megvigasztalódva néz a kará-
csony elé. 

A Gyöngyösi Népujság pedig fordulatos Ugyességgel arra 
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mutat ri, hogy azért volt a mostani missiónak ilyen gyönyOrll 
eredménye, mert papjaink t~rödnek a hivekkel. 

A betlehemi barlangból templomot épittet a kereszténység 
és ezt ggndosan ft!nntartja. lsten ke.~yelme a mi lelkllnkb&l is 
templomot alkotott a missió alatt. Tartsuk szent kötelességünk& 
n~k. hogy lelkünk templomát 2ondosan őrizzük, védjük a bün 
szennyétöJ, hogy maradjon tündérien sz~p. Ez lenne a missiónak 
a legáldásosabb eredménye. 

bevenie zászló alatt. 
Nemes szerénységgel ünnepli a magyar ifjuság a le

vente intézmény másfél évtizedes fennállását. A jövendő 
magváért, a magyar _ifjuságért alakult. Nagy munkára 
vállalkozott : az ifjuságból az 0rszág felépitéséhez szikla 
szilárd alapot akar teremteni! 

cdesapák! Édesanyák! Tévedés azt hinni, hogy ez 
az intézmény a katonai előképzés célját szolgálja. Té
vedés azt hinni, hogy ez intézmény szolgálatában eitöl
tOtt heti pár óra~kárhoztatni való idörablás. Nem l Az 
intézmény biztoskezU támasza, testi, lelki pártfogója az 
iskolán kivüli vezetésre szoruló magyar fiatalságnak. 
Egészséges testa, egészséges gondolkodásu fiatalságra 
van sznksége a válságos időket keresztül szenvedö 
hazának! 

"lsten! Haza! Király!". E három szó van jelmon
datként a levente sapka ragyogó pajzsába bevésve. 
Mily fOnséges érzés, mily jóleső n1elegség hatja át az 
az emberek lelkét a három szd megpillantásakor. Hatal
masrtervet 4tszövő jelszó ez. Tökéletes munkaprogramm. 
Az ifjuság lelkében fén)lő krbtályként kell ápolni az 
"lsten! Haza l Király!" fogai mát. A nagy feladat elvég
zés•re azonban nem elé~ az intézmény egyedülálló mun
kája, hanem sznkség van az édesapák és édesanyák 
megértő, jóindulatára. N~héz a magyar sors nagyon. A 
levente szülök arcára is borus vonást rajzol a szebény
ség. De éppen ez ad szigoru keménységgel parancsot 
arra, hogy fiainkat atka l rnassá tegyük a nagy feladat 
végrehajtására. A trianoni sors által elénk áHito!t felada
datot kell megoldanunk l 



Oyllngy~al Katoliku• Tud6alt6 1 

A nagy célok megválogatott eszközöket követelnek. 
Ez az intézm~ny alkalmas arra, hogy az ifju lelkében 
kiformáladjon a kötelességteljesttés erénye. A fegyelme
zés ac~l keze a formáló erö, mely neveli az ifjut, arra, 
hogy bátor akarással és bátor tetterővel nézzen szembe 
a mindennapi élet apró és nagy kötglességeivel. Meg
ható példakent állithatjuk ide a pusztuló Pompeji őrtálló 
katonáját, kinek sisakját, dárdáját .és mellvérljét most is 
őrzik O.aszországban, a Nápolyi Borbonico-n1uzeumban. 
Kr. u. 79· ben kitört a Vezu v. Kénesszagu hamuesője és 
tüzes Iávája elboritottd az egész vidéket. Az életüket 
n1entő emberek kétségbe esve mcnekülnek, de a római 
Katona ott áil az őrhelyén, áll és igy temeti el a láva. 
Ilyen helyzetben találtak rá a r.1odern ásatások. 

A levente szemében ott tündököl az engedelmesség 
fénye. Az int~zmény beoltja az ifju szivébe az elhatáro
zást, hogy engedelmességet fogad mindenkinek a "jó
ban" mindhdlálig. A lelki vezetés SliJárd irányt szab a 
könnyen befolyásolható ifjuságnak. A mi ifjuságunk lel
kiismeretének szavát nem fogja einyornni a kenyérharc 
félelmetes törtetése. Az intézmény leveniéi keményen 
szembe dac'1lnak az élet viharos nehézségeivel. 

A anegbilhlJtó vezetés alatt eJtöltött ifju évek, kész 
magyar fér fit biztosit anak. kik életcélnak valljék az "ls
ten ! Haza! Király!" fogalmá t. 

A harangok ércbeszéde hivja a templomba az ifju 
h:ventéket a fug'alkozásróJ, ahol imádságos lelkülettel 
k~rnek a Mindenhatótól a balsors által oly gyakran lá
t(lg~tott ~zeg~ny Magyarországnak - "Szebb jövőt!". 

Bal~s Fer•nc 

Statisztikai adafok 1935. évról 
Szent Bertalan plebánia. 
Megkeresz · eltelett: gyöngyösi illetöségU 123 fiu, 150 leány; 

ös1zesen: 273 Kórházi idegen illetőség U 15 fi u, 13 leány, össze·· 
se&: 28 vagvis 138 fiu, 163 leány; összesen 301 léitk, melyböl 
törrényts 255, törvénytelen 45. HáziSSáKot kötött: 92 pár, ezek 
kUt~l vegyesházasság volt 1 El halálozott: gyöng~Osi illetőség U 



s. ______________ ~O~y~ön~g~y~6~a~I~K~at~o~ll~k~ua~T~ud~6~s~lt~6------------

l 06 férfi, 96 nt5, Osszesen 202 Kórházi idegen illetőség ü:: 46 férfi, 
27 nt5, Osszesen 73, vagyis 152 férfi, 123 n6, összesen a 215 
Szentségekkel ellátva (felnőtt): 1t'2. szentségek nélkül (ftln6tt): 
35. Más felekezetből megtért a Kat. anyaszentegyházba 1 3. A szent. 
áldozók száma : 66329 

Szentferencrendi plebánia. 
Megkereszteltetett 59 fiu és 51 leány, összesen 110 gyer

mek. Megbaltak össze n 88· an. Ebből felnőtt volt 66, és p( dig 
32 férfi és 28 nO. Gyermekhalálozás 28 Utolsó szentségekkel el· 
látva 50. szeniségek nélkül l O· tn kö:töztek az Örök Biró el~. 
Házasságot kötött 56 pár, ebbOl 3 pár vegyesvallásu házasdg. 
Betegeket 215 esetben láttunk el szentségekkel. Szenáldozások 
száma 92.125 Anyas~entegyházunkba visszatért 2, hitehagyott lett l. 

Hírek 
Boldog ujeaztendöt szoktunk kivánni szeretteinknek és is

merOseinknek az uj ~v első napjaiban. Mi is ezt tesszUk az uj 
év elsO napj~n, kedves elOfizetőinknek ts olvasóinicnak boldog 
ujesztendOt kívánunk. Legyen ez az uj év mindnyájunk részére 
megelégedett, találjuk fel benne igazi, lelki és testi boldogulá· 
8Utlkat, S'eressélc meg lapu'llcll jobbln és lelkeseD teriesszélf, hogy 
ebben az esztendőben ne legyen gyöngyösi család. melynek asz
tatciról biinyoznék a Tudósító. 

Érsekf6fia1torunk gyémántrniséje emlékire az egyház· 
megye papsága NyiregyhAzén Ferences templomot, kolo!tort é' 
lelkigyakorlatos házat fog épittelni. E szent cél megva~ósitása ér· 
dekében u székesfőkáptalan jövedelmének 4 százalékát, f!Z fgy. 
házrnegye minden papja pedig jövedelmének 2 száza'ékát aján
lotta fel 15 éven át. A hatalmas terv rnegvalósifásához már hozzi 
is fogtak és az egyházmegye papságának hő óhaja, hogy Érse~
Mpásztorunk az uj nyiregyházai temp!om<. t mfnél hamarabb fe
szentelje. 

Az Idegenforgalmi Hivatal dec. 17-én kU!ön aulóbustt 
inditott Budap~slre az Ur Katonái elöadáséra. A megrázó ere_U 
darab általános tetszést vállo~t ki a felutazókból. Itt ernliijUk me(• 
hogy a Missa Solemnisre is indit autóbuszjáratot az ldegenfo• 
g\l:ni Hlll!ll. J!l·!l~:C!~li t:'1:t a ft)<lh·H'l\d.11t!v',)llivltal\bll • 
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A dec, 8· án tartott Karitász leán Malrrányi Gyula ~ dr. 
városi tanácsos ta1tott tartalmas elOadást a h•zasságjogról. Igen 
kedvesek é11 látogatottak a Karitász szokásos havi teái, melyeken 
szegényeik ellátására szUkséges összegeket sudik össze. 

Oajdóc1ky Dezs6 és Matusek Márla tulajdonában levO 
mitrahazi Napsugár Penziót dec. 29-én ünnepélyesen megáldot
ták és a nagy klhönség rendelkezésére bocsájtották. A modern 
felsze re lés U, kUiieiére né:tve remek penzió a Mát ra egyik leg
szebb helyén fekszik. 

Nagy ~részvéttel temették el dec. 24-én Katrita Kálmán 
dr. vm. tb. főügyész, e1yh~zközségi Ogyész feleségéJ._ juhászovils 
Gizellát. A jó lelkU uri asszony már hosszabb id6 óta betege&ke. 
dett. Betegségét példaadó tUrelemmel viselte el. Betegségében 
vigasztalta az U í Jézus, kit szenvedései kOzt több izbrn vett ma· 
gáyoz. Lelkének adjon örOk jutalmat az Ur, kinek nehéz szenve
déseit tarelemmel felajánlotta. 

A gyöngyDsl frontharcosok karácsonyi unnepségét dec. 
21· én tartották. Az Unnepségen Tóth Antal káplán beszélt kOz· 
vetlen melegséggel a frontharcos szeg4nyeknek. Az ünnepség 
kapcsán mintegy 40 család részesolt segélyben és 1 ~O gyermek 
kapottt uzsonnát és szeretetcsomagot. 

A Katoliku a Legényegylel d ee. ben megtartott kultur
délutánjai a legnagyobb siker jegyében folytak le. ElOadást tar
tottak: Bobovniczky Gyula hittanár, S1emlér Kéroly gyógyszerész 
és Reisz jakab tanár. A két elsO kullurdélutánon Mágnás Mis· 
kit, az utolsón Veér judit rózsáját adta elO nagy sikerrel az egy
let kitOnö szinigárdája. KOlönösen a Mágnás Miska talált nagy 
tetszésre •. A kOzOnség á Halénos ohajára jan. 12 én uj ból szinre 
kell hozniok a sikeres~darabot. 

Az !merlkéna gyöRgyösi Konventje dec. 10-én jól si
került kullurdélutánt tartott diákjainak támogatására. ElOadó Pethő 
Sándor dr. a kiváló publicista volt, ki érdekesen fejlegette 
Magyarorszái jövOjét a Duna medencében. A nagy számu közOn
ség lelkes tapssal jutalmaala meg az ériékes el6adást. 

A OylJngyGshaiAszl MllkedveiOk Társasága _nov.~, 23, 24 
és 25-én vallásos kutfurest keretében nltY sikerrel.~~ adta elO 
Assziszi Virága cimU szindarabot. A kulturest fényes sikere Cso· 
mós jAnos kántortanltó érdeme. 

' 

l 
l 
' i 
i 
~ 

1 
i\ 

:! 
~: ! 

l .~ : 

.\ 
l 

l ! 

',, 



10 OyBngyöal Katoliku• Tudósltó 

Sebestyén Jinos szOIObirtokos, ki a gyöngyOsiek elött 
jótékonyságáról közismert, a Szent Bertalan templom részére 3 
dr b. értékes ~és sz ép kivitel ü parkett sltárdobogót ajándékozol t. 
A dobogók a Szeplőtelen-Társulat, a Sz ü z Máa i a- Társulat és a 
Szent Tamás· Társu1at oltára elé ktrUIIek. Aki az ls len földi haj. 
lékának diszitésén fáradozik, az embertársainak elismerését ér
demli ki e földön és lsten jutalmát remélheti az Égben. 

A Kat.,•Énekkar javára január 5-én és 6·án a~ Kat. Legény. 
egyletben előadják fodor és Lakatos 3 felvonásos ölJetes vigjá
tékát: Helyet az ifjuságnak. A darabot Mintzé( j á nos rendezi. A 
darab mulatságossága és a kiváló szereplök előre biztositják a 
nagy sikert. A jövetieimet az Énekkar kotta alapja javára fordítják. 

GyOngylsolymoaon deo, 22 én kedves karácsonyfa Un
nepséget rendezett alkalmazottjai részére az Érseki U:-adalom. 
OyönyörUen fe!diszitett karácionyfa köré jöttek össze a dolgos 
erdőörök családjukkal együtt. Bernáth Kálmán erdömérnök a gye!r
mekeknek beszélt a kis jézus meleg szeretetéról, ki nekünk az 
ajándékos karácsonyt szerezte, majd Biró Ferenc esperesplebá
nos szólt a lelnö!tekhez a munka megbecsüléséröl, melyet Jézus 
is megbec.;ült és mt!gszentelt. Azu!án minden család megkapta 
Érsekföpis~torunk 10-10 pengö ajándékát, a gyermekek pedig 
a gazdag karácsonyfa bőséges édességeit 

A Katolikus Legényegylet ifjusága dec. 26 án nagysze
rilen sikerOlt teaestet _.ren jezett. Az ifjuHág családias estjét nagy 
számban keresték fel a tagok, sőt igen sokan kénytelenek vollak 
visszamenni, rnivel helyet már nem kaptak. A fiatalság hangula
tát fokozta az Olietes ajándéksorsolés s a záróráig tartó tánc. 

A Kat. Legényeg.;let kebelében mUk6dO Leányegyesillet 
30 .drb. könyvvel gazdagito!ta könyvtárát _karácsony r a való fl' kin. 
tettel. A leányok azonban nemcsak maguknak szereztek kará
csonyi örömet, hanem két szegénysorsu iskolásgyermeknek is, 
amennyiben uj ruhával ajándékozták meg öket. 

Zászlószentelés. Sz. M~ria=Szepl. fogantatásának · Unnepén, 
a 9 órai nagymise keretében avatta fel P. Hermann Hermenegild 
tarto'llányf6nök a Rózsaf:Jzér-társulat uj egyesilleti zászlaját, A 
tArsulat régi vágya· teljesedeit ezzel. A zászló valóban remekmU. 
Egyik k~pe"a Magyarok Nagvasslonya a kis Jé,us,al s a sz. ol
vas()val e fölirással : Magyarok Nagyasszonya Könyörögj érettünk ! 



Oy6ngyösf Katolikus Tud6ait6 ll 

A misik oldalon rózsafüzérszemekkel körOihatárolt Nagymagyar
orszél a karddal és.apostoli kettös kereszttel e felirAssal : Magyar 
hazánkat óh add vissza nekünk J Mindenki elérzékenyUive hall· 
gatta a tartományfőnök atya lelkes beszédét, melyben bátor hit
vallásra és kitari ó buzgósá1ra serkentette a ltiveket. A zászlóanyai 
tisztet - a buzgó rózsafüzéres - dr, Tremkó Ferencné)öltOite • 
be. Kisdedével Szüzanyánk szent áldását adja minden buzgó 
rózsafüzéres gyermekére ! 

A zászlóra uj ~t bban adakoztak: özv. Batik Jánosné 50 ..fill. 
- Takáts Istvánné 1 P - Harmathné l P - Kovács Józsefné 
60 fill. - Biró Mária l P - Toldi Perenené 2 P - Tóth An
talné 50 f - Krakócki jánosné 50 f - Káposztás Antalné 50 f 
- Munkácsi Józsefné 20 f - Herperger Rózsika 1"50 P - Osz
szesen: 10 P 80 f 

Mirla Lányok Kongreg,ciója Szep1l~telen Fogantatás 
ünnepén tartotta meg az idei tagfelvételét. Meghatóan ~-kedves 
volt, amikor a Mária· Valéria intézet kápolnái!ban a fehérruh is 
le!nyok hüségét igértek a~SzUzanyának. 

Ferences theológusok dec. S.án délután magasszinvonalu 
előadást tartottak a:kulrurházban. A zártkOrU előadásra a meg
hivottak valamennyien megjelentek. A kitUnöen sikerült énekszá
mok, a megrázóan nagyszerU szaval3kórus, a lelkes beszédek és 
tartalmas felvonások nagy tetszést .váltottak ki a hallgatóság 
sorai ból. 

~q: ~ Karácsonyi ünnep~ége volt dec. 22-én ·az alsóvárosi áll. 
elemi iskola Szivgárda csapatának. Igen Ugyesen ~és közvetlen· 
séggel hódolt a kis jézus elölt a piciny gyermeksereg. Az előadott 
.Péterke• c. kis szindarab mélyen meghatotta a -- sajnos -
nagyon gyéren megjelent közönséget, Az elOadás során fehérruhás 
kisleányka mondott meghaló köszönelet és nyujtott át csokrot a 
missiós atyáknak a hozzájuk intézett gzép és emlékezetes okta
tasért. 

· A közp. áll. el. iskola Szivgirdája· december 15-én ren· 
dezte meg szokásos karácsonyi előadását. Az ünnepi szónok fO
tisztelendö~Bobovniczky Gyula hittanár volt, aki meleg közvetlen
séggel beszéll a boldog ,: családi · életnek legszebb ünnepéről a 
kará,~sonyról. A népi szokásoknak sok kedves jelenetét vázolta, 
az iskola nagytermét megtöltö szülök elé, akiknek jós~gos szivé
hez appellált. hOiJY szerezzék meg adományaikkal a~ iskola s'e-
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génysorsu lanulói számára is a boldog karic~onyt, hogy az áriat
lan gyermekszemekbOI a megváltó szeretet DrOmei sugirozhassa
nak. A mai nehél, gondokkal teli élet közepett jöjjön a g(ermek 
jézus : minden gyermekhez, hogy emelkedett szivvel 
éneke hesse a O'óriát. A mllsor 9 számból álfott. 
Minden kis duabban a szereplök a leepompisabban állották meg 
a helyllke•, u~y .. hatottak minth1 a szerepeket egyenesen nekik, 
az c5 számukra írták volna. Megérdemelnék, ·hogy nevUket is le· 
kOzDijük, de helyszüke miatt ezt mellőznllnk kell. 

* * * Örömmel ~adhatunk birt arról, hogy főtiszt. Bobovnic~ky 
Oyula hittanár szivhez szóló szavai: nyomán több szUiö kllldött 
ruhanemlit a szegénysorsu tana'ók számára, mely adományÖkért 
ezuton is köszOnelet mondaz iskola fgazgatósága. -----· . -· 

Az alsóvArosi egyházkDzségi képvlselötestDiet dec. 5-én 
rendes gylllést tartott, melynek keretében a január vagy :február 
hóban megtartandó egyházközségi képviselőválasztások elökészi
tésével, a temetői utak rendezésével, a Bithory· uccAban lévO kO
kereszt környékének c;inosabbá téleléveJ, az ÉrsekföldOn létesi · 
tendO templom-iskola és ovoda kérdésével s egyéb ··ak(u,Üs 
Ugyekkel foglalkozott a képvise~ötesUllet. A tárgyakhoz az egyházi 
einOkOn kivlll dr. Tremkó Ferenc:vil. elnök, Mádi Ferenc, Szmol
nik józséf, Zihonyi Oéza, Szentgyörgyi Dezs~. Nagy Ferenc, Fe
hér Klotild fönOknö, Buday Ferenc és B1logh Ferenc szóllak hozzá. 

A Kat. Kulturhá~: u'ján P. Hermann Hermenegild ferences 
tarlom4nyf6n0k tOO méler meleg ruha anyegot .aj~ndékozotl kará
csor.yra az al€óvárosi h1rom elemi iskola szegénysorsu növen
dékei _részére. A kicsi jézus áldja meg a nagylel kO adakozót ! 

Az alsóvArosi rózsafUzér:térsulat uj zészlajára a dec. 
számunkból kimaradt adakozók: Vidi J· né 1· 50, Fejes J· né 2·
Király Mancika t·-, Nagy M. -·5o, Tó'h Anna -·50, Ifj. Ko
vács Sándorné t·-, Kovtcs: Józsefné -·60, Biró Mária ~ ·-' 
Farkas Apollónia csoportja tl·30, Vlazák_ K-né 1.-, Háberlandné 
t.-. Karácsonyiné 1·-, juhász Gergelyné t·-, Kerekes Imréné 
-·so, Kovács Antalné 15-, Hern{cki M. -·so, Kovács J·né 
-·40, Szila F-né -·50, Eperjtsiné -·40. jüger H-né -·so 
Kovács Teréz t·-, Hangosi józsef t·-, Szabó jáno~né t·-, 
Rigóné t·60, Virág Rozál -·50, Bodor jánosné csoportja 11•70, 
Bognar Julianna t·-, Csoszánszki Róza l·-, Cs~pe Anna cso-
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portj~ J·-. Magyar Perenené t·-, Bádonyi ju'ia t·-, Reviczki 
N:ária J•-, Po!ye Lajosné 2-, S2molnik Józsefné s·-, NtAY J. né 
1• ___ , T6~h Antalné -·60, Makács Ferenc né c.-oportjébol Mun-
kácsi MAria 4·-, Sénáor htvánné t•-, özv. Szatmári Józsefné 
t•- Toldi Méria J·-, Lip!ai~ Ferercné 1·-, 0} uao~ovics Jó· 
zsefné 1·-, Barták Erzsébet 1•-, Huntik Józsefné J·-, S!mol
nik Józsefné t·-, Reviczki Hona - 50, Bádon y i Ftel - •40, 
Ecsegi Mária -'20, RevicLki MAria - 50, Ku'csár jAnosné 1 ·
Kiss jánosn~ 1'-, Makács Ilona t·-. M. Perenené J·-. s a 
Hlbbi tagok l\sszesen 19 40, Lehotai Sándorné 2·-, Szatmáry 
Józsefné 1•-, özv. Német jénesné -'60 Osszelen 98'10 pengO. 
A RózsafUzér Királynöje jutalmazza meg a jó szivek nemes á'do· 
zalosságát l 

Kegyeletteljes ünnepl napok volttak a szent misszió 
napjai. Fölemelő és imponálló volt ez a missziós hét, Mintha egy 
templommA vál~ozotl volna Gyöngyös városa. A Szent Bertalan 
templomban a lazaristák, a ferences templomban a kapucinus 
atyák szórlák a krisztusi igék tiszta buzáját a lelkek talajiba •• 
A nap· nap után z~ufolásig megtelt templomok bizonyilják, hogy a 
lelkek mennyire szomjuhozzák az égieket. A Szent Bertalan temp
lomban a gyónók száma tulhaladta az 5 ezaet, az áldozók fzáma 
a 9 ezret. A ferenc~s templomban közel 4 ezren jiruUak a bUn
binat szentségéhez és 6000 nél több volt az áldozók néma. A 
missió eredménye szép, de nem teljesen kiel~gitö. Sokan szorong· 
tak ugyan a missiós atyák szószéke alatt és g}"ónlatószékük kö
rUI, de még!s akad:ak, akik nem ismerték fel Kriszfus lé'ogatá
sának idejét. Fél ö, hogy ezekre vonatkoznak az Ur szavai: "Ke
resni fogtok engem, de nem talállok, mert a ti bOneitekben meg
haltok!" Eg)'ebekben a lelki hatásokat nem lehet kUisöképen 
megmérni, bizon} os azonban, hogy Iste n áldésa ezekben a na. 
pokban bös~ges \'Olt. ReméljUk, hogy a ~ok jó föltételnek meg 
lesz mielöbb a kUI~ö, lá' ható eredménye: A katolikusabb és igy 
boldogabb élet l .• 

Elöljárók eskütétele. Az alsóvárosi sz. István és Szentlé
lek· társulatok ujonnan megválasztott elöljárói Karácsony ünnepé
nek másnapján tett~k Ic hivatéilos eskOjUket. Az eskü növeget a 
hézfOnök p!ebános mondotta elO s ugyancsak O intézett buzditó 
beszédet az uj vezetőséghez és a megjelent tagokhoz. Az eskü· 
tételt sz. mise és közös sz. áldozás elOzte meg. 
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Az afsóvérosl egyhézl~· énekkar Ct~ilia·vacsorája mult 

számunkból helysz ü ke rniatt~. kimaradt. A vacsora egye bk ént ki
tUnOen sikerlll t. A _tagok és jóakaró pártolóik teljes számban je
lentek meg. Közben P. Kováts Raymund házfOnök-plebános Od· 
vOzölte a vendégeket és a Kar további müködéséa e lsten áldását 
kérle. Az egyházi elnök után Lehotai jános világi elnök és mások 
is felszólaltak. A barátságos együttes a késő esti órákig tartott. 

Az Énekkar tagjai dec. 22-én testületileg járul tak az Ur aszta lá· 
hoz szép példát adva ezáltal arra, hogy a testi szórakozás mel· 
lett a léleknek is meg ke1l adni a:m3gáét. 

Karácsonyfa ünnepély volt dec. ll-én a püspöki elemi 
iskolában. A kic~inyek kedves Slavalatai, P. Rogér hitoktató al
kalmi beszéde és örvendetes karácsonyi énekek telték meghitté és 
bensOségessé a csillogó karácsonyfa körül összejött szülOk és 
növendékek hangulatát. 

Pásztorjétékat is adtak elO a gypUspöki iskolások Kará
csony napján és a reákövetkező vasárnapon. Előadás közben P. 
Rogér beszélt kedvesen a karácsony örömeirOI. A mejZjelentek va
lóban kar 1csonyi örö tn öket élveztek a megható szinelöadáson. 

A Fejérváryné intézetben dec. 6 án az elemiiskolás nö
vendékek H. Hdjtay Etelkának Gyere Mikulás c. szindarabját 
adták elO szép sikerrel. Az elöi:dás végén 250 drb. szerelet
csomagot osztottak ki a Slegénysorsu növendékek között. 

December 8-~n a feh:övárosi zárdában a Mária· L4nyok 
FgyesUlete szépen sikerült ünnepélyt rendezett. Az Onnepélyt Tóth 
Antal káplAn beszéde nyitotta meg, aki a zsufolá~ig meglelt is
kolaterem ben a Boldogságos Sznzröl, mint a legtisztább any áról 
beszél·. Után J a Mária Leányok Kincs Istvánnak a Kongregációs 
E·em c. egyfelvonásos szindarabját adtak elő meglepö Ogyesség
gei.A pajt.sjáték és. a kUiönböLö énekszámok u!án 220 an vették 
f<!l a csodá~ érmet az intéut kápolnájában az Unnepélyes li
tánia v~gén. A szinelöadás jövedelméb~l 14 szegénysorsu ~n·er-

mek kapott t~li ruhanemüt. A ruhanemok elkészítését a .Mária 
Lecinyok i·állal·ák magukra. 

Uj egyh é zi é nekkar. A gyöngyöspOspöki hivek régi óhaja 
való:;ult meg d.!c 14 én. E nilpon este 6 órakor a házfOnök pte
báno:; elnöklele alatt népes összejövetel volt az elemi fiu iskolá
lában, ahol nagy lelkesedéssel kimondották a "Sze nt jános Tem p· 



Oyöngy6af Katollkua Tud6afl6 1& 

lom i Énekkar" megalakulását.. Azonnal megválasztották az uj ala
kulat tisztikarát is. Világi elnök lelt: Reviczki Ferenc, alelnök: 
Mádi Ferenc, pénztáros: ·F01gács Alajos, pénztari ellenőr: Pattes 
János, jegyz ö : Nagy; János, KarvezetO: Sike MikJós igazgató, 
könyvtáros: Nagy jános, háznagy Patőcs István, számvizsgáló 
bizottsági tagok: Kovács István, Mádi András és Német józsef .. 
Az egyesOlet mOködésére kivánjuk az lsten áldását! 

(} zenetek: 
Előfizetőinket tisztelettel kérjük, sziveskedjenek az 1936. évre 

az elOfizetési díjat a Sz en t Bertalan plebánia hivatalába el juttatni, 
hogy a Tudósiló elöállilási és kézbesit~si költs~geit rendezni tud
juk, Aki a Tudósitó 1935. évi számait megőrizni nem akarja, 
sziveskedjen e szamakból az 1, 8. 9 és a 10·et hozzánk eljuttatni. 

f/iféleti tájékoztató 
Január hó, Sz~nt dertalan plebánia, 

1. Szerda. Reggel 6 órakor a Szabó Társulat offertóriumos mis6je. 9. 
órakor ünnepélyes szentmise Szentségkitétellel, 3 órakor vrcsernye helyett 
litánia Jézug Sz. Nevérc51. 

3. Péntek. A hónap els·5 péntekje. Reggel 6 órakor Szentségkitétel· 
les szentmise Jézus Szent S!lve: tiszteletére. Reggel 6 órától a szokásos 
elsc5péoteki gyóná-ok. A városi Menhíz kápolnájában· eKész napon~ Szent
ségimádás, 

4. Reggel ü órakor éndkes nentmise a Rózsarazér Társulat élő tag· 
jaiért. 

5. E!sc5 vasárnap. Jézus Szent nevének ünaepe. Reggel 6 órakor az 
Oltáregylet off{'rtóriumos miséje SzentségkitéteJlel, fél 7-kor a Szent Tamás 
tár~ulat eskü mi~éje, n órakor t1rtnepélyes szentmise segédlettel. Délután 
a órakor litánia Jézu~ SLent nevérc51. E~te 6 órakor szent beszfSd, utána 
Jé'lus s1.ive a!tatoaság. 

6, Hétfó, Vizkereszt ünnepe. A cseogetyüs persely összegét az af· 
rikai missziók támogatására küldjük. Reggel 6 órakor a szent Kereszt 
Társulat eskü mi~éje !) órakor ünnepélyes mise segédlettei.~Délután 1 órakor 
a Róz'lafüzér Tár~ulat tartja tisztujitó gyülését. 

Vizkereszt napl án és n~ oleada alatt házszentelések, A mag,nházak 
szenteldse a plebánián elóre bejtlentend~. 

12. A ~:i!.entcsalád vasárnapja. Minthogy az Aktió Katoli&a jelenlegi 
országos programmiának alapgondolata Krisztus és a gyermek, eonnek a 
gondolatnak egyes emberel' lelkébe val<\ átültetése céljából a 8 órai szent· 
misP. után ünnepélyes gyermek felajánlást tartunk. Ezen ünnepélyes gyer
mekfelájáolást megelóz61eg három napon keresztül, 9 én, lO·én és 11 én, 
mindenoap este 6 órakor szentbeszéd, utána litania Szentségkitétellel. 

aO C~ütörtök, Rel{gel 6 órakor. a szent Antal ken)·erére adaliozó é!ő· 
kért énekes szentmise. 

:31. Péntek. Reggel 6 órakor a szent Antal kenJerére adakezó elhuny· 
takért énekes szentmise, 
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Szent Ferimerendi plebinia. 
t. U jév n nnepe. lsten tisztelet vasárnapi rendben, 
3. Első. p!ntek, Reg-gel 6 órakor nagymise O!táriszentségge l, 

J ~zns Sz. Szive li té nia a felajánló imával. A jézus Szive TánuJat 
miséje a sz. Sziv oltárnál, 

s. ·vasárnap. jé1us Szent Neve ünnepe. Reggel 6 órakor a 
jézus Sdve Társulat offerlóriumos sz. nliséje a tagok kOzOs sz. 
aldozásával. D~lután a 3 órai litánh keretében ünnepélyes viz 
sz~ntelés a templomban. A mai ünnepen és ennek nyolc:tda alatt 
teljes bucsu nyerhetö a szokásos feltételek mellett s ezek a meg
holtakért is felajánlhatók. 

6 Hiramkirályok ünnepe. Sxokott vasárnapi rend. Délután 
litánia végeztével a Rózsatüzér társulat tartja havi sor ;olásál. 
Imdsigot ,és ado:ninyokat kérUnk az afrikai missiók javára. 

Akik családi otthonukat megáldatni óhajtják, jelentkezzenek 
mielöbb mir mosi a ptebáni a l hivatalban, mert csak azon csalá· 
dokhoz meRyUnk el, ahova elOtetesen meghivnak A házszentelések 
összeirására gyermekeket sehova nem kütdUnk, azok ilyenféle 
m~bizatást tötünk nem kapnak l 

Ked.d Este 6 órakor az U rak Mária- kongregációja hitbul.· 
galmi gyülést tart a ferences Kulturházbln. 

9 10 és 11-én e3ténként 6 órakor sz. beszédeket tariunk 
.,Krisz:u; és a gyermek• eimen. U~yanez alkalmakkor jézus Sz. 
N !Ve litániát is végzünk. 

12 én a Szent család Unnep~n a déiulAni litánia (3 ó) kere· 
t ében ünnepélyes gyermek fel ajanlás lesz, ~nelynek programját 
késObb kOzOljUk. 

Vasárnap. D~lu!án a azokott idOben a ferences lll rend 
gylí'ésezik. 

Megjegyzés l Minden kedden reggel 6 órakor sz. Antal tisz
telet~re st mise és ájta'03sáe. 

A GyönlyOspUspOki sz jános templomban. 
1 Ujév Unnep!n 9 órakor sz beszéd, Oltáriszents~ggel. D. 

u. 3 Orakor ünnep~lyes Vesperás. 
5 D!lelölt, mint Ujév Onnep~n. D, u. 3 órakor vizszentel6s 
6 Hi ro nkir"ályok ü 1nep ~n déleiO!t, mint U jév napján. D, u. 

f ~l 3 ór.skor V ~sper h, m lj d h ízszentelés a POspöki u'cában a 
temp'om'61 ész •kra a 2-2J sz im alatti, vahnajnt az l-tOl kb. 21 
számu házakba11. 

7 Reggel 8 órálól a h \zszen!elések folytatása déli J 2 óráig, 
m1jd d~!uUn 2-től 6 ig, el·3bb a Pilsp~ki.utc4ban, majd. P~sti· 
u1on s vé~ Ol a Bit h ori utc iban. · 

1\ h~n l p többi v 1sárn1pjain d. e. 9 orakor sz. beszéd, nagy
mise, d. u 3 órakor litánia. 

Mind~n szomb::~ton d. u litánia. 



A Szenf Bertalan Egyházközség 
•nyagi ügyei. 

Gy6Jtis&nkack az ivckbco hejcavaett ccfcliti crccllllálye 
21.8(;9 90 P Ehh61 hcfilettck 20,031'70 P-t. A kit auzee kcldi 
·kfll6absér kipczi a hcfisctctlca h!tral~kot, mcly 1,830•20 P-t 
tesz ki. 82 adakozóalt acm filette •'l he a jCI'JIClt adomAaTti 

A10k kclz&l pedig, akik •z•kct jcacztek, mig 19 ·en oem 
tettek elcrct fizetisi k6tclczettsqükack, itt a hefizctctlco httra· 
lék 190 p 

Tovább folytatjuk az adakoz6k DCYeiock k6zliHt: 61Y. 
Grimm Antami 25 P, Kovács Margit til. taoit6n6 25 P, Sz61Jf 
GusdáYDi polg. iskolai taúm6 25 P, Pctróctky Erzsibet ovón6 
25 P. Hcuschrckker lstTtani is gyermekei 30 P, Hoffman Ida 
tanitónO 30 P, 6zv, dr, Gulyts Fcrcac:nj 30, P Martinea Jea6 
szclgczO lakatol m. 25 P, Dózsa József Jókai u. 25 P, Baraa 
Gábor máv. tiszt 20 P, clzv. Oritely Józsefai 20 P, 6zv. Burda 
Jáaosni 20 P, Itertész 6rök6s6k 20 P, KoYáts Jeo6 f0k6ayvcl6 
20 P, Kovács Bila vendéglc5s 20 P. Barát Árpád állampéllltári 
fOtislt 20 P, Nigrinyi Fereae nyomdatulajdonos 20 P, 61v. Hc
tccl&s IstvaDDé 20 P, ~6vér Izahella áll. tanitónö 20, Lctanóczky 
János okl. k6m0vcs mcster 2o, Botlik Gi~a 10, ifj. Hortolányl 
Sáador 1 O, Dózsa László hentes m 1 O, Dózsa Géza cukrász m 
10. Hercdüs Anclrás kömúves m 10, Kiss Imre iskolai altiszt 10, 
Csiptoy Tános G. 116l6&irtokos Pct6fi u. 10, Szahóczky József 
5, ici. HortoJányi Sándor 40, vitil Gazsi Mártoani 5, Hegcelfis 
János 8, Szabóc&ky Giza 51 Ba•cr Eclc tanár 20. Gréczy István 
tcmct6ör 5, Eperjesi János járálhir61áti altiszt 3, Bakó Lajos vá-
wosi dljaok 5, Dotezsil Miklós ny. vasuti raktántok 2, Halmay 
János ny. máv. rakt~mok 2•50, Takács Mátyámé P.postaaltiszt 
11ejc 1. Hajdu Jáaos Érsckf61d 2. Bányai István Énekföld 1. Ma
yer Frida Pcati u. 1, Midi Jáao• Pati u. 2, SchJosscr Lajos 
Érs,kfald 5, Kató Bálint, trsekf6Jd 3, PopelJár Jáaos postaaJ
tiszt 5, Makr,nyi Fereae postatiszt 2, Patócs János sz616tetmcl6 
5, Gábris János városi becsüs l, Háberland Kálmán okl. kömü
YCI lll 5 pcnt6• 

Edd;t kazaltank 210 ncTct 19.955 pea10 adomáoayal, 
most k6zl0ok 50 ncYet 664:'50 P aclomáa.oyal, 6ssiCICil tehát. 
2ó0 nevet 20,619'50 P 61SZC1bcn. 

( FolytatJuk , ) 
· Pajkos Lajos 

cfYbúk6zsiti p41utár01e 
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K ESZ I'T 
minden e szak mába vá
gó munkát: reverendát, 
cin1ádát, cingulust és 
quadrátust, elsőrend ü ki
vitelben, teljes szavatos
ság és mérsékelt árak 
mellett. 
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