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Felelős szerkesztö: 
BOBOYNICZlY GIULA 

hittaoár. 

Fószerkesztó : 
IIGIII IDOBJ!I 
prépost plebános. 

Fömunkatárs: 
P. KOYiTS RIJIUID 

pleb6nos. 

Kiadja a gyöng)ösi felső· és alsóvárosi plebinia. 
Egy szám ára l O fill. Egész évre l pengO 

Májusi virágok .•• 
SzUzanyánk oltirát a tavaszi hirdető virágok koszoruja di· 

SLili. Ide seregJenek ünnepi diszben, ünnepi lélekkel, ajkaikon 
felc&endU!O áhitatos énekkel a Szüzanyát szeretö hivek. Mi•rt ez 
az ünnepi öröm, mi ihlette meg a lelket, hogy ünnepi 61alt ön
tött az ajkakra? 

Kint a természetben a tavasz, az ébredezö élet kezdi cso
dálatos szépségeit bontogalni. Az égbolt hatalmas tengere Jq. 
többször nvugodt, tiszta, szep_Jötelenségét egy felh6follocska sem 
&érti. C~upán a mosolygó Dll p szántja át néma JaSIUSig&al tiszta 
kékségét. A levegO oly enyhe, mintha angyaiszinyak simogataik 
arcunkat. A nap aranyos sugarai oly szelidek, hogy szinte sze. 
retnök minden pórusunkon át mohón magunkba szivni. Birhová 
menjUnk, b.irhová lépjünk, az ébredő élet mosolyog fel~nk. 

A tél sivár&ága ellUnt. Hullámzó zöld selyem kOpeay ta
karja be a pusztaságo•. Széles lombsátort nOveitek a félr. Szines 
virágok fakadtak az enyhe nafHugártól, kitárt kelyheik kellemes 
illattal faszerezik a lég gyenge fuvalatát, Az ~let pompázó sz~p
sigei a szemfélő lelket a cl)odá 1kozásba ragadja s ajkira adja 
az elismer~s sza\'ait: szép vagy május, az év legszebb hó
aapja vagy. 

A természet szépségétöl megkoron ~.!ott hónapot Mária gyer-
mekei a Szüzanya tiszte:etére uentelik. Mert Mária gyer
mekei a term~szet ébred~sének pé!dájára uj lelki életre akarnak 
ébredni, maeukat az erények virágival akarják diszifeni. Ök nem 
akarnak azekkal tartani, kiket ném elégil ki a természel ezernemti 
Ariatlan öröme. hanem bUnös hajlamaiknak hódolnak és ~rzéki 



örOmGk utin futnak. Mig a világ fiai a bünt hajszoJiák. addig 
Miria gyermekei Osszrgyülnek a legtis1tább S2fiz oltára köré, 
hogy segitségét~l támogatva erőt meritsenek az érzékiség elleni 
közdelemre s igy a kisértések és a csábitások szakát az fidvöf
ség idejévé varázsolják. 

SzUzanyánkat szeretö gyermekek ezt az elvet knvették m~r 
a kereszténység első századaitól kezdve. Felismerték az Istenanya 
nagyságát, közbenjáró hatalmának mérhetetlen értékét s hajban, 
kisértések idejében. Hozzá esengett e2yszerU, de kedves imájuk: 
AnyAnkl Te fogd meg kezUnic s vezesd ajkaink leheletét ! A Szaz
anyához szálloti fel az elröppenő századokon át a könyörg~ sziv 
sóhaja, de Hozzá emelkednek rnost is az imádkozó lelkek rejtett 
könyOrgései. 

Hozzá, a jóságos Anyához fordu'unk mi is mert Ö a nagy
mindenség asszonya, a teremtés koronája, az egek ékc~sége. 

Óhozzá fotdul lelkDnk a félelmesen hullámzó élettengerének nyájas 
osillaeihoz, melynek sugarai áldásos kegyelmek, melyekkel minket 
gyarló embereket elhalmoz. U'unk, melyen az örökkévalóság ha
ztja lelé evezUnk nehéz, küzdelemrnel telje~, de az Ö kegyelmének 
sugarai, melyekkel elönti, bevilá~itja zarándokságunk utját, nehéz
ségeit könnyUvé teszi. Lecsendesíti a kisértések ellenünk törö 
hatalmas viharait, elsimitja a szenvedélyek feltmnyo~uló sztnnyes 
hullámait s ha a IC!Iki veszedelmek szirtjeibe OrközOnk, felemel s 
átsegit a kUzdelmen. Ha bOneink nagysága megfélem l it, ha az 
lsten igazságos itéletétOI való félelem a ltetségbeesf.s sö!étsé~ébe 

hajt, megielenfk lelkünk egén és eleszlatja a lélek ~ötét c·jjelét. 

Igen, a mennyei Királynő, a mi jóságos Any~nk tud se~iteni 

és fog 1egiteni, ha alázatos kéréssel, forrón szeretö szivvel járu· 
Junk eléje közbenjárását esdekelni, Ha Ö könyörög érUJnk, nem 
eshetUnk kétségbe. Ha Ö fogja meg ke2ünket s vezet az élet za. 
varos hullámai között. el nem merOlhetonk. Ha ránk teriti ol
talmazó pal•stját, biztosan megmenekU! ünk. 

Május illa•os és szines virágai szépségOkkel Sziilanyánkat 
tisztelik. POzzük a természet koszorujába lelkUnk erén} virágait, 
hoay az egész hónapon át illato,zanak 01tára elött, mint a leg
ékesebb májusi virágok. 
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Közös tanácsülés. 
A Szent Bertalan és alsóvárosi egyházközségek tanácsai 

rr.árcius hó 29-én a Slent Koronaház tanácslermében közös ülést 
tarto· tak. 

M11gnin Adorján prépost- plebános elnök több kisebb Ugy 
u'án bejelentelte, hogy Nérnon Felicitász Mária Valéria intézeti 
tanitónövér betrgsége miatt egy évi szabadságot kért. helyettesi
téséről önmaga gondoskodolt, a helycttesifést Korcsmáros Magda 
okl. t·mi 6nö látja el. Majd a Testnevelési és Népgondozó hiva
tal kérését ismertettr, melyben a vezetőség arra kéri az egyház
közsé;;.::ket, hogy a saját hatáskörtikben is mozditsák elö a le· 
ventek~,teles ifjak levente kötelességeik teljesilését azon kOzérdek· 
nél fo !Va, amely ezen intézm~ny létrehozását szükségessé tette és 
azért, mert mu 1a•ztások esetén a hatóság hUntelni kénytelen és 
ez a büntetés a legtöbbször gyermekeik hibájából ártatlanul 
suj•ja a szUlöket. 

Stil!cr Kálmán feisőmezögazdasági iskolai igaze1tó felolvassa 
az intézet egyik tanárának kérvényét, melyben 150 P szUiéöi se
gély kiutatását kéri. javasolja tOO P megadását s ezzel kapcso
latban előadja, hogy a szUJési segélyt intézményessé kell tenni, 
mert a tanárok nem tagjai semmiféle olyan segélyzO vagy bizto· 
siló intézetnek, mely az ilyen rendkivilii nagy terhek elviselésében 
segitségükre volna. 

Dr. Libi~ch Károly ellene szólt Stiller jav3slatának. A jelen 
tse•ben a segély megadását szUkségesnek tartja, azonban az ilyen 
segélyek általánosilására m~r most határozatot hozni nem látja 
jónak, több ok miaU azért sem, mert a tanárok vagyoni helyzeté
től kivánja függövé tenni azon kérdés eldöntését, hogy kinek ad
jon s~gélyt és kinek nem. 

Dr. Náray Béla a városi tisztviselöknél sem tud iyen segély. 
röl. Annál kevésbbé i ie'm ~ny ról, me t t ha az egyházközség hatá
rozatilag rendszeresiti a segélyt, az már tovább segély cime ;: elle· 
nére sem segély, hanem illetmény. Egy ilyen illetményjárandóség 
megadására a tanács nem is jogosult. 

Záhonyi G~za helyteleniii a tétnárok közötti vagyoni megkU· 
IUnböztetést. Egyformán kell segélyt adni mindenkinek. jelen 
esetben a 150.- P segély megadasát kéri. 

Dr. Cserba Béla ugyancsak jggi szempontból bírálja el a 
kérdést és azon következtetésre jut, hogy elvileg elhatározhatjuk a 
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szUié6i segélyek általánositását és egész sereg szociális szempon
tet hoz fel ennek szUksé~essége mellett. A segély nagys~gara 

nézv~:azonban nem tartja kivánatosnak megkötni a tanács kezét. 
A közös tanács ebben az:értelemben határozott. 

Elnök ezután szavazásra tette fel a konkrét segélyzési kérést. 
A 150.- P segély magadása me ll ett tízen szavaztak, mig a több
ség a 100.- P segély megadása mellett döntött. 

A kOzös tanácsülés ezzel véget ért és a Szent Bertalan egy
házközség tanácsa folytatta Olését. 

ElnOk bejelenti, hogy az egyházközségi képviselök választása 
megtörtént. (A megválasztottak nevét a hirrovatban közöljük.) 

Elnök jelenti továbbá, bogy a felsővárosi katolikus hivek 
katasztere eikészOlt s ezen nagy mwnkát az egyházközségi nővér 
végezte el, kinek e munkájában az u•came&bizottak segédkeztek. 

Kéri, hogy a tanács nevében fentieknek érdemes munkájukért 
kOszOnetét fejezhesse ki. Majd igy folytatja: Most az utcamtgbi
z•ttak szervezése van folyamatban. Minden utcában lesz egy egy
hizkOzségi megbizottunk, aki helyettem és nevemben állandóan 
érintkezik a hivekkeL Én szeretRék ugyan évenkint 3 -4-szer min· 
den házhoz elmenni, de ez tízezer hivönél lehetetlen. Ezért van 
szakség me1bizottakra. Sokszor van minden hivömhöz mondani
valom, e megbizottak elviszik minden házho~ ü~enetemet, e:mond
jAk azt és viszont a hivők is megUzenik nekem mondanivalói
kat. Kéri a híveket, hogy az uccamegbhottakat bizalommal és 
szereleltel fogadják. 

A tanács lelkesDit örömmel vette tudomásul a bejelentést, 
majd jeayzökönyvi kOszönetet szavazott Pátzay János karnagynak 
az énekkarok nagyszerU szerepeltetéséért. 

Ezek megbeszélése után az elnök a gyUiést bezárta. 

1/ifélefi tájékoztató. 
Május hó. Szent Bertalan plebánia. 

l. Péntek. Szent Fülöp és jakab apostolok ünnepe. Tekin
tettel a h6nap eh:ö péntekére, reggel 6 órakor énekes szentmise 
j~zus szent Szive tiszteletére Szentsé&kitétellel, Ugyancsak reggel 
6 órától IJÓntatás és engeszleJö szentáldozás. A városi Menház 
kápolnájában reg1el 7 órakor Szentsé&kitétellel szentmise jézus 
Szive imádására. Eate e órakor a Sztnt Bertalan templomban mA-
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jusi litánia. Nevezett litánia az egész hónapban minden déiulill 6 
órakor lesz a Szent Bertalan temptomban. A városi Menház ... ké
poln~jában :este félhétkor jézus Szive litánia, Szentségbetétel. 

2. Szombat. R~ggel 6 órakor a RózsafUzér· Társulat élc5 tag
jaiért énekes szentmise. 

3. Vasárnap. A szent K~reszt feltalálásénak emléknapja. Reg
gel 6 órakor az Oltáregylet offerlóriumos miséje 8, órakor indul 
a bucsu a kálváriára, ahol eztmtbeszéd, szeniséges körmenet és ün
nepélyes nagymise lesz. Este 6 órakor a szent Bertalan fötemp. 
lomban szentbeszéd, utána Rlájusi litánia. 

6, Szerd~. Olajbafőtt Sze nt j ~nos apostolnak, az e1ri flegy· 
házrnegye véd·jszentjének ünnepe. GyöngyOspilspOkiben bucsu. 
Re~gel 6 órakor a Kovác) és . Kerékgyártó Társulat szentmiaéje 
lesz. 7 órakor indul a bucsu Gyöngyö ;püspökibe, ahol szentbe
széd. szeniséges körmenet és U11nepély~R nagymise~ lesz, 

1. Csütörtö i(. R .!g gel 4 órakor szent&nise a budakeszi bucs•· 
sokért. Szentmise után indulnak a bucsusok ezidén százkilencven
kilencedszer Budakeszibe. 

10. Vasárnap. Reggel a,, S·kor bucsu indul a benei Mári
ácskához. 10 órakor a benei templomban szentmise szentbeszéd
del. ~\\ise után a hh,~k a MiriJ szoborhoz mennek, ahol imád
koznak, Este félhat körül érkeznek a hivek a szent._. Berlalan 
templomba. 

16 Szombat. Nepomuki.szent jános vértanu napja. Ree&el 
ó órakor nagymise nepomuki szent jános tiszteletére. Nyolcalla 
alatt 15.·étöl 22.-ig a Nagypatak mellett lev~ kápolnában 
litánia a Szent tiszteletére. 

18. 19, és 20,-án hétfAn, kedden és szerdán .keresztjáró na· 
pok, Hétfőn az alsóvárosi, kedden a szent Urbán, szerdán a 
Szent Erzsébet templomokhoz megy a körmenet. Indulés reg1e1 7 
órakor. Szerdán elélután az elsO szentatdozáshoz járuló gyermekek 
végzik szentgyónásukat. 

21. ÁldozócsutörtOk. jézus mer~ybemenetelének ünnepe. ün
nepi rend. A nyohtórai diákmisén áldoznak az els6 szentáldozók. 

28. Ciiütörtök. Reggel 6 órakor a Szent Antal kenyerére ada
kotó é lökért énekes szentmise. 1/• .8· kor a szent Antal kenyerére 
ddakozó megholtakért énekes szentmise. 

30. Szombiit. Pünkösd vigiliája. Szigoru böjt van. Hus él· 
vezése egész napon át tilos. Jóllakás egyszer· megengedve. 
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31. Pünkösdvasárnap Reggel 6 órakor énekes szentmise 
Szentségkitétellel és szentbeszéddel. 9 órakor annepélyes szent
mise szentbeszéddel. Délután 3 órakor ünnepélyes vecsernye se
gédlettel. Este 6 órakor szentbeszéd és utánna az utólsó májusi 
Ajtatosság. 

Szent Ferencrendi Plébánia. 
1. Elsöpéntek. Reggel 6 órakor jézus Sz. Szive rniséje Oltá

riszentséggel, majd litánia és felajánló ima. A jézus Szive Tár
sulat miséje ugyancsak 6 órakor a S ~en t Sz i v oltárnál. 

3. Vasárnap. Szakott istentiszteleti rend. D. u, a fél 5 órai 
Utinia .végeztével a RózsafU!é~·társu'at tartj i havi sorsol á sát. 

4. Hétfő. Este 6 órakor az Urak Mária Kongregációj~raak 

hitbuzgalmi gyülése a Kulturházban. 
6. Kedd. A gyöngyöspOspCki sz. János templom ; bucsuün· 

nepe. E napon 7 órakor körmenet indul a sz. Bertalan templom· 
ból PüspBkibe. 

18. 19. 20. Keresztjáró napok. Hétfőn a Ferencrendiekhez, 
kedden a sz. Urbán, szerdán pedig a sz. Erzsébet templomba 
mennekla hivek kOruJeneiileg a sz. B~r!~lan templombjl. 

21. AldozócsOtörtök. U ru ·tk me raybemenetelének ünnepén 
reggel 8 órakor járuLJak első S! áldozáshoz a M~ria Tanoda és 
az alsóvárosi áll. el. iskola nö'lend~'<ei. akiket a Mária Valéria 
latézetbOI Unnep!lyesen vezetUnl( át te np1o1turJI(hl. -\ '<:c •i 11! t 

nagy ünnepén legyünk jelen minél többen! A jó szüiOk Orvendezö 
gyermekeikkel együtt járuljanak az Ur asztalához! - E napon 9 
órakor csendes mise les1, 

30. Szombat. POnkösd ünnepének vigiliája szigoru bőjttel. 
Egyszeri jóllakás busétel nélküli A szerlartások reggel fél 6 órakor 
kezdődnek, keresztvizszentelés, nagymise. 

31. Pünkösdvasárnap. Ma egés7. nap szcntségimádas. Sz• 
misék '~ránk int. D. u.: 3-kor közes imaóra. Este 6 órakor sz. be
széd. Utina litánia, körmenet, Szentségbetétel. - A templom ta· 
tarozás miatt a kOvetkezö két napi szentsé2imádás elmarad. 

A vasárnapi körmenet utvonala: Vér tanu, Arany jános és Szé
chenyi uccán vissza a templomba. 

A GyöngyöspUspöki Szent jános templomban: 
6. Szerda. Olajbafőtt sz. János, a templom védszentiének 

Unnepe. Bucsuna p. Elözö nap d, u 3 ó;ak,)r ü ilnep~lyes Ves pe· 
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rás. Reggel 6 ó. csendes sz, mise. A sz. Bertalan templomból 
körmenet érkezik, melynek fogadására a pUspOki hivek templo· 
mukból a sz. jános térig vonulnak ki. A processió meg~rkezte 

után - 8 ora tájban - a templom ~körOI szeniséges körmenet, 
melyet ünnepi nagymise követ. Utána a templom téren sz. be
szédet tart P. Rér. Marián saJgótarjáni ferences házfőnök·pl~bánoa 
Sz. bet"zéd után a st. Benalan templomba térnek vissza a városi 
hivek, akiket a pUsp~kiek a Sz. jános térig kísérnek. - 10 óra 
kl)rül ismét csendes mise lesz. D. u. 3 órakor ünnepélyes Ves· 
perás körmenettel. 

7. Csütörtök. Rege-el 6 órakor a Sz. Miria tárz;ulat könyörgő 
sz. miséje a határban levö terményekért 

10 Vasárnap. D. e. 9 órakor az "Öreg POspöki Hegyközség" 
nagymiséje az előbbi szándékra. 

31. Punkö.;dvasárnap. Rr!ggel 7 órakor csendes mise utána 
körml!net a fl!rl!nC!~ plebi11ia templombl, ahol szentségimádá& 
tartaiik. Innen a körmenet a 9 ór-ai nagymise végeztével indul 
vissza. 

be/kipásztori üzenetek. 
Bizonyára örömmel nézegette mindenki a templomban ki· 

faggesztett festési terveket, melyek Lohr Ferenc budapesti fe•tőmU
vész lelkéből fakadtak. A gyönyörU diszitAmunkákon·:kivDI nyolc 
nagy kép fogja ékes i ten i templg rnunkat, éspedig: 1 a m•stani kép 
helyén a diadalíven, 3 kép lesz a menyezeten és 4 festmény a 
a templt>m oldalfaltm. A festési munkálatok vállalati összeg J0·094 
pengö. Ezenkivül nz állványozás, kOmOves munkák, kórus itépi· 
tés még circa 7-8000 pengőt igényel. A 4000 pengös kecyuri 
hozzaj ér ulással egyült 14.000 Pengönk van, de még 4ooo peng6 
körUI hiányzik. - jó szivek, jó lelkek adakozzatok l lsten nev•
ben, lsren dicsöségére kérek tőletek ! Eddigi áldozatosságtok biz
tato reményt nyujt a továhbiakhoz. 

• * • 
Urófcsik jános 20 pengőt amományozott. Előbbi számunk· 

ban nyomdahiba folytán 10 pengőt közöltUnk. A hibát ehelyütt 
helyesbit jük. 

* * * Templomunkbúl az utóbbi hetekben három oltárteritől és 
egy futószőnyeget loptak el. Fájó lélekkel vesszUk ezt tudamAsui 
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Elszamorit(), hogy akadnalc sötét le•kek, akik az lsten házib~l nem 
átaljék gonoszul elvinni azt, amil nemes adakozólr az lsten dic i~
s~gtre szántak. A nyomozás áltandó=In folyamatban van. A jó hi
vek is Ugy~ljenek. Igy majd csaic kézrekerUI a lelketlen tolvaj. 

. *** 
HAlás köszönettel adólom mindazoknak, akik a filtámadási 

klrmenet alkalmival házuk ablakait kivi!ágitün i szivrsek voltak s 
kOrmenetUnket ezáltal is fényesebbé tetlék. 

*** 
K•rem szerettetel a jó híveket, hogy - ha kOlönösebb aka-

dály nem áll fenn - a betegek •vón:atását reggel ti, vagy fél 7 
6ra kOrai végeztessék. A későbbi órákban i8kolák miatt nehézsé
gek merUibeanek fel. Rendkivüli, váratlan megbetegedések csetén 
term~szeteaen bármikor megytlnk. Kérem, hogy elsö pénteken 
- sztlkség esetén kivUI - lehetölel ne kivánják a betegek 
gy6nlatásit, mert ilyenkor itthon sok a gyónó és kevés a gy{,n
tat6. Egyébként birhova készséggel elmegyOnk. 

** * ElsO pénteket megelőző délu1án fél-3 órától alkalmat adunk 
az iskolásoknak, hogy szt. gyónásaikat elvégezzék. Kérem a jó 
szUIOket, tlogy ilyenkor bocsássák el gyermekeiket, hogy pénteken 
reggel ne keljen késleltetni a felnótteket, akiknek sokszor r.agyen 
ki van sza~va az idejük. Jöjjenek az iskolások csUtörtök délulan, 
hogy péntek reggel csak a felnöttek részére szelgáljon az amugy 
is rövid idő. 

ll * 
* A májusi ájtatossc1gokat köznapokon este 7 órakor, va-

sár-ünnepnapokon a rendes litániák idején tartjuk mrg. Esetle· 
gea változásokat a templomi hird!tések keretében közöljtlK. 

* • • 
KözlOm szereh:ltel, hogy m ljustó; augusz' u ;ig núnden vasár 

és ünnepnapon reg~el 5 órakor sz misél tartunk templomunk'1an. 
A multban többen kérlék már ezt, de nem valósithattuk meg. 
Ezidén tehát ezt a korai sz. misét is beállitjuK ünnepi istentisz
teletünk rendjébe 

SteTetettel Krisztusban: 
P. Kováts ~aymund 

plébános. 

Ellőfizettél-e már a Tudósitóra ? 
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~ Ferences plebáDia templom 
megujifására adomáDyoztak.· 

9 

3oo pengOt a ferences lll. rend; 52·55 P Kath. LeánykOr, -
5o P. Miria Gyermekek; 41•11 P M. kir. Tüzérség gyOjtése; 40 
P MtlkedveiO Eeyesület; 25 P NN.; 2o P. Kovacs lstvin; özv. 
Toldi Ferencné, dr, Vereb Lajos; 15 P. id. Kozik Ferenc; Vass 
József; 13 P. M. Kir. áll, M~ntelep gytljtése. - 12 P .. Fehér 
Gyula; 10 P. Lukries Károly esperes; Ozv. Marlinecz Jézsefné; 
Poezik Fereac; Páli Gyula; Vince Mihály; Vereb Gyorgy; özv. 
Timkó Mihilyné; ujjattban dr. Tremká Ferenc. 7 P. özv. · Ltszló 
Istvánné; 6 P. OzY. Maticsek Fenentné; ~&Szaniszló Istvánné; 5 P. 
50 fillért Mantuáno DezsOné. 

5 P. Bodor Alajosni; Oellérfi Károly; ifj. Hanaosi józsef; 
Hegedas jinos; janka Kálminné; Király Ferenc; Kiraly JóJ.sef; 
Kovács Péterné; Ozv. Kiss Lajosné; Kiss Gizella; Ozv. Lajcsák 
Miklósné; Lázár Lajos; özv. Liszló Istvánné; Már Eszter; N. N. 
Németh DezsOné; Ocsai jános; Szabó Jéno~; Szabó Pál; Toldi 
Ferenc, Tótll Józsefné, Visy István; ZOrö1 Vilma. 

4 P. Holló József; lfjusági Vörös Kereszt Alsóvárosi Ali. El· 
iskoli'-ól; Kovács Istvánné, Tatár István; Taskó Istvánné, Tóth 
Róza; Veres Oyorgy. 

3 P. Dole1sir Miklós; lváRyi Sándorné; Kórtya Vincéné; 
Kelemen Sándor, Kép~s jánes, Kápliny Józsefné L~vai Ferenc, 
Lugosi Mihályné, Na~y Vilyik J•nos, Pampuk József, Ozv. Pam
puk Józsefné, Pokorny István, Sentey józsef, Takáts Mátyásné, 
To!di józsef, Virig jáftos, Zimány Oyergy. 

2 P. Halasi Kiss Erzséltet; Janotik Antal; özv. junghanc1 
Ferencné; Ivanics Dezs6; Kovács Margit; Ozv. Kornicsn~, Koncz 
Ferenc; Kozmáry jánoso~; Kelemen László; Ko11cz Ferencné; 
Kontjiti jános, Kovács Ltszlóné, Kiss józsef, lzv. Kereke& Imré
né, Kékesi Miklós, Körmöczy Samu;!l, Kalivada Jánosné, Kiss 
józsef, Ozv. Kovács Pálinkás Pálné, KovAcs András, Papp Mária, 
Pajkos László, Prskavecz Józsefné, Poliesek Gyula, Papp józsef, 
özv. Putnoky Barnáné, Potje Bandi. Pataki Mihályné, Pócs László 
Pete& Ferenc, Somody Lajos, Szepesi Ferenc, Szimicsek Alajos, 
Szaniszló Gyula, Szlruhár Borbála, SzékelyvOlgyi Ferenc, Turi 
Lajosné, Ozv. Toth Józsefné, Török jános, Tóth Béla, Ozv. Toldi 
Ferencné, Vojcsik Istvánné, Vidora Mihályné, Zombori József, özv 
lölei Józsefné, Zavarkó Alajos, ~ombori István Kozmári Mihály, 
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Lévai Sándor, Lojs Edéné, ölv. Lukacs Ferencné, Makrányi 
Ferenc, Mezei Pál, Márkus Ferenc, Més1áros KaJmán, özv. Mt:d
veczky Józsefné, Mayer Gyula, Mellik Ferenc, Mészáros Ferenc, 
Melicher Károlyné, Maticsek Ferencné, Nagy Kovács Antal, 
Nagyné, St:akkai Gy. Nagy István. Nagy jó~sef, Nagy Vity1k Mária. 

1 ·50 P. Hovanyecl Károly, jejö józsef. t·30 P. Kiss jános, 
1 P. özv. Bartók jánosné. Csajka Antal, özv. Csiba jánosné, 

C-iiba józ.;ef, Galambos Sándor, Galambos S.índorné, Galambos 
J ~l J~f. Galambos j6!sefné, Galarnbos Mária. Galambos Fe
renc, Hanka Kovács ján J~;. H .um tnn Mihily, Hib,l, La
josné, özv. Horlolányi Gyuláné, Hörk Marika, Halász !stvánné. 
Hörk Pálné, HegedOs jó~sef. özv. lvány lstvélnné, lvanics Kálmán 
jáger Lajosné, jáger józsef, lmric~ák Andrásné. juhász Tivadar, 
juhász Gyula, Ivádi Lászlóné, Junghans János, Olv. Kemény Já· 
nosné, Kelemen Gtuláné, Kiss Sindor, l{u:c;ár F~renc, Krarcsu·c 
L~szlóné, Király lstvánué, K:!rt~sz jános, vitéz Káposztás j inos, 
özv. Dr. Ko;;sa Endréné, Kövessy jenöné. 

Most közöltünk 1.099.46 P.-öt. Eddigi kimutatásunk a fel
ajanlott, de még részben be nem fizetett adományokkal együtt. 
10.040 Pengő 66 fillér. - ls,en bősé~es áldása legyen az eddigi 
jótevökön és mind:tzokon, akik még ezurán is megmutatják nemes 
áldozatosságukat ! ... 

]firek. 
Májusi litániára hivnak eslénkin: a harangok. Siavuk nem 

talál süket fülekre. jönnek, •ge!l sokan jönn~k a SzUzanyát d1 · 
csérni, pár .hgását kérni. A szép t ~v asz vir~\gaival ék esitett oltára 
elölt im~dkon'a térdel az ifju és öreg, féd1 és nö, szegény és 
gazdag, boldog és boldogtalan, ho~y gye~meki steretctet, odaadó 
hüség~t tanu~itsan3k iránta. L·~teLik-e o1yan valaki, ki nem ta
pasztalta ~egitú p1rtfo~ás~t? Batran gond;jJhatjuk, hogy nincsen. 
Ki a Sz Li z inyáho:~ f,)iy J moth k, r t':!:~ z esc Jc-.:z a ny ai t:'1 mogatásának. 
És ha lenne olyan. ki nem tí:ipds;>l.tlj~ támogatását, mutassa meg 
gyermeki ragaszkodisAt s () megmutatja jóságos támogatását. 

KözlSs sz. áldozások. Az alsóvárosi egyházi Énekkar tag
jai a virágvasárnapi na~ymise keretében, a m. kir. Posta és Tá
virda Hivatal tisztvisdöi pedig Fehérvasárnap kora re~gcl tettek 
eleget legfontosabb kath. kötelességeiknek. Fri)Hit~c és segitse öZ 

Ur hithü szolgáit az élet utjain ! 
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A felsövérosi Ali. elemi iskola Sdvgárdija márc. 25 én 
igen ked o~ es gárdaünnepélyt tartott, melyen a munkás t anitói ka
ron kivUI szép számmal jelentek meg a gyermekek szülöi. Lel
kes és megható képekben gyönyör köd he tek az ünnepség jelenlevöi 

• 
Az tinnepély megrendezése Kövér Izabella tanitónO munkásságát 
dicséri. 

A lelkigyakorlatok ideje V J It a hu w ét körüli idO szak. A 
templomokban, iskolákban, egyesületekben, ahol szokás Slerint 
minden évben tartanak szent gyakorlatokat, idén is megtartották. 
Ezeken a szent gyakorlatokon példaadó bu1góságot láttunk, &zom
jas istenkeresést, egy szebb jövőnek a megszervezését az isteni 
törv~nyek alapján. Az lstentől eltért ember kezdi már érezni, boi· 
dogulását annál találja meg, kit hütlenül elhagyott. Iskoláinkban 
és egyesületeinkben a következök tartottak lelkigyakorlatokat. Reál
gimnáziumban P. Karácsonyi Aladár rrtlgiszter, fiupolgáriban és 
felsömezö :{azdasági iskolában és a Katolikus Leányegyletben P. 
Thun Albin hitoktató, központi áli. elemiben Jéger József hittanár, 
felsövárosi áll. elemiben és a Fehérváryné intézet elemijében 
Szarvas Józ<;ef káplá!!, a legényegyletben ft. Bobovniczky Gyula. 

Érdekes esetet emlitüt1k fel, ami bizonyságot tesz kato· 
lik u~ ö ll' u d ~tunk h i in y áról. E~y nagyob, társuágb m a katoli:,us 
ujságok terjesztéséről volt s!ó. E~yikür1k tetemlitetette a következő 
megtörtént esetet; Hentesem1él, kit azért támoga'tam, mert kato
likus, a katoliku' szellemtói távol álló ujságot Ltttam. Megemli
tettern n'!ki, ha elsejétől nem hozalja meg a Nemzeti Ujságot, vagy 
Uj Nemzedéket, nem fogok nála vásárolni, A társaság tagjainak 
nagy része elítélte ezt az e: járást. Másnap egy b Jrbély U z letben 
szintén kato!ikus lapok hiány:\t vettem észre. Kérdésemre, 
hogy miért nem !art üzletéhen katoliku' lapo•, a követ· 
kezöket válaszolta: Volt idő, amikor tartottam, de más vallásu 
vendégeim követelték a saját lapjukat s az ö kedviikert hozattam a 
mostani ujságokat. E~ért a válto,ftsért kalolikus vend~geim soha
sem szóltak, sőt szivesen olvasták ezeket. Elszomoritó tények 
ezek, saját magunk megvetése. gyöngitése. Mikor fogunk már oko
san és világosan látni ? 

A Gyöngyösi Takarékpénztér Egyesület igazgatósága 
el h ilározta, hogy üzletkörét a biz•ositási ág~ al kiböviti és a 100 
év öt a fe111 tiló jóhiréröl általánosan ismert Adriai Biztosító Tár
su lattal m egállap0J ls t !l!tl!si tett és enn !k föUgynökségét átvette. 
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A Szent Bertalan Egyházk6zség képviselőtestilete egyik 
felének kisorsglt 26 rendes és 11 póttag helyére máre. 27- én tar
totta meg d választást. Mivel ellenlista nem volt, egyhan1uan 
vlii&ztották meg~ a következőket: Rendes:tagok::Bogdány;Mihály, 
Egyed jánes, Guba Pál, Katona Sándor, Toldi Pál, Dr. ~.vereb 
György, Melicher Géza, Dr. Kossa ~Lajos,tNigrinyi Ferenc, Qrgsz 
Ernö, Pajkos Lajgs, Setlestyén jános, Sebestyén Lajos, Dr. Somo
gyi István, Szabó jágó, Szakkay Andor, Hablicsek József Epres· 
kert-u, Pampuk Mihály, Kozmáry Imre Géczivó, Bogdán István 
Szalayvö Recsky-u., Huba László, Cserján Imre, Medveazky jángs 
Antal István Uizutcai. lvanits Imre, Zilay Lajos. Póttagok: Kozmáry 
Sindor Csépányvö, Csáki józsef, Dózsa Lásuó, Vince Mihály, ifj. 
Hortolinyi ~ándor, juhász István Egyedvö, Csépány György Bog-
nárvö, Tóth András m. Benei-u. Smóling László, Galambos Sán· 
dor, juhász Ferec Palócvő 

A RózsafDzér Tirsulat zászlajára ujabban adak6>ztak: 
Vági Ilona 50 fill. Radnics Ida 1 P; Borhy Imréné 1 P. Pataki 
Lászlóné 50 fill. Zörög Mária 1, NN. 1, Rucska Józsefné l pen
göt. - A SzUzanya áldása legyen rajtu'lk. 

A kat. Leénykör is rendezett két előadást - március 22-
és 25 -én - ugyancsak templomunk megujitása javára. Bemuta
tásra került a "Fabiola• cimü római dráma 5 feivonásban. A kOr 
tagjai nagyszerUto alakitották és láthatóan atérezve adták szere-
pOket A bevételltől 52·55 pengő jutott a nemes célra. 

A Mérla leányek és leánykftr tagjai, ugyszintén ezen 
egyesületek keretén kivül álló nagyobb leányok. hajadonok részér~ 
lelkigyakorlatos sz. beszédeket tartott P. Thun Albin ferences 
hitoktató. Március 19-20-21-én estér'kint 6 órakor jötlek össze a 
buzgóhb leányok, hogy meghalgasság a jóakaratu intelmeket. 

féjdalmas péntek előtti három estén az asszonyokhoz P. 
Trascsafalvy Anaklét h alvani ferences atya szólott a nála meg
szokolt hévvel. A mindennapi életből vett, mély gondolatokkal te
lített elmélkedésekel láthaló érdeklődéssei hal!gatták a jelenlévök. 

Nagyhét első három estéjén a férfiak is szép számban keres
ték fel a templomot, hogy a szent lanitásokat lelkükbe fogadják. 
Sok komoly lelki életet kereső férfiut láttunk itt együtt. l'. Kiss 
Szaléz jászberényi ferences magisztcr adott tartdlmaH gondolatokat 
a lelki megujulásra. A lelkigyakorlatok mindegyike közös szent 
Aldozással nyert befejezést. 
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A ferences lll rend mAreius 29-én igen szép sikerrel 
tartott elOadást "Kis szent Teréz életéből" a Kultu1 ház nagy ter· 
mében, melyet zsufolésig megtöltött az érdeklödö kö~önség. fo· 
kozta az érdeklOdést az a kOrUlmény, hogy a megjelenlek között 
100 drb. ajaodéktárgyal osztotlak szét, melyet a rendi tagok szor
gos munk.val készitettek és gyüjtOttek ö&sze, Az ajándéktárgyak 
széto&ztása vidém hangulatot teremtelt a jelenlévők közöli annyira, 
hogy valamennyien kivánták hasonló elOadás mieJöbbi ismétlését. 
Amint értesOIOnk, a vezetőség - a közóhajnak engedve - a kö
zeljövöben ismét rendez ilyen elöadést. A tiszta be·Jételt, mely 300 
pengöt tett ki a ferences templom megujitására ajánlottik a lelkes 
terciáriusok, amiért ezuton is bélás köszönettel adózunk ! 

Az Alsóvárosi Egyházi Énekkar március 15-én a Kul

turhéz emeleti termében barátságos vacsorára hivta meg pártolóit, 

jóakaróit. jelen voltak az énekkar müködö tagjai teljes szám · 

ban. P. Kováts Raymund hézfönök. p le bé nos Odvözölte a megje

lente ket, miközben a haza imádságos_és munkás szerelelére buz

ditotta öket, Majd Vido\ i cs Ferenc emelkedett szólásra és lendO 

letes szavakkal ecsetelle az igazi szabadságot. Kellemes perceket 

szerzett mindenkinek a müködő tagok lelkes éneke. 

Kia-cserkész_;[avatés a1.~alsóvárosi ill. el. iskolában. Az 

elmult év szeptemberíben alakult: iskolai cserkészapród-esapatot 
"793.· sz. Hollós Mátyás kiscserkészcsapat • név alatt igazolt az 
Orszá&os Cserkt!sz-Szovetség. At. uj csapat Fehérvasárnap tartotta 
elsO felavatását, melyen a város cserkészcsapatainak paranesnokai 
és az éuleklödő szUI6k i1en szép számmal vetlek részt. A gyer
mekek ueyessége, kedvessége sok örömet szerzett a jelenlévöknek. 

SzAzkHencYenkilencedszer indul május 7-én a hajnali 4 

órai mise után a bucsu Budakeszihe, hogy a budakeszi csodate
vO SzDzan.va közbeftjárását kérjék a gyöngyösi szölők fagytól való 
megoltalmazására. Elég sokan szaktak menni erre a hatnapos 

bucsura. Főtemplomunk megtelik a hivek seregével, mikor indul
nak és varják a bucsusokat De még többen, lehet irnunk, csak
nem minden gyöngyösi elkíséri lélekben öket, mert mindnyájunk-

nak közös érdeke, hogy szö!öink a fagytól mentesek legyenek, és 
megteremjék a mi mindennapi kenyerünket. 
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Első a\ldozás OypUspökiben. Fehérvasárnap reggelén 
botdo6Z gyermeksere~ voruJt az iskolából szent énekek mellett a 
templomba, ahol a 8 érai s1. mise keretében P. Rogér hitoktató 
meleg buzditása után vették szivükbe a LegszentebbeL Az örven
dező gyermeksereget Filleky István városi milszaki tiszt szeretet
reggeliveJ ajándékozta meg. 

Ugyanez alkalommZ~I a "Szt. János Te!:f1p!omi tnnekkar" 
tagjai is közösen járult ak a sz t. áldozáshoz. Oket is szecefetlako • 
ma várta Reviczki Ferenc vil· elnölr, Nagy Kálmán alapiló tag, 
Mádi András és Forgács Alajos tagok részéről. A szép nap örö
mei kedves em~éket h 1gytak a lelkekben. 

Fehérvasárnapján vé~zi a Katholikus Legényegylet 
közös husvéti szentáldozást. E'őlle 3 este szent beszédet halgat-
nak. Igy volt az idén is, falán 71- sze r, me rt ennyi esztend ös a 
Legényegylet Megható az iparos férfi~knak ez a tömeges megjele-
nése az Ur asztalánál. Ezen a napon volt az uj tagok Unnepélyes 
felavatása is 22·én voltak, kik Kolping nagy családjába beléptek. 
A szent mise után közös regge:i volt, melyen ft. Guba Pál be
szélt kedves szavakkal a legényegylere~ben lé\'ő nagy erökröl. 

Hat•sos és vonzó erővel bir m!nd~nkor egy festilletnek 
köz.ös sz,áldozása. Ezt láttuk Gyilmölcsoltó Bo!dogasszonv ünnepén. 
a Ka•olikus enekkarnál és fehérvasárnap a Fö~gyházi Énekkarnál. 
Ezt a közös szentáldozást az a kl'1ü:mény is ~edvu;8é tetfe, hogy 
amikor a egyik énekkar áldozott, u ~y a nr. k kor a másik ének kar 
énekelt a szentmisén. Szép példát nyujtottak ezzel az énekkarole 
a közös megértésre. 

A Tudósitó jóbarátainak nrveit há! ;s szere!ettel közöl
jök le, mivel nagyobb előfizetésUk kel lapunk ml'gerösödését elö· 
segítik. 5 p. őt fizetett: dr. Cstrba Bé· a. 2 P öt Ft~bricius 

Györgyaé, Kabdebó jános, Körösi Jáno~. Tuíy Sándor. 

A Gyöngyösi Katolikus Énekkar s7ombathelyi hangver~e
nyével kapcso!atban ellátogat Kösi'e~re is, hol elörelálhatólag q~y 
egy házi hangven:eny: fog tartani. A köszeg i ha r. g verseny Kőszeg 

város meghívására történik, ami kitüntető mtgtisztelés az 
énekkara nézve. 

A Katolikus Énekkar és a f(;egyh~zl Énekkar virágvasár. 
napján nagysikerU énekhang verse fjy 1 tariotta k. A szereplésel<et a 
nagyszámu köz ön ség me leg elismeréssel fogadta. A két egyház i 
énekkar :negértő közös szereplése városszerte az öröm tetszésével 
találkozott. Pátzay jános karnagy nagy tudása és finom egyéni· 
sége teremtette meg ezt az együttes siken. 
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Oyiag-yö•, 1936 áprili• hó, 
Gyöagyö• vAro• K& ... íívei 
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te OyancJ.I•t Katolitua Tud611t6 

A Szt. Bertalan Egyházközség 
anyagi ügyei. 

Tudósitónkimérciusi számában S7ámollunk be a ~zt. Korona 
H izo n végzett tatarozisokról, kO zOli Uk azt is, hogy mennyibe kerOlt 
az egész ja'litási és italakitási munka. Abban a remén) ben vol
tunk, hogy az ilyen eimen befektetett összeg felerészét a minisz
teri rendelet értelmében attókedvezmény alakjában vi&sza 
fogja kapni l!gyházközségOnk. Erre vonatkozó kérelmOket be is 
nyujtottuk az illetékes hivatalhoz, honnan már vissza is érkezeit 
ezen Ugydarabunk elintézése, mely Egyházközségünkre nézve nem 
mondható kedvezOnelr. Ugyanis,4.000 pengös tatarozist végeztet
tUnk el s ebbOl csupán 1.509 P 50 f.t fogadott el, mint olyan 
összeget, mely •tinf50 sz4zal~kos adókedvezmény jár. Ily módon 
az általuak remélt 2.000 pengc5 adókedvezmény helyett 754•75 P 
kedvezményben r~szeaOitOr1k. Ránk nézve sérelmes határozat el
len fellebbez~sOnket beadtuk. 

Más irinyu veszte5ég is érte EgyházközségOnket áprili• hó
napttan. U1yani1 egyik bérlc5, ki nem fizetie bérOsszegét, kény:e
lenak voltunk beperelni, s ellfnc kilakolfatási eljárást folytatni. 
288.40 P az az összeg, amelyet e eimen EgyházközségUnk nem 
kapott meg. Béri 6 ugya a irásba megigért:. hogy.: eleget tesz fize
ési kötelezettségének, azonban erre EgyházközségUnk nem sokat 
zámitha t. Ezen lakist május t· ével uj bérlőnek adtuk bérbe. 

A Kat. Énekkar helyiségeit a Oyön~yösi Áll. Eng. Zeneisko
lának engedtOk át a hét azon délutánjaira, amikor az énekkarnak 
a helyiségre szOksége nincs. A zenekar megtériti Egyházközsé.· 
gOnknek a talraritás, viiAgitás és téli fUt és költs~gl it. Egyébként 
semmi bért sem számoltunk nekik. 

Tovább folytatjuk adakozóink neveinek kOzlését: Kis Bene
dek jános. 2.- P., Ougyelka József 1.- P., juhász józsef, Ór· 
álló u. 10. 3.- P., Sebők Sándor, Örálló u·ca 49. 3.- P., Nagy
fejO]ános, Őrálló u·ca 57. sz. 3.- P, özv. 0) uris Józsefné Vi
rág·u. 18 sz. 2- P, Kovács Károly, Károly kir. krt. 5.- P., 
Kefrik Lajosné Z1lár· u. 5.- P·, Veres Béláné Barak épDiet 1.- P 
Nagy MiháJy, Órálló·u. 12. 3 P. 

Eddig közOltUnk 260 nevet 20.619 P 50 ftllér összegben, 
most közJUnk tQ nevet 28 P Osszeggel. Osszesen tehát 270 nevet 
20 647 P 50 f. értékben. 

(Folytatjuk.) 
P.L. 
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Ajanlja : els6rendll zseb, faU, asztali 
és ébresztő órélt. A vilAghirD svájci 
"TELLUS" órák gyön1yDsl e1yed6rusltója. A leg-.· 
modernebb szerszámgépekkel felszerelt javitómD· 
hely. Prlctz munka. 

Arany gyDrllk, flllbevalók, arany keresztek. -
A1any kereszt valódi gyémántkövekkel mAr tO·
P-t61 kapható. Valódi ezUst áruk, tálcák, 
vfrá1 vázék, Ilkőrös és dohányzó készletek stb. 
Mlndennemll optikal áruk. SzemDvegek, csiptetök, 
Dveg k01ftnlegess6gek. h6mér0k, lázmérők, must-

és borfokolők stb. --

Keresse fel üzletemet bizalommal ! ! 
- - ---~ ----- --- - ~ -- - ---- - - - - - - - - - - - ~ ----------

Ilelit bntert tiltrot 
keresae fel gazdaROD 
felszereli raktárarnat! 
Temetkezési ,·álJalatom 
minden igényt kieléait. 

Smóliog László 
asztalos meater, 
butorraklára és 
temetket~si vél'alata 

8Jii.JOI, losslt,-1. IS. 
TELEFONSZÁM: 330. 

Alapitatott = 1861. 

A•ar On 
oteaón vásárolni? 

Akar On 
p~nzé~rt jó irut kapni? 

Akar On 
me~bizlaat6 belyen elözékrny 
kiszotgAI*•ban részesülni ? 
Mlndezt mertaléthatja a 

KJÖDIYÖSi Hangyábal 
A 
HANGYA 
árui megbizhatók, 
naponta frissen érkeznek. 

Rendes havi véaárlóknak ked
velményi ad. 

Szives érdekiOdWrc a HaDRJI 
irodájában felvfljgosftjst nyujtunk 

az l§azstósit 

. i . ' .,. 

:·,t 

J. 

,,, ,. 

l! 

'l 
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SOOS LA.J.OS 
...,ol-, uri· és papi szabó 
Han isz-tér 5·. sz. 

Fejfájás 

KESZIT 
minden e szakn1ába vá
gó munkát: reverendát, 
ci mádát, cingulust és 

- · quadrátust, el sörend li ki
vitelben, teljes szavatos
ság és mérsékelt árak 
mellett. 

. - -· ... -- ·- .. ----- ... - - ------- ----- - ~liiiliiliiii -----------
---------~------------------------- -

Fogfájás 

lallueaziás megbelegedésnél .. 
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