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Egy szám ára 10 fill. Egész évre l pengő 

Vallásos nevelés a családban. 
Nemsokára bezárulnak az iskolák kapui, halljuk:már em

le~etni. Az iskolák kapui sohasem záródnak be, legfeljebb 
egy tanév fejeződik be s azonkivül eJ!y csomó fiu és leány 
elhagyja az iskolát. hogy helyet adiori másnak, vagy hoJly 
más iskolában, talán az élet iskolájában folytassa életét. Az 
iskola - szeriotem - tárt kapukl<al kell, hogy birjon, hol!y 
mindenki mindi~ oltalmat, vezetést. irányitást, nevelést nyer
hessen benne. 

A mi iskoláinkban a nevelés utját-módját egy szent 
szimbolum - a kereszt - világitia meg, de vajjon belekap
csolódik-e ebbe a nevelési módslerbe a család is? Ott fü~i!· e 
minden keresztény családban a gyermek ágya fölött Krisztus 
keresztfája? Van-e a gyermek előtt állandóan egy intelem, 
melyből megtanulhatja, hogy a jó lsten előtt al~zattal kell 
meghajolnia? Ha betekintenénk egy· egy ház nyitott ablakán 
ha benvitnánk udvarára, megtalál nánk· e a názáreti ház esz
ményét? Nem adok rá feleletet. K~resse me~ a választ min-
denki maJ!ában. 

Az uj népiskolai rendelet az oktatás céljául a valláson 
alapuló erkölcsi nevelést jelöli meg. Ezt nem korlátozza csu
pán a vallástani órákra, nem korlátozódbatik kizárólag az is
kolára sem, hanem a dolo~ természeténél foJ!va nagy mér· 
tékben rászorul a szülöi ház odaadó közremiiködésére is. Ör 
vendetesen tapasztaljuk, hogy a szülök az iskola valláserkölcsi 
neveléséhen i~yekeznek r~szlve{lni. az i~kolától nem esnek 
olyan messzire, mint akár csak t'~y· k'=t i~vtizPddd is voltak 
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l_Réit, Részt ld~rnek és részt vesznek ~yermekül{ vallásos ne· 
velésében. 

Az elsó alapokat a szülök rakják le, természetes te• 
hát, hogy ennek az alapnak olyan teherbirónak kell lennie, 
amelyre a további nevelés folyamán épiteni Jehet. Ezért a jó 
szülök akkor, amikor a nap éltetö sugarai elárasztják ·a föl
det, amikor termékeny esö öntözi a vetést, tanítsák mei! 
gyermekeiket arra, hogy mindenben Isten szeretét. jóságát 
lássák, aki megadja nekünk a mindennapi kenyerünket. A 
naplemente pompája, a csillagos éá nagyszerüséQe, a szivér
vány szépsége a jó Isten végtelen fönnségét, a villám és 
mennydörS!és hatalmának erejét hirdeti. Imádkozzék lélekböJ 
gyermekével, de ne imádkozlassa büntetéshóL 

Az iskola a maga szervezettségével hatékonvan mun· 
kálja a tanulők vasárnapi és ünnepnapi misehallgatását. Meg
ismerteti velük a misehallgatás módjait és inditékait és arra 
iQyekszik nevelni öket, ho~y ezt a szünidöben is most már 
iskolai eHenörzés nélkül !eJ!yék meg. Tapasztaljuk. hogy ez 
ma már igen sok gyermeknél jó szokássá vált annyira, hogy 
mind többen és többen vannak, akik a tanév folyamán is eJZv 
röpimára betekintenek a templomba. Ezeknek a szivében ls
ten képe már ugy él. mint végtelen jósá~u Mennyei Atya. 

A nagvszünidó alatt kizárólag a szülöi ház ellenőrzése 
alá kerül a ~vermek és nevelése szempontiából nem közöm· 
bös, hoJ!y a vasárnapnak katolikus módon való meJ!szentelé
sére milyen példát lát maga előtt. Mert a legjobb nevelés is 
hiányos a nevelő példaadás hatékony támo~atása nélkül. Ne 
felejtsék a szülők, hogy a gyermek az évnek 8760 órájából 
legföljeb b ezret tölt az isk o Já bau s majdnem nyolcszor annyit 
otthon, a nagyszünidö alatt pediQ egyfolytában aHandóan ott
hon, vagy a laza ellenőrzés mellett az utcán. Szövetségese 
aztán a mozi és a ponyvairodalom. Hogy mi mindent sziv 
magába c.. gyermek, elég ha az eltüntek, a szökésben lévők és 
a fiatalkoru bőnösökre ~ondolunk. A tneQfiJmesitett regénvek 
mételyei az ifjusá~rak. Ezzel nem akarom azt mondani, ho~y 
nincsenek jó filmek is. osak azt, hoJ!y a gyermek igazán ki
ioJZástalan mozgóképet nézzen me~. Az iskolai év alatt eb
ben is korlátozva vannak, mert a legtöbbje engedélyt kér s 
iJly ellenórizhetö. 

A llvermek hazulról való távozását köase en~edélyheil.' 
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ellenórizze, ho~y csakugyan oda ment-e?.Ha templomba megy, 
figyelmeztesse, hogy kis imakönyvét vagy rózsafüzérjét vigye 
1.11aQával a szentmisére, hogy ott egyenes állásban, ne hanyag 
kéztart·ással, ne elsietve, figyelmetlenül mondja el imádságát, 
- ha játszaai megy nézzen utána kik a pajtásai - ha vala· 
milyen, a gyermek fizikumának és értelmének meQfeleló 
munka elvégzését bizta rá, annak megoldását követelje meg, 
ne érje be felületes összecsapással. A szülői háznak a meg
értö szeretettel párosult kérlelhetetlen következetességgel kel 
törekednie arra, hogy a nevelő iskola 10 hónapi munkáját ne 
rombolja le a 2 hónapi naQyszünidó alatt. mert ne felejtsék a 
szülők. hoJ!y az iskola minden fáradságos és áldozatos mun
káia a család legféltettebb kincsének, a gyermeknek jövó bol
dogulását sz•lgálja. 

Sebestyén La/os 
igazgató, iskolafelügyelö. 

Hol vannak a pélyiek? 
Igy PUnkösd idején, amikor végig megy a városon egy-egy 

alföldi falu buesusnépe, fel-fel merül bennem a kérdés. Gyer
mekkoromban mindég nagy esemény volt a pélyiek érkezése. Ez a 
bucsucsoport a ml családunké volt. PUnkösd elötti csUtörtökön 
estefelé nagyapám háza elött állt meg a bucsu és elénekeltek 
még egy s1.ent éneket, az.tán behul.ódtak az udvarra, hol elsőnek 
Apolló réni köszöniötte nagyanyámat. 

Egyforma kél asszonynak l állam öket. Alacsony, terebélyes 
két asszonyság, ragyogott a boldogságtól az arcuk, ahogy be· 
szélgettek. A polio néni olyan vajda· féle hatalommal birt a falu· 
ban, a H~bbiek nagy tisztelete re~nk, gyermekekre is ráragadt. A 
már elöbb melérkezett. gvékénnyel beboltozott kocsikról tojás, 
Vétj, sajt ajándékkal kernlleK a többiek a beszéigetök mellé és 
kedves szives szóval kirték nagyanyámat az elfogadására, Az 
ajaodékokat nagynéném és anyám vették át, nehogy a két öreg
asszony tekintély-beszélgetése megzavartassék, maid lelelepedtek 
a1 asszonyok a szobákba, a férfiak a félszer alatt és vacsorához 
láttak. Ez a vacsora mindig rántott leves volt, sUrU a metélt tész
tátó!, sajátos illatával megtelt az egész udvar. A fáradt bucsusnép 
jói1Uen kanalaa ta, mely után Apolló néni körül csoportosultak. 
imádkoztak, elénekelték a "Mig feljön a piros hajnal• kezdeiti 
éneket és nyugovóra tértek. 
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Ez az évröl-é \Irt! megismétlöd!) vend é~ ség száz szállal filzött 
a pélyiekhez. Kesőbb, nagyszilleim halála után az én szüleim 
örökölték a buc.; u sokat, vásártéri házunk lelt kényelmes ta nyájuk, 
hol a nagy gazdaségi udvar és a tal(arrnányos félszer alatt a fér
fiak nagyon otthonosan érezték 1ra~ukat. Az asszonyok a szobák .. 
ban magyar bundAkon és hundabörökön pihenték ki az 50 kiJo
ternyi ut fáradalmát, mely böri'Jk vastagon boritoaták be a padlót, 
bőven volt belőle, mivel édesapám öszi időben szücs volt, csak 
nyáron eazdálkodott. Ö volt a szücsök utólsó céhmestere, mely 
tisztséget édesapjától öröklllle, mig mitsik nagyapám a csizmadiák 
céhmestere volt. Már ifju ember voltam, el· elbeszélgettem a már 
80 év körül levő Apolló néniveL Aztán elkerültem a háztól s ami· 
kor épen a bucsusok ottlétrkor néztem h3za, őszinte szomoru
sággal hallottam a hírt, hogy Apollo néni meghalt. 

Talán a pélyiek is ilyen szomorusággal velték a hírt, ami
kor köszöntő énekük után régi há1unkba kopogtattak, hogy már 
nem itt laknak, akiket keresnek, hanem kint a temetőben. Hiszen 
ugy megszaktuk egym4st s ugyan hogyan kerestek és hol talál· 
tak ujabb szállást ? 

Mi gyerekek, nem éltünk öröklési jogainkkal. Bár a pélyiek 
most is mennek a buc& ura. A mi b ·rendezésünk nem is alkal
mas egy falu népének elhelyez~sére. Azt a sziv~s fáradozást sem 
tudnánk nyujtani, amit régebben éreztek a család részéről. Nincs 
meg az egyvonaluság. nincs meg a szeretet, nincs az a boldog 
Onnepi érzés az ilyen alkalom felett, mely ugy ragyogtatta az ar
cokat s melynek emlékei közölt olyan szépnek láttam nagyszn. 
ldimef. Valami fájó közömbösseg Olt azok helyére. Hiszen olyan 
nagyszerU gazdagdgu volt az akkori egyszerUség s milyen üres 
szegénység ehhez képest a mostani fényes nagyszerUség. 

A felébredt ifjui vilég emlékei egy boldog viiitgot eleveni
tenek meg, a városon kt-rt!sztol menő bucsusok éneke egész 
nagységában visszavaráuolják ai t az időt, érnikor a kfresztiny 
szeretetnek oly nagy iranyitó szerepe volt az életben s amelyből 
nem maradt meg ~emmi, csupán a ré~iek imádságos áldását tör
lesztgeti az ég. De ha ez i~a elfogy l - Ugyan, mennyivel jobb 
volna visszatérni a rtgiek bens0s~ges, tartalmas egys1erü életéhez 
és mennyivrl johh volna eg~li'7en visszatérni az l!ghez. 

Nigrinyi ferenc. 
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Négyszemközt magunkkal. 
A lelkek világában vége felé jár az aratás: mindOssze egy 

hét és végetér a husvéti szentgyóná6 és szentáldozas elvégzésére 
vonatkozó parancs teljesitési lehetősége. A nagybOjt elején indult 
el a végelá!hatatlan árddat hOmpölygese a gyóntatószékek felé s 
hivatalok komoly robo:osai, meg hlvak és tanyák egyszerU jó 
népe. elökelö dámák meg templomküszübkoptató, meggörnyedt 
anyókák, világiló elmék, meg értelemre pislákoló·mé~ses emberek 
egyaránt ojatéadeltek az egyház papjai elé s miután, hacsak né
hány perc~t is, négyszcmkö.zt maradtak önm1gunkkal, megkezdO· 
dOU a l~ószintébh és legfelemelöbb vallomás: 

- Győnom a mindenható lstennek ~· .. 
Nagy panasz nincsen és nem is lehd, mert a hivek jc:lert

tékcny percent je m ír husvét tá ján ut jába ejti a eyóntatóa;zéket. 
Kissé talán hu,ódozik tőle, egész évben itt-oU tréfálkozik is eset
leg rajta, de ilyenkor eszébe jut a parancs s maga egész komoly
ságával figyelmezteti: 

- Baneidet minden esztendőben meggyónjad l 
De nem lehet letagadni azt sem, hogy sokan vannak az ér· 

z~kctlcnck is. A hitéleti nekilendlllésre ezek nem reagálnak, az 
onuágsze• tc tano:t lelkigyakorlatok öket nem érdeklik, a tö
megek sodróereje feléjUk nem érvényesül, - · Ok csak állnak és 
bámész tekiauettel, meg csudálkazó szemmel nézik a mt.s vallá
sosaágán2lk remek virá;~zását. S még jobbik eset, ha csak bá
mészkodnak és csak csudálkoznak, mert nem egyszer tudaak am 
it:en föléílyesek is lenni s magukfabrikálta szentenciákkal, egy.-egy 
könnyed és felszínes leHjnálassal elintéznek mindent és minden
kit s igen tetszetős magyarázatát adják vallási érzéktelenségüknek. 

"Mit nóajak '• 1" 
Azt világért sem merik letagadni, hogy az O fejükben is 

megfordul az inten.~ivettb vallásos élet szükségességének gondo
lata; Husvét táján péld:1u! Ök is érzik, hogy int .feléjük a gyón
tatószék és hivo~atja öket, de mindjárt készen vannak a kifo
gással, is, amely ósdi mentség és elcsépelt szólam: 

- Mit gyónjak én·? nekem nincsen bUnOm ? 
Mindenesetre érdekes beszéd, amely nem szükö!kOdik ko

mikus mellékiz nélkül Akármerre nézünk, minden g6zölög a hUn
tOl. Anyagiasság, önzés, erkölcitelenség, panaillailllat, ártaniaka. 
ris, jogtalan gazdálkodási vágy mindenfelé. A tOmegek lelk~ben 
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mély és ösztönös vágy aszkéták után: tiszta fej· és tiszta kéz, 
önzetlen szándék ·és hösi lemondás - ezek a fogalmak fehér hol
:ónál is ritkábbak. A társélet gennyvérHsége szembeszökö s szinte 
gyógyitbatatlan jelenség.S ebben a milliöben egy apácajelöitt naiv
ságával megszólal a mai kor embere és cinikusan mondja : 

- Mit gyónjak én ? Nekem nincsen bünOm ! 
Drága, jó felebarátom, aki igy beszélsz, ne nekem mondd, 

hogy nincs bünöd, hiszen én nem ismerlek s m'!gcáfolni nem 
tudhatlak. Mondd ezt h~zicseléded elött, akinek szemében a ~öz
mondás szerint ritkán nagy ember a tulajdon gazdája. Mondd 
gyermekeid elött, akik tanui ezernyi gyarlóságodnak, mondd hit
vestársad elött, akinek nem közönséges keresztet jelent hUneid 
elviselése. Mondd hivatalnoktársaid, kollégAid elött, akik nemcsak 
azt tudják rólad, hogy könyököd patkolva van a törtetésre, de 
nem egy bOnben talán cinkostársaid is ! Vagy ha olyan bátor és 
botor .vagy, mondd han~osan az anyósod elött ! Mondjad csak 
neki, hogy nincs semmi bünöd, majd megkapod rá tőle a választ 
s megkapod ugy, hogy fejedre olvassa mindazt, ami csak terhel
het téged. Biztositalak fdöle, elvégzi helyetted a leJkiismeretvizs
gálatot s számodra elég lesz csak annyi, hogy jól megjegyzesz 
mindent s már mehetsz is gyónni ! 

Egyebekben őszintén megnyugtathatlak, hogy a vallatásnál 
nem egy ilyen maga büneit letagadó emberről kiderült már, hogy 
a legkisebb bUne volt ez a hazu~ kijelentés: nekem nincs 
banom! 

"Ea valla\ao• va.ryok, de , .. " 
Bármilyen szánalmds mentegetödzés is, amikor valaki az t 

akarja elhitetni magáról, hogy neki nincs bUne, van ennél még 
szanalmasabb vesszőfutás is. Amikor valaki igy beszéll 

- En jó katolikus vagyok, vallásos vagyf>k, csak nem 
gyónok •. 

Ó ez a "csak•! Hányan verik a meiiUket s hangoztatják, 
hogy nem gyónnak ugyan, de azért jó, söt dtihös katolikusok 
Mintha lehetne valaki igazán jó katolikus gyónás nélkUI, amikor 
éppen ez a fo\cmPröje valaki .vallásossága komolyságának és mély-
ségének, Hiszen ezen fordul ·1-...eg minden s itt válik el, hogy va
lakinek vallásossága ér· e igazán valam it. Me rt enéikUl minden 
hangoskodás hiábavaló, amivel azenban korántsem mondja mé~ 
seriki sem azt, mintha az i&:azi vallásossághoz elegelidO volna 
c.aak gyónni. A dolgot másképpen kell megfo~ni. Hogy miképen, 
arra rávezet bennUnket a következő históri;t. 
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Cseppentő Martonról van itt szó, akr juhászbojtár volt a 
hortobágyi pusztán. Huszonh:.téves szép szál leaény, akinek nap
szitta orcáján, becsületes nyilt tekintetén egy ezeresztendős nép 
lelkének minden szépJége kint ült. Cseppentő Márton bajba ke
veredett. Valaki elkampózott töle kél birkát s a Marci fiu vissza
kampózta. N ~mcs~k a birkát, de azt is. aki elkampózta. jó tudta, 
hogy azon a vidéken ritka ember, akinek a fUie mögött ne volna 
valami s hog v jól eltalálja, fültövön kampózta olyan siker esen, 
hogy hat hétig kelell utána a klinikán feküdnie. Nem Marcinak, 
hanem a másiknak. S e;:ért került, a biróság elé, ahová nagyobb 
óvatosság és előrelátás szempontjából elkísérte a számadójuhász 
is. Muci beljebb került, a vádlottatc padjara, a számadó pedig 
megszerénykedett a tárgyalóterem hátsó ajtajánál, a kíváncsiak 
serege mögött. 

Megkezdődött a tárgyalás, a biró bt!vonutt s fag~ atta Marcit; 
- Mi a neved, fiam ? 
- Cseppentő Márton szalgálajára tekintetes elnGk ur. 
- Milyen vallásu vagy ? 
__: Római vallásu vagyok, szalgálaljára elnök urnak. 
- Hol szalettél ? 
- Kint a határban. 
- Közelebbről fiam, igy nem értem. Nagy liarab föld az; a 

határ? 
- Kint a tanyán. 
- Melyik tanyán ? 
- Az uraság tanyáján. 
A birót itt m4r elhagyta a tUrelme s emelt egyet a hangján: 
- Nem kiváncsiságból faggatlak, fiam, hanem azt szerelném 

megtudni, hogy hol van illetOséged ? 
Cseppent6 Márton nem értette a szót s meg is mondta 

nyiltan: • 
- Azt nem tudom. 
- Nem baj fiam, majd kiludokolom én. 
S aztán az aszfalton nött emberek eszejárasa szerint fellette 

a kérdést: 
- Mond, fiam, ha kórházba kerülnél s ott szegényjogon 

ápolnának, melyik község volna köteles fizetni érted az ápolási 
dijat? 

fs jött ehhez hasonló tucatnyi kérdés, amelyekre csak egy 
volt a válasz~ 

'' 
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- Nem tudom, Nem tudom, Nem tudom .•• 
Már-már elakadt ezen az egész tárgyalás, amikor a hátsó 

aitó mellöl előrebátorodott a számddó s beleszólt a vitába: 
- Tessék megengedni tekintetes elnök ur, hogy megkérdez· 

zem tőle én! 
A biró más véleményen volt: 
- Minek a2. a sok kérdezgetés, hiszen látja, hogy nekem 

sem tudja. 
- Majd tudja nekem! 
- Akkor kérdezze! 
Erre a biztatásra azután odafordult a számadó a bojtár felé 

és megkérdezte : 
- Marci fiam, hun mosnak rád!' 
Amire Marci szájából kipottyant az őszinte szó: 
- Érábranyban. 
Erre aztán diadalmasan dOntOU a számadó: 
- Na, tekintetes elnök ur, megvan !llár az illetőségi helye. 
Eddig a história, amely után nyugodtan megkérde~hetjUk 

ama nagyhangu jó katolikus embert : 
- Hol mosnak rád? A kaszinóban? Ott csak szapulnak. A 

hivatalban? Ott csak ázta1nak. Kártyaasztalnál két játék kOzOtt, 
amig osztanak·t O:t csak rád teritik a vizes lepedőt. Katolikus 
ember számára csak egy hely van, ahol mo~nak rá, ez a gyón
tatószék s ha mosnak rad ott, elismerem, hogy birsz illetö~éggel 

a1 egyházban •.. De enéikUl nem vagy igazi katolikus. 

Persze, csak ösziatéa ! 
Nem nehéz belátni, hogy az Oszinte hUnvallásban van valami 

kibeszélhetetlenUI imponáló s~épség. Amikor valaki nem kertel, nem 
szépit, nc;n retusál, hartem bétran mondja a pr)re valódgot. Az 
Oszinte beismerés még a fOidi igazságszolgáltatásnál is enyhilO 
körülmény, amely kevesbitheti a büntetés ·.nagyságát. De ezen fe
lül valami férfiasan komoly szint ad egy ember viselkedésének. 

Ahogyan mondá egyszer egy elökeló biró. aki korának leg· 
elveternUltebb embere felett itélke7.elt valamelyik vidéki nagyvá
ros tárgyalótermében. Megkezdődött a tárgvalás. az elnök sorban 
számbaveile a tanukat, feltette a szokásos bevezető kérdéseket s 
ezek során ezt is: 

- M~gérlette a vádat, bOnösnek érzi magát ? 
Amire ez a válasz jött: 
-- A vádjt megértettem, magam~t igenis hUnösnek érzem . , 



De nemcsak abban, amivel vádolva vagyok, hanem egyébben is. 
Én elmondok mindent, a tanukat tessék is nyugodtan haza
ktlldeni, rne'rt többet ugysem tudnak mondani mint én, - én pe
dig me~vallok mindent szépités nélkül. 

S itt következett egy megrázóan igaz vallomás, amelyre 
visszagondolva a biró mgjegyezte: 

- Ami~ az iratokat tanulmányoztam, meg voltam róla 
győződve. hogy egy hihetetlenül elvetemOlt ember kerOlt kezem
ügyébe, de amikor vallomása elhangzott, egyszerre eltünt az el
vetemtilt gonosztevő s megjelent helyette a megtévedt embertárs, 
aki fölé akaratlanul i!'; odahajol mindenki szána!ma .• 

Ebben már benne is van. hogy miért van szükséi! ma
gunkbaszállásra, hogy n~gyszemközt maradjunk sajátmagunkkal s 
utána rálépjUnk a gyóntatószék felé vezető utra. Hogy a bUnOki:)e 
tévedt ember fölé odahajoljon a megbocsáj'ó lsten rr.indent fe
lejtő jósága ... 

lfifélefi tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia. 

ju!1iUS hó. 

Kovács Sándor 

l. Pünkösdhétfő. Ün!lepi rend. Az eznapi perselypén'd a 
hitterjesztés céljaira kü!djük el. Pilnk,sd két napján szentségimá· 
dás az alsóvárosi plebániatemp!omb:m. PUnkösdvasárnap délután 
2-3-ig az Oltáregylet tagi~i, 4-5-ig pedig a Felsővárosi Mária· 
Jányok sz:!nrségimádási óráj~ az alst'>városi pleb~niatemplomban. 

:L Szerda. Kántorböjt. E!1yhitett böjti nap. Hus élvezéle 
megengedvt! egyszeri jóll:~kással. 

4. C~utörtök. Az igazságtalan trianoni békeszerzédésnek 16-
ik évfordulója. D~!elött 9 órakor ünnepélyes szentmise a hazáért. 
DélutAn 4 órától félórí1n át szólnak az összes haran~ok tiltakozá
sul az Íf~azságtatan békeslerzödés ellen. 

s. Elsö péntek. Re~gel 6 orakor az Oltáre~Zylet nagymiséje 
Szentségkitétellel jézus Szive imádására. Ugyancsak 6 órától 
gyóntatás és szentáldozás. A Menház kápolnájában reggel 7· kor 
szentmise Szents~gkitételleJ, egész nap szentségimádás, este fél 
7-kor jézus szive litánia szentségbetétellel. Kántorböjti péatek. 
Husétel élvezése tiJos, jóllakás egyeszer megengedve. 

6. Elsö szombat. Reggel 6 órakor a RózsafUzértirsulat ~~~ 
tagjaiért énekes szentmise. Enyhitett bOjti nap. Husétel ~lvezése 
meKengedve tgyszeri jóllakással. 
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7. Szentháromság vasárnapja. Reggel 6 órakor a SzUz Mária 
Társulat Offertóriumos miséje. A 6 órai szentmise után 8 napon 
keresztül a Szentháromságlitániát végezzük. E napon végződik be 
a husvéti szentgyónások és szentáldozások ideje. E napon lesz 
az Emericana kirándulása Mátrafüredre, ott l O órakor szentmise 
szentbeszéddel. 

ll. Urnapja. A legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepe. 
Reggel 8 órakor ünnepélyes szentmise segédlettel. majd körme
net indul az finnepi sátrakban felállitott oltárokhoz. D~lután 3 
órakor a főtemplomban szeniséges körmenet és litánia a legmél
téságosabb oltáriszentségről. Urnap nyolcada alatt reggel 6 óra
kor a kitett Oltáriszentség előtt szentmise, délután 6 órakor pe
dig litánia a Legszentebbröl. 

14. Vasárnap. Az alsóvárosi plebánia templomban urnapi 
körmenet. 

18. Csütörtök. Horthy Miklós kormányzó Öfőméltóságának 
születésnapja. Délelölt 9·kor ünnepélyes szentmise a hazáért. 

19. Péntek. jézus szent Szivének ünnepe. Reggel 6 órakor 
Szentségkitétellel szentmise a szent Sziv imádására, litánia a 
szent Szivröl és felajánlás. 

23. Kedd. Csárdás Perene és Cserta julianna megholtakért 
reggel 6 órakor alapítványi Iiberás gyászmise. 

28, Vasárnap Mátr::.fUreden buesu a templom védőszentje, 
Keresztelő szent jános tisztetére. Gyöngyösről a szent Bertalan 
templomból reggel 7 órakor indul a körmenet pap vezetésével. 
Mátrafüreden szentbeszéd, szentségt:s körmenet és szentmise, dél
után 3 órakor pedig litánia lesz s ezután j0nnek vissza a bucsu
sok Gyongyösre. 

29. Hétfő. Szent Péter és Pál apostolok nnnepe. Déielölt 
9 órakor ünnepélyes szentmise segédlertei~ egyébként a szokott 
ünnepi rend. 

Szent Ferencrendi Plebánia. 
Pünkösd vasárnap és hétfőn egész napon át szentségimádás. 

Mindkét napon reggel 6 órakor Oltáriszent~égkitétel. Óránkint 
szentmisék. D. u. a órakor közös imaóra Este 6 órakor szent 
beszéd, litánia. Hétfőn este litánia után körmenet. majd Te 
Deum, A körmenet ut vonala: \'értanu·, Arany jános- és Szé
chenyi·uccán vissza a templomba. 

3 -5-6-án a nyári kántorböjt napjai. 
5. ElsO Péntek. jézu~ sz. Szivének nagy kegyelmi napja. 
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Reggel 6 inakor jézus sz. Szive miséje Oltáriszentséggel a a azo
kisos ájtatossággal. Gyóntatás reggel 5 órától, ugyazintén el6zc5 
este is l 

7. Szentháromság vasárnapja. Szokásos istentiszteleti rend. 
ll. Utnapja. A legméltóságosabb Oltáriszentség fOUnnepe. 

Templomunkban 9 órakor csendes sz. mise lesz. Mai napon kör· 
menet a felsővárosi plebánia templomból. Az Unnep egész nyol
cada alatt regeelenkint 6 órakor nagymise Oltáriszentséggel. 

13. Szombat. Páduai sz, Antal ünnepe. Reggel 6 órakor 
sz. mise, sz. beszéd és litánia sz. Antal tislteletére. A későbbi 
nagymise és esti litánia ez évben elmarad. 

14. Vasárnap. Reg~el 8 órakor ünnepélyes nagymise, mely
nek végeztével elindul az urna pi nagykörmenet a Mária-. Or
sz~gut-, Cukor-, Jókai-, Király·, Mátyas király. és Pápp Melchi· 
zedek utcákon át. A felilitott oltároknál külön ének és áldás. 
Kérjük a jó hiveket, hogy a körmenet utvonalán házuk ablakait 
kivilágitani sziveskedjenek. A rendezök utasilásait foQadja min
denki kész3eges jóakarattal, mert csak a rendezett körmenet szal
gálhat az lsten dicsöségére és a hivek épülésére. 

19. Péntek. Jézus sz. Szivének föünnepe. Reggel 6 órakor 
szentséges nagymise ünnepélyes fe i ajánlással. 

21. Vasárnap. A délutáni litánia végeztével a ferences lll· ad 
rend havi gyOiését tartja. 

28. Vasárnap. Zarándoklás vasuton a szentkuti Szüzanya 
kegyhelyére. Az indulás és érkezés pontos idt'jét közölni fog_iuk. 

29. Szem Péter és Pál apostolok ünnepe. Vasárnapi rend. 

A Gyöngyöspüspöki Szent jános templomban: 
1. Pünkö:idhétfőn reggel 7 órakor csendes sz. m i se, utána 

körmönet az alsóvárosi plebánia templomtJa szentségimád~sra. 
Onnét a 9 órai nagymise után visszatérés ugyancsak körmeneti
_leg. D. u 3 órakor litánia. 
' 7. Szentháromság vasárnapján d, e. 9 órakor sz. beszéd, 
majd szentséges nagymise D. u. liiánia. 

It. Urna~:an reggel 8 órakor sz. beszéd, nagymise, majd 
urna pi körmenet a Püspöki· utcában felállitott négy oltárhoz. D.u. 
3 órakor nanepélyes Vesperás. 

14. Tekintettel az alsóvarosi · plebánia urna pi körmenet~re 
reggel 6 órakor csendes sz. mise lesz. D. u. litania. 

28. Ezen a napon indul ünnepi vonatunk Szentkutra s 
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ezért csak reggel 6 órakor lesz olvasott sz. mise. Délután nem 
lesz litánia. A "Szent jános Templom Énekkar• e napon Oli 
egyik védszentjének, szent László magyar királynak, ünnepét a 
nagy király idejében keletketett sientkuti kegyhelyen, ahol az 
énekkarért annak közremüködésével a kegyoltár előtt nagymise 
fog tartatni. 

29. Szokisos ünnepi rend. 
NB! Minden szombaton és nnnepelötti napon d. u. 3 óra

kor litánia. 

Ferences plebános üzenetei: 
A minden tekintetben jól sikerült zarándokla t unkat SZE NT· 

KUTRA junius 28 án ismét megrendezznk. A menetdij oda-vissza 
kettő pengő. A jó hivek többen fölvetették azt a gondolatot, hogy 
ki-ki ajánljon 20-30 fillérrel többet s ez az összeg fordittassék 
festés alatt álló templomunk javára. Valóban megható és kedves 
ötlet! Az ilyen lelkek igazán elmondhatják:.,A buzgóság hazádért 
megemészt engem!" Szép elgondolás ez és ugy érzem, hogy 
mindenki kész örömmel teszi a ma~áévá. Hiszen ugy van vala
hogy, so'< kicsi sokra megy •. jelentkezni lehet a felsö és 
alsóvárosi plébánia hi\atalokban. ugyszintén a ku:turboltban is. 
A vonat indulási és érkezési idejét s a z arán dokh1t közelebbi 
programmját hirdetni fogju!c. Vidékiek is jelentkezhetnek! Halászon 
is megáll a vonat •.. MÁRIA HÜ TISZTELÖI, MÁRIÁT D:CSERNI 
JÖJJETEK! 

Temlomunk belső megujitásával kapcsolatos rnunkálatok 
kiadását illetőleg a tiszta látás és való tényáiJás kedvéért az 
alábbiakat közlöm; 

I. A folyamatban tett rnunkálatok a ferences Házfőnökség 
javaslatára a Tartományfőnökség jóváhagyása rnellct folynak. 
Szakszerü feiUgyeletet a városi mérnöki hivataltól kérUnk. A 
fölmerOiö kiadások a Város, mint Kegyur hozzájárulásából 4000 
pengő és a Ferencrend őszinte barátainak és tisztelőinek nagy. 
lelkU adományaiból nyernek fedezetet, 

II. A munkálatok kiadásánál három szempont vezérelt bennün
ket; 1 Csak katolikus cégnek adjuk részletenkint, vagy egészben 
2 lehetőleg és elsősorban gyöQgyösleknek; 3 a legmesszebbmenő 
takarékosság mellett. 

Nem kell hangsulyoznom, hogy a szOkséges pénz összeho· 
zása bizony nagy 'fáradságba és hozzá hasonló áldozatba kerül. 



Oy6n&y5tl Katolikan Tudótitó 13 
-------------------·- --------- --------------- --------

Az a meggyözödéses elgondolásom, hogy a jó hivek szivéböl ön
ként leszabdlit és keserves verejtékü~<böl nagylel ka en leadott 
adomAnyokat a leglelkiismeretesebb gazd!lkodással kell felhasznilni. 

Tehit megbizható és emellett előnyös ajánlatok után néztünk. 
Ezért vidékrOt is kértank költségvetést. Fenti takarékosság han&
sulyozása mellett i:- 2-300 pengö többletnél előnyt adunk a 
helybelieknek, többszáz eset:eg 1000 p.!ngö e~térésnéi kénytele· 
nek vagyunk vidékivel tárgyalni. 

Ill. A tatarozással kapcsolato.;an hirllm részre tagozódnak a 
végzendO munkák; l. A lványo.t.!sok; 2. A falak iavitásJ és 3, a 
kórus megerősítése. Ezenfelül föln~rülhetnek ma még nem látható, 
lte talán elkerülhelellen p.ltmunkák is. 

Beérkez1ck a kövo!tkezö ajánlatok: 
1. Á!lványozási munkálatokra; 

Ü;Jjdóczky józsef. Gyöngyös - - - - 2 350. ___ P. 
Na~y Sándor. Gyöngyös - - - - - 2.100. - P. 
Makovszky György. Budapest - - ·-- 2 800. - P. 
Kiss Sándor. Jászberény - - - - - 1,300. - P. 

Ezek közül mint legelönyösebbet Kiss Sándor ajAniatát 
fogadluk el. Amint látható a k~l hclyllcli vel szemben t>OO, illetve 
10~0 pcngövrl olcsóbb. 

2. Falak javítására; 
Oajdóczky józsef. Gyöngyös 3 658 50 P. Nagy Sándor. 

üyöngyös 3.383 96 P. Makovszky Gy. Budapest 2.197.27 P. 
forgács Sándor Gyöngyös 2.592.95 P. 

Elfogadtatolt Forgács Sándor &yöngyösi kömüves mester 
ajánlata, aki a munkálatokat más helybe:i ipuossokkal együttesen 
végzi. 

3. A kórus megerösitésére : 
01jdóczky józsef Gyöngyös 1353'50 Pengő, 
Kiss Sándor jászbe'rény. 988- " 
Oajdóczy józsef fenti összegbOI 100 pengöt ajánlott fel a 

templom iavára. A kó:-usi munkálatokat O végzi. 
Ezen emlitett munkálatokon kivtil szükség lesz a képek alá 

kUiön márványporos vakolatot késziteni. ami circa 6-800 P-t 
igényel. 

FölmerUit a szüksége annak, hogy a templom menyezetérOI 
teljesen leverjUk a vakolatot, m~rt gipszes anyaggal készült, ami 
a festéket ledobja magáról. Ez is circa 3-500 P t kiván. 

A villanvszereléseket Andrássy és Viczena gyöngyösi cég 
végzi circa 250 P árban. 
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Az uj karlámpák, menyezetlámpák s egyéb égőtestek ára 
ezid6szerint bizonytalan~ Ujitásra vár a szélfogó ajtó s egyéb 
ajtók. A gyóntatószékeken is kell nagyobb javítást eszkOzölnün k. 
Itt is, ott is felmerülhetnek előre nem látható, de ellcerülhetetlen 
munkálatok, 

A templom festésének vállalati Osszege 10,094 P. A nagy 
munka megvalósitására circa 18.000 P szüf(séges, amelybOI kö
rOibelül 15,000 P van (a város 4,000 pengőjével egyDtt) fel
ajinlva, illetve befizetve. Hiányzik még circa 3,000 pengő. 

A jóhivek részérOl eddig tapasztalt nagylelkO megértés re
mélni engedi, hogy még a hiányó összeg is meg lesz. Hisz van
nak. akik m~g ezid6szerint gondolkoznak s egész bizonyosan 
adni is fognak a nemes c!lra, Reménykedve várjuk Oket l 

A felajánlott, de még be nem fizetett adományokat kérem 
szereleliel lassan·lassan hozzánk juttatni. 

Azt hiszelll ezek. után mindenki tisztán láthatja, hogy a 
munkálatok kiadásával miként állunk. Tehát csak az álványozás 
j~tt vidékről, a tOb b i mu 1kálatokat gyöngyOsiek végzik. Ezen 
kOzleménnyel a sok f!lreértésr~ oio: adó h~lyi ujs1go!< egyiké· 
nek-misikának téves beállitását is helyesbitettem. 

-o-
A templom belső tatarozása miatt elOállhat az a helyzet, 

hogy az istentiszteleteket egy ideig a kulturház nagytermébeR 
kell tartanunk. A vonatkozó eneedélyt a ft. Egyházi főhatóság 

mir meg is adta, Talán PnnkOsd után a kórusi munkálatok ipe-•. 
jén fog erre a sor kerülni. 

Szeretettel Krisztusban : 
P. Kováts Raymund 

plebinos. 

ll Ferences plebáaia templom 
megujifására adomáayzotak: 

50 peng6t: Iparos MUkedvelök, 20 pengOt; Ozv. Barna jános
n~ Solymos, N. N., Mátyás i Mlria, Munkácsi Mária, ., NapsugAr" 
Leányok, Dr. Tremkó ferenc ujabban. 15. pengOt; Ozv. 'Nagy 
fencn~. 11 pen16t Mária Valéria Intézet növendékei. tO pengöt; 
Bágyi jános. Ozv. Fischer Ferencné, Csépán józsef, Oswald Géza, 
Pataky Józsefné, Patócs János, Pókai József. Szvarek Margit, 
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Zuri Béla. 6 pengőt; Borosi István, Fehér jános, Oábris Gézáné 
Sipos Józsefné. 5 pengőt: Dr. Barna Sándor, Balog Józset, Bódi 
Mihály, D.uvas Miklós, lvanics Ilona, Kiss jános, Kiss Antal, 
N. N., Lörik István, Liptai Ferenc. Nagy Kovács józsef, Nyiri 
Gyula, özv. Orincsai Józsefné, Parádi Károly, Szöke Sémuel, Ozv. 
StDcs Gyuláné és Dr. Hideg Béla együttesen, Szat11ári Józsefné, 
Takáls József. 4 pengöt; Forgács Alajos. N. N. 3'50 pengöt; 
Farkas júzsef. 3 pengöt; Kiss józsef.-2•50 pengöt: Fehér jánosné. 
2 pengOt: Csépány Imre, Fehér Istvánné, Gambár István, Hagy. 
mási józsef, Kocsis András, Munkácsi jános, Márkuli jános, 
Radnich Ida, Ozv. Skulté'i Istvánné, Tóth Ferenc, ifj. Toldi Ferenc, 
Vöfény Pálné. 

Most közöltünk 437. - pengöt. Eddigi kimutatásunk a 
felajánlott, de még részben be nem fizetett Osszegekkel együtt 
10.477.66 pangö. - A jó Jézus legyen jutalma a nemesszivO 
adakozóknak!. •. 

jfirek. 
POnkösd finnepén veszik kézhez a Tudősitót olvasóink, 

A Szentlélek eljövetelét ünnepeljUk ezen a napon. kegyelmét kér
jük, töltsön el bennUnket ugy. mint az apostolokat, hogy az élet 
fáradságos kUzdelmeiben az ö példéjuk nyomán illjuk meg helyOn
ket Nagy szükségünk van erre a bátoritásra, erre a felerósitésre. 
A nyár :koveikezik el, amikor sulyosan dolgozik a gyöngyösi gaz· 
da, pihenésre is alig jut ideje. 4-5 órát aiszile Ciupán, a tObbit a 
minden'napi kenyér megazenésére fordítja. Dt! hasztalan az ember 
fáradozása. ha nincs rajta az Isten áldása. Ezt · ne felejsUk el! 
Ezért van fokozottabban szakségUnk a nyári vasárnapok megszen
telésére, az lsten áldó kezének a leesdésért, hogy kUzdelmes 
munkánk ne legyen hiaba való. 

Az egri föegyhAzmegye papnövendékei kGzé felvételért 
folyamodó ifjak felvételi vizsgálatának ideje ez évben junius hó 
27-ére van kiUJzve. Pályázhatnak. a gimnázium IV. v. VI. VII. és 
VIli. osztályát végzett ifjak. A pályázók keresztleveiOkkel, IZ ezévi 
iskolai bizonyitvényukkal és hittanáruk ajánló levelével felszerelve, 
Egerben a papnevelőintézetben folyó évi junius hó 26-án, pénte· 
ken délután 2-4 óra közölt személyesen jelentkezzenek. A 
gimnáziumi növendékek közé csak általános jeles bizonyitványu 
növendékek vétetnek fel, 
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A M*rla Valéria lnt~zet méjus l·án tartotta az Anyák
napját mesedélutánual, tornabemutatóval kapcsolatban. A feltflnö 
délután nagy kOzOnséget mozgósitott. A nagy munkával összeal
litott gyOnyOrU számok az elismerés nyilatkozatát váltotta ki a 
közOnségbOI. 

A Karitész rendkivDll kGzgyüléare hivta össze müködö 
és pártoló tagjait a Mária Valéria intézet nagytermébe álduzó
csUtörtOkGn. Ezen alkalommal látogatta meg a Karitás~ országo& 
igazgatója a gyöngyösi szervezetet, melynek példás mUködése or
szágosan ismert. 

Keresztjáró napok alatt körmeneteinkre nem kedvezett 
az id6. Volt ugy, hogy szakadó esOben mentek a hivek. A gyön-

gyösi hivek dicsérendO buzgóságára vall, hogy ilyenkor is meg
tartják kedvelt körmetei ket. S6t ilyenkor, amikor bizonyos áldo· 
zatba kerül a hitvallás, még többen vannak mint máskor. 

A nyéri időben városunk apraja-nagyja szakott kirán· 
dulni a Matrába, kUiönösen vasArnapokon. E~észséges szokás ez 
mig a tisztesség határai közt mozog. Ma sok hosszu kilométereket 
teaznek meg. hogy szihassák a Mátra életet hosszabbitó levegőjét. 

Vasárnapokon még a szentrnise hallgatás lthctOsége is adva 
van. Mátrafüreden 10, a KékestetOn ll órakor van szentmiac. 
Ezeken a helyeken minden fennakadás nélkül mehetünk a szent
misére, mig a szanatóriumban és a tiszti üdülőben bizonyos 
nehézségekbe kerül. 

Esperesi kerületünk papsága május 26-án Abasáron tar
totta meg ezévi gyUiését. A gyUiésen Ragó Ferenc esperesplebá
nos elnökölt és az aktu41is lelkipásztori kérdéseket beszélték meg. 

Az ela6 ildozók ünnepélyes áldoztatása a Szent Bertalan 
templomban az áldozócsü.örtöki diákmisén volt. 186 tiszta lelkU 
gyermek vette magához első i z ben az Ur jézus szeniséges tes tér. 

A kicsinyek boldogsága meghatott arcokon tükröződött. Igen sok 
család azzal fokozta gyermekének boldog napját, hogy mindany
nyian az Ur asztalához járultak. Szentáldozás után minden egyes 

iskola küiOn·küiOn szeretetreggeliben részesitette a gyermekeket. 
Reggeli után a szölök boldog örömmel vitték gyermekeiket a 
fényképészhez, hogy errOl a hófehér napról maractandó emléket 
szerezzenek családjukna k, 
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Schelbli Róza julia sz. Vincerendi irgalmas nővér 
máj. 7-én szünt meg élni. Szaletett Scheibli jános és Szuszter 
Mária fóldmllv~s szülöktöl 1893. évi dec. 20·án, Szatmir vm. 
Vállaj községében. 1915. nov. ll-én lépett a dicsö és áldásos 
müküdésü sz. Vincerendbe. Rendi tanulmányai végeztével 1921. 
jun. 20-án Gyöngyösre helyeztetett s itt mükOdOtt majdnem 20 
évig, életének bevégzéséig. julia nővért felruházta a Mindenható 
mindazon képességgel, amely sz, Vince leányától elvárható. Rendi 
törvényeinek pontos teljesitése mellett, mint a házi kápolna gon
dozója páratlan buzgósággal müködött. A kórházi kápolna oltá· 
rának diszitésében müvész volt. A kórtermekben a rend, a fe
gyelem és lekkismerete; pontosság Ore volt. A &zenvedö betegek 
eröt nyertek ártatlan mosolyától a szenvedések viselésére. julia 
nővér földi élete szenvedés volt. Talán vele szDletett szivbaja gyö · 
törte törékeny testét, amely mellett a leghOségesebben teljesitette 
a rá hárdmló kötelességeket. A Mindenhatóban bizva mosolygós 
arcGal viselte a földi szenvedést, mert látta, remélte a mennyel 
megdicsöOiést. 

Márc. hó vé.zén ágyba dőlt. Naponként magához vette az 
Ur jézus szent Testét. A leggondosabb orvosi kezelés és ápolás 
dacára ereje napról-napra gyOngOit s végre eljOtt a perc, amely 
megszabaditatta a test szenvedéseitöl és ildott jó lelke fOia.zállt 
édes jézusához. julia nOvér családjában otthonos volt az lsten 
szeretete. A jó szülök példAja követésre talált a ayermekeknél. 
julia irgalmas nővér fivére pedig mint ferencrendi szerzetes test
vér, mint mlssionárius a hősies jámborség hirében halt meg. 
Boldogg~ avatása folyamatban van. 

A Központi illami elemi Iskola Szivgárdája májusi gyU· 
lését 17 én tartoUa. A jelenlevO szalökhOz az iskola igazgatója 
Sebestyén Lajos iskolafeiUgyelö mondott beszédet a gyermek 
vallásos neveléséről a családban. Szavalatok, kedves énekek tet. 
ték a gyülést hangulatossá és emlékezetessé a megjelentek előtt. 

Ballagis Unnep16gét tartják a középiskolák végzett nö
vendékei, amikor bucsuznak az intézettOI. Nálunk is megtartották 
ezt az Onnepséget a gimnáziumban és a felső mezögazdas~gi is
kolában. Mindkét intézetben kedves mOsor keretében tOrtént a 
bucsuzás, a diákok hálás szivvel kOszönték meg tanárjaiknak a 
hosszu éveken át kapott tudást és nevelést. Az intézet igazgatói 
pedig utóljára intéztek diákjaikhoz heszédet, mint a jó édesapák 
a távolba induló gyermekeikhez. 
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A Katolikas ~nekkar nivós hangversennyel ajándékozta 
meg mijus 17 -én a Bruckner nagytermében koznnségét. RaAb 
Erzsébet zonRora, Bányóczky Erzsébet hegedO és Dorita Boneva 
bolgár énekesn6 mesteri számait hálás tapssal jutalmazta meg a 
kOzOnség. A F6egyh4zi Énekkar szereplése mellett feliOnO tegyel
mét csodálta a kOzOnség. A Katoliku& Énekkar vegyeskara nagy. 
reményt gyujtott fel a szombathelyi orszáeos dalosversenyre való 
szerepléaéhez. 

A Tudósltó jóbarátainak nevét bélés szeretettel kOzOijOk, 
mivel nagyobb előfizetésükkel lapunk megerősödését eiOsegitik. 
2 P-t fizettek. Mária Valéria intézet, dr. Kornis Ferencné, Borhy 
Imre, Poliesek Gyula és N. N. 

A vatlkinl sajtókliliitiara Európa és Amerika 45 nemze~ 

tc, Ázsiának, Afrikénak és Oceániánalr 53 féle tartománya kOldie 
el katollkus sajtótermékei•, az ieazság fegyvereit, az igazság téved· 
hetellen tanilómesfere elé. A kiálfitás 73 teremben mutatja be a 
világegyház sajtoját ugy hogy ezek a termek egy grandiozus 
kereszt alakját képezik. A magyar terem állalános feltOnést keltett 
bö anyagával és mUvészi elrendezetlségéveJ. A római és a kOlföl
di ujságok is kOlOn foglalkoznak a magyar terem gazdag tartal
méval és szemet kápráztató történelmi szineivel. A Gyöngyösi 
Katoliku& Tudósit6 Ot kOlOnféle példánya is helyet foglal a vati
kini kiállitas anyaga között. 

A 6yDngyDspUspllkl Mirfa-t4rsulat május 7 én tartotta 
meg évi tisztujitó gyOiését. FOdékány lett: Farkas Bertalan; szó
szóló id. Kiss j jzsef; aldékány Pécsi Károlv; el n ök Reviczky 
Ferenc; jegyz6 Bakor jános; h. jegyző Nagy Mlh~ly. Az uj tisz
tikar 10 én tette le hivatali esküjét a temp!omban, 

Az Greg pDspDki hegyközség lagiai máj. l O én könyörgö 
sz. misén vettek részt és az Isten áldását kérték a fej OdO termé
nyekre. Utána Nagy jános hegybiró házánál jötlek össze a választ .. 
mán y ta~rjai, ahol barátságos villásre~geli várta Oket. A jelenlévő. 
ket Kiss jános sá1 i elnök köszöntötte és lsten iránti bi ~alomra 
serkentette. 

A OyGngyöspUspöki bucsuünnep máj 6 án a hivek nagy 
sokaságának részvélele mellelt folyt Je. A körmenelet és ünnepi 
istentiszteletet Magnin Adorján prépost· p'ébános, a sz. beszédet 
pedig P. Réz Marin saJgótarjáni ferences házfOnOk tartotta· 
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Aprilis 19-én a Karitisznak volt meghitt, kedves ozaonna 
délutánja, mely alkalommal Oajdóczky Antalné alelnDknO volt 11 

ünnepi szónok. BensOséges szavakkal emlékezett meg az immir 
18-20 éves Karitász belsO életérOI, megható élményeirOI, arról a 
nemes szeretetrOI, mely a tagokat testvéries egyOttesbe füzi. Ez a 
steretet ad eröt, sOt nemes versenyt támaszt, minél többet segite
ni az arra érdemes szegényeken. Kedves visszapillantás volt a 
régi időkre, a jobb idOkrel 

A ·mirla Valéria Intézet Szivgárda csapatának máj. 17-én 
volt az ünnepélyes tagfelvétele. 80 girdistát avatott fel P. Rogér 
hitoktatb szivhez szóló intelmek kiséretében. Délután az iskolA
ban szép nnnepéllyel kedveskedett az uj csapat az Orvendez6 
szlUOk elOtt. 

Anyák napját aoz alsévárosi áll. elemi iskolában, a Mária 
Valéria-intézetben és a gyftngyOspUspDki iskolákban egyaránt 
megtartotlák. A Mária-tanoda a kulturház nagytermében ünnepelt. 
A szép számban összejöttek gyönyörködve látták a kicsinyek 
bájosan kedves szerepléseit. Az alsóvárosi áll. iskolában P. Albin 
hitoktató alkalmi beszédet tartott. melyet érdekiOdO figyelemmel 
hallgatott a közOnség. 

A Mitraegylet folyó hó 25-6n tartott vAlasztmAnyi gyBiése 
Dr. Puky Arpád elnDklete alatt foglalkozott a K6kestel0n felálli
tandó Patrona HungAriae azobor ügyével. A azobor felállitása a 
Kilátótorony épitésével kapcsolatban, örvendetesen halad a meg
valósul~& felé. 

Május 116 24-én délelc5tt a Oykse pályán a gyöngyösi járás 
és város levente egysUieiének válogatott csapatai mérték Ossze 
erejUket nagyszimu IlOzOnség jelenlétében. Az ünnepség éa ver
seny reggel fél nyolckor szenimisével kezdödDtt. melyet P. Hov4th 
Zsigmond dr. ferences teológiai tanár cerebrált. DélutAn 4 óra
kor az összes versenyzök a Hatos Huszárok Szobrához vonultak. 
ahol hazafias ünnepség keretében hódoltak a nagy vilAgégésben 
eleseu magyar hc5sDk emlékének.Az Unnepi beszédet a hOsOk em· 
lékének megbecsUiéséröl Tóth Antal kaplán tartotta, majd anne
pélyes szavak kiséretében nyolc koszorut hel)·eztek a HOIDk 
szo brára. A hc5sök sirjánál P. Kováts Raymund ferences házfOnOk 
és plebános a zuhogó eső ellenére is IendUietes hazafias beszéd
ben méltatta a nap jelentöségét, miután a FOeRyhézi 6s a Mátra• 
dalkOr énekszámai tették v61toaioa6 a nép ·Unnepaéget. 
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A Szt. BertaiC!n Egyházközség 
.anyagi ügyei. 

Május haváról nem sok jelenteni valónk van. Migis feltm
litjük, hogy a S~t. Korona há~baa két lakást tataroztattunk s 
az udvartér rende~éséhez is hozzáke~dtOak. A mult év östéról 
elmaradt udvari épület kijavatási munkálatait befejeztettük s az 
most már teJjesen readben van. 

JCjt hérlinknek nemfi~etés okából auguutus l-re felmon
dottuk a lakását és ü dethelyiségét. Egyhá~kö~ségünk sulyos 
addsságok terhe alatt görnycde~ik és nem engedhetjük meg azt, 
hoay a bérleti összegek igen késedelmesen vaay egyáltalán be 
ae follyaaak. Egyedüli jövedelmi forrásunk a bérjövedelem s 
ha ezt kiea1edjük csuszni a ke~eink k6zül, ugy Egyházközségün
ket anyali romlásba vihetnök. A felmondott helyiségre már 
is vannak jeleatke~ök ugy, hogy a bérltmény augusztus 1· i 
meaür&lése alkalmának napján bérbeadás u•ján egész biztosan 
has111ositani tudjuk. 

Gyüjtésüakböl kifolyólag 1700 peng6 körüli ösueg mé1 
ma is kint van, a~t nem fi~ették be. Több bben felhivtuk ada
koz6inkat, meszemen6 kedve~ményeket nyujtva a bdizetés telje
sitésére, a~onban mindez· ideig hiábavalónak bizonvult. Nagyon 
sokan metigérték:, hogy a tavasz és a nyár fo'yamán maradék 
nélkül kifogják egyenliteni a gyüjtiövbe bejegyzett és fe'ajánlott 
6sue1eket. Várjuk ezt annál is inkább, mível aláírókat anyagi
lat ts erkölcsileg i1 k6te1e~i a~ aláirásuk. 

Tovább folytatjuk adakozóink neveinek közlését: 
Ecsegi Sándor, Csárda utca l P, Borhy Ferenc, Pappföld 

5 P, 6zv Juhász Imréné, Petőfi: u. 9 2. sz. 2. Pruzsinuky István 
v. számtiszt 5, Safrankó Mihály, Pesti u 5, Forgács Alajos 
Pesti 1 57 sz l O, Mádi Ferenc Pesti u. l u, Heinric h J .ín os kór
házi tisztviselö 10, özv. P arnsuk Jánosné, Örálló u. 82 sz 10, 
Visontai Fereacné, Recski u, ll sz. 20 pengót. Eddig közöltünk 
270 nevet 20,6,7•50 P 6sstegben, most köz'ünk 1 O nevet 78 P 
Osueggd. ö suesen tehát 280 nevet 20 725' 50 P értékben 

(FoJytatjuk) P L. 

Következő számuak szeptemberben 
jelenik meg ! ! ! 
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wi~ ... .,, ~~zerész é• látszerész 
Gyöngyös,•Baaisz~t4• t~. 
Ajánlj~ : elst1reqdD zseb, fali, asztali 
és ébresztő óráit. 4 vUág~irD sva\jci 
"TELLUS" órák gyöngylist egyedárusitója. leg
modernebb szerszátQgépelfkel felszer,lt javitómQ
hely. PrAelz munka. 

Arany gyDrDk, fDlbevalók, arany keresztek. -
Arany kereszt valódi gyémántkövekkel már tO·
P-töl kapható. Valódi ezüst áruk, tálcák, 
virág vázák, likt1rös és dohányzó készJetek stb. 
Mindennemn optika i áruk. Szemüvegek, csiptetök, 
Dveg kfilönlegességek, hömérök, lázmérók9 must-

és borfokoJók stb. ~~-~-~~-~-~-~~ 

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

' --------

"._ 

• 
Akar On 

olcsón vásárolni? 
Akar On l 

l 
l 
l 

l 

lielött bntort rás4rol 
keresse fel gazdagon 
felszereli raktárarnat! 
Temetkezési ,-állalatom 

i minden igényt kielégit. 

/8mólino László 
asztalos mester, 
butorraklára és 
temetketési vállalata 

GJóDgJös, Kossuth-n. 13. 
l . TELEFONSZÁM: 330. 

Alapitatott : 1867. 

pénzéért jó árut kapni? 
Akar On 

megbizható helyen előzékeny 
kiszolgálá~·ban lészesDini? 
Mlndezt megtalálhatja ~· ~; 

gyöngyösi Hangyában 
A 
HANGYA 
árui megbizhatók, 
naponta frissen . érkeznek. 

Rendes havi vásárlóknak ked
vezményt ad. 

Szivcs érdeklöd~sére a Han«ya 
irodájában felvilágosítást nyujtunk 

az lllaz§atósif 



8008 LAJOS 
• -, ari- és papi szab6 

Hanisz-tér 5. sz. 

KESZIT 

~-- - - - - -

minden e szakmába vá
gó munkát: reverendát, 
cimildát, cinguiost é~ 
qu·adrátust, elsőrendO ki
vitelben, teljes szavatos
ság és mérsékelt árak 
mellett. 

---- -- -
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