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KaadJa a gyöng)Osi felső·· és alsóvárosi plebania. 
Egy szám ára l O fill. E2ész évre l pen gO 

A vasárnapi munka. 
Vianney Szent jános a jóságos lelkU arsi plebános azokta 

volt mondani : k~t dolog adja az ember kezébe a koldusbotot, az 
egyik a vasárnapi munka, a másik az · igazsál'talanul szerzett va. 
gyon. E rendkivUiien bölc:s megállapitásnak csak az elsO fel~vel 
szándékolunk most foglalkozni, mivel ez a kérdés városunkban 
éppen ezekben a napokban igen aktuális. Most szavaznak kerea
kedöink és iparosaink ; nyitva legyenek vasárnaponként az Oz
letek, avagy zárva ? I::rdekes előzménye van ennek a szavazésnak. 

Megelégedés és öröm fogadta a kereskedelmi miniszternek 
a vasárnapi Uzlelzárásra vonatkozó rendelelét. Hosszu harc sikerel 
eredményeként könyvelhettOk el kOlönösen mi katolikusok ezt a 
rendeletet. Ugy éreztük a keresztény szót nemcsak emlegetik, ha
ne'Tl szellem !Oen már c~elekedetek is indulnak. Természetes, hogy 
mi a keresztény fdfogáf u aknak hasznos és kivánatos, az e fel• 
fogás ellenfeleinek nem tetszik. Akik a szombatot ünneplik, azok 
vasárnap dolgozni szeretnének. Mireánk nagy szégyen az, hogy 
a keresztény vasárnap ellenfeiei sikeresen harcoltbk az Uzleteket 
záró rendelel ellen. De mikepen értél( el sikerOket? l 

A Csarnokb;m moz~alom indul az Ozletek nyitvatartisa ér
dek~ben. Az ipartef;·Uiet még február hóban felír a kereskedelmi 
minisztcrhez, hogy ennek a mozgalomnak nincs komoly háttere, 
kevesek prób~lgatása ctupán s ezért hérésO~et re teljtsitse. Erre 
a fclira•ra a miniszter nem válaszol, ellenben a Csarnok mozgal
mának, illetve kérésének helyt enged, me~engedi az tJzlerek vasár. 
uapi nyitvatartását. A keres1tény táasadalom a v~rosháza nagy. 
termében tiltakozó gyUiést hiv össze. (Junius 4 én) Megjelentek : 
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a két katoliku& egyházközség plebénosa, ipartestület, legényegylet, 
keresztény kereskedők és alkalmazottak, sót a zsidó vallásu al
kalmazottak is. A Oazdakör távol maradt. A gyülés memorandu
mot kOidött a miniszterhez, azonkivül az érdekellek egyenkint 
tiltakozó táviratokat. Elhatározták, hogy az elsO vasárnap tiltdko
zásuk kifejezéséül zárva maradnak. Ehhez a mozgalomhoz egy 
nap alatt 44 üzlettulajdonos csatlakozott. Ezt a nagy kertsztény 
megmozdulast a minisztérium nem vette figyelembe. Nagy késve 
leirt a helybeli iparhatóságnak és felhi'lta figyeimét arra a ren
deletre, mely szerint az üzletek vasárnaponkint akkor lehetnek 
zárva, ha az érdekellek 213-ad része ezt kivánja, de ehhez is a 
miniszter engedélye szOkséges. E tények felett érdemea aon· 
dolkozni l •• 

A mi célunk nem támadás és tetemrehívás, mi csupán arra 
a szomoru valóságra akarunk rámutatni : azért történhetnek ve
lünk ilyen sérelmes dolgok, mivel hiányzik nálunk a szervezett
ség, összetartás és az öntudat, ha meglennének ezek a tényez.Ok, 
dé másként alakulna sok minden s méllók lennénk kereszlény 
őseinkhez! 

Koldus az élet, koldus az ország, nyomorognak és éheznek 
rengetegen, amikor taz anyaföld és a szorgalmas kéz bőségesen 

ontja az élet kincseit. Mintha szörnyU átok nehezedne reánk, mely 
bOségUnkben is nyomoruságot osztogat. A vasárnapi munka 
büntetésért kiállott fel az Égre és koldusbotol oszt lsten paran
csának megszegöi ltözt. Gondoikonunk és ezek szerint eseJe
kedjUnk l 

A Katolikas Éaekkar diadala. 
Négy évenként egyszer egyik vagy másik nagyobb városban 

összejönnek az ország jobb dalárdái és versenyeznek egymással. 
A dalárdák országos egyesOletének vezetöi kUiönbözO c&oportokba 
osztják a dalardákat képess~geik szerint. mert hiszen természetes, 
hogy a kis helyiségek kis dalárdái, ha egy esoportban volnának 
osztva az ország legjobb dalárdáival, lemaradnának és képessé
geik ezekhez viszonyitva lenne elbirálva, ami aztán reménytelenné 
tenné részükre a versenyeken való szereplést. Ezekben a cso· 
portokban megtalálják helyüket a kezdők, a haladólr, a jók, job
bak és legjobbak s valamennyi dalárda a vele egyenrangu da
lárdával veheti fel a vers:nyt és elviheti csoportja elsO, második 
vagy harmadik díját. 
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f:z évben Szombathelyen jötlek össze az ország dalárdái, 
Részt vett azon a Gyöngyösi Katoliku& Énekkar is. Az Énekkar 
kiváló képességél a ll órai Szentmiséröl ismerjük, hol évek óta 
mUködik az Ur szolgálatában, Ahilatos szép énekeikkel az Ur felé 
emelik a lelkeket. Nem is igen volt egyéb céljuk. a dalosverse
nyeken való szereplésre szerénységUknél fogva nem is gondoltak. 

ÉrthelO ezért mindannyiunk kiváncsisága aziránt, hogy a 
helyiek megbecsülését teljesen kiérdemlő ilyen hatalmas együttes, 
mint az utóbbi időben kOlönösen fejlOdésnek lendUlt Katoliku& 
l!nekkar egy orsz~gos verseny elbirtJásában hol talália meg a 
helyét ? És e kérdés hangot kapott. E haneok előtt a dalárda 
vezetősége nem fogta be a fülét, hanem mintegy két hónappal a 
Péter- Pál-napi verseny előtt elhatározták, hogy részt vesznek az 
országos versenyen. Az elintézett eKY kérdés helyére azonban 
ezer más kérdés került. Milyen csoportban indulnak 1 Hol veszik 
az ehhez szUksé1es költséget 1 Az elsö kérdés kedvezően lett el
intézve. Az országoi bizottság hosszas alkudozások után megen
gedte, hogy a már versenyeken dijat nyert legjobb dalárdák kG· 
zött, a kormányzódijas és aranyérmes csoportban indulhatnak. Da
lárdánk vezetőit ez ujabb feladatok elé állitotta. Hogy ugymond
juk, egy komplett vegyeskar összeállitását tette szOkségessé. A 
dalárda elnöke, dr. Náray Béla személyesen nyomozott· jó hangu 
egyének után és igyekezett Oket a dalérdának megnyerni. Pátzay 
karnagy meg ernbedeletti munkát fejtett ki az uj hanganya~nak 
kimUvelése körül. Közben a 84 tagu dalárda utiköltségét is elő
teremtették. Az aprólékos kérdések is elintézOdtek, ·igy az ezer 
aggodalomból csak az az ezer aggodalom maradt meg, mellyel 

dalárdánkal utnak eresztettUk. 
Hiszen a tagok legtöbbje nemhogy versenyen nem azerepelt, 

de mt'g pódiumon sem volt. Nem kell, csak egy kisebb lámpaláz 
féle, hiába való ez az óriási munka és óriási költség. Egy ilyen 
orazagos verseny légköre kegyetlenül emészti az idegeket, nincsen 
szeretet, a hidegfejO zsUri nem törődik azzal, hogy az otthonisk 
be~IUiése forog kockán, nem törődik a hazaszálló vágyakkal, 

csak eggyel törődik, tud·e a dalárda vagy nem tud ? 
jó azoigálatot tettek tehát azok is, akik elkisérték Szombat· 

helyre a dalárdit, -- velük volt Magnin Adorján prépost-plebános, 

Dr. Náray Béla, Kolir Ferenc stb - Kik személyUkkel enyhitet
.ék az idelenség ridegségét, 
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A szombathelyiek megkülönböztetett szereleltel fogadták a 
gyOngyOsieket. A pilyaudvaron eh'5kelöségek élén a varos polgár· 
meatere fogadla öket s késöbb is több látogatást kaptak. Igy 
meglátogatta öket a azombathelyi püspök is. 

A veraeny~n a fehérbe öltözött gyöngyösi hölgyek, vala
mennyiük derekán egyforma virágos ov, szép látványt nyujtottak. 
Versenyszámuk után hatalmas tapsorkán köszöntötte öket. Min
denki kétléttelennek találta a gyongyösiek elsöségét. Mieink bol
dogok voltak. Nem vehette el jókedvnket az eredmény kihirdetése 
sem, mert hiszen elfogadható volt a megokolás: egy eddig isme
rellen uj dalárda még sem kerülhet egyszerre országosan ismert 
orre dal4rdák elé. 

A gyöngyösi katoliku& énekkar igy is első helyezést ért el. 
A azombathelyi dalárda nem lehetett második helyezett, igy sala
moni bölcsességgel tettek eleget az igazságnak, a szombathelyiek 
él a gy0n1yösiek első helyezettek lettek. A rádió és az országos 
lapok azon kOzlései tehát, hogy Gvöngyos a harmadik lett, a 
zsUri utólagos átgondolt bírálata alapján előnyükre változott, mely 
dOntésről mi is a késöbb Gyöngyösre köldött jegyzökönyvb61 ér
teaUitUnlr. 

A versenyek sok apró kedves epizódjaiból egyről megemlé
kezünk. Az aranyérmes csoportok együttes énekre vonultak fel. 
Ezt a rádió is közvetitette. Országb Tivadar országos karnagy 
vez~nyelt. feiAlláa előtt Országb Tivadar szóesövön hívja fel a 
dalárdákat a felallásra. Majd ezt mondja: ,.Legyenek szivesek a 
gyöngyösi hölgyek és urak az elsc5 sorban felállan i. • Majd igy 
okolja meg ezen szokatlan intézkedést: "Ne haragudjanak a meg
kOiönböztetésért, mert tény az, hogy csak a gyöngyösiek éneklik 
kifolástalan ul ezt a darabot." 

Bárdos Lajos zeneakadémiai tanár, a Palesztrina kórus kar
nagya Pátzay jánoshoz irt levelében c:sodalkozását fejezi ki az 
~nekkar trljesitménye fölött. Lt velében kijelen li, hogy az együttes 
bámulatos eredményt ért el ilyen fiatalon. 

Schnitzl Gusztáv tanár a Vakok Homérosz fnekkarának kar
nagya szerint a Gyöngyösi Katolikus Énekkar rendkivUI szinesen 
~neke l. 

Több ilyen dicséret hangzott el d::tlárdankról. A szombat
helyiek karnagya is naJeyon dicsérőleg nyilatkozott. Ha tehát 
visazatérünk elsO kér<lésUnkre, hol áll dalárdánk országos viszony
latban, ugy az illetékesek feleletét közölhetjUk. Az első helyen áll, 



OJISnpBal Katt~llkua Tud6alt6 

Itt ernlitjük meg, hogy az 50 éves Pöegyházi f:nekkar ve
zetősége a Katolikus Énekkar sikerén fölbuzdulva elhatározta, 
hogy a legközelebbi országoa dalosversenyen részt vesz. Bizunk 
abban, hogy a Fóegy házi Énekkar méltó lesz multjához és vá. 
rosunknak dicsöséget fog szerezni messze idegenben is. 

Most pedig a városunknak és egyházunknak dicsOséget 
szerzett katoJikus énekkar versenyen részt vett tagjainak névsorát 
örökitiük meg. 

Éaekkan tagok: Pátzay J4nos karnagy, Bardóczy Ala· 
josné Brand Mária Boér Kató Fazekas Ilona Fehér Gyuláné Géb
ris Kató Heinrich Teréz Kardos Márta Kirják Babci Kiss Lász
lóné dr Kossa La j os né Kovács Margit Kovács Mária, dr Kovács 
Gézáné Kécián Oyö•·gyi Teremy Ilonka Tóth Inti Tóth jánosné 
Tóth Lotti Tribold Sári Bartalis Gizella Bánfalvi Mdria özv. Ber
nit h K11mánné Boér Blanka, dr Boér Pálné Csépány Anna Dighy 
Jenőné Nigrinyi Franci~ka Fehér Józsefné Forgács Perenené Hu
szár Elemérné Kotlár Ensébe l : Krakói Irma, dr Libisch Károlyné 
Mih1lovits Gáborné Örvös Erzsébet ROll Ilona RüH Irén Spanyár 
Margit Szabó G~záné Tribold Antalné Tóth Lili - Ambrus Mihály 
Bakó István. dr Barna Sándor Benei Sándor Bezlel Ferenc Boér 
Miklós Cseh Béla Csépány István Csomor Tibor Fehér Oyula 
Hegedas Antal. ifj. Hortoldnyi Sándor Ivanits Imre Kovács Lajos 
Kovács Miklós Rákóczy Ferenc, dr S"Zalmássy Gyula Szilárd Lajoa 
Szirmák Jen ö Viczen a Lajos Zilay jános Barna jen6 Baráth Arpéd 
Baráth T1bor Bevili:qua józsef Cserba Károly Csomor Béla Dar
vas Mikiós Holló Mihály Kajanek Tibor Kertész Dezső Kirják 
Péter id Ki1j~k Péter ifj 1 Kiss László Kócián Andris Mad6r La
jos Os w t 'd Miklós Sédy József, dr Szilárd Sindor 

Kls6 .. ök 1 Magnin AdorjAn, dr Náray Béla, dr Náray Bé· 
l in é Csomor B~láné Brand Ferenc Fabricius Ottilia Kolár Perene 
Mo1nár Ilonka, Ifj. Fazekas józsef, dr Pátzay józsef. 

Nifrinyl F•r•n~ 

~don1áayok a ferences 
plebáaia templom megujifására. 

197 80 P t hozott a szentkuti vasuti zarándoklat; 100 P-t 
Ferences Z~rda Szolnok. Grtjdóczky Dezs6 és N.N. 50 pengöt az 
alsóvárosi lfjusági EgyesOiet. 25 peng6t: Holezer Lajos, Borosi 
józsef és neje Boldog Mária. 20 penget: Duzs János, Erdélyi 
Mária, dr Gáspár Lajo~. Gál AndrAsné Solymos, Heinrich Jdnos, 
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LudAnyi B61a, Nagy István, dr Tremkó Ferenc ujabban. 16 P.t : 
dr Balogh Lászlóné. 15 pengőt: Farkas Apollónia, Kovács An· 
talné. lo pengőt : Balogh Sindor, Baranyi jános, Ozv. Balázs 
Ferencné, Borhy Mária, Déghy jenő, Oibris Lajos, ~ Hannos Jó
zaef, Halász Gábor, Kártay Andorné, Melicher Géza, Makovinyi 
józsef, Nagy jános, Rupp Lajos, dr Somogyi István, VIazák Ká
rolyné. 7 peng6t: fehér Mihályné. 6 pengőt: Batik Erzs,bet, Oa
mAr Ferem:, Kosdy P41, Tóth Péter, 5 pengőt: Ács Józaefné, Boi· 
gár Dezsőné, özv. Burda jánosné, Budai l1nác, Bauer Ede, özv. 
fischer R. Károlyné, Oéczy lstvinné, Halmai jános, Huszár Ele· 
mér, Hörk Pál, Jellinek Zoltánné, özv. nemes Kereszteasy Pálné, 
dr Kornits Perenc, Krakóczky jánosné. Miklós István, Medveczky 
József. Novák Henrikné, Nagy József, N N. Székely Ferenc, Szmol
nik Marika, Szmolnik Józsika, Tólh Balázsné, Takáts Ferencné. 
3 peng6t: Zöllei Erzsébet. 2 pengőt: Sidonnyi Imre, özv. Bo. 
gor Jánosné, Bozóky-né, Batik Amália, Uj Erdélyi Fere!lc, Képes 
János, Kerekes Imréné, Képes Jinosné, özv. Kovács Istvánné 
Puruczky István, SebOk Pál, Szepesi Imre, Takáts Mátyásné. 

(folytatjuk)l 
Itt közOltUnk l ,045·80 peng őt. Ezzel együtt eddigi kimuta

tásunk a felajánlott, de még részben be nem fizetelt tételekkel 
együtt ll ,523 pengő 64 fillér. A város által biztositott 4000 P 
nem foglaltatik benn ezen összegben. 

f/ifélefi tájékoztató. 

Szent Bertalan plebinia : 
Szeptembor hó. 

4. lstentiszteleti rend ugyanugy mint augusztu• els6 p~n
tekjén. 

5. Szombat. Reggel 6 órakor a Rózsafüzér-Társulal tagjai
ért énekes szentmise. 

6. Vasárnap. Reggel f5 órakor az Oltáregylet offertóriumos 
miséje. 

8. Kedd. A bold. Sz oz Mária sz U letésa Un ne pe. 
12. Szombat a bold. SzUz névünnepe. 
14. H~tfő. A szenl Kereszt felmagasztalásának annepe. Reggel 

6 órakor a Szent Kereszt Társulat offertóriumos miaéjr. Három 
negyedhétkor harangjeladáa. 7 órakor indul a kOrmenet a saent 
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Bertalan főtemplomból a Kálváriára. ahol szentbeszéd, szeniségi 
körmenet ég Donepélyes szentmise lesz. 

15. Kedd. A Hétfájdalmo SzOz ünnepe. A temetökápolna bu
CJuja. Reggel 8 órakor a kápolnában csendes szentmise. 

16. 18 és 19· én az ös zi kántorböjt napjai. J 6 és l 9· én a 
enyhitett böjt. 18-án szigoru bOjt. 

20. Szeptember harmadik vasárnapja. Az egri servita temp
lom bucsuja. 

27. Szeptember utolsó vasárnapja. 
29. Kedd. Szent Mihály arkangyal Onnepe. Reggel 6 órakor 

a Szeplötelen-Társulat offertórium os miséje. E napon lép életbe 
a téli rend. Reggeli harangszó 5 órakor, esti 7 órakor. Hétközna. 
pokon temetés délután 3 órakor. 

30. Szerda. Reggel 6 órakor a szent Antal kenyerére ada
kozó élőkért énekes szentmise. Egynegyednyolckor a szent Antal 
kenyerére adakozó elhunytakért énekes szentmiae. 

Szent Ferencrendi Plebánia: 
Szeptember hó. 

4. Elsö Péntek. Reggel fél 6 órakor engesztelO nagymise 
Oltáriszentt~éggel, utána jézus sz. Szive litánia és felajánló imád· 
ság. A jézus sz. Sz i ve társulat sz. miséje 6 órakor lesz a sz. 
Sziv oltárnál. Elözö nap este 6 órától gyóntatás. 

6. Vasárnap. Szokott rend. Délután a litánia végeztével a 
Rózsafltér-társulat havi sorsotását tartja. 

8. Kisboldogasszony ünnepe. Az istentiszteleteket vasárnapi 
rendben tartjuk. 

ll. Vasárnap. Eeész napon át szentségimádás. Reggel 6 
órától órinkint lesznek sz. misék. D. u. 3 órakor a Rózsafüzér
társulat imaórát végez. Este fél 6 órakor sz. beszéd. litánia, kör
menet, befejező "Te Deum" 16-18-19 az őszi kántorböjt napjai. 
E napokon - péntek kivételével - a busétel élvezése meg van 
ugyan engedve. de csak egyszeri jóllakással. 

17. Szerda. Ass&iszi sz. Ferenc sz. sebh\!lyeinek fölv~tele 

Onnepén reggel 6 órakor énekes nagymise. 
19. Szombat. A Fájdalmas Sznz tiszteletére tartani azokott 

buciujirás e napon indul Egerbe. Reggel 4 órakor sz. mise lesz 
templomu11kban, melynek végeztével a zarándokok elindulnak. A 

VasAraapi olvas•ányank: A S •l v! 
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bucsusok hétfőn este fjl 6 óra körül érkeznek vissza, amikor a 
vimházi keresztnél foradjuk öket. Templomunkból negyed 6 óra
kor közösen indulunk eléjük. Legyünk jelen rninél többen a be· 
fejez6 hálaadásont 

29. Kedd. Sz. Mihály főangyal Onnepe, Harangozás ezután 
reggelenként 5, esténként 7 órakor. Litániák vásár- és ünnep
napokon d. u. 3 órakor, izombatonkint és ünnepelötti napokon 
továbbra is 6 órakor tartatnak. Temetések d. u. 3 órakor. 

A Oyönayöspüspöki sz. jános Templomban : 
6. VasArnap. 9 órakor sz. beszéd, majd szeniséges nagymise. 

D. u. 3 órakor litánia. 
8. Kisasszony napján 9 órakor sz. bes1éd, nagymise, mely

nek keretében az ottani Iskolások "Veni Sancte.· ja. Délután 3 
órakor Donepélyes vesperás. 

13. Vasárnap. A fert>nces plebánia templomi szent~égimá

dására való tekintetlel a 9 órai nagymiEe e lma ré> d, regfel 6 órakor 
orgonás kismise lesz. Egyébként v~sárnapokon 9 órakor sz. be· 
széd, na2ymise, d. u. 3 órakor litánia. 

A Vkm. 130700;1922 számu rendelete alapján az itteni rk. 
elemi Iskolában az 1936137 évi iskolai pótbeir3tAsok szeptember 
hó 2-3- 4-5 ~s 7 -én lesznek d.e, 8-11 óra és d. u. 2-4 
óra közott. Iskolaév megnyitó "Veni Sancte" 8· án, rendes elO
adás 1 O ~n kezdOdik. 

Ferences plebános üzenetei.· 
A jó hivek látható örömmel nézegetik a templom s;~ntélyé

nek rnOvészi fc=stéseit. A változatos meltg szinek, az aran}'ozá~ok, 
a ragyo~ó angyal valóban fönsPge~ sé ten ik a szrntélyt. SLeptrm
ber elején if'mér a frlo tárnál végezhetjOk a sz. miséket .. , Már 
nagyon vártuk. U~Zyanerre az idöre a ~ntikus sekrestye is elké
szül e2yszertibb, de igen tetszelás kivitelben. Kérem szeretettel az 
ildozatos lelkU jó hiveket. hogy a felajánlott, de mé~ be nem 
fizetett adományaikr~t sziveskedjrnek elju:tatni honánk, ho~y a 
dolgor.ó mur1kások bérét folyósi hassuk. - De emr.!le·t tegyOnk 
meg mindent, hOIZY az htenházáért bu1gó~kodó és ad~kozó nemes. 
lelkek eddigi szép széma tovflbb növekt d jék, ml:'rf bhony még 
közel 2 ezer pen~Ore van szüksé~, ho:!y a valam~nnyiUnk óh~jA
nak me&felelO legszebb kivitelezést elérhessük. reJ tehát kedves 
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jó hivek apostolkodjunk, kOzdjOnk le minden nehézsé1et, hiszen, 
ha még egy kissé meger61tetjUk magunkat, ugy rövidesen nagy 
örömmel fogJuk élvezni áldozatosságunk szépséges eredminyit, 
az uj köntösben ékeskedö Istenházát J •• 

-o-
Ha valami akadály közbe nem jOn, ugy Kisasszony ünnepén 

Kriston Endre püspök ur Őkegyelmessége theológus növendé
keink köztll többeket alszerpapokká fog szentelni templomunkban. 

Ugyanekkor kisebb egyházi rendek feladása is meg fol 
történni. Legyünk jelen miaél többen l •. 

-o-
Október ll-én - vasárnap - nagyszabásu Unne'i elő· 

adást rendezünk édes hazánknak a török iga alól való felszaba
dulásának 250. évfordulójának alkalmából. Az előadáson theolo
gus növendékeink is több számmal fognak szerepelni. Az elöa
dáson csak felnöttek vehetnek részt. A bevételt templomunk ja. 
vára forditjuk J. Szereleltel K!isztusban: 

]firek. 

Kovéts Raymund 
plebanos. 

BUkki Matild a polgári leányiskola igaZ'gatója a nyér fo
lyamán nyu~alomba vonult, elhatn•ta varosunkat, V~cra költözött 
hol az irgalmas nővérek zárdájában lakva fáradozik a katoliku& 
élet felemelésén. Városunk sokat vesztett távozása által. Az isko
lában leányaink vallás-erkölcsének gondozó Ore, a Karitászban 
pedig szegényeink gyámolitó gondviselője valt. Az az egyén volt, 
ki a munkábin kereste és találta meg az élet szfpségét, nem pe
dig a szórakozásban. Örültünk volna, ha nyugalomba vonulása 
ulán továbbra is költUnk muadva, értékes munkájával városunkat 
gazdagitja. Mi, kik becsOIIOk, a szegények Jdk szerették Öt, szi
vesen gondolunk felejthetetlenfil reá. 

jéger józsef polg~ri leányiskoiai hittanárt Érsekföpás~to. 
runk a szabo'ct'megyei Ajak község felkészévé nevezle hi. Közel 
négy éve mU~<ödott v~rn~unkban. 1-tivat::tsftt, az ifiu~ág vezetését 

Katolikas ügyet szolgálsz, , 
ha aj,alod a Tud6•il61 ! 

_ ... -.. 
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nagy szerelette l ;~.- ,' ,.~értéssel és kitOnO eredm~nnyel teljesitetle. 
IskolánkivUli müködései közül felejthetetlen lesz a legutóbbi OTI 
választás, melyoen ügyes irányitásával diadalra vitte a kereszt~ny 
és nemzeti szellem zászlóját. Sokszámu ismerőse értékes barátot 
veszt el távozása által. Uj helyére barátainak hUséees szeretete, 
tanítványainak buzgó imáj3 kiséri. 

Tóth Antal és S:~arvas józsef káplánjaink szin•én elhe. 
Jyeztettek. Tóth Antal Kunszentmártonba, Szarvas józsef pedig 
Besenyszög re ker íilt kisegilönek. Szerény emberek voltak, kik a 
munkának és az imitdságnak szeofellék idejüket. Tóth Antal ér· 
tékes szónoklataiért és jószivU adományaiért vivta ki a hivek kfl
lönös becsUiését. ErtUnk dolgoztak és imádkoztak, köszönjUk ezt 
meg nekik hálás imánkkaJ, kérjtik Istent, segitse és tegye éldA
sossá munkájukat uj helyeiken is. 

A Szentkuti SzüzaiiiJához a Szent Bertalan templomból 
és GyöngyöspUspökiböl minden au~. 13-an népes bucsu indul. 
Az ősi szokáshoz hiven most is több százan indultak. Erről a 
bucsuról nyugodt lélekkel megemlithetjük: többen mentek és ren
desebben minl máskor. Nem szórakozó Iuristás menet volt ez ha
nem imádko1ó és Iliivalló tömfg. A keRlhelyen mirdnytjan 
gyóntak é~ áldJl'al< 1 4:-én tértek vissza s itt a POegy-
házi. Énakkar négyszóli.imu Dicsérlrssék eim U gyönyörü éneke 
mellett vonultak be a fötemplomunkba. Kivánatos volna, hogy a 
rájuk váral(ozó törne~ is hasonló rendben fogadná a bucsusokat 
mint ahogyan ,~.k jönnek. 

Gyöngyöst a körmenetek városának lehelne nevezni, 
mivel bu<;sujárások s el-!yéb vallásos menet böven van nálunk. 
!gy idö óta körmeneteink hatásos példfis rendben vonulnak At 
városunkon. Ez a sárga karszalagos rendezek munkájának errd
ménye. Itt leközöijUk nevüket, hogy ezzel is meJ!köuönjUk mun
kajukat. Forendez.5: Bogdány Lajos. Rendezők: Bá~yi Ftrenc, Bu
dai Mihály, Egyed András, Gráf jános, Gulyás jános, Hablicsek 
józsef, HegedUs L1szJó, Horlolányi Ferenc és István, Harválh 
Sándor, juMa~z Mihály, József és Fereflc, Kis Ferenc, Mályási jó· 
zsef, Pataki J~nos: Pdmpuk István, R~cz Andris. Rejlik józsef 
Sneller jó!scf, Szabó imre, T. C-;épiny Boldizsár. Ujhelyi Ferenc, 
Zörög j á nos és Benei J:~ nos. 

A polgári fiuiskolában Szántó Lőrinc tánár Szegedre 
vaió távozásáva: egy magyar-német lnnszék meglreaedell. Az uj 
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állásra augusztus 20· án járt le a pilyázati id". Az orszáe kUiön
bözO részébOI hatan pályáztak erre az állásra. A választást a jövO 
hónapban fogják megtartani. 

A Karltisz v'lasztmAnya a kiUlnO BUkki Matild távozi
sával meeUresedett elnöki tisztségre Hevesi Vilma polgári iskolai 
tanárnOt választotta. Az uj elnöknO már etldig is tevékeny mun
kát fejtett ki az egyesületben s ennek a munkéaak az elisme
rése volt a meabizatása. 

A nemzetek versenyében, a berlini olimpiai játékokon a 
megnyomoritott kis Magyarország a harmadik helyet vivta ki. A 
vilég népe ámulatba eseti e csodaszern teljesllm~ny felett. De 
ámulatba estUnk magunk is. Nem tudjuk ennek m~g magyaráza
tát sem adni, csak érezzok. hogy Szent István király által Szlz 
Máriának felajánlott országunk felett. Védasszonyunk ~rkOdik s 
velünk tOrtént igazságtalanségért segitette a magyart a világ né
pei kOzt a harmadik, Európa népei közt a második helyre. 

A Katolikas Legényegyletet tatarozzék. Festik a falakat 
és a fa részeket, meg egy mell~khelyiséget ~pitenek éléstár cél· 
jára. Rendes otthonban akarnak szórakozni és magukat mUvelni 
azok. akik rendes és becsOletes munkát végezl'lek, 

Vidilel ellllzet6inket kir/ük, a rnelllkelt cseleken 
elllizetisiJket szivesked/enek rentle•11i l 

A Le1ényeeylet szept. 13-án fogja tartan i felvonulással 
egybek&tOtt szOreti mulataágát. A rendez6ség már régebben dol
gozik, hogy a szOreti felvonulás ujszerfl •s látványos legyen. A 
mulats6got is felejhetetlenné fo~ ja tenni sok Ogyes ujitás r 

S1ab6 Sindor földink julius 5-én mutatta be elsO szent
miséjét a Szent Bt.rlalan templomban. Kézvezetője ft. Oub Pál 
kórházi lelkiatya, szónoka Bánhegyi Béla jíszfelsOszentgyörgyi 
plebénoa, a primiciás egykori hittanárja volt. Miséje után legeli· 
azor kedves szmeit áldoita me~ 25 éves házatsági emléknapjuk 
alkalmából, majd a rokonokra és a hivek nagy tömeg~re adta 
Aldésit. 

Oyftn1yGstarjinban Nédas Ferenc eszter1om egyházmeeyei 
ujmisés juJ. 19-én mulatta be elsO szentmiaijét. KézvezetOje a 
b•t•i Pazmaneum i&azgatója, saónoka BAnhegyi Béla plebános 

. 

r. 
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volt. lit emlitjOk mee, ho~ y Nagy Balázst, tal ján\ születésU pa
pot érsekfőpásztorunk Ajakra küldötte káplánnak. 

Szept. lJ. én egyházközségi képviselölesUtleiUnknek 20 
tagja megy három napos lelkigyakorlatra a Manrézába. Dicsére
tet érdemelnek l 

N61y po'gárit végzett leányok részére ajánljuk a két
éves nOi kereskedelmi szaktanfolyamot. Hasznos és praktikus 
ismereteket lehet ezen a tanfolyarnon szerezni. KOlönösen azok· 
nak szOkséges, kik irodákban és bankokban kivánkoznak elhe· 
lyezkedni. A tanfolyam a Szent Berialan Egyházkf'zség ellenőr
zése alatt áll és a Bartakavics iskolában van elhelyezve. 

XXVII. Országos Katolikus nagyg~ D lés okt é ber 3· án kezdő· 
dik. A magyar katolikus élet e nagy seregszemléjére, Buda
pestre 50 százalékos kedvezmtnnyel lehet majd felutazni. A ked
vezmény igénybevételéröl és a nagygyülés pontos programmjáról 
a plebániai hivatalok fogják megfeleló időben értesileni a hiveket. 

A Szent Bertalan főtemplom bucsuja védszentjének nap
ján aug. 24-én volt. A szeDtferencrendi templomból ptebánosuk 
vezetésével körmenetben jöttek a hivek. Az ünnep-~lycs szentmi
sét Magnin Adorján prépost ce!ebrálta. A szentbes?.édet Tökölyi 
Imre arlói p'ebáno ;, volt szl·retelt káplánunk mondta. jólesett 
a régi kedves h:mg és ~ bátor tanilás mindnyi\junknak. E napon 
a szellények közöttt 180 kgr. kenyeret és 50 kgr. hust osztottunk 
ki. Ebből 100 kgr kenyeret egy jószivü hivönk adománzozta, a 
többit a S'lent Antal persely terhére vettük. lsten minden ado
mányt megfizet. 

A nyár folyamán városunk két nemes és jósziv ü u• n ö jét, 
özv. Gliga Tivadarnél és özv. Okos IS'\ánnét vesztettUk el. Eg)'é· 
niségüket vise!ő nevükkel mindig taJ;\Ikoztunk 1 amikor jótékony
ságról esdt szó. lsten jutalmazó kezét nem~·s cselekedeteikért 
érezni fog ják l 

A Katolikus Legényegylet tagjai a nyár folyamán több 
csoportos kirándulá~t teltek, Juniu~ 28 ?.n Má!rahá7ára rándult az 
egylet, hol tábori misén v~.:lrt:k t:ióbb iés.~{ julius 26 án Egerben 
töl~ött egy felejtheteden napot óZ ifjusúg A leányifjuság a Szcnt
kuthoz is elzarAndoko:t. 

Katolikas össze/o/lásunkat munhálja a Tadósit6/l 
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A Katolikas Énekkar Métrafüreden a nagyvendégJO 
zsufolásig megtelt nagytermében tartotta meg nyllri hangverse
nyét. Előadta Kodály Liszt Ferenchez cimn dalát, mellyel a szom
bathelyi országos versenyen az aranyérmes csoportban tls6 he
lyezést ért el. A ~özönség szünni nem akaró tüntetet6 tetsz~st 

nyilvánitott s ünnepelte a gyönyörü eredményt el~rt dalosokat, 
kik e nehél éneket gyönyört keltően adták elö. Sándor István 
operaénekest is meleg ovációban részesitette az üdüJ6 kOzOnség. 
A hangverseny ugy erkölcsileg, mint anyagilag fényesen sikerUit, 

A váro• vezetös6ge augusztus 4-én megtartott képvi
sel6testü!eti tllésén elhatározta, hogy a Oyö11gyösi áll. eng. 2-ene
iskolának megengedi a Városi Zeneiskola eim llasználatát, ezen
kivül évente bizonyos anyagi támogatásban is részesiti ezen kul
turintézményünket. Ezt a javasiatet a városi képviselök egy han
gulag megszavazták. Itt ernlitjUk meg, hogy a Városi Z~neiskoli· 
ban zongora, heged ü, ének stb. szakokra a beiratkazia szept~ l, 
2 és 3 án délelőtt 10-12-íg eszközölhető a Szent Korona-ház 
emeletén lévő tanteremben. Az iskolában kizárólag ZenemUvéazeti 
Főiskolát végzett tanerők tanítanak. 

Uj papjaink : Bódis Andor Nyiradonyból, Koncsek jános 
DiósgyőrbOI és Simon Sándor Hevesröl. Simon Sándor J~1er, 
Bódis Andor Tóth, Koncsek jános pedig Szarvas józsef helyét 
fogja betölteni. Szivesen és szereleliel fogadjuk uj Jelkészeinket 
városunkban és kérjUk munkásságukra lsten bőséges áldását. 

OyGngyösl IzOlök pap -fiai a nyár folyamán a következO 
uj beosztást kapták: Császti Gyula Egerben a Kanadának neve
zett városrészben kihelyezett hitoktató s egyben az ott lakó hi· 
vek lelkipásztori gondozója, Juhász józsef Geszteréden lelkész
helyettes. Nagy Sándor dr Tarnazsadányban helyi lelkész, Kató 
Ottó MezökOvesden káplán, Szabó Sándor Adácson káplán. Föl
dieinknek szivbOI kívánjuk, hogy uj helyeiken és beosztásukban 
jézus Szive szellemében áldásosan munkálkodjanak. 

Az egyházközségek augusztus 12-én tartott képviselO
testületi gyül~se. Az elnöklő prépost· p!ebános bejelentette, hogy 
a Szent Bertalan egyházközség elnöke, dr C~erba B~la jcirásbiró· 
ségi elnök a birák ré:)zére megflllapitott III rangfokozalba lépett elő. 
mely elOlépéssei a méltóságos eim jár. A ~yülés ez alkalomból 
melegen ünnepelte szerelett alelnökét. A fiupolgáai és a fell"· 
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mez6gazdasági iskola igaz1atói állására Cseh jen6 gazdasági 
iskolai tanárt választották meg 59 szavazattaL Az egyházmegyei 
hatósáenak javasolni fogják, hegy Pátzay jános engedélyt kapjoa 
a városi zeneiskola igazgatói állásának elfoglalására. A szombat
helyi hangversenyen a Katolikus Énekkar sikeres szerepléséért 
jeayzökönyvi dicsér_etet kap, A Szentkorona Ház folyó Ugyeinek 
ismertetése után ~rt véget a gyülés. 

A mAtrafliredi Szent János kápolnáok két buzgó léleknek 
adományából egy Lizöi Kis Szent Teréz szoborral és két kör • 
meneti zászlóval gazdagodott. A atzobrot Ozv. Sófalvy Zsongarn é 
a zászlókat Dániel Miklósn6 ajándékozta. Ki lsten dicsöségére 
dol&ozik, az lsten áldását élvezi. 

ll. zarindokvonat Szentk•tra. A tavaly meginditott za· 
rAndokvonat akció min(jig szélesebb rétegeket mozdit meg vá
rosunkban, ami nem is csoda, mert a nagy utazási kedvezmény 
lehetövé teszi a nehéz viszonyok közt is a zarándoklást arra a 
kegyhelyre, ahol az el•ult századok régi magyarjai is oly 10k 
lelkierOt és vigasztalást találtak. Az idei alkalommal több, mint 
1200-an utaztak a 20 kocsiból álló hatalmas szerelvénnyel. A 
zarándokok imával és énekl~ssel közeledtek a szent kegyhely 
felé, ahol P. Thun Albin ferences atya lelkes szentbesz~det tar
tott. Utána városunk leventezenekarának kisérele meiJett szép 
énekekkel szeniségi körmenet következett, majd P. Kováts Ray
mund alsóvárosi házfőnök· plebános ünnepi sz. misét mondott. A 
szentkuti élmények betetőzése volt az az impozáns fogadtatás, 
melyben a 1arándokok részesültek. Több, mint ötezer ember vo· 
nult ki a vasulállomásra és az érkezökkd eQyUtt gyerlyis me. 
netben vonullak a ferencesek templomába rövid hálaadisra. A 
zarándoklaton igen szép számban vetlek részt a solymosi, halászi 
és árokszállási hivek is. A kOlOnféle felülfizetésekből l ~7·80 P 
jutott ferences templomunk javára. 

Az alsóvArosi e~ryhizkGzség uj képviselOtestOiete P. Ko
váti Raymund házfOnök·plebános egyházi elnök vezetése: alatt 
junius hó 5·én tartotta alakKióayUlését. Ezen ülésen tOrtént a 
megválasztott tagok eskütélele, ami után e2yhdzi elnök a kat. 
öntudat mélyitésére buzditotta a jelenlevöket s arra kérte 6ket, 
hogy mindenkor igazi jóakarattal karolják fel az egyhizköz1ég 
U&yeit 1 legyenek lankadatlan munkásai a kat. akeiónak. KOvet-
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kezett a világi elnök megválasztása dr. Tremkó Ferenc eddigi 
elnök szem61yében, majd a tisztikar többi ta~ jait választották meg. 
Gondnok lett Zátonyi Géza, jegyzö Sike Miklós ig. tan., pénz
táros pedig Szmolnik jótsef. Ugyanekkor törlént az egyházköz·· 
ségi tanács, a kOlOnféle bizottságok megválasztása és az Actió 
Catolika Ot szakos2 tál y ának megalakitása is. Végül dr Tremkó 
ferenc a megválasztottak nevében köszönetet mondott a meg
nyilvánuló bizalomért és arra kérle a képvisetötestUiet ta~jait, 
hogy mindenki vegyen r~szt abban a munkában, meiy a katoli
kus egységért folyik. 

A ferencesek tartományfönGke, P. Hermann Hermene
gild junius hó 23- 25· ik napjain talitotta a ferences rendházban 
szokásos évi hivatalos látogatásait A föelöljárót a rendház tag
jai ünnepélyesen fogadták. 

Érsekfőpásztorunk junius 28-án szentelte áldozópapokká 
Faddy Otthmár, Szalóki Felicián és Szabó Lipót a gyöngyösi 
theológiai főiskolán végzeit papnövendékeket, akik szülöik köré
ben mutatták be elsö sz. miseáldozatukat janoshalmán, jász. 
berényben, illetve Kispesten. Az uj leviták még egy évig folytat
jAk tanulmányaikat, hogy aztán kellően felkéslülve induljanak 
az Ur szölöjének lelkes munkálására. 

EgyszerU ez a kis tlJrténet, nincs benne semmi 
nagy hang, csak cselekedet. Nem szónokoltak, nem éne
keltek hálakardalt, még csak le sem fényképezték a 
szürke taxit, amely hurkával, kolbásszal, kenyerrel, sok
sok aprópénzzel megrakodva egyszer csak odatoppant a 
ferencvárosi kiserdő vakondokviskói közé és ontotta 
magából kifogyhatatlanul az ételt, a pénzt, a jóságot. A 
holland család azután szép csendesen eltávozott. Mikor 
egy meghatódott rendőr illedelmesen megkérdezte a ne
vüket, csodálkozva néztek rá. Minek ? Ha megmonda
ndk a nevUnket ez már nem is volna jótékonyság, . . 
Nem mondták meg, hogy mi volna, hogy hiu szerep
lési vágy volna l Ez az igazi keresztény jótékonyság. 

Katoliku• ü•yet •zolgálsz, 
ha ajánlod a Tudősitóti 
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Muasollni miniszterelnlSk le2utóbbi vidéki láto
gatása során több kedves epizód történt. A rögtönzött 
tánc:oknak: és kórusoknak se szeri, se száma nem volt. 
Az egyik vasuti átjárónál épen leeresztették a sorompót, 
amikor a Duce megállott a várakozó gépkocsik között. 
A pályaőr felesége a Jegkisebb gyermekével a karján 
odament a Duce gépkocsijához és a kisgyermek kezét 
római Odvüzlésre emelve integetett a minisztereJnöknek. 
A Ducet az egyszeru asszony figyelmessége annyira meg
hatotta, hogy a vonat eltünése után azonnal hivatta a 
pályaOrt és részletesen kikérdezte családi körülményei 
s pénzügyi helyzete felől. A vasuti alkalolazott elmon
dotta, hogy 6 gyermek apja s bizony nehéz sorban él 
családjával. Mussolini miniszterelnOk haladéktalanul in
tézkedett, hogy nagyobb segélyben részesüljön, egyben 
megigérte, hogy figyelemmel kiséri sorsát és igyekezni 
fog jobb beosztást biztositani neki. Ez a helyes család
védelem, nem szavalásból, hanem tettekből áll. 

A Tudósító jóbarátainak a nevét hálás köszönet
tel leközöljük, mivel nagyobb előfizetésükkel lapunk 
megerősödését elősegítik. 2 pengőt fizettek : Vági János, 
Szemlér Károly, dr Szelőczey Dénes, Zsury Béla, Reisz 
jakab. t·so pengöt: Zilahy Lajos és Staub György. 

A Katoliku• Kulturház könyvesboltja értesiti vá
sárlóközönségét, hogy uj tankönyveket megrendelésre 
beszerez. Imakönyvek, irkák, irószerek és egyéb tansze
rek beszerezhetők. Tekintve az üzlet jótékony célját párt .. 
foAtáswnkat meg~rdemli. 

Nyomtatványait 
olcsó áron, 
ízléses kivitelben l 
késziti el 

D HUft6DHID-ftYOMDD 
Előfizetésed rendezve van ? ! ! 



FÓGEL GYULA~~~ 
mfi6rá•, 61uzer6•z 6• látszer6•z 
Gyöagyös,-Baaisz-tér 12. 
Ajánlja : els.,rendD zseb, fali, asztali 
és ébresztő óráit. A viléghirll svájci 
"TELLUS" órák gyöngyösi egyedárusitója. A leg
modernebb szerszárngépekkel felszerelt javitómll
hely. PrAelz munka. 

Arany gyDrDk, flllbevalók, arany keresztek. -
Arany kereszt valódi gyémántkövekkel már tO·
P-töl kapható. - Valódi eznst áruk, tálcák, 
virá1vázák, Iikőrös és dohányzó készletek stb. 
Mindennemll optika t áruk. Szemllvegek, csiptetők, 
flveg kDiönlegességek, hőmérők, lázmérök, must-

és borfokolők stb. 

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

A legmodernebb 

temetkezésivállalat 

Gyöngyösön 
,. . -

Halottszillftis, ex
bum61As az orszjg 
e1ész terDiet~n bir-

i honnan-a.rhoYA sa
jét autómon a Jer

: jutányosabb éron. 
l 

l 
KUCSERA BELA 
KOS SU T H UTCA 9 
TELEFON HIVO: SH 

Akar On 
olcsón vásárolni? 

Akar On 
~énz~ért jó árut kapni ? 

Akar On 
q1egbizbafó belyen eiOz&my 
kiszolgálásban r~szesDini ? 
Mlndezt megtalAihatja a 

gyöngyösi Hangyábaa 
A 
HANGYA 
árui megbizhatók, 
naponta frissen érkeznek. 
Rendes havi vásirlóknak 
kedvezményt ad. 

Szives érdeklődésre a "Hangya• 
irodéjiban felvilégositist nyujtant 

az hrazratótut~. 



8001 LAJOS 
.. a ... n ... goJ.. ari- és papi szab6 

&. ' 

Hanisz-tér 5. sz. 
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KESZIT 
mlnden e szakméba vé
gó munkét: reverendét, 
cimádát, cingaiust él 
quadrátust, elsőrendO ki
vitelben, teljes szavatos
ság és mérsékelt Arak 
mellett. 

... ···--- --·--------------------------1222222222 
Fo&fájás Fejfájás, 

meghtlléln61 
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