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hittam\r. prépost plebános. plebános. 

Kiadja a gyöng} ös i felső· és alsóvárosi plebánia. 
Egy szám ára 1 O fill. Egész évre l pengő 

71ózsafüzér. 
Az októberi esti szürkületben naponként meQszó· 

lal a templom harangjának hívogató hangja : jöjjetek a 
kedvelt ajtatosságra, a rózsafüzérre. És jönnek , . . Nem 
egyenként, hanem csoportosan, sürü tömegekben, mint 
a méhek a közeledő zivatar elöl. Az élet gyors ziva
tara mindnyájunkra rátör és rátörhet. Hogy védve le
gyünk, a bajtól megmeneküljünk, imádko~zuk a rózsa
füzért. 

A rózsafüzér a legkedveltebb ájtatosság. Azok 
imádkozzák különös szeretettel, kiket az élet ránevel t: 
imádság nélkül semmire se megyünk. Az öregek, a ta
pasztaltak, a siralomvölgyét megjáró vándorok, kik 
nemcsak ráérnek imádkozni, de érzik feltétlen szük
ségét is. 

A rózsafüzerben imádkozzuk az apostoli hivallást. 
Ez az apostolok tanítása, amit Krisztustól átvettek, 
hogy átadják az utókornak, nekünk. Ez az üövözitö 
hit, melynek nemismerése veszélyezteti örök boldogsá
gunkat. Mikor a rózsafüzért imádkozom, a hitemet is 
tanulom. Tanulom, hogy ismerjem és va!ljam, mert 
csak igy fog Krisztus mennyei Atyám előtt magáénak 
vallani. 

Imádkozzuk az Ur Jézus által tanitott Miatyáakot 
is. Hét rövid kérése az emberi szük~égleteket foglalja 
n1a~ában. Minden kérés egy külön elmélkedés, egy kü· 
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lön elmélyülő ima. Az üdvözlégy pedig az angyali kö• 
szöntés megörökítése és az egyház könyergése. Bizto
siték ez nekünk, az elröppenő századok alatt is tisz
telték a Boldogságos Szüzet. A Dicsöség imádkozása 
által pedig beállllnk az Egek Urát dicsőítő angyalok 
végtelen sorába. 

Az Ű d vözlégyek közé beszőjjük Jézus és a Szüz
anya életét. Ennek alapján örvendetes, fájdalmas és 
dicsőséges rózsafűzért különböztetünk meg. 

Az örvendetes füzér az ádventi hangulatot kelti 
fel. A téli esték szép karácsonyi történeteit éljük át. 
Szálló angyalok ajándéka a megnyugvó békét lopja 
szivünkbe. Karácsonyi örömök, ártatlan gyermeki örö
mök ezek a hideg életben ... Nagyon jólesik! 

A fájdalmas füzér Jézus szenvedéseit ecseteli. A 
Keresztut kínjait, tépő fáidalmait látjuk ... Mi is szen
vedünk. Nincs ami kellene, hideg a szobánk, üres a 
tányérunk, foltos a ruhánk, bántanak az emberek. Jé
zus is szenvedett. Nincs okunk panaszkodni, nem 
emelhetjük öklűnket zugolódásra. Jézus megtanitott a 
szenvedés értelmére, csöndes elviselésére. 

A földön semmi sem örök. Változik az élet. A 
borus napot derült idő váltja feL Földi zarándoksá
gunknak is vége lesz. Jön az érdemfizetés, a megdi
csőülés. Ezt a megnyugtató érzést kelti bennünk a di
csőséges rózsafüzér. Az örök életben a szem nem látta, 
a fül nem hallotta boldogság, az igazi ott honunk a 
mennyei Atya birodalmában. 

Az októberi harangok hívnak. Virágos oltár, fény
ben uszó templom vár. Az élet ezer baja környékez
menjünk enyhülést keresni. By. 

Nehány nap a Manrézában. 
A Manréza a jezsuiták lelkigyakorlatos haza a budai HUvös· 

völgyben, ennél többet p1r héttel ezelőtt nem tudtam róla. 
Szeptember 9-én négy ároks7állási urat vivó iiUtó állt meg 

házam elOtt. Rövid tárgyalás urán már visszaUitek az autóba ve-
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Jem egyOtt és mentOnk Budapestre, onnan Budára a HUvösvölgybe 
s olt a jánoshegyi kilátó kOLelében egy gyönyörü palota elötti 
parkban a célnál voltunk. Az első emeleten kaptunk egy.egy &zo
bát. A nzobában egy ágy barnaszinil paplannaJ, teveszőr takaró
val, friss fehér huza1u ágynemüvel, éjjeli szekrény rajta zOid er
nyős villanyl~mpáv.tl. egy szék, egy asztal, egy vízvezetéki mo&dó 
szap.~nnal, törülközővel. Mint késöbb a 2yónásnál láttam, ugyan
ilyen berendezésli az elzárt részen levö szenelesek szobéi is. Az 
asztalon Keu1pis bölcseleleit tartalmazó könyv, egy imakönyv, ne
hány füzet, egyik a rend történetét tartalmazza, másik a tudni va• 
lókat, n1elybe nehány iv jegyzetpapir van füzve. Ezt kezdem ol
vasgatni. Eszerint 7 órakor ismerkedés lesz a télikertben, majd 
Veni Sancte, vacsora, 9 órakor bevezető előadás, utána esti ima a 
kápolnában. 

A télikertben P. Révay Tibor igazgató fogad bennünket. 
Nyulán k, ös z, jóságos nem: sil re u öreg ur, ki mint mondték, oldal
kanonoki állásáról lemondva vonult a jeuuitarendbe. A lelkigya. 
korlatra bevonuJók nagyobbrésze a jászsági liturgiai kOr tanitó és 
tanár tagjai, az egyénenként jelenikezök közöli 4 ipari alkalma
zott, mi n d fiatalem ber, egy rendörkapitány, egy gy6gys2er~u, egy 
mérnök, egy áll. szám v. föiga1gat6, egy alezredes és négy tiszt
viselő. Ezek közfil egy izr. vallásu. 

Az ismerkedés kedélye hamar elOlt. Az ebédlőben felszol
gáló testvérek öntudatos kumolysá~a, hangtalansága mintegy ér
z~keltettr, hogy a világ zajának itt nincsen helye, itt a lelki élet 
velle át uralmát. Étkezés alatt két teológus felváltva olvasott. Aki 
mé~is erőlködött a kinti szoká~ok után, annak mfgsugla a szom
széd ja. hogy tilos a beszéd. 

Az előadásra m~r halotti csendhen vonultunk a folyosókon 
levö villanycsengők hosszu, hivó jelzésére. P. Németh Károly tar
tolla az előadásokat. A ~övetkezö három nap munkarendje reggel 
6 órától este ! O óráig 5 előadás hallgatása, elmélkedések, szent. 
misék, szent keresztutjárás, ~zentolvasó mondásban a mésfélórai 
pihenést les1.ámilva teljesen kimerült. Utolsó nap szentgyónás. Te 
D ~um és páp1i áld!s változás volt e rendben. Az ötödik nap reg
gelén szentmise után szenlbeszéddel és bö rtggelivel bocsátottak 
utnak bennünket. 

Az olvasott hö programm egy kissé elvette kedvemet e vál
lalkozástól, annál is inkább, mert az első órákban a azokatlan 
hosszu térdenállásokról zuzódásokat éreztem térdemen. Azonban 

1 
i 
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óráról-órára mindjobban elfogott ezen idegen világ fenségessége, 
az lsten közelségének boldogító tu~ata, az örök boldogságba ve
zető ut megvilágitása és szohám magányában nem elemezhetö ér
zésekbOI eredO nagy erejü csukló lOkogás fogott el s utána olyan 
érzések ~azdagsága, mely megérttelte velem, miért hagyta el P. 
Révay kanonoki székét a szerzetesi életért s miért ragyog e nagy
tudásu szerzetesek arcán a dicsőség fénye örök rabságuk és ro
botjuk között. Az O szegénységük - hiszen még a zsebkendö 
sem az övéké - mily Játszólagos az O lelki gazdagságuk mellett 

Az utolsó nap már ugy találtam, hogy e zárt falak közOtt 
van a világ minden gyönyörUsége és megértettem, hogy közUtUnk 
miérl jöttek többen harmadszor is vissza lelkigyakorlatra, hiszen 
oly erOs vágy fogott el ittmaradni. 

Zuzott térdeink fájdalmát vizes ruhával enyhilettUk bár, de 
mégis buzgó lélekkel vágtuk térdeinket a kOhöz, a rendörkapi
tány, az alezredes, az iparossegédek egy csoportban egyszerre, me rt 
a stációképeken szenvedö Krisztus utján magasztosiló volt a szen
vedés. 

A télikertben a lelkigyakorlatokra bevonult csoportok fény
képfelvételei sorakoztak. Egyházközségek képviselői, egyetemi hall
gatók, orvosok s!b. csoportjai. Gyöngyösieket kerestem. A nem· 
rég elhunyt Kemény jános volt polgármesterUnket találtam meg 
egy képen. Mást nem. 

Félek attól, hogy a prózai élet lekoptatja rólam a lelkigya. 
korlat lélekgazdaságát, éppen ugy félek, mint a zsugori fél va
gyona elpus%tulasától. Nigrinyi Ferenc 

A f(afolikus közszellem. 
Vesztett háboru, véres forradalom, az ország szétdarabolá~a, 

gazdasági válság. Vesztett az egész nemzet, de legtöbbet vesztett 
a katolikus magyarsá'l. 

MegkezdOdött az ujjáépítésnek nevezett munka. De a köz· 
élet terén lemaradt a kétharmad részt kitevő kat. magyarság. Pedig 
Szent István arszagának erös alapkövét buzgó kettolikus ösök rak· 
ták le az utókor boldogulására. 

Ha tizenöt évig le is nyUgö?:ött bennUnket a váratlan meg· 
lepet~s, most aztán végre itt az idö, hogy odalépUnk a közélet 
toloneó szinpadára. 
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Mi a krisztusi elveket valljuk. Az evangéliumi tanit4s sze
rint szeretetet, békét, egyetértést és jobb s%ociális viszonyokat 
akarunk. Nem akarunk a piszkos polilika süppedő fertc5in harcot 
vivni, de akarjuk, hogy nyugodt katolikus lelkek vallási meagyő
ződéssei dolgozzanak ezen a földön a boldogulárirt. A földi élet 
után pedig elnyerjOk az örök üdvösség pálmáját. 

Szükséges és legfontosabb, hogy kialakuljon köztünk a ka
tolikus közszellem. Egyetértés nélkül nincs az az erO, amely egy· 
séges arcvonalat tudna kialakítani. 

A hitélet legyen a legfontosabb. lsten és vallás KélkUI niacs 
meg a nyugodt munka. NézzUk például az lsten-tagadó vörös 
Ot oszországo t. Az emberek elfásuttak. szinte gépmódjára végzik 
munkájukat. Az életünkben nincF öröm, nincs megelégedés. A 
megelégedést, a békét és a boldogságat pedig csak egyedül a 
megdönthetetlen krisztusi tanok követése tudja biztositani. 

lga2.i katolikus hitéletre van szUkség. ~ templomi ájtatossá
gon, a katolikus nagygyUiéseken még kibontakozik az egyaéges 
arcvonal, de kint a közéletben már álmos tunyaság vonul kereaz
tUL 

Pedig ez a legnagyobb hiba. A katona nemcsak a parádés 
diszfelvonulásan katona, hanem kint a halál mezején is. Necsak 
a templomban mutassuk egyRégOnket, hanem meg kell ezt mu
tatni at. iskola padjaitól a legmagasabb polaig. Krisztus az lsten 
fia egyszerU rongyos istálóba tekintett a bOnös emberiségre, pe .. 
dig aranytól csillogó palotában is szUlethetett volna. De O meg
mutatta, hogy szegénynek érzi magát. Az acélbilincsnél erősebben 
összefonódó kalolikus tömegeknek sem szabad egymást megvetni. 
A puhakezU bankvezér akkor cselekszik nemesen, ha melegen 
megfogja a kérgeskezU földmives kezét. Katoliku& szempontból az 
egymás megbecsülése, a gyöngébb fölemelése a legnemesebb 
cselekedet. Az összefogás leghatalmasabb láncszeme a felebaráti 
szeretet. Nagyobb tevékenységet, nagyobb buzgóságot a zsibongó 
élet forgatagába. 

Pusztitsuk ki az irigység ezennyes gyomnOvényét. Ne JegyUnk 
nagyravágyók. EmeljUk ki a tehetségeket. Ne le~yíink hastcnJesOk, 
hanem becsületes és szorgalmas munkával biztositsuk a szerény 
megélhetést. 

A mai magyar élet a l<álvária ulja. Dol&ozni kell mindenki
nek, de öncéluságRal, akarat megvalósitással, nem pedig tunya• 
sággal. Az édeshazát körUivevO acélbilic~set csak a buzgó •s 
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erkOlesOs katoliku& et~ység tudja lerázni. Nem virtuskodó ökölrá
zissal, hanem a krisztusi szelid szeretettel tudjuk meggyőzni t:l· 
lens6geinket szörnyü tévedésükrőL 

A katoliku& egységnek és közszellemnek a családból heli kiindul
nia De mAr itt is ·bajok vannak. Elfásultak az emberek. Nem kell a 
mosolyg6 gyermekarc. Igen, mindenki csak a léha élvezethajszo-

sh-.n weresi az élet nrnmeit. A romlott párisi jellem kezd urrá 
lenni Ped•R az édes Üdvöd·ö na~yoP szerette az ártatlan gyer
meke~«er. A katoliku~ c~aládok lelkibékéjenek szent harmóniáját 
CSi.ik a bOlc~öben mosolygó édes gyermekarc hozhatja meg. A 
gyermek 61 a azOlök szeretete, a családi éh:t, az egymás megbe
caOiése a kapocs a nagy katolikus sorsközösségbfn. 

Ne szidjunk senkit, ne zugol6djunk. Mi vagyunk a hibásak, 
nincs összetartAs! Amint már fejtegetlem, ha dolgozunk becsUie
lesen és Osszefogunk, akkor lesz katolikus összhanr, mintaszero 
hitélet, hatalom és eljön a ·,r árva várt nagy magyar föltámr. d ás ! 

G. J. 

flitéleti tájékoztató.· október hó. 
Szent Bertalan IJ/ebánia. 

Október 1. Kedd. Este 7-kor Rózsafüzér, melyet hétköznapokon egész 
hónapban este 7 órakor tartunk, Vasárnap d, u. 3-li or. 

2. ŐrangyaJok tlnnepe. 
3, Cstltirtök, Lizic5i kis szeat Teréz ünnepe, 
4. Bla6 péntek. lstentiszteleti rend ugya11ugy mint szeptember első 

péntekjén, 
li. Els6 Szombat. Reggel 6 órakor szentmise a Rózsafüzér társulat 

él• tagjal6rt. 
6. Blsö vasárnap. Reggel li órakor az Oltáregylet offertóriumos mi· 

aéje Szentségkitétellel, Este 6·kor litánia szent beszéddel. 
8. Szerda Magyarok Nagyasszonyának ünnrpe, 
lS. VasArnap a azokott ünnepi rend A Szentkorona h8z ft>lszentt>lésP. 
15. Szerda. Reggel 6 órakor a sze nt Tamás tár .su; a t élő tagjaiért 

énekes mlae, 
16. Csütörtök. Reggel 6 órakor a sze nt Tamás- társulat megholt tag. 

jaiért énekes mlse. 
18. Péntek. Szent Lukács evangélista ünnepe. 
20. Vasárnap. A azokott ünnepirend. 
24, Csütörtök. Szent Rifael arkangyal ünnf'pe. 
27. Vasárnap, Krlsztue Kirilyságának ünnrpe. Heg~el f-i órakor éne· 

kes mfae azent beszéddel. !t órakor szentheszéd, utána Unnf pélyes mil!e 
Szentaégkltétellel. 

Hl. Catltörtölr. Mlnden ezentek vigiliája. Enyhit•tt höjt. Huaf>tel meg
lftltdve, a tlbbazörl j61Jak6s azonban tilos. 
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Sz t. FerencreDdi p/eblnia. 
A1 egész hónap folyamán minden hétköznap, reggeleakint a 6 órai 

sz. mlse kerét•ben Rózsafüzér·ájtatosdgot végzünk a Joretloi litér.iával, 
utána szentségl áldással. - '.·asárnapokoal d. u. 3 órakor tartjuk a Rózsa. 
!fizért a szokott litániávaL 

t. Reggel 6 órakor sz. Antal mise és t j tatosság, 
1. Első péntek. Heggel 6 órakor nagymise Oltáriszentséggel, J4zus 

Szive litánia a felajánló imai.val. A Jézus Szive társulat miséje a sz. Szlv 
ultáránál. 

E napon van rendalapító Atyánknak assziszi szenf Ferencnek 6nnepe. 
Erre való t~kinteltel 8 és 9 órakor is lesznek sz. mfsék, Este 8 órakor sz 
beszéd litánia, sz. Ferenc Atyánk átköltözésének emlékezete, 

6 Vasárnap. A 9 órai nagy mise előtt körmenet ez. Ferene AtyAnk 
tiszteletére. DélutAn a litánia végeztéve! a Rózsafüzér•társulat havi sorso
tását tartja. 

7, Hé tra EstA 6 órakor az Urak Mária· kongregációja hitbuzgalmi 
gyillést t~rt a Kat. Kulturh,zban. 

8. Reg~el 6 órakor sz. Antal ájtatosság. 
1'3. Vasárnap. Reggel 6 órakor sr, mise .._ Rózsafilzért6rsulat élő 

tagfai ért, 
14 Hé tró. Reggel 6 órakor sz, mise a Rózsafüzértáuulat , megholt· 

jaiért a Fájdalmas ~züz oltáráná). - A tegnapi vasárnap miatt ma d. e. 9 
órakor tartjuk, Vak Bottyán János kuruc generálisért, az év•nte azokboa 
ünnepélyes gyászmisét, 

15. Kedd. Sz. Antal ájtatoada a azokott időben. 
20. Vasárnap. SzokáRos lstenti97.teleU ~end DélutAn a llt6nta végeJ.té

vel sz. Perene 111. rendiének tagfai gyüléseznek. Szokott sz mi séjilk reg 
gel 6 órakor tartatik, 

21· Hétrő. Reggel 6 órakor sz. mise a Ferences lll. 'rend megholt 
jaiért sz. Ferenc oltárán ál. 

2 i. vasárnap Krisztus Király ünnepe. A nagy misát Oltáriszentséigei 
tartjuk, A Kat. Kulturhb:ban "Krisztus Király E•t'••et rendeziink malynek 
idő ponttát a templomban hirdetni fogjuk. 

A 9yöogyöspüspöki $Z. jános templomb/Jn. 
Minden vasárnap d. e. 9 órakor sz. beszéd, nagy mlse. Az alsö és 

Krisztus Király ünnepére való tekintettel az utólsó valJárnapon nentséges 
nagymile. 

Szombatonktnt d. u, 3 órakor litánia. 

JJz istenfiszte/ef sorreadje: 
,ll sz en t Berfal an templomban. 

Minden vat1árnap reggel 6 órakor énekes mlse szentbeszéddel. 8 
orakor diákmise rövid szentheuéddel. !l órakor énekes mise n. beszédde), 
11 órakor csendes mlae, 

i ,, 

', 
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D, u. 3 órakor vecsernye, 
Hétköznapokon l, 1,·,-s és s órakor vanuak szentmísék. 
MiDtbogJ szeptember 29-én beállt a téli rend a napi reggeli harangszó 

5 6ralror, az esti pedig 7 órakor lesz. A temetések hétköznapokon 3 óra 
kor kezdadnek, ünne,eken pedig mindig a vel'sernye után. 

A sz. Ferenc rendi templomban. 
Vas'r és tlnnepnapokon : reggel 6 órakor- orgonás sz, mise sz. he

azéddel. 8 órakor iskolások miséje végén rövid exhortációval, 9 órakor 
plébániai Dagymise közben sz. beszfSddel, 11 órakor csentle!l, vugy orgonás 
sz. miae. 0Jóntatás reggel 6 órától állandóan. Délután 3 órak.H litánia. 

Köznapokon ; reggel 6 órakor orgonás sz. mise, ezenkiYül fél í. 7 és 
fél·8 órakor Yannak sz. misék. Gyóntatás reggelenként 6 órától ! ·- Vasár 
61 t1nnepel6tti napon este 6 órakor litánia, ugyanakor gyóntatás is van. 

Temetések; hét"öznapokon délután 3 órakor~ vasár és Onnepnapolwn 
a 8 órai litánia után végeztetnek. 

A Szf. Bertalan Egyházl.fözség 
anyagi ügyei. 

· EgyházközségUnk a Sz t Korona ház3t l 934 év október 30 án 
megtartott nyilvános birói árverésen 40.000 pen~ó vételárért vette 
meg. A vétel után kir. kincstárnak illetéket kell fizetni. Ennek 
kulcsa 5 százalék. melyhe~ 20 százalék pótlék jár, igy tehát az 
illeték kulcsa összesen 6 százalék. A 40 OOO pengö véleli összeg 
utin 6 százalékkal számolva 2.400 pengö lenne a fizetendő ille
ték. Van azonban egy miniszteri rendelet, amely kimor·dja, hogy 
ha a vételár a nyersbérjövedelem 8 szoros összegénél kit•ebb, ugy 
az utóbbi magasabb összeg után kell az illeléket megfizetni. A 
mi esetOnkben EgyházközségUnk krhére : 446 prn~5 illeték ro
vatott ki. fizetési meghagyás ellen az egri m. kir. Pénz iJgyigaz
gatósághoz fellehbezéssel, majd a kir. közig(lzgatási birósá.: hoZ 
panaszirattal éltünk. Panasziratunkra az itéletet még nem kaptuk 
meg. A terhünkre kirótt illetéknek részletekben való megfi1etése 
iránt kéreimOnket a PénzDgyminiszter Urhoz be fogjuk n} ujtani, 
melynek kedvező elintézésére minden reményünk megvan. 

EgyházkOzségiJnknek 95 adako26, ösFzesen 2. J 19 pen~?, ö 20 
fillérrel még tartozik, kiket ezuton is felkérOnk, ho~y jegyzet ado· 
mAnyaikat befizetni sziveskedjenek, mivel EgyházközségUnknck· 
ezekre az osszegekre komoly szüksége van, hogy kötelezellsé 
liinknek zavartalanul tudjunk eleget tenni. 
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flyl11gydsi K•toliltus Judds/ló 

Tovább folytatjuk az adakozók neveinek közlését : 
Német Dezsö városi kertész 50 p, dr. vitéz Kiss Kálmán ár· 

vaszék i ülnök Papp Melchizedek. u. 50 p, dr. Barna Sándor vá
rosi számvtv~ Vág6 Ferenc- u 50 p, Szijjártó jenö okl. k~müves 
mester Vágó Ferenc· u 50 p, Varga István és neje Danderer Mária 
50 p, dr. Vereb György Ugyvéd Petőfi-u. 50 p. Kovács László 
javadalmi hivatali tisztviselö 50 p, dr, Novák Ferenc szaigabiró 
Deák Ferenc. u. 50 p, Bardóczy Lajos városi közpénztáros Zöldfa
utca 50 p, Csépány György szölőbirtokos Petőfi· u. 90 sz. 50 p, 
Kédár Gergely postafiSliszt 50 p, Heveqsy Vilma és Margit tanár
nők Bene· u. 50 pengö. 

Eddig közöltUnk 15'3 nevet 18.020 pengö összeggel, most 
közJUnk 12 nevet 600 pengö összegben. Összes közlésUnk tehát 
170 név 18.620 pengö összegben. Folytatjuk 

Hírek 
A középpatai esperesi kerUlet pélpsága szept. 24-én Oyön· 

~yöstarjánban tartolta öszi gytilését. A gytilést szentrnise s ezen 
közös gyónás és áldozás elözte meg. Ragó Ferenc espéres, aba
sári plébános, nagy szeretettel köszöntötte a jelenlev~ket, köztak 
dr. Kele István pápai prelátus, jászberényi plebános, f~esperest is· 
A gyUiésen az idöszerU kérdéseket tárgyalták le. Délben a házi
gazda magyaros vendégszeretettel ebéden látta a résztvev~ket. Az 
ebéden megjelent Winchkler István dr. kereskedelmi miniszter, 
Oröber Ferenc dr. főszolgabiró és a község vezetősége is. A házi
gazda keresetlen szavakkal köszöntötte a min=sztert és a többi ven· 
dégeit. A miniszter válaszképen hitvalló beszédet mondott. Elis
merését fejezte ki az e~yház frontharcosa a lelkészkt.dö papság 
elött. Szivböl jött meleg beszédére a kerUlet esperese, Ragó Fe· 
rene plebános válaszolt az igazság és becsület egyetért~ szelle
mében. 

Templomi orgonahangverseny lesz okt. 20 án dr. Puky 
Arpád polgármester rendezésével. A hangverseny jövedelmét a 
Tihanyban épitendö Hősök Orgonája javára forditják. 

A Szentkorona· haz meg61dása okt· 13-án, vagy 20 án 
lesz. A szertartást Török Kálmán prelát us-kanonok fo~ ja v~gezni, 
ki e ház 'vételéhez a legnagyobb adoményt adta. 
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A Szentkoron!l· bizban a nyár folyamán megkezdett átala
kiló munkálatok befejezödtek. Három helység fog itt az egyház
község rendelkezésére állani. Mégpedig egy tágas, dongaboltozalu 
ll. m·e& diszterem és két kisebb ~erem. A disztermet barok 
stiiU festés teszi Unnepélyessé, mely Wirth jenö festO pompás 
munkáját dicséri. Ez a terem nagyobh co;oport befogadására, ün
nepélyes alkalmakra for szolgálni. A két kisebb terem az e~ye
sUieti élet helyiségei lesznek. Az egyházközség egyesOletei igy sa
jit helyiséggel fognak birni, melyekben a munka fokozódó tem
póban haladhat, 

F6tlsztelendö Ouba Pál a templomunkból eltávolit0tt szob
rok, képek és egyéb vallási \'Onatko!ásu kegytárgyakból, vala
mint a plebánia százado~, r il ka érdekességti könyvtárából egyházi 
muzeumot szervezett és ezt a Szent Bertalan templom északi 
oldalán levO emeleti old 11folyosón kellőleg rendezve helye~te el. 
A nagyértékU vallási és hazafias tárgyak lelki épUiésre szalgálnak 
az lllent ~zeretö embernek. A muzeumot okt. 6-án adjuk át az 
érdeklődő közönségnek a ll órai szent mise után. Belépöjt:gyUI 
azoigál Osi, kedves Szent Bertalan termplomunk történetének 
(tO fillér) meg~ásárlása. Muzeumunk ·a vasárnpi It órai mise után 
mindig meg!~kinthetO. 

Az Aotió Catollka Országos Elnöksége a magyar család 
megmentését célzó memorandumot nyujtott át a miniszterelnöknek. 
A miniszterelnök szivesen fogadta a küldöttséget és igéretet telt a 
memorandumban foglaltak mielöbbi megvalósítására A memorandu. 
mot a miniszterelnök a kulluszminiszternek adta át feldolgozás 
céljából. Ha a magyar jövőt akarjuk munkálni, legelső kötelessé
günk a családot megmenteni. Erkölc~i, anyagi és szociáiJs téren 
igazságosan körülbástyázni. A nemzet alapja a család s ha ez el
züllik, el kell pusztulnunk. 

Az Urak Mérh Kongregációja a nyári szUnet után szept 
§.én gyUlt össze. Egyházi vezetöje a Szentkutra eltávozott P. 
Unghváry Antal helyett P. Karácsonyi Aladár lett, ki ezen az első 
gyUiésen mutatkozolt be a ~zép számban megjelent kongre
ganistáknak. t.rdekiOdö figyelemmel hallgatták a jelenlévők az elO
adó Atya szavait. Szent vallásunk lényegéről s ennek modern el
lenségeiről ugy beszélt, hogy rnindannyian tudásban és hivö 
szivben gazdagabban mentek haztt. A ko1gregació világi vezetOie, 
Bariaka Mihály adóhivatali fö:anácsos, ki apostoli buzgó&ággal 
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terjeszti és teszi kedvessé a kongregáció eszméjét városunkban. 
Gy aiéseiket havottként egyszer, az elsO hétfőn tartják a Kat. Kul· 
turhál ban. 

Az Emericana gyöngyösi csoportja szept. tO.én tartotta 
tisztujitó gyülését. Elnök: Stiller Kálmán, alelnl)k: Dr. Tremkó 
Ferenc, pénztáros: Pdjkos Lajos, ellenőr: Barna jenő szertartásmes· 
ter: dr. Makrányi Gyula lett. Ugyanazok, kik az elmult munkaév
ben is viselték a tisztségeket Gyüléseiket a hónap második kedd· 
jén tartjAk. Klasszikus előadások teszik ezeket a gyOiéseket tar· 
talmassá. Okt 8-án Holik Sámuel dr. az egri papnevelő intézet 
tudós professzora s a hónap vé~én pedig Pethő Sándor a kiválót 
hirlapiró fog előadást ta1 t ani. Ezekre a gy U lésekre a vezetösig 
vendégeket, hölgyeket is szivesen lát. OktóbertOl kezdve a csoport 
a Szent Korona házban tartja gyOiéseit. 

A mitrafOredi kápolnit a nyár elején izlésesen kifestették 
és a padlózatát rendbehozták. A kápolna ugyanekkor két szob· 
rot kapott ajándékba Egy ismeretJen adakozótól jézus S7.ive, Óber· 
bauer cégtOl pedg Szent józsef movés2i ~zobrát. Most kapta a ká· 
pol na a harmadik szobrot is -ugyanolyan stilusu mind a kél előbbi
Páduai Szent Antal szobrát. Ennek adományozója özv. Bartha 
Józsefné. Ahol emelkedik a hitélet, ott emelik a terrplom di
szét is. 

Az Actio Catholica egri egyházmegyei tanáosa szept. t2·én 
tartotta évi rendes közgyalését az érseki aula disztermében. A 
közgy!llésen teljes számban megjelentek a lrözponti tanács tagja, 
~z egyh ~zmegye minden részéböl. A közgyUl és t BrsekfOpásztorunk 
megnyitó szavai vezették be, aki a katoliku~ közszellem kialaku 
Jásának szOkségességél hangsulyozta. Éltető Jeike volna az Actió 
Catholicának az erOs katolikus ~özszellem- mondotta többek kö· 
zött - amely a családi, a polgári, a nemzeti, a nemzetközi éle t 
minden rétegél áthatja; hiába fogják rá, hógy politikát Oz, amely 
fölött messze kiemelkedik; egyedUl a krisztusi elvek, az igazsá
gosság, a felebaráti szeretet, a tiszta erkölcs uralomra jutása az 
ami egész valóját eltölti, hogy beálljon Krisztus békéje Kriszlus 
orszá~ában. A me~nyitó szózat után nagy lelkesedéssel ünnepel· 
ték a főpásztort, majd Szentgyörgd József, az Actio Calholieia 
egyházi i: azgató ja, dr. Korompay Károly nyiregyházi kórházi fO· 
orvos, vitéz Subik Károly pápái prelatlis tartottak meg beszédei
ket. A nagRyUiést Outkay Pál pápai prelátus, érseki helynOk len
dületes zárószavaival feiezték be. 
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Mlg e sorokat irjuk, illetve a nyomda gépei elOállitják la
punkat, a XXVI. Országos Kat. Nagygyülésre indul a vidék. Tizen
hét keresztesgyors felvirágozva, énekes, imádkozó tömegeivel robog 
országunk szivébe. Megrázó erővel biró körmenetet tartanak, tar
talmas gyUiéseket, megbeszélO tanácskozásokat folytatnak. Kidom
borodik 64 százalékos tulsulyunk, mely a közélet terén követeli 
helyét; kivánja az evangéliumi . igazságok győzelmét az élet min
den megnyilatkozásában. Mivel nem akarjuk lapunk megjelenését 
késleltetni, Na~ygyülési beszámolónkat a következO számunkban 
hozzuk. 

Szept. 23 án tartotta gytilését a felső és alsóvárosi egy
házkOzségek közös képviselötestulete, a közös tanács mint iskola
szék, majd a felsővárosi képviselőtesttilet és tanács. Letárgyalluk 
az egyházközségek iskoléinak költségvetését, a felsőmezőgazda
sági iskola igazgatói állását. kertésztanárt választottak, az egyház
községi nOvéri intézményt megszavazták. Ismertették a Szent Ko
rona- ház anyagi ügyeit és az egyházközség életében történt dol-
gokról tudomást szereztek, E gyüléseknek nevezetesebb esemé
nyeit küiOn is megemlitetttik hirrovatunkban. 

Machala jótset tanár kapott, illetve :-:vállalt megbízatást, 
hogy a Szentkorona. ház disztermében megfesse a Szentkoronát. 
Ez a freskó a menyezeten lesz. Valahogyan illO is, hogy 
a ház a nevéhez~- méltó festmény biriokában legyen. A festéshez a 
szUkséges előkésztiletek már megkezdődtek. A mUvész tanár tanul
mányo'lza a Szentkorona idehozatalá nak .. történetét, hogy a freskó 
korhU képet ábrázoljon. A tél folyamán eikésziti a kartonokat, a 
tavaszi hónapokban pedig, hozzáfog a festés hez. Erős a remé
nyUnk; igen szép és értékes festménnyel fog·_·gazdagodni a Szent
korona-ház diszterme. 

A Restaurált Mária szobor kivilágításáról . sokat beszél
nek. Tényleg tervbe is volt véve. Tizenkét csillagfény szórta volna 
aranya;ugarait a Sz U z koron~ járól. Ezt azonban megvalósitaní le· 
hetetlen volt, amennyiben az áramot vivö drótot nem lehetett a 
szeborba bevésni. A vésésnél a 200 év körtiti alkotás erösen tö
redezett. Ennek. dacára mi sürgetni fogjuk a szobor ... megvilági tá
sát. Mert szeretnénk, az est sötétje se vonja el töiUnk a SzUzet 
még akkor is tündököljön hófehér szépsége. Ugy lehetne ezt meg
valósitani, hogyha a szobor felett vezetnék a rendes világítási 
magaságban a drótot és egy tükör lámpa világitana rá a szohorra. 
Sokan örülnénk ennek l 
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Pápay Oyula okleveles kintortanltót, tiz szavazatlal kettO 
ellen~ben, szept. 13-án Gyöngyöstarjánban tanitóvá választották 
~s megbizták a kántori teendők végzésével. Pápay Oyula édes
apja Atkáron volt kántortanitó s onnan jöttek be négy évvel 
ezelOtt Oyöngyöbre lakni, l 931- ben végezte el tanulmányait az 
egri érseki tanitóképzőben. - ld. Török István. elhalálozása foly
tán megüresedett állásra meghivták helyettesnek s annyira meg
tetszett a tarjániaknak szimpatikus egyénisége, hogy megtartolték 
maguknak. A Kat. Énekkarnak buzgó tagja volt. KedveltUk öt. 
állásbajutisa örömet szerez neki s mi vele érzUnk. 

A Gyöngyösi Kat. Énekkar teljes erővel megkezöte pró
báit, hogy az elkövetkező év folyamán megtartaodo hangverse
nyeken a már elöre tervbevett nagyszeru proerammját min~l tö
k~letesebben oldja meg. 

Az énekkar ez évi első nagyobbszabásu szer~plése a Ti
hanyban épitendO "Hösök orgonája" javára rendezendő templomi 
hangversenyen lesz. Ekkor Zalánfy Aladár a Zenemüvészeti Főiskola 
orgona tanszakának tanára fog orgonálni. Az énekkar három szám
mal mUködik közre. Mégpedig: Palestrina: Exaudi~Domine c. mo
tettáját, Bach J. S.; Jöjj szép halál és Antalffy Z si ros DezsO : 
Csudákkal tündöklő c. egyházi müveket foaja eiOadni. 

Szó van arról is, hogy október 13-án elOadásra kerül Schu:. 
bert örökszép O· d ur miséje, a Szentkorona-ház fölszentelésével 
kapcsolatos szentmisén. 

November utolsó vasárnapiára egy nagyszabásu világi hane· 
versenyt tervez az énekkar vezetOsége, amely ismét a gyöngyösi 
ZenekedvelOk EgyesOletének közremUködésével tOrténne. 

Az énekkar karácsonykor egy uj misével fogja meglepni 
hallgatóságát. Demény Dezsőnek a hudapesti Sli István Bazilika 
karnagyának tanácsára, eddig a legnagyobb szabisu gyonyoru 
Reinberger: C-dur ünnepi miséjél tanulja meg az együttes, amely 
az eddig előadott misék közölt kétségtelenül a legszebb lesz. 
Tervbe van véve ennek a hatalmas misenek a hangversenyszerü 
eiOadAsa is. 

Távoli tervek közott szerepel a következő nyár elej~n egy 
szabadtéri eiOadis gondolata is. 

11azgatól kinevezés. BensOséges meleg ünnepe volt a 
gyöngyöspüspöki elemi iskolának szept. 15-én. Az alsóvárosi hiz
fc5nök-plebános a z5ufolásig megtelt iskolateremben az iskolások 
iltal rendezett gazdag musor keretében adta át Sike Miklós kán
torta!litónak a~ ÉrsekfOpás&tor lltratá.t; melybea érdemes munkáa · 



ságénak elismeréseképen igazgatótanitóvá nevezte ki. A plebános 
üdvözlésére az uj igazgató megható szavakban iultata kifejezésre 
soha el nem muló háláját az Érsekfőpásztor iránt, akit a jelenle
vök harsányan éljenezte·,. A szUiökön kivül megjelentek többen 
az alsóvárosi képviselötestulet tagjai közül is dr. Tremkó Ferenc 
viiáJi elnökkel. Oszintén gratulálunk az uj igazgatónak s kiván
juk, hogy kitUntetO tisztjében minél szebb eredményekkel mUköd .. 
hUsék l 

A gyGngy6starjániak szept. 15 i bucsujára Réde, Oroszi 
és Patáról igen sokan menttk. A szeDI beszédet Bátor G~spár 
nagyrédei plebános, a szentmisét P. KarGcsonyi Aladar rnondta. 

A OyGagy6si Öregdiákok Szövetsége szeptember 22· én 
megtartott évi rendes közgyüiése után a Szt Bertalan Egyházköz
ség tulajdoniban lévő Szentkorona házat emléktáblávP.I jelölte meg. 
A szövetség az emléktáblán a Szentkorona ill tartózkodásának he
lyét és idejét örökitette me1. 

A hortlak kedves ünnepe voll szeptember 15- i ke. DélelOtt 
Osrégi tartóban elhelyezett Szent Kereszt ereklyével körmenetet 
tartottak, délután pedig a terményekért hálaadó ajtatosságokat A 
délelOiti körmenetet, szentbeszédet és misét Magnin Adorjan pré· 
post, a délu,áni ájtatosságat szent beszéd keretében P. Katona 
Sándor jézustársasági atya végezte· 

Szeatmissló lesz mindkét plebániatemplomban december 
15. és 22. kOzOtt. A missióknak az a feladatuk, hogy az embe
reket felrázzák a mindennapi élet egyhanguságából és a vallási 
dolgok iránt nagyobb érdeklődésre birják. Meggyőzni öket arról, 
hogy a vallást nem lehet negligálni, felrázzak lelkiismtreUlket, 
felszitjtk jóakaratukat és megmutatják nekik azokat az eszközöket, 
melyeknek segitségével meg is valósithatják a bennük támadt ei· 
hatirozásokat. Ezen jóhatásuk mialt üdvösek a missiók. GyöngyO
sOn legutoliára l 925 ben tartottak szentmissiót. 

jubileum. Meleg ünneplésben részesitették őszinte tisztelői 
és hálás tanítványai Haraszti Paula növért 50 éves szolgálati j u· 
bileuma alkalmából. SzepteRlber 8-án a Mariatanoda kis kápol
nijában hálaadó istentisztelet volt, melynek keretében P. Zsig
mond ferences teol. tanár szivhezszólóan ecsetelle az Ur szol2á · 
latában, 1.1 gyermeklelkek nevelése és oktatása érdekében kifejteit 
áldozatos munkásságának nagy értékét, melynek jutalmazásáról 
azt olvassuk a Szentirásban "akik másokat az igazságra oktatnak, 
tOndOkölni fognak, mint a csillagok örökkön· örökké ... " A jelen. 
lévOk imás lélekkel köszönték meg az Urnak, hogy tiszt. Paula 
n6vért 30 évre a gyöngyösieknek i~ adta. Szt mise után a hálál
kodók egész serege köszöntötte és halmozta el jókívánságaival a 
melegszivü nővért. 
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OlvaJólnknak ~ Manrézában ~!töltött kedves napjairól.~ szá
mol be egy buzKó htvönk a másodtk cikkben. Tényleg ugy van. 
ahogyan ir ja. Máshonnan csoportosan mennek a Manrézába, a 
lelkigyakorlatos házba. Gyöngyösről nem hallani t~enkit se. Pedig 
oly bUszkék vagyunk Gyöngyös katolikus jellegére. A jelleget, a 
kOlsőt belsO tartalommal as kell vérteznünk, mert enélkül az Ur 
jézus által emlitett feldiszitett sirokhoz vagyunk hasonlók. A sir 
kUiseje pomp~s. díszes; belsejében pedig undok a rothadás. 
Itt említjUk meg, hogy Jéger József hittanár szervezi a gyöngyO
sieket egy háromnapos Manrezában tartandó lelkigyakorlatra. 

Szent Erzsébet templom harangozói állását a városi kép· 
viselötestület fogja betölteni. A közeljövöben kihirdeti a pályáJatot 
és az utána tartandó kOzgyUlésen megejti a választást. 

IskolAinkban a Zsasskovszky .féle ima és énektskOnyv 
használala van elöirva. Elemisták részére 20 filléres áron szerez
hetO be a nagy Zsasskovszky hangjegynélküli szövegfUzete. Ko
zép és középfoku iskolások ped1g a hangjeggyel ellátott ima 
könyvet kötelesek beszerezni, mégpedig az 1934-ik évben kiadot. 
tat. Ara 3 ·20 P: 

A felsőmezögazdasigl Iskola kertésztanári állására a kO
zös képviseiOtestUiet Kaufmann Ferencet választotta. Az uj tanár 
egyentöre mint gyakornok fog mi.ködni. Egy év mulva véglege
silik. 

A Márla Tanodéban a mostani tanévtől kezdOdOleg M. 
Paál Edit nOvér fog tanitani. 

StiUer Kálmin róm. kat. fiupolgári és felsőmezőgazdasági 
iskolai megbizott igazgatót. reálgimn. tanárt a Hercegprímás az 
Actio Catholika TanUgyi Tanácsának tagjává nevezte ki. Ehhez a 
kitUntetö megtiszte1éshez gratulálunk. - Mivel Stiller megbizAsát 
a fiupolgári és fm g. iskalaigazgatói állásában a minlszter l évre meg
hosszabbitotta, a aniniszteri referens ajánlatára az iskola igazgatói 
állásának a kérdését egyenlőre mellözik. A megbízás lejárta után 
uj pályázatot hirdetnek. 

Október fi án az Emericana és a férfi kongregáció egyUt
tesen autóbuszon Szentkutra indulnak. A rendezést SliHer Kálmán 
prior, gimn. tanár végzi. jelentkezni nála lehet· 

A IYÖngyGslek nemes szivére vall a szegényzorsu iskolás 
gyerekek sorkosztollatása. Azok, akik e jótékony intézmény fenntar· 
tjsában kOzremUködnek, megérdemlik hogy nevnket it Tudósiló 
lapjain is megörökilsUk. Mert akik a ~szegénynek adnak, azok az 
Ur jézusnak adnak. Eeyenlöre azok neveit közöljUk, kit~ a felső-
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mezOgazdaaági és fiupolgáriba járó fiukat látnak vendégUI aszta· 
luknál: Makrányi István, Bogmir István, vitéz Tab.1y jános, Holló 
Mihály, Bernáth jános, Csomor Béla, Ö.;ztreicher 1\ornel, özv. Ha
nisz Imréné, Manchdm jenőaé, Homonnay Oéza, Virág janos, 
özv. Balázs Ferencné, Novoszad Albe1t, SzOgyi Gusztávné, Gyor
kényi László, Lászlóffy jános, Urik Kálmán, Reisz jakab, Déghy 
jenOné, Buday István, Rapcsak józsef, ~e reg i János, Zavark~ 
Alajos, Kékesi józsef, Toldi józsef, Dobandi Karoly és Borosa 
Tibor. 

Egyházközségi nOvéri intézmény fog müködni jan. 1-töl 
a Szent Bertalan plebánia területén. Egyentöre csak egy nővér 
fog azoigálatot teljesiteni. Lakása a missiós nővéreknél lesz a 
városi szegényházban. Nálunk még alig ismerós ez az intézmény, 
mert a fOvároson kivül csak néhány nagyobb városban található. 
Az egyházközségi nővér külön kiképzésben részesül. Hivatása a 
hivek meglátogatása, a betegek, elhagyatottak felkeresése és a 
szegények képviselete a világi hatóságoknál. Bizonyos tekintetben 
hasonló hivatás ez az ösi egyház daákonusainak intézményéhez. 

A mi Tudósltónk boritékldpja nem oly díszes, mint má
Tudósitóké. Soknak ez fel is tünt és kérdezték az okát. EgyszerU 
a válasz. Egy Tudósító sem olyan olcsó, mint a gyöngylísi. Egy 
pengO egy egész évre. Ebből nagy gond ám meg lapot is elö
illitani. Mis Tudósilók bOven kapnak adományokat is, mi meg 
jóformán semmit se. Igaz, gyönyörü cimlapttrvezet fekszik a ki
adóhivatalunkban, de 30 p. be kerülne a klisé elöállitása, megva
lósítása késik, nincs rá pénzünk. A tervezet a gyöngyösi temp. 
lomokból van pompásan összeállítva. Machala józsef rajztanár ké
szltette, ki egykor a képzömüvészeti föiikola segédtc n ára volt 
három éven keresztül. Szerezzünk előfizetöket es Jegyünk magunk 
is jótevői a Tudósítónak s akkor nem kell szégyenkeznUnk mások 
elOtt. 

Az 616 Rózsafüzér társulat kebelében sok kedves hivönk 
talál szivéneK örömet és boldogságot. A gyöngyösi Társulat 80 
rózsabokorból áll. Mily kedvesek az élö rózsalelkek, a Szüzanya 
elOtt, Ennek a virágzó Társu'atnak elnöksége elhatározta, hogy az 
összetartás és egytittes buzgóság szimbolumát, a társulati zászlót. 
rövidesen beszerzi.IEzt az elhatározást az a tény érlelte meg a veze-
tc~ségben, hogy most 25 éve annak, hogy a Társulat központi 
megerősítést nyert. - Edeiig az alábbi adományok folytak be : 
Riez Mártonoé 5 P, özv. juracsekné 50 fill. Király Ferencné 1 P, 
Hebron Kálmánné 1 P, Képes jánosné 1·50 P, H. Kovács János 
1 P, Mátyásf Méria 8 P, Csiba jánosné 1 P, Csépe Anna 4 90 
P, Ozv. Patőcs Istvánné csoportja 3 1 O P. özv. Kr.&kócki Pálné l 
P, Tóth Amália l P, Erdélyi né 50 fill, Ü A. 2 P özv. Timkó 
Mihályné l P, Kis Antalné l P, Lajcsák Miklósné' 50 fill. Kvarek 
Margit 2 P, Beda Imréné 1 P, Sztruhár Ferencné 50 fill. Qalam
boa Sándor 1 P, özv. Lakos F~ren~n~ 2 P, Ossze~en befolyt 
edeiig 41.50 P. 
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i,FÓGEL GYULA+~···';~ 
. aií6rú, éluzeréaz éalá......._ . t;,;M ~, , 
• Gyöagyös, liaaisz-tér 12. ~~~ , 
'Ajánlja: elsőrendB zseb, fali, asztali ~-·~,;pa 
és ébresztő óráit. A vlléghirll svájci ~~:!> 

i "TELLUS" órák gyftngyftsi egyedárusitója. A leg-. 
t .modernebb szerszámgépekkel felszerelt javftómD-
1 hely. Prlclz munka. 

Arany gyllrDk, fülbevalók, arany keresztek. -
1 l Arany kereszt valódi gyémántkövekkel már tO·
Il P-től kaphatók. - Valódi ezDst áruk, tálcák, 
1~1· virág vázák, Iikőrös és dohányzó készletek stb. 
lj, 1 Mindennemn optikai áruk. Szemüvegek, csiptetök, 

lveg kDiönlegessélek, h6mérök, lázmérők? must-
1 . és borfokoJók stb. ~~-~-~~§ 

l Keresse fel üzletemet bizalommal!! 
!. -------- --- ---------- .. -- .. --- ------ . 

• l 

lielött blltort tisirol 
keresse fel ga1da~on 

fels1.erelt raktáramal! 
Tem~: :.:P.z•~si ·,áll ö !atom 

• • ~ . • l~ • l {l • f mu:c.en ;g~nyt :\l•' .ga .. 

:; SmóliDB László 
!t 
i 
l 
l 

i l 
l ! 

"' 

asztalos mester, 
butorvasalá~ és 
~emetk!?.~ési vál'alata 

GJÖI&Jös, lossatl-IL 13. 
TELEFONSZAM: 330; 

Aiapita•ott : 1867. 

Akar On 
olcsón vásárolni? 

Akar On 
~énzéért jó irut kapni ? 

Akar On 
megbizható helyen előzékeny 
kiszolgálásban részesülni? i Mindezt me~találhatja a 

gyöngyösi Hangyában 
A 
HANGYA 
árui megbizhatók, 
naponta frissen érkeznek. 

Rend~s havi . vásárlóknak ked
vezményt ad. 

Szives érdeklödé~P.re a Haneya 
irodájában felvilégositást nyujtunk 

az h!atrató~áR 
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SOOS LAJOS-
, , ari- és papi szab6 
Hanisz-tér 5. sz. 

l 

l .. 

KESZIT 
minden e szakmába vá
gó munkát: reverendát, 
cimádát, cingulust és 
quadrátust, elsőrendO ki
vitelben, teljes szavatos
ság és mérsékelt árak 

;;;;·me ll ett. 

Iskolás gyermekeinket a 

1
\· könyvesboltjába küldjük. 

mert ott a 
regolcsó bb. 
árakon a 

l e g j o b b anyagból készült tan•ze
reket vásárolhat. 

~--~-~---~~~~~~~~~ ··- ------- --------· --====----------- ---·-- -~:. ~--::=-:-:::-:::..:--=-=-.~-

Huagiria-nyomda Gy0n1y0s 
felelős ; Nlgrinyi Ferenc 

Kiadó Bobovniczky Oyula 
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.-GYÖNGYÖSI 

:- ~ - . ·- -
'.l '' ... ' .... ...... , .. 

i 'i' ' 

KATOLlKUs:. 

TUDÓSITÓ 

TARTALOM: 
A Halál temetése. 
Halettak napján. 
Krisztus látogatása Gyöngyisöa. 
Jöttünk . . . vagyunk. 
lparostanoncok otthoDa. 
Hitéleti tájékoztató. 
Hir ek. 
A Szt. Bertalan Egyb,zközség 

anyagi ügyei. 

M~ltúáfea 

N•MY_,.. 
T•ltint•t•s 

.. ----------------------------------------------------····-..... 
---·----------··--------------·-

-.. ---- -. - -----... , .. --.-- _ ..... 
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T 611· tiizel&jét, 
aaéa••iillaégletét, 

IELEFON: 41. 

J E L E F 0 N : 41. , 

P•• ..k. 2 uspo. •-a. . 
szerezze be ! ! 

____________ _,_...........,.~ ... --. ----
.. 

Gyöngyösi 

Takarékpénztár 
Egyesület 

Aiapit\.·a : 1867 évben 

Érdekközösségben (af

filiait) a Magyar Ál

t~l!ános Hitelbankkal 
é.;;; a 
~lag~· a r Le3zámitolö 
és Pénzváltó bankkal. 

Rölesönöket folydsit. Elfogad 
beté!eket. 

Minden banki nzlet előnyös 

lebo~;yoíttására megbízásokat 

vátesz. Telefon: 18. 

Papiráruk, rajz-l 
szerek, minden

nemü iskolai cikkek, 
bazáráru. háztar-
tási c i k k e k a 
legolcsóbb árban ! ! 

Hzkelet}' Józiel 
Gyöngyös. 
Kossuth-ucea 8 sz. 
Kézimunka 

eiönyomda! 
BABAJA VIT ÁS ! ! ! 
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