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hittam1r. prépost plebános. - p le bá nos. 

Kltidja a gyöng~ösi felsö· és alsóvárosi plebánia. 
Egy sz~m ára l O fill. Egész évre l pengő. 

A Halál temetése, 
MéJ! nem érintette a fa~v a fák levélzetét, még október

ben is nyári volt az idöjárás, amikor mellkezdódött a levelek 
hullása. Máskor a levelek szinezödésével kezdödik az ősz. 
A vörös, bronzvörös, lila és sár~a szinváltozatok tarkitják 
meg az addig e~ysé~P.s zöld határt, mintha a természet tün· 
dér p ik t ora i az emberek meglepetésére aranypalettán gyé· 
mántecsettel éjszakánként lopva. pajzán játék között szinez· 
ték volna be a fákat. 

E fagy nélküli levélhullást szemlélve nem látjuk pusztu
lásában a halál szerepét. 1\'\egértek az őszi melegben és le
huilt ak. Ez a természet rendj~. A levél elválása a törzstól 
\·ol na a h 1lál. de oly könnyedén, a fagy erőszakoskodása 
nélkül kivánkazó vágyódással. a napsugár selymes simogatása 
között szálltak le a földre, mintha csak résziikre meghalt 
volna az eröszakkal pusztitú halál. 

S0k deríilt megállapitnst következtethetünk a fák játé
kos halnlúhól. "\ert hiszen az Istent le~jobban meQtaláljuk a 
természcth~n. 1\\i vonz a termés7.ethez mi kap meg, mi fog, 
nli gyönyörködtet minden más földi ~yönyörtöl eltéröen, mi 
éreztet ezer ke1lemet, amit nem ért meg a1. ally, amit nem 
tud kimondani a nyelv ? A természetben megtalált lsten ér
zése ez. Ölelni, csókolni, felemelkedni. multba pillan· 
tani, mennyországba látni, örömhe fürdeni-féle érzések 
gazda'iágn lep d a természet ölén, mintha csak az 
ernberben lakó lélek örvendene. Alkotójával való találkozá· 

sának. 
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S a fermészetben átalakulás van. Vallá~unk is azt 
mondja, porból lettél, porrá leszel. Tehát ezt az átalakulást 
nevezik halálnak. Ezért ~rthetetlen, miért félünk tl\le ? Mi
ért fog el szoron.tó érzés a temetőben 1 Csak nem a cimet, 
va.tvont, tudást a földöntuli egyen16sé~et sajnáljuk az elhuny
tak helyett. 

Mily örvendetes pedig az ember helyzete a faleveteké
hez képest. Gondoljunk csak arra, hogy az ember kétrészhól 
áll : lélekből és testböl. A lélek nem kerül a föld alá, A lé
lek, az Isten lehelete, beszorul az ember testébe, mintha 
csak börtöube került v8lna és ott él az ember halálái~. Aztán 
az lTr elé járul. Elmondja ott, mennyiben lelt ele~et megbiza· 
tásának az érdemszerzés ideje alatt. 

Itt a na~y leszám<'lásnál már nincsen egyenlöség. Itt 
már anya~nélküli élet van, amely az Ur tiz parancsolata 
szerint leélt élet után az örök boldogság jutalmáhól, a bünös 
élet után a büntetésböl áll. 

A hantok közölt nincsen helye a töprengésnek. Mert ha 
nem hiszel a feltámadásban, akkor csak az elpusztulás tu
data marad rneJ!. Ezzel a ~ondolattal pedi,z értelmes ernher 
nem barátkozbatik meg. Mert a bünnélküli élet után nyitva 
van a menvországba vezető ut, világos, hogy a hinni nem 
akarók megett a bün a hit akadálya. 

A tudomány a hittel karöltve jár. A ma~a kis tudásával 
ne akarjon senki a viláJ!ismert tudósoknál is bölcsebb lenni. 
Ma a felvilágosodottság korát éljük és ez a kor vezette 
viss:za Istenhel a tévelygöket. 

Tudni lehet azt, ho~y meQhalunk, földbe tesznek és el
porladunk. Hinni lehet a feltámadást A "tudás" betegségben, 
a halál pusztítása eiött nE'm segit: reményt, vigaszlalást, meg· 
nyugvást ne-n ad. A hitetlen ernher fél a rémképektöl. 
melyek ijesztő csunyasá~ban vonulnak be aJ!yáha a .. tudás" 
helyére és szenved a reménytelensé~ben, mig ki nem mulik. 
A hivö és lsten parancsai ~:"~ri ... ' ~lő ember halálos ágyán 
rendezi el lelki ügyeit, aztan azon boldo~ reményben hal 
meg, ho~y Teremtöje el• jut és a földi igaz életéért az Ur 
boldog örökélettel jutalmazza me~. Ez a hivö és "tudó• 
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ember közölt a különbség. Mindenki a maQa javára hiaz te· 
hát, nem a papja, IstenféJ6 szomszédja, vaQy jóbarátja javára. 

Ezt érezteti velünk a véges tudásnál továbbszálló lé· 
lek, ezt a terrnészet, t>d a sirok virá~ának illata, ezt a sir .. 
hantokon égö gyertyák füstje. És ez ad nekünk meQnyuQváat 
kedveseink sirjainál. 

Halottak napján, 
Olyan szép ilyenkor a temetö ! Korhadt fakeresztek érnyá .. 

ban bánatos öszi rózsák, krizanlinok bólingatnak, OrOkzOid ko
szorúk virit;in;tk. Rrmegö gyertyAk ezrei hullatjék tDzes könnyUket. 
Meilettuk összekulcsolt kezekkel imát mormol minden ajak. t:m
berek jönnek mennek, de mindenkinek az arcán valami megható
dottság van,a szemekben meleg fény lobog : a hit féklyája l A hit 
f~klyája, amely ilyenkor Onkéntelenni kigyul a bDnOs, a hitetlen 
em ter s1emében is, amely meg perzseli, megdobogtatja a szivét. 

Igen, megdobo~•atja, me rt ezek a mohos fejfák, ezek a hor
pad l sirok beszélnek. Ezért is olyan csendes ilytnhor a temelO l 
M indenki hallgatja a sirok sza v át. És ugyan mit beszélnek? Ta
lán beszélnek arról, hogy mily szép a földi élet ? Talán hirdetik 
azt, hl'gy n~ennyit ér a ranJ!, a pénz. G h' ta:(Jm, a dics( Ei~ ? Ntm 
nem! Hanem azt mondják: embertk, küzkOdö, egymási maró em
berek, a földi élet csélk annyi! ér, amennyi jót tettelek má&okkal! 
És hogy ha a föld minden kinesél összehordjátok is, akkor is Ili 
lessz bdöletek ? l Nézzetek Ie egy sirfenékre l néhány csont és 
semmi más! Korhadt kereszt, horpadt ~ir, melyr~l a szél elhordja 
a fö'det is, a virágot is s pár évtized mulva senki se tudja, hogy 
ott volt a te si rod! Ez lesL belöled ember l Semmi, egyáltalán sem
mi l E~y marék por és hamu. Ennyit ér a fD!di élet l 

Oc! nemcs:lk ezt hirdelik a sirok ! Hirdelik azt is, hogy a ha
lállal nincs vége az életnek. A halál csak kapu, amely a menny
országbl nyilik. A sirok hirde ik, hogy az az élet, amely itt len
dUl és énekel, ha l'llilnik 1s, ha elnémul is, akkor is tovább fo. 
lyik s kivirágzik ujra l 

Igen, kivirágzik, de csak annak lesz virágzó tavasz a siron· 
tuli élet, aki sok-sok virágot visz magával a fOidrOI l Oh, nincs 
szebb, nincs jebb bebo~sátó levél a mennyorszigba, mint egy 
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csokor a szenvedés a szeretet ée jócselekedet virá&aibóll S aki 
ilyen C50korral állit az Ur jézus elé, -- ha lesz is egy pár bűn
bojtorján és tövis a virágok közölt ~ Ö nem fogja örökre ella· 
szitani magától, hanem megfOrdelve a tisztulás tnzében, •zeretet
tel szoritja majd irga1mas Szivére. 

Mert a léleknek egészen tisztának kell lennie s 
csak ugy mehel be a mennyországba l Addig a ti szfitóhelyen sze n. 
ved - mint a Szentirás mondja: "Bizony mondom neked, ki nem 
jössz onnét, mig le nem fizeted az utolsó fillért• (Mt. 5, 24-26) 

S itt jön a mi feladatunk: im~dkozni a balottakért ! Szen
teljük az egész november hónapot, s a halottaknak, imádság és 
szentmise által segitsünk rajtuk t Higyjük el kedves Testvéreim, 
végtelenal nagy örömet szenUnk ugy nekik és hálásak lesznek 
ezért a se~itsé~ért. Istennél ök lesznek leghatalmasabb szószóló· 
ink, _amikor mi is segitségre szorulunk .. 

A másik dolo~ amire halottak n apja figyelmeztet : a halál l 
"El van rendelve, hogy egyszer mindenkinek meg kell halnia" 
(Zsid. 9,27) Egyszer .. valahol .. valamikor. Történik majd az 
Urnak ezerkilencszáz nem tudom hányadik esztendejében. Talán 
épen virágbontó tavasszal, talán moso·ygóa nyáron, talán siró ~sz
szel, talán hófehér télen .. Mindegy. S azon napon a két fekete 
Jó kivisz majd a teme1öbe. Pár göröngy rád hull •.. Aztán las
san elfelejtenek .. 

És most valld be nekem Testvérem, ha a halá: még ma 
bekopogna hozzád, tudnál-e szép c5okrot vinni a ió lsten 
elé ? Nem tövist és bojtoriánt keHene összegyUjtened ? Rút bOnei
det? U;(y e, n~11 m !r5z f~lelni . . ugy-e remegsz ? De ne 
félj l Az isten irgalmas, várt eddig ! Itt vagy még ! Ne tétovázz, 
banern gyüjtsd, gyUjlsd az erényvirágokat, két kézzel kapj 
utánok, hogy majd valóra válhassék fölötted a pcip éneke: 

Adj Uram örök nyugodalmat neki, 
És a1 örök világosság fényeskedjék neki l 

SZABÖ SÁNDOR 
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Krisztus látogatása Gyöngyösön_ 
Egyik napsuga!'as délutánon jézus á!haladt a kafarnaumi 

vámház elött. Olt til a pénzvaltó asztalnál Lévi a fővámos. Hibát
lannak, boldognak érezte magát az arany árn~ ékában. jézus tánéz. 
Leikébe é~elt ez az átható tekintet! Lelke felremeg s hallja az Ur 
szavát "Jöjj, kövess engem". Mindent ott hagy. Kl' veti egész él.e
t~n át a szegény jézust! 

Míly nagy szenzációt, megdöbbenést lfeltene Gyöngyös min· 
don lakójábln, ha hire kelne, hogy december 15. t öl 22 ig maga 
Krisztu~ jön el Gyöngyösre predikálni! ! Nem volna épkézláb em
ber, assszony, fiu, vagy leány, ki el nem jönne Öl, a Mestert 
meghallgatni ! 

Mily megrendüléssel, bensőséges töredelemmel telne el a 
legnagyobb hUnösnek is a lelke. Szavai s isteui tekintete beleég· 
nének a bUn halálos álmában szendergö vámosok, tagadó Péte. 
rek é!\ M 1gdolnák lelkébe l Istenien szép, megrázó szavaira 
mily nigy but.gósággal telnének el a közi)mbösök és a lanyhák l 
Az isteni szeretet lángcsóvái gyulnának fe: a lelkekben ! 

Valósá~os csodák, testi és lelki gyógyulások történnének· 
Nagy becsti1etesség, felebaráti szeretet, alázatosság, e~ymást meg
becsülés, öröm, boldogság volna ennek eredménye. Egé~z Gyön-
gyös testbl!n, lélekbtn ujjászilletne ! 

Gyöngyösiek ! Dt:c. 15-től 22 ig itt lesznek Krisztus ktildöllei, 
missionáriusai ! 

Ugyanazzal a ktildetéssel, hatalommal, tekintéllyel, megbi
zatással, értetek lángoló szereleltel jönnek hozzátok, mint amilyen
nel Krisztus maga jönne l 

Fogadjuk öket ugy, mint magát jéLust fogadnánk! Az ö ne
vében, a !...egáldottabb11ak nevéb~n jönnek ök áldást, boldogságat 
ho%ni mindenkinek. Aldott, ki hallgatja öket s megtartja tani
tá~ukat. 

Vágyakozunk lsten áldásárd, hisz önmagunkban csalódtunk, 
magunktól semmire se megyünk. KésLtijtink a szent napokra, 
áhítozzunk utánuk, mert ezek az OdvösségUnket fogják 
munkálni ! Or P. Sz. y. 
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Jöttünk .... vagyunk! 
BOvösen hangzó, elsö pillanatra értelmetlen, semmitmondó 

k6fsz6. A titokz:ttosnak han~zó cim.azonban varAzalatos megujhodást 
jelent a katoliku& érettségizett állástalan ifjus~g lelki életében. 

JöttUnk! ••. A tavaszi S7.ellö lágy simogatásAra utat tör 
ma1inak az eadei haraszt alól a hévirág. Vágyakozik a ragyogó 
napsMgir szeretö ölelése után. FUrödni akar a kristálytiszta leveg<'\. 
tengerben. És élni, élni akar. Szimbolikus kép ez. A kikelet hU 
hirnöke a h6virág. A tiszta eszmékkel telített, öntudattaébredés 
hirnöke az akarni és tennivágyó egyesillethe tnmnrnlt ifjuság, Az 
az ifjusig, amely még helyze!énél fogva egy észre nem vett szUrke 
kis fogalom. Az az ifjuság, mely még mellözve van az élet mun
kaasztalától, Az az ifjuság, me ly krisztusi alázatossággal vAr ja az 
61etbe való kapcsalódAs annepélyes pillanatát. Várakozása nem 
hasonlitható a sarokban meghuzódó pók tétlen prédaleséséhez. 
Ez a várakozás az önnevelt-s kemény munkája akar !(nni ! 

Gyakran han~zik az a vád, hogy a mai ifjus~g jól érzi ma
gát a modern felfogás frivol, megferiózött lé~körébcn, Az igaz, 
hogy egy bizonyos százaiékra nézve tényleg talflló e kellemetlen 
megillapitás. Igaz az is, hogy a hazafia~, Vdlh~~l)s - tthát idrá
lis gondolatot cinikusan kinevető és fölényeFen lesajn~ló ifju 1gen 
sok akad az utcák forgatagAban, a tAnctermek illatos levegőjében 
61 labdarugó mzccsek zUrzavaros IMmájában. o~ a többség nem 
hajtja fejét a baloldali eszmék j.írma "lá. A töbL>3ég lelki intelli
genciájinak megértö erejével tör magának U: 9 t a Kereszt fele! -
Nem Dres frizis ez, hanem örvendetes valósag. 

Október hó 21-én a Szentkorona- házb:w minteg\' 21 érett 
ségizett Aliistalan katolikus ifju, dr, Trernkó Ferenc, az Emericana 
Conventjének subpriorja, és dr. Bernáth Ferenc gin·náziumi hit
tanár vezetésével ujj i al:iki'otta az Emeric mas lftusági Clubot, mely 
az Emericana gyöngyösi C•Jnventjének protektorátu~a alatt mUködik. 
Ez a kis egyesillet nevelőiskolája ?kar lennni a ~erirces világi fl pos
toloknak és a mUvelt katolikus férfi ideál kineveléi\én fu adozik. 
KlubszerQ élet folyik benne, hol al ifjuság megtalálja 
a katolikus sajó orga'lumok minden lermékét. A slórakoz~·ttó 
eszközök kellemes időtöltést biztosítanak. 

Vacyunk l .. Nem a hullócsillagok felvillanó fénye at ifju
sig lelkesedése, hanem a ki acélosodott akar at megnyilvánulása, 
mely magáévá teszi a szentimrés gondola~ot és a Kat,,iikus Ak
~ió ma~as szinvonalu célkitUzéseit. 
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"Egységben az erő l" -- Ezt a l<özm.ondáii* ~eJ hasznalja az 
cltycsUa:t é~ terveit, gondolJ l ait al eg; s~ s c1q· v t i hc.j:j:.t végre. 
Az ifjuság buzgó munkása akar lenni a Katolikus Akciónaknak 
- Ez az ifjusag igaz szivO igérete ! l l 

8c1!as Ferenc 

az Emeriká'l~S lfjusági Klub ifjusági 
elnöke. 

lparostanoncok otthona_ 
Nem régen vetődött fel Gyöngyösön az Jparostanoncok Ott

honának nemes gondolata és máris a megvalósulás felé halad 
Utját sokan eJZyengetik. 

A tanoncok, akik Jgjobban vannak érdekelve ebben RZ ogy· 
hen, nagy odaadással igyekezntk a hasznos intézményt rnegvaló· 
sit ani. NekUnk pedig támogatnunk kell szándé~ ukat. A vállvetett 
munka fogja tanoncaink tehetségének és kitartásánc•k a hurkát 

,, fölpalfantani. Ez a munka fogja iparo~ gyermekeink későbbi éle
tét magasabb szintre fölemelni. A szervezés munkájából mi .is ki
kérjük a résztinket, mert hisz érdekünk, hogy tanonc-tink a mai 
romlott világhan acélos erejO munkásai lehessenek a kat()Jikus 
ip~:~rosok nagy táboránrtk. 

Mi azt akarjuk, hogv a katolikus tanoncolthon a Legényegy
lel egyik ága legyen ! Azt akarjuk, hogy a fönti két szerv a magyar 
Hj ú, d~ kOlönösen a magyar iparos nevrlésében hO segitölársunk 
legyen ! 

Azt akarjuk, hogy a magyar iparostanonc tes:ileg edzett, lel
kileg p~dig puritán legyen. A magukal felvilágosodottnak tartó is
tentelen emherckel, akik cs~k rontani tudn ~k i pé! ros ifjainkon, a 
tanoncotthon mtiködésével is ellensulyoznunk kell. TörekedPUnk 
kell arra, hogy tanonc-link krisztusi szellemben legyenek nevelve, 
hogy késöbh be!udj1nak olvadni a ka'olikus társada!o:n nekik 
megfelelő rétegeibe. Lelkilk most még hajlitható, fáj~ba bele kell 
o~tani a hit, remény és szeretet ttrmöfáját, ho~y annak termésé
ból mások is tudjanak szakitani. Lelkileg kiforrott, tökflett·s szel
lemU katolikus iparosokat akarunk nt:velni. sokat nagyon sokat, 
akik vallásos meg~yözödés(;~ uej·>H·: t:lfogjáic söpörni az iparo~ 
tömegeket m ~gronto istentelt ~c ~<''t 

Ez' a harl.:os é~· vallátoos iparos elemet kemény, elszánt mun
kával akarjuk kinevelni s a nevelést már a tanoncoknál elkezdjük. 
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Minden iparos mesternek vallásos és hazafias kötelessége, 
hogy az iparos ifjuság utiörö neveléséhez segítségül jöjjön. Eddig 
olyan iparos mester is akadt, aki tanoncai lelki nevelését egye
nesen akadályozta. Most azonban már uj id5kel élünk és az :ui 
idők iparosának nemc~ak jó munkásnak, hanem hazafias gondol
kodásu, vallásos élharcosnak kell lennie. A huszadik ~zá1ad a 
katolicizmus sz íz ada, j írjon elöl az uj vilá~ megteremtésében az 
iparosság. 

Ez a vallásos gondolkozás az iparos egységet ·is fogja szol
gilni. Nehéz időket élünk. A létért való küzdelem sulyosabb ictt 
és a rosszhis1emü emberek elsz3porodása általánosan megnehe· 
zifette a me~rélhefést. Nagyon fontos tehát. hogy éppen ma, ebben 
a ·nehéz helyzetben értsUk meg a jeimond alot: Összelarásban az 
erO l Ma még kisért köztünk a hagyományos magyar széthuzás, 
de erOs akarattal a vallásosságból fakadó felebarali szereleltel ki
tudjuk kUszObOini. 

Er.t a vallásos, egyetértö iparoslipust akarja a Le~ényegylet 
tanoncetthona kinevel ni, hogy a nevelés a tanoncévek utá u az egy· 
letben folytatódjék. Hiszem, lu.i)gy minden jóérzésU katolikus ipa
rosmeater segit majd mega l akitani és felvirágoztat n i az Ipa ros- • 
tanoncok Otthonát. 

jfammer Pál 
Legényt'~yleti dekán 

Hitéleti tájékoztató. 
November hó. 

Szent Bertalan p/ebánid. 
l. Minden szentek finnepe Elsö p~ntek J~eJ!~el fi·tól ii fő

templomban gyóntatás A hat órai sz.~mise jézus Sz. Sz i vc tis1tclerére 
letz. DélelOtt a szoko:t ünnepi rend Délu'án a vecsernye fél
hiromkor lesz, utina rövid gyászvecsernye, e?u án körmenetileg 
megyOnk ki a temetőbe A temetői kápolnáb n ájtato~s~g lesz a 
megholt hivekért, azután a hősök sirjánál gyilszbesz~d t's ima 
lesz. Ennek végeztével visszaj(')vUnk a tötemp'omb~. ahol lihera 
lesz. Este 7-8 ·ig nJinden hardng fog szólni figyelmczte!éstil. hogy 
a meflhOit hivekért imádkozzunk. 

2 Szomhat. Halottak napja. Az ilyenkor szokásns r6zzafíl
z6rtirsulati tagokért végzendő szentmise elmHad, Reggel 8 óra. 
kor Unnepélyes gyászmise az összes megholt hivekért. Kilenc 
órakor diik mise les1. A temetői kápolnáhan reggel 7 órakor 
szentmise lesz az összes megholt hivekért. 

3· A hónap elsö vasárnapja. Reggel 6 órakor az Oltáregylet 
offertóriumos miséje Szentség kitétellel. 
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4 Hétfő. Reggel 6 órakor a RózsafüzértársuJat élö tagjaiért 
énekes mise. 

5. Kedd. Slent Imre herceg ünnepe, Reggel 8 órakor az is
kolás gyermekek réslére Sze nt l mre tiszteletére szentmise lesz. 

6. SzerJa. Reggel 6 órakor a Rózsafüzértársulat elhunyt tag
jaért énekes gyászmise. E~ynegyed 8 órakor föegyházmegyénk el
hunyt papjaiért Iiberás gyászm.ise. 

9. Szombat. Reggel 6 órakor a Rózsafüzértársulat elhunyt 
alapító tagfaiért énekes gyásznaise. 

10. Vasárnap. A szokott ünnepi rend. Reggel 6 órakor 
a Szüz Mária· Társulat élö tagjaiért énekes mise. 

ll. Hétfő. Reggel 6 órakor a Sz Oz Mária-Társulat elhunyt 
tagjaiért énekes mise. 

13. Kedd Reggel 6 órakor főegyházmegyénk elhunyt tanitó
iért Iinerás gyászmh:e. 

17. Vasérnap. A siokott ünnepi rend. 
19. Kedd. A Szent Erzsébet templom bucsuj!i. Indulás a 

Szent Bertalan fötemplomból fél 9 órakor, 9 órakor a Szent Er
zsébet templomiJan szentbeszéd, utána körmenet és Donepélyes 
szentmise a legméltóságosabb Oltáriszentséggel. 

21. Csütörtök. Boldogasszony bemut~tasának napja. Rea1el 
6 órakor a Rózsafüzértársulat által szolgáltatott offertóriumcs mise. 

22 Péntek Szent Cecila ünnepe. Reggel 6 órakor a FOegy. 
házi Énekkar élő tagiaiért énekes szentmise. Utána a POegyházi 
Énekkar szeretetreggelit ad a pártoló tagjai részére a TUzutcai 
helyiségében. 

24. Vasárnap. A szakott ünnepi rend. Délután 5 órakor a 
Szociális Testvérek Társasága a központi elemi iskola nagy ter· 
mében a felnőtteknek emlékező estet tart. 

30. Szombat. Szent András apostol ünnepe. 

~/sóvárosi !J/ebánia. 
l. Mindenszcntek finnepe. Első péntek. Ünnepi rend. Reg

gel 6 órakor nagymise Oltáric;zentséggel, jézus Szive litánia a fel
aiánló imával. jézus S1ive Társulat szent miséje a szent Sziv 
Oltáráná!. 11 órakor a Szenilélek társutat offerfóriumos 
nal{ y miséje. D. U. 3 óra ~cor ünnepélyes Vesperás, utána 
k~rmenet a temetőbe. Ott imák a megholtakért és sz. beszéd. 

Utána vissza a templomba, ()hol tinn~pélyes ,.Libera" lesz az 
<'>sszes ha lotLt kért, Este külön harangozás a megholtakért. - Ezen 
harangszó alatt ktilön ima1ra végeztetik templomunkban a 
megholta kért. • 

2. Halottik n 'Pi i Szt. mi~ék reggel félhat órától. 8 órakor 
ünnepélyes g\'ászmisc as összes megholtakért. 

3. Vasárnap a s1okott Unnepi rend. Re~~el 6 órakor a jé
zus Szive Tátsu'at offerlt)riumos nagymiséje. D. u. a litánia vé. 
geztével a J~ózsafOzér Tárl'ulat havi sorsotását tartja. 

4. H~tfö. Este 6 órakor az Urak MáJia·kongregációja hitbuz
galmi ~yotést tart a Kat. Kullurházban. 
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8 Péntek B. Duns Seutus ünnepén reggel 6 órakor ünnepé
lyes nagymise a ferences Theológusok énekkarának köuemu. 
kOdésével. 

10 Vasárnap szokásos ünnepi rend· 
13 Szerda. Sz. Didák napján reggel 6 órakor énekes nagy 

mise. 
17. Vasárnap. Szokott ünnepi rend. D~lután a Ferences lll. 

Rend Sz. Erzsébet elö3dása t;Orsolással egybekötve a Kulturházban. 
18 Hétfő. Este 6 óra kor előké~zitő tJjtatoFság sz, beszéddel 

egybekötve Szt. Erzsébet tiszteletére. 
19. Kedd. Magyar Sz. Erzsébet ünnepén reggel 6 órakor Un

nepélyes nagymise, e~te 6 órakor sz. beszéd és litánia. 
24. Vasárnap. Stokásos ünnepi rend. 
Minden kedden reggel 6 órakor sz. Antal ájtatosság 

il gyöngyöspüspöki sz jános templomban 
1. Mindenszentek ünnepén reggel 9 órakor ~z. beszéd majd 

nagymise Oltáriszentséggel. D. u fél-3 órakor littJnia, utána kör
menet a temetöbe, ott ima a megholtakért és predikáció. Visszaté
rés a templomb J ünnfpélyes "Lib~rá"· ra. Az esti harangszó után 
eev órás harangozás a megholtakért, ezalatt a templomban közns 
rózsafüzér ájtatosság. 

2. 7 és fél 8 órakor n~gymise az összes megholtakért. 
24. Sz. Mária. Bemutatása ünnepét követő ezen vasárnapon 

sz. mise a Sdlz Míria Társulat élö tagjaiért. 
Vásárnapo t kint 9 órakor sz, b~széd, nagymise 
Minden szombaton d. u. 3 órakor litánia. 

Hírek, 
A XXVI. Országos Katolikus NagygyDiés okt. l-én fc

je~Odőtt be. K!resdes gyorsokkal, egyéni ut3zási kedvezmények
kel sok e:ter hivő utazott Budapestre. Mindeniltt hatalmc;s ll\me
gek voltak, sokkal !öbben, mint a-~ elmult n11 gyrn üléseken. A ren
dezés bámulatosan tervszern és példás volt, A nagygyUiéf' témAia, 
Krisztus és a gyermek bontakozott ki a7. elf.>;td,~k lelkes s~:avaiból. 
Katolikus lapjJink bUséges beszámolót kiizöllck a tr\rténetekr ö', 
söl a lib!rális lapok sem tudtak elei.)! kitérni. A ~zá,czres 1r.mt·g. 
a kitOnO gondotatok égbekiáltó igazsága elhUvö'ö varázsával öket 
is megk~pta. Krisllushoz kell vinnUnk gyermekeinket, - állapi 
tották meg - ha a szörnyU zUrzavaros ltorbr')J kiakarunk jutni. 
Krisztus munkától kérges tenyerébe kel! helyeznUnk az ifju s.dvct 
melyben az egész világ elfér; hog v az O akarata, érzései áradjanak 
át az emberbimbók szivébe s ott a jó, a t'zép, a boldogiló c~e!c· 
kedetek gyümölcsét teremje. Ennek a na . ygyUiésnek hatása ne n: 
marad el, rOvi~esen jönnie kell. 
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A Szentkorona- hi z felszentelésl ünnepség e okt. 20· án a 
tervezett programm szerint megtörtént Hatalmas tömeg vett részt 
már az nonepélyes szeolmisén is, melyet Török Kálmán pápai 
prelátus, kanonok, volt gy"ngyösi plebános celebrált, A prelátus 
ur miseközben beszédet mondott egykori hiveihez, mely visszaem· 
lékezés volt itt tOllOtt 17 évére, mikor mindenkit ismert és ugy is
mert mint egyházát áldozalosan szeretö hivOit. Ez az áldozai sze
rezte meg a Szentkorona-házat és ez az áldozatos szeretet remény 
arra, hogy még atok is, kik idegenkedtek az eszmétOI, megértö 
szeretettel fognak ét te harcolni. A fel szentelé~i s1ertartáson jól 
esett látnunk az érdeklődök tömegét, kiknek szemében ott izzott az 
egyOttérzés boldog öröme. A szónokok ajkairól a hálaadás szavai 
hangzottarc el. ÖrUlhetUnk, hogy meg van, hogy felhasználásával 
fényeEebb élet indulhat. egyházközségi munkánkban. F.rre a lénye
sebb e~yhAzközségi életre küldte Érsekfőpásztorunk is áldását, 
kit a diszközgyülésről, Cserba Bé·a dr. indítványára üdvözöltek. A 
diszköz~ytllésen dr. Wallner Sándor és Pajkos Lajos felolvasott és 
elmondott irásait a Szentkorona ittartózkodásának és a ház meg
vételeinek történetérőt a Tudósító lapjain is leközöljUk. 

Schlosser Jainos és Bánhegyi Béla a gynngyösi gim· 
uázium volt hittanárjai uj plebániára neveztettek ki. Schlosser Já
nos ke~yuri bemutatás alapján Alattyánba, Bánhegyi Béla válasz. 
tás folytán jászfelsőszentgyOrgyre került: 

A Kat. Énekkar vegyeskara és a F6egyhizi tnekkar 
szerepdt a Szentkorona-ház felszentelésével kapcsolatos Unnepé· 
lyes misén. A Kat, É·1ekkar Bt!liczay F dur miséjét adta elO zene
kari kiséreltel erőteljes kidolgozással, a Főegyházi ~nekkar a~ of
fertóriumra énekelt fdtünö hozzáértéssel. 

Az Emericana lfjuságl Klubja okt. 21 én tartotta alakuló 
gy ülését a Sze n' koro !la· házban. A. gytilést dr. Tremkó Ferenc a 
a Convent alelnöke veze, k, k1 az ifjuság hivatásáról magyaros 
nyiltsággal lelkes beszédet modott. Tóth Antal káplán pedig meg
gyözö er~vel fejte~e•te a vallásos egyesOiésen alapuló ifjuság 
törekvéseit. A Klub elnöke a Convent részérOl dr. Tremkó Ferenc, 
lelkésze dr, Bernáth Ferenc ifjttsági elnöke Balázs Ferenc lett. 

T6kGiyl Imre arlói plebénos a Tudósiló céljaira 2 p. Ot 
adományozott· Ha mínél Wbb ilyen jóakarónk lenne, nem kellene 
f!!~-~nk, hOflY miböl is fizetjük ki a Tudósiló nyomda· és portó· 
költslgét., _ 
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A Kat. Le1ényegyletben nov. 7-é'n kezdödnek meg az is· 
meretterjesztO előadások. Az előadások száma 30, ebből 10 kul· 
turdélutAn lesz. A kulturdélutánok dec. l-én kezdődnek. Az elő

adások nagyrészét a róm. kat. fiupolgári és felsőmezőgazdasági 
iskola tanári kara fogja tartani. Magn in Adorján 1, St ill er Kálmán 
l, Balázs Piri Lajos 2, Demény j~nos 3, Bobovniczky Gyu!a 5, 
Kecskés Péter 1, Mörk Győzö 2. Szirmák jenő 2, Reisz jakab 2, 
Jé&er József, 3, dr. Vereb Lajos 2. Dr. Vereb György 1, dr. Sze· 
IOczey Dénes 1, Szemlész Károly 1 előadást fog tarrani. 

Nov. 24-én a Kat. Leg6nyegyletben Bakonyi-Szirmai: 
Mágnás Miska c. 3 felvonásos operettjét adják elő, Az énekeket 
Domokos Irma zongoratanárnö, a zenekart Tomits György kar
nagy, a rendezést Bakó Lajos az ismert szinirendezö1 végzi.f Az 
Egylet szinigárdája tökéletes kidolgozásra törekszik, hogy köz ön· 
ségének felejthetetlen élményt szerezzen. 

Naeymlssló lesz Oyöngyösftn a dec 15-22 közti időben 
mindkét plebánia templomban egyidejüleg. A Szent Bertalan temp
lomban a lázari sta atyák, az a lEóvárosi Ferences templomban ka 
pucinus atyák fogják vezetni a missiót. Édes magyar hazánkat az 
utóbbi idc5bea a missiók rázták fel abból az elkeseredettségböJ és 
vallá~beli hidegség ből, melybe a háboru és az azt követ ö forra
dalom taszította. Testvérek, ez a m issió egy rendkivUli ritka is
teni felstólitás, nagy kegyelem l Törődik lelkeddel a jó lsten, az 
Ur Jézus, az Egyház, lehetetlen, hogy te ne törödjél vele. 

Kereszt megáldás. A gyöngyöspOspöki hivek szept. 13- án 
körmenelileg vonultak a Deák Ferer.c-utcai megujitott kereszthez. 
melyet P. Rogér ferences atya buzdító beszéd ktretében áldott 
meg. Az idOk viizontagsága folytán megrongált keresztet Kiss 
j~nos, az öregpUspOki hegyközség elnökének buzgólkodására a hivek 
adományából állitották helyre. A szertartás végeztévet h ~laadó 
isten iszteletet tartottak a püspöki templom han. 

EzUstmenyegzö. Szeptember 27· én reggel fél 8 órakor fol
emelöen kedves jelenetnek voltak szemtanui a ferences plebánta 
templomot látogató hivek. Molnár Sándor telekkönyvvezető es 
neje Kalivoda Rotália, a 8 gyermekkel megáldott házaspár térdelt 
az Ur oltára elölt, hogy házasélettik 23 évi jótéleményeiérl clrr· 
bea-jék hálás szivük "Te Deum"-át. Sz. mise végc!ztével a ház
főnök- plebános üdvözölte a jubiláns házaspárt s az e2yhé\z áldá
sában részesitette öket. Tartsa meg, v~zessc és oltalmazza ökt!t 
liten az élet lt=ngerén ! 
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A11zlszl Szent ferenc rendalaplt6 ünnepét okt. 4·4n a 
szokott fénnyel ülték a ferencesek templom_éban. Ugy a solern n is 
nagymisét, mint az esti .. Tranaitus". t, a szeráf i atya átkDitOzés~

nek emlékét, a házfönok.plebános ce1ebrálla fényes segédlettel a fe. 
rences theológusok lélekemelöen finom éneklése melltlt. A nagy 
Pátriarka lelki értékeiről P. Thun Albin szólt lebilincselő ken~tei
ségge• az ünnepiO hivekhez. 

A m kir .• Dobó lltvin• honv6d.gyalogezred okt. 13-án 
tartolta ezrednapját, mely alkalommal a zászlóalj csapatai a feren
ces plebánia templomban ünnepi nagymisét hallgattak. Közben 
házfőnök· plebános a krisztusi életre és a Nagyasszony bensöaéges 
tiszteletére - mint a szenlistváni magyar lélek két legszebb vo· 
nisára - buzditotta a honvédeket s a na1yszámban megjelent 
hiveket. 

Szlvgérda napot tart az alsóvárosi áll, elemi iskola nov. 
3 án. Reggel a 8 órai sz. misén a gárdisták és a szDlök közös sz. 
áldozása, a délutáni litánia Irerelében pedig annepélyes tagfelvétel 
lesz a ferences plébánia templomban. A Sz. Ferenc és Szent Klá· 
rárói nevezet csapat annepoapját az iskola nagytermében tartandó 
m U soros elOadás fejezi be. 

At. alsóvArosi Rózsafüzér társulat zászlajára ismét ada· 
koztak: K.M. 5 P; K.M. 5 P, Társulati gyUjlés 9'80 P, Fehér An
nuska 5 P, özv. Németh jánosné 2 P, Lehotai Sándorné 2 P, 
FUieki Erzs_ébet 50 fill, Naey jánosné 60 fill., özv. Pejes Jó· 
zsefné 1 P. Összesen: 30.90 pengő. 

A 13 aradi vértanu emlékére okt. 6··án délután - haza. 
fias ünnepélyt rendeztek a· pOspöki elemi iskolában. A tanuló if
juság szavalafai és énekszámai igen szép keretet adtak Bobek 
László nyug. ig. tanitó magyaros ünnepi beszédéhez, melyet a 
közönség nagy lelkesedéssel fogadott. - Ugyanekkor szUIOi ér· 
tekezletet is tartottak, melynek keretében P. Návay Rogér hítok· 
tató adott üdvös intelmeket a megjelent szülöknek. 

November hó 10-én Sz. Imre, nov. 24-én pedig Sz. Erzsé· 
bet ünnepélyt fog tartani a pUspOki elemi iskola. 

Karltisz uzsonna vött okt. 13-án a Mária Tanoda naeyter
mében. A szokásos beszédet P. Raymund házf6nök-plebános tar
totta, hangsulyozván a krisztusi iga~ságosság és ezeretet nag~ ér. 
tékeit. Erdős Tivadar nyug. gim. igazgató mUvészi zongora Játé• 
kával gyönyörködtette a megjelent vendégeket, akik kedélyes han. 
gulatban töltötték rövid egyOttlétOk idejét. 
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SzOiöi értekezlet volt a MAria Tanodáb~n f.zept. 29-én. A 

sz~p számban megjelent szüiOkhöt P. Rogér hitvktató intézett 
alkalmas és érdekfesziiO beszédei, figydmcztetv~n a szülöket fen
séges hivatásukra és arra a nagy felelősségre, mellyel g)·erme
keikért tartoznak Istennek, 

Az Alsóvárosi áll. el. iskola okl. 6 án iskolai ünnepdyt 
tartott. A nap jdentöaégét Antal Zoltán áll. tan. méllatta; Tr~mkó 
Pál, Li;;zka Imre, Csárdás László, Tóth Aranka, Szep~si István és 
Béres Irma tanulők sza vallak. Az ifj. énekkar pedig Da1 vas Mik
lós áll. tan. veaetésével hazafias dalokat adott el{l, 

Az alsóv .áll. el. iskolában megalakult 40 növendékkel a cser
készapród c~apat. A csapat vezet/\je P. Thun A~bin hitoktató t\s 
An~al Zoltán áll. tan it ó. 

Az alsóvárosi áll, el. isl(olával kapcsolatos ifj. e~nesillelben 

a tél folyamán alábbi népa1Uvelési tanfolyamok larlatnak· l. Alap· 
ismeretlerj~sztö tanfolyam 30 órával. J. Irás- fogalmazás 15 órá 
ban. Előadó: Vass józsef áll. el. isk. igazg. 2. Számolás· mérés 
15 órában. Előadó: Siklai D~zsö ál l. tanító. A tanfolyam nov. 
26-án kezdOdik és febr. 20-án végződik. - ll. NépmOvelési tan. 
folyam 60 órával. t. Valláserkölcsi ismeretek l O ~rá ban. Előadó : 
P. Th un Albin hitoktató. 2. Történelm i ismerctt: k 10 ó r .i ban. E 'Ö

adó: Vass József ig:tzgafó. 3. Irodalmi ismerelek 18 órában. E:ö
adó: Antal Zoltán áll. tan. 4. EgészségOgyi bmeretek 10 órában. 
J!lőadó: Dr. Vereb L3jos orvos. 5. G1zdas~gi ismeretek. (GyU
mö!csfatenyésztés heti l O órában. Elöadó; D u v as Miklós áll. ta n 
6. Snek heti 10 órában. Ei ö .. dó: Medgyesy Géza áll. tan. - A 
tanfolyam nov. 28 án kezdődik és febr, 8·án végzöd ik. Mindkét 
tanfolyam sz.ervezöje és vezelöje: Vass józsef 811. isk. igazgató. 

A felsöv&.~rosi If jusági Egyesület november hó 17 ·én kez
di me~ a szt·kásos kuhurdélu•ánok keret~hen rt n~pmOvclét i el~
adásokat. Az elöaelá~ok felil~yeletével Ft. Magnin Adorján prépost
plébánost bizták meg~r Az előadások sikerét ellhe biz'o~itiAk a1ok 
a lelkes előadók, akik flradságot nem kimélv~ ip,yeke1nek nutjd a 
felsőváros közönsf'gének muvel~dét:ét ~7olg~lni. Előadók: S1arv!:ls 
József képlán, Dr. Vereb Laj(JS orvo~, Mi'rk Oyö1ö po'g isk ta
nár, vit~z Gyulai István gazd. isk. igazgató, Beszterizei Aladár 
KOrOsi János, Forgách Béla, Smolensky Géza áll, tanitólc, Smo· 
lensky Géza egyesületi igazgató vezelésével két tanfolyam is nyi· 
lik meg ez évben aa egyestilet tagjai részére 
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Nagyrédén a Vay·család által 1857-ben állitott utmenti 
fakeresztet nagy anyagi áldozattal Sánta Flórián és neje Kis 
Ilona rngyrédei lakosok mUvészikivittlü kökereszttel cserélték fel, 
A község buzgó hivőserege szeptember 15 én körmenetileg 
vonult ki az Atkári utcában felállitott kOkereszthez 

• t 

ml!lyet Bitor 01sp~r plebin:Js a keresztről, mint üdvösségUnk 
jeléről mondott szent beszéd után megáldotta. - A nagyrédei 
templomnak a Rózsafüzér· t~rsulat hordozható Mária szobrot, Ru. 
das jenő és neje Lörincz Anna remek szent Antaf szabrot ajándéko~ 
zott.Özv. Mé~záros Istvánné zö!d ministráns ruhákkal, Győri Miklós 
pedig oltárabrosszal gazdagitották a templomot. 

A róm. kat. felsőmezőgazdasági ts fiu polgáriban okt. 
24 én illetve 27· én szUIOi értekezlel volt. Minkét értekezleten 
Stiller Kálmán igazgató beszélt, majd a szUIOk egyes ostályokba 
vonultak, hol az osztályfőnökkel tanácskoztak. 

Üzenetek: 

Mindenkinek ! Laká~változtatást kérjük a kiadóhivatallal klS· 
znlni, mert a posta a lapot visszahozza, ha helytelen a cim~és. 
Sz. S és M. P. Eger. Köszönet. Igazi gyöngyösiek vagytok, szi
veteken fekszik otthon.ok Ugyének sikere. A másik cikk, egy kO
vetkező számban jön. A beiKért sorokat várom l B. B. és S. L. 
Helyben. A következő számban jOn. 

-o-
Védett gazdaadós érdeklődésére közölj ük, hogy a m. kir. 

kormány a gazda~dóss~gok kérdését a 10000/1935. M. E. sz. ren· 
delettel véglegesen és a gazdaadósokra felbecsUihet~tlen eiOnyös 
módotJ rendez. A rendelel a Hi\ atalos KöziOn y október 21· i szá· 
mában jelent meg. Oly sokirányu intézkedést tartalmaz és annyira 
bonyolult, hogy a rendeleten való eligazodás feltétlen jogászi szak .. 
képzettsét~et igényel. A rendelet több oly határidOt ir erO, melynek 
betartása. vagy elmulasztása az adósra nagy előnyt vagy károso
dást jelent. Igen fontos határidö al J 935. dec, 31-i. ameddig azok 
a gazdak, kiknek "védett birtok" feljegyzése töröltetett - bizo
nyos elöfeltételek mellett - a védetts~g visszaállitását kérhetik. 
Nyomatékosan felhivjuk ugy az érdeklődő, mint a többi védett
gazda figyelmét, hogy ezen Ugyükben haladéktalanul forduljanak 
a v~dett birtokok felügyelőbizottságának jo2ász tagjaihoz, kik in
gyenes felvilágosításokat adnak. A szerkesztOség is készséggel ad 
felvilágosítást. 

Lapunk szerkesztösége és kiadóhivatala a Szent Bertalan 
ptebánián van. 
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A Szenf Berfa/an egyházközség 
anyagi ügyei. 

Október 20 án minden egyházközségi tagnak volt alkalma 
látni at átlakitása kat, melyeket házbizottságunk · a Szentkc.rona
hiton v~gcztetett. A ház felavatásakor mindenki láthatta, meny
Dyire igyekeztünk ugy berendezni termeinket, hogy azokban 
mindnyájan jól érezzük magunkat. Ez su1 y os százakba került 
Ervkátközségünknek, de a költségeket Dr. Cserba Béla egyház
községünk alelnökének kezdeményezésére képviselötestületi és 
szakosztályi tagjaink székváltás eimén nagyjában megtérítették. 
Edeiig 52 cn váltották meg széküket, ami 52U pengo bevételt 
eredményezett. Naponként érkeznek a szék megvaltásra ujabb és 
ujabb jelentkezök és mindcn reményünk megvan arra, hogy 
erész rövid idO alatt mind a l 00 szék le lesz jegyezve, A szé-
kekre az adományozók neve fehér zománc t 1 blára lesz felerósitve. 

Az udvartéren levő, romokban fekvő épületet teljesen ujjá 
alakitattuk és azt évi 380 P-ért bérbeadtuk. Erre az uj ép1tkezésre 
a tatarozAsi adókedvezményt megkértük. Az udvaron lev~ másiK 
deszkatctOs épületet is tataroztatni vagyunk kénytelenek még a 
tél beállta elótt, mivel ebben az állapotban használhatatlan. Ha 
ezt nem tennők, ugy a bennelvö két bérlót elvszítenök. 

Október hó 10· én lejárt a banknál 12 OOO peng ös váltónk, 
melyrc 3 havi idótartamra, tehát 936 január l O ig a kamatokat 
kificettük. Adónk november hó l-ig ki van fizetve. Vizdíj hátra
lékunk nincs. Az illetékre havi 50 pengös rész'ettórlesztéseket eu· 
kötlünk. 

Miután a házat külsöleg kijavitattuk, a jövöben mínden 
rondunkat az fogja képezni. hogy fennál'ó tar'ozásunkat csök
kentsük, mert a kamatok sulyasan és érzékinyen terhelik kiadási 
rovatunkat. 

Tovább folyta'juk az adakozók n~veinek közlését : K-:1b• 
cleb6 János mérnök Hanák t~r 50 P, Kóczián Gyula kereskedl'l, 
Etri ut 50 P, dr· Kornics Ferenc Oti főorvos, Petöfi u 50 P, 
Boa-aár János és neje Budai Rozália, Menház u SU P. Rucska 
AJajos hentes és mészáros, Mátyás kir. utca 50 P, Nagy Sándor 
okl. kőmüves mester, K.ároly kir. körut 50 P, n~h idős Csárdás 
Ferenc Slőlőbirtokos• Károly kir. körut. 50 P, Fodor Károlyné 
épitésmérnök neje, Jokai u. 50 P, dr. Kazella József kórházi al
orvos 50 P. 

Eddig 170 nevet közöltünk 18620 pengő adománnyal, most 
' nevet kös1ün~ 450 pengő összeggel, összesen 179 nevet 19,<J70 
pcnt6 össtel'\)cn. 

folytatjuk. P, L 
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F Ó G E L G Y U L A=================t 
•á6rú, éluzen•• -u ...... ,_ 
Gy&llyls, i:a .. 
Ajánlja : els6rendli zseb, fali, asztali 
és ébresztő óréit. A vilAghirD svéjei 
"TELLUS" órák gyöngyiisi egyedárusit6ja. A leg
modernebb szerazámlépekkel felszereJt javltómD• 
hé ly. Prlclz m11aka. 

\!. Arany gyiirDk, fiilbevalók,á arany keresztek. 6-

ij Arany kereszt valódi gyém ntkövekkel már lv·-
L P-től kaphatók. •- Valódi ezDst áruk, tálcák, 
!il virág vázák, likutös és dohányzó készletek stb. 
ilj Mindennemii optikai áruk. Szemfivegek. esiptetc1k, ; 
!;; liveg kDtönlegességek, h6mért1k, lázmérlJk, •ut-
l!! és borfokolők stb. 

!!: Keresse fel üzletemet bizalommali! 
lJ~ ------------------------------------ ---------.!. _________ --- -·- --- ~::-=:=-:-:--=-=--~------ . ------

l 

------~-----

lielött bntort Yásirol 
kertsse fel gazda1on 
felszereJt raktáramal ! 
Temetl<ezési ,·állalatom 
minden igényt kielé~it. 

i Smóliog László 

li l ll 
!~'' ,l 
i 

i 

asztalos mester, 
butorraklára és 
temetkelési v~l'ala!a 

Gyöngrös, lossata-a. 13. 
TELEFONSZÁM: 330-

Alapitatott : 1867. 

Akar On 
otcaód vásérOifti? 

Akat On 
pénzéért jó árut kapni? 

Akar On 
megbizható helyen előzékeny 

, kiszolgálásban részesiini ? 
Mindezt megtaliihatja a 

gyöniylsi Hangyában 
A 
HANGYA 
árui megbizhatók, 
naponta frissen érkeznek. 

Rendes havi vásárlóknak ked
vezményt ad. 

Szives érdeklődésére a HaDIYI 
irodájában felvilágosilást ny~jtunk 

az lrazratóséR 
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SOOS LAJOS 
a~~~rol-, ari- és papi szab6 
Han isz-tér 5. sz. 

• 

- -
------~- ~~~ ----=-- ~~~ 

- -~ -~-- ____",_.....---- ~-

KESZIT 
minden e szakmába vé
gó munkát: reverendát, 
cimédát, cingulust és 
quadrátust, elsőrendO ki
vitelben, teljes szavatos
ság és mérsékelt árak 
mellett. 

---------------------------------
'll Iskolás gyermekeinket a 

l • 

Hataliilus Hultafhíz 
könyvesboltjábaküldjük, 

mert ott a 
legolcsóbb 
árakon a 

l e g j o b b anyagból készült tansze
reket vásárolhat. 

- -

Hungéria-nyomda Gyöngyös 
felelős; Nigrinyi ferenc 

Kiadó Bobovntczky Oyula 



-



TARTALOM: 
· Mentsd meg lelkedet l 
Jöjj el édes Űdvözitönk. 
Levél F érfitestvéremnek. 
A sokgyermekes család kiváló .embereket nevel. 
Ötven pengö. · 
Teinplon!Í illemszabályok 
H;írek. 
Hitéleti tájékoztató. 
A Szt. Bertalan Egy házközség 

anyagi ügy ei. 
--------·-- -- - - -- - - --- - - ------------------·- . - . - - ·----- ----------------.. - .... --· ---· ~ :·-_:.:.:.-_ ··-.:=~~:- _ _-_=~~:.-::-=:-.~=-------~~~~ 

Gyöngyösi 

Takarékpénztár 

Egyesület 
Alapítva : 1867 évhcn 

Érdekközössl?gb,~n (af

filialt) a MJgyar Ál· 

taJános Hitelbankkal 
és a 
Magya r Leszámitoló 
és Pénzváltó bankkaJ. 

lölcsOnöket folyósit Elfogad 
betéteket 

Minden banki Ozlet eli>nyos 

lebonyolitás4ra megbizásokat 

átvesz. Telefon: 18. 

l Papiráruk, rajz-l 
szerek, minden-

1: nemü iskolai cikkek, 
bazáráru. háztar-

~ tási c i k k e k a 

lego~csóbb árban ! ! 

Vízkelety Józ&el 
Gyöngyös 
Kossuth-ucea 8 sz. 
Kézimunka 

előnyomda! 
BABAJA VIT AS ! ! ! 

Hungéria-nyomda Gyöngyös 
felelős; Nigrinyi Ferenc 

Kiadó: Bobovniczky Gyula 
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