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-------------------------------------------· 
Testvére01, a halál. 

Testvéreim, ti álltatok már koporsó előtt, mondjá
tok meg, miért hallgattatok némán és álltatok mély el
fogódással a halott előtt ? Miért van a koporsó körül 
annyi megértés és felejtés egymás iránt, miért oly pu .. 
hák, alázatosak ott a lelkek ? 

És miért van annyi zaj, széthuzás és gyülölet, annyi 
magát nem biró önteltség a kacagó életben ? 

Miért ? Mert a szeretet és béke golgothavirágok. 
Aki csak az éJet arcát nézi, az azt gondolja, hogy az 
ember ellensége az embernek s hogy itt a földön bol
dogilini csak ugy tudunk, ha egymás ellen t")rünk. De 
mihelyt ez az imádott élet megdermedten fekszik előt
tünk, akkor megrendül a lélek és elhal a szó, mert a 
halál mindent kiegyenlít és mindenkit egyformává der
meszt. A halottak nem élnek, tehát nem gyülölnek. A 
halál mutatja meg az élet igazi arcát. 

·Azt hiszem, a mi nagy romlásunknak az az oka, 
hogy nem ismerkedtünk meg a halállal. Jó vele ba
rátságban élni. Mert ö egyszerü és őszinte szavakkal 
magyarázza meg azt, amit mi annyi ékesszólással sem 
birunk megérteni: hogy nem illik ruhában nagyon cif
rálkodni és szóval keményen kevélykedni és nem sza
bad magunkról sokat gondolni és tudományunkat fi
togtatni és nem iilik magasról nézni embertársainkra és 
nem szabad mások romlására törekedni és nem érde
mes lelkünk árán vagyon és hatalom után törni és 
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nem szabad az embernek az ember ellen törni, mert 
gyermekek szoktak igy játszania bá bukkal, de nem az 
ember Isten ajándékával: az élettel. ts a halál tanításá
tól - úgy érzem - nagyon megszégyenülnénk és 
könnyes lenne a szemünk, lágyabb a szivünk. Mert 
akkor az élők nagy, utálatos és a vágyak telhetetJen 
falánkságában gondolnánk arra a világra, ahol valaha 
- hogy mikor, nem fontos - mi is élni fogunk vágy 
nélküli, nagy, csendes szeretetben. És gondolnánk arra, 
hogy nem szabad földi nyavalyáinkat nagyon felfujni, 
háborút és kommunizmust csinálni, mert kacagtatóan kis 
játék ez, ami itt a sáros tekén folyik, ahhoz a nagy, 
ünnepies élethez képest, ami odaát oly nesz
telenül folyik. Azt hiszem, igy gondolta ezt szt. 
Ferenc is, mikor kacagta az életet és testvérként szó
lította a halált. 

Testvéreim, halottak estéjén senki se maradjon ott
hon, hanem a temető kertjébe menjen és boruljon a 
sírok domboldalára, barátkozzék egy kicsit a halállal 
és kérjen töle bocsánatot a hütlen barátságért Mert 
higyjétek el nekem, hogy a halál-testvér nem csal meg 
soha! 

Hetényi Gyula dr. 

KrisSEtus, a DIÍ Királyunk. 
Az eucharisztikus szent év előestéjén, Kriszaus Király ünne

pén, a nyugtalanság, a békétlenség, a szociális gyfllöJködés tető· 
fokán, Krisztushoz fordul a katolikus világ, hogy a tehetetlen föl
dl hatalmasságokból kiábrándólva, a politik~i csodaszerekben csa
lódva, töle várjl a vérben, anarchiában f~trengő, erkölcsi, vilag
nézeli és gazdasági válságban emésztődő emberiség számára a 
segitséget és kivezető utat. 

Mert ez az ünnep nem egyszerű vallásos ünnep, nem utcára 
kivonúló áhitat. Többet kell benne látnunk a vallástipró erősza
kosságak elleni néma tiltakozásnál. GyUiésUnkkel, felvon úlásunkkal 
nemcsak azt hirdetjük, hogy erösek vagyuk, hory készek vagyunk 
a mi Urunk jézu., Kriszlust megvédeni, akár a nyilt utcán is, akár 



Oyön~yösi Katolikus Tudó altó l 

vértanúság árán is. Mindezek mellelt hirdeti ez az Unnep azt a 
programmot is, amelyet Krisz.lus adott az emberiségnek éa amelyet 
vagy elfogadunk és diadalra viszünk, vagy további szenvedés és 
köPlnyten~er vár a fejét veszlett vilá~ ra. 

Sokan az mondják: hogy Krisztus orszáifa nem e világból 
való, mit adhat tehat az el~ösorban és főképen anyagi bajokkal 
küzdö emberiségnek. Ezzel szemben a bolsevizmus nagyszerU 
megélhetést igér a szegények számára. Elhiteti a megszervezetl 
propaganda azt is, hogy az igért változas csak akkor következ
hetik be, ha leromboljuk a hitet, számf.lzznk Krisztust, a hazafiui 
erényeket, a családi életet. A jobb élet után áhitozó tudatlan tö· 
megeket igy állitja szembe a legszentebb emberi eszményekkel, a 
szegények Királyával, igy forditja az egyház ellen, Pedig éppen 
az egyház törte össze egykor a rabszolgaságot és tflzte maga elé 
a mai kor rabszolgAinak a felszabadítását is. Két nagy pápa hir
deti enciklikAiban a proletárság megváltásának szUkségességét. 
Az egyház nem áll azoknak az oldalán, akik a szegényeket kizsák· 
mányolj~k, hanem nyiltan htrdeti. hogy a szociális igazsie és 
krisztusi szeretet elveit gyakorlatilag is érvényesitenUnk kell a 
társadalmi és gazdasági életben. Nincs a világon rendszer, amely a 
kizsákmányolók eljárását elítélve, különb reformokat ajánlana a 
kisemberek érdekében, mint a Quadragesimo Anno. Mi pedig nem 
h;merve az egyház bator állásfoglalását, gyáván topogunk a vörös 
rém elótt, vagy tunya önbizalmaHanságunkban nem törödUnk 
semmivel. 

HigyjUk el végre, ho~y a mi igazságaink nincsenek ellen
tétben az emberek jól felfogott érdekeivel. Krisztus országa nem 
e világból való ugyan, de tanitása nekünk szól és azt akarja, 
hogy az evangélium elveiben ujjAszUletett emberiséget lehetOleg 
már e földOn boldoggá tegye. jegyezzUk meg végre, hogy a vi· 
lágpusztító rombolásokkal szemben nem elégedhetünk meg a ta
gadással, hanem szembe kell velük áliitanunk a katolikus felfo-
gást is. Végre is, hl mi katoliku sok a pápai kOrlevelek nyomin 
megcsinálnánk a magunk szociális-gazdasági programmját, kUiönb 
lenne az minden másnál. KUiönb lenne, mert az emberiség 
anyagi érdekeinek védelme melleit a lélek üdvösséget is szolgélná. 

· Oondoljuk el, hogy micsoda gyökeres változást jelentene a 
szeretet és erkölcs törvényeinek alkalmazása a társadalmi és gaz. 
dasági élet egész területén. Mi most a hizasság, az erkölcs, a 
szórakozás, a mUvészet Krisztus nélkül, és mi lenne Krisztussal? l 
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Ha m1f akarunk a/ulni, ha ki aka,.unk szabadulni az 
örvlnyb61, Krisztus·király palástjába kell kapaszkodnank. 
Hozzak vissza a mi királyunkat az élet minden vonatko
zásába, a ~yárba, az üzletbe, a politikába, az e/lyéni és 
~ saládl életbe is mellllY61lyul a betell emberiséQ. 

Emberek, ha élni akartok, csoportosuljatok K· is1.1us jogara 
alatt, ezt kiáltja a mai ünnep. 

Bal,zs Piri Lajos. 

Karitász naplónk és üzeneteink. 
A nyári szünet után a Karitász újúlt erővel látott 

muakához, hogy kitűzött célját, a szegenyek testi és lelki 
Qyámolitását Isten segitséJ1ével jsmét jól teljesithesse. Gaj
dóczky Antalné alelnök betegsége miatl egy idöre nem ve· 
het részt az egyesület életében s igy özv. Ráhel Mihályoé és 
Vargha Ignácné válJalta helyettesítését egészségének teljes 
helyreálltáiQ. Az évnyitó Qyülésen, valamint a szeptemberben 
megtartott első szeretet· uzsoanán dr. Kalmár Özséb igaz· 
ga tó emlékezett me~! a szeretet és hála hangján főpásztorunk, 
Dr. Szmrecsányi Lajos érsek ur jubileumár61. Hódoló feWral
ban köszönte meg a Karitász azt a sok jót, amit a nemes 
érzésü, áldozatkész főpaptól kapott. 

Az októberben lezajlott szeretet uzsonna is fényes 
anyaJli és erkölcsi sikerrel végződött. Bódis Andor káplán ur 
felolvasásával, Bakóné Pintér Mancika pediQ szép énekével 
tette nivóss4 és kedvessé a tea· délután t. 

Ezekkel a délutáni összejövetelekkel szeretné a Karitász 
vezetlsl~e tömörebb táborba e~yesiteni Gy6n~yös város 
társadalmának n6i ta~/ait és megnyerni öket a szentvincés 
szociális muoka számára. Nemsokára itt a tél s az egyesü· 
let állandó szegényei minden hónapban megkapjak a jó lel
kek pengőiból összegyült adományokat. Már együtt van a 
kiosztásra szánt 100 mázsa tüzifa. több mázsa burQonya, bab, 
káposzta s reméljük - Isten segitségével - karácsonykor 
ruhanemü kiosztására is sor kerülhet. Ezért kéri a Karitász 
a ió lelkek támogatását a szeretet uzsonnán való megjelené· 
sük által. Ezek minden hónap második vasárnapján tartatnak. 

Október 15·én zárult le a Karitász kebelében fenntar· 
tott s május 15-tól - október 15· iQ müköd l Napközi Otthon, 



Oy8ngyll1f Katoliku• Tud61d6 

ahol naponta 50--70 gyermek nyert gondozást Márta kedves 
nővér felü~yelete alatt. Lélekemelő ünnepség keretében kö
szönték meg a kicsinyek a második olthon meleQ szeretetét, 
amelyet a nyári hónapok alatt élve.~tek, mig a szülők a sz6-
lókhen dolgoztak. 

Kéri ük, ho J! y jövőre láto~assák meg ezt az intézményün • 
ket is, sok kedves tapasztalatban lesz részük. 

------------------
Hivogat a F ejérváry , , , 

Egy rövid órára elfeledtem a ma minden gondját, 
a holnap aggasztó terhét és gyermek, boldog gyermek 
lettem. Mert hol is voltam okt. 1 O-én ? . • Hallgasd 
csak: kultur·délutánokat tartanak a Fejérvárvban ! Csak 
látnád, milye.a odaadó szeretettel törik a szellemi 
kincsek kenyerét, mennyi kedves mosoly és szeretet 
fogad, akkor tudom, te ís ott lennél. 

T ölünk, akik a legelső alkalommal márt ott vol
tunk, megtudhatod, hogy mit mulasztottál el. A soro
zatos előadások megnyitóját ft. Koncsek János hitok
tató ur mondotta. 

A~ els ö előadás tárgya volt: "Az egészséges lakás." A 
kedves, gyakorlatias értekezés során megtudtuk, hogy 
a lakás, melyben életünk legnagyobb részét töltjük, mi
böl és hogyan készüljön. 

Közben boldog örömmel hallgattam a kis leányok 
ked ves. dal os ajkát, amint felhangzott , , Van nekem 
egy édesanyám .. , majd ismét "Öszi rózsa nyilik a ker
temben''. Végezetül pedig mennyei örömmel zengték 
., Faluvégén fehér kis ház". Az előadást élénkitette még 
egy V. osztályos kislánynak .,TávolbóP' cimü szavalata. 

Testvér ! U gye ott leszel? Mert meg kell értened, 
hogy ebben az Eucharisztikus szentévben építeaünk 
t.·e/1 a szenl, boldog Magyarországot. Te is egy tégla 
vagy. Ha hiányzoL a helyeden ür marad és ezen hatol 
be a pokoli ellenség és rombadönti annyiunk fáradsá
gos munkáját. Itt kell tehát lenned a Fejérváryban tar
tott kulturdélutánokon. A gyermekek viszik a hírt, csak 
hallgasd meg. 

A viszontlátásra l 
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Paan6aia-száll 6 

Szobaárak: 2 ágyas 9-tOl 
20 pengöig, l ágyas 5 pen
gOtól 12 pengOig. 
Ez árakból a Gyönflyösi 
Katoliku& Tudósiló előfize
tOinek 20 száza lék kedvez· 
mény, 

Budapest, Rákóczi-út 5. 
Elsőrangú szálló. - Vidéki 
főtisztelendő papság és keresz-
tény urak régi, jóbirQ találkozó
helye a főváros középponljában. 
A legmodernebb felszerelés s ra
gyogó tisztaság. FOrdók. Hideg 
és meleg viz minden szobában. 

---------------· 
Szölö- előnyös áron 

vesszők, b b t''k 
gyDmölcsfék, eszerez e o 

az összes bevélt SZABÓ GYULA szölötelepén 
jobbfajokban GYÖNGYÖS 

Vida Kálmán Hevesmegye legrégibb cukrász
déja szakmába vágó elslJrendíi 
dolgaival vezet. 

Alapftva 1852. Gyöngyös, Főtér 

lagy.kir.Dobánynagy~rnda Plébánia 
me ll ett 

... ____ szivarok, szivarkák és doh\ny·----
nemfiek a l e g n a g y o b b v á· 
l as z t é k b a n vás~rolhatók ! 

Öt ka.6pl•kol6val, .répirástudással 

irodai vagy pénztári állást 
v61lala6k.. Cba1 K. A.:.Gyöa~ryla, J6kal· u. 11 .. 
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Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plébánia. 

November l. Hétfő. Mindenszentek ünnepe. Délelőtt a sza
kott ünnepi rend. Délután a vecsernyét fél 3 órakor tartjuk, utána 
rövid gyászvecsernye lesz, majd körmenetileg megyOnk ki a te
metőbe A temető kápolna előtt ájtatosságat végzünk az elhunyt 
hivekért, ezután a hősök sirjánál ~yászOnnepély lesz. Ennek vég
zelével visszajövOnk a Szent Bertalan templomba, ahol liberát 
mondunk az összes megholtakért. Este 7·8 óráig harangozás, 
amely alatt imádkozunk az elhunyt hivekért. 

November 2. Kedd. Halottak napja. 8 órakor nonepélyes 
gyászmise az összes megholt hivekért. 9 órakor diákmise. A te· 
mető-kápolnában reggel 7 órakor gyászmisét tartunk. 

November 5, Első· péntek. Reggel 6 órától gyóntatás. Egy
ben Szent Imre herceg ünnepe. Reggel 8 órakor a magyar ifjuság 
védőszentjének tiszteletére szentmisét mondunk, amelyen az iskolás 
gyermekek részt vesznek. A menházban egész nap szentségimádás, 

November 7. Első vasárnap. Délell>tt szakott ünnepi rend. 
Déluán 5 órakor a Szociális Testvérek rendezésében "Emlékez-
tető• est lesz kedves elhunytjainkról a Szentkorona Házban. 

November 9. Kedd. 6 órakor gyászmise az egri főegyház
megye elhunyt érsekeiért és pOspökeiért. 

November 10. Szerda. 6 órakor gyászmise az egri főegyház-
megye elhunyt papjaiért. 

November 11. Csütörtök, 6 órakor gyászmise az egri fő
egyházmegye elhunyt tanítóiért és kántoraiért. 

November 19. Péntek. Árpádházi Szent Erzs~bet ünnepe. A 
Szent Erzsébet templom búcsúja. Indulás a Szent Bertalan főtemp· 
lomból fél 9 órakor. 

9 órakor a Szent Erzséb~t templomban szentbeszéd, körmenet 
!s ünnepélyes szentmlse, 

November 22. 1-iétfö. Szent Cecilia ünnepe. 
November 28 Ádvent elsö vasárnapja. Az adventben min-

den hétköznapon reggel félhatkor rorate. 

Szent Ferencrendi plébAnia. 
1. Hétfő. Mindenszentek ünnepe. D. u. 3 órakor litánia, 

melynek vég-eztével körmenetileg a temetőbe vonúlunk, ahol a 
szakott ájtatosségokat végezzük el szentbesz~ddel egybekötve. 
Utána visszatérUnk a templomba, annepélyes Liberét végzUnk az 
~ssze& megholtakért. Este 7 órától egy órán át azólnak a han~n· 
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gok kegyeletes megemlékezésUI az összes megholtakról. Ezalatt 
közOs imaórát végezDok templomunkban a szenvedö lelkekért. 

2. K'!dd. Halottak napja. Szentmisék lesznek reggel fél 6 
órától. Az Osszes holtakért 8 órakor végezzUk az ünnepélyes 
gyászmisét. 

5. ElsO péntek. Reggel 6 órakor szeniséges nagymise, Jé
zus Szive éjtatosség s utána reggel 8 óráig szentségimádás. A Jé
zus Szíve társulat miséje reggel 6 órakor a Szent Sziv oltáráná). 

7. Vasárnap. A délutáni litánia után a Rózsafüzér társutat 
havi sorsolAsát tartja, Reggel 6 órakor a Jézus Szive társulat of
fertóriumos miséje. 

14. Vasá1nap. A 3 órai litánia helyett este 7 órakor 
szentévi imaóra. 

19. Péntek. Szent Erzsébet ünnepe. Reggel 6-órakor énekes 
nagymise Szent Erzsébet tiszteletért, 

21. Vasárnap. Re1gel 6 érakor énekes nagymise a lll. rend 
él 6! tagjaiért. 

22. Hétfő. Reggel 6 órakor szentmise a ferences I ll. rend 
megholtjaiért a Szent Ferenc oltárnál. 

28. Advent első vasárnapja. 
29. Hétfő. Mától kezdve mindenik hétköznap re~gél fél 6 

órakor hajnali szentmisét tartunk. 
November hó folyamán a - me~hollak hónapjában -

igyekezzék minden bu7g6 hiv ö megholljaiért sok at imádkozni, 
jószivvel alamizsnálkodni és érettOk szentmise·áldozatot felaján
lani. 

A gyöngyöspüspöki i Szenl jános templom. 
l, Mindenszentek ünnepén d. e. g. óra kor sze nt beszéd, ma j d 

nagymise. D. u. fél 3-kor Mindenszentek li!ániájéf, U'ána körme
net a temetőbe, ott szentbeszéd és ájtatosság a megholtakért, 
Visszatérés a templomba ilnnepélyes liberara. Este 7 órától egy 
6rás harangozás, miközben szentolvasó ájtatosság a templomban 
a megholtakért. 

2. H~lottak napjá11 7 és fél 8 ó~akor Cfendes misélr, majd 
8 órakor IIberás gyászmise a mfgholtakért. 

7·1 ,. és 21· én d. e 9 órakor szentbeszéd. utána nagymise, 
délutánonként 3 órakor li!ánia. 

21-én szentmise a Mária Társulat éiO tagjaiért. 
22-én Szent Cecilia napján 7 órakor szentmi~e a ~yöngyös· 

ptlipOkii tnekkar tagjafért 



------------~o~,a~·~~~'~a·~•~K~•~t~o~llk=a=•~'.~u=d~6=••=t6~--------~9 

23 ·án reggel 7 órakor Iiberás gyászmise a Mária Társulat 
megholt jaiért. 

28 án, Advent elsO vasárnapján fél 6 órakor szentmise szent. 
beszéddel. D. u. 3· kor litánia. Az ádventi szent idOben naponta 
fél 6-kor RorAte. Minden szombat délután 3 kor litánia. 

Kegytér gyak, 
i m a k ö n y v ek, 
r ózsafíizérek, 
mindennemíi ba
zár-, r ö v i d é r ú, 

gyermekjáték ok 
legolcsóbban az újon
nan á t a l ak i t o t t 

SZABÓ bazárban 
(Barátok templomával 
szemben) kaphatók r 

Rózsafüzérek szakszerű ja. 
vltásá t v i l l a l o m. 

Kérem a nagyérdemil kö· 
zOnség szlves pArtfogásét: 

SZABÓ JÁNOS 

Mlelött kalapját besze
rezné, jöjjön el és néz
ze meg Dzletemet JI 
Kaphatók: gyapjú és 
nyúlszőr kalapok mln-

den mlnöségben l 
Javitisok pontosan él 
szakszerfien készfilnell! 

Kriszt Lajos 
Gyftngyfts, 

Kossuth ·u l o. 

"'-------= 
Hirek. 

Meghlvó. A Szociális Testvérek TársasáJ!a az öaökké
valóságba költözött kedves haloltaink emlékére novem· 
ber hó 7·én, vasárnap d. u. 5 órai kezdettel a Szentkorona 
Ház disztermében emlékező estet rendez. mt"Jyre Gyönslvös 
város közönségét tisztelettel meghivja a rendezöséQ. 

A felsövérosi napkftzi otthon a menhézban ez évben la 
j ul. L től okt. 1-lg müklldlltt. A záró ünnepélyt szept. 26· An 
tartottuk. A f!yermekek nemcsak lelkilef!, hanem testileg is 
J!yarapodva hagyták el a napközi otthont. Napouta három
szor kaptak mele~t ételt a szeltény aprósáJ!ok. A szülök mel!· 
hatódva. könnyes szemekkel gyönyörködtek gyermekeik elő
adásában. 
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Az alsóv•rosl Márla leAnyok egyesülete folyó hó 21. én 
a Katolikus Kulturház nagytermében a népmtlvelödési előadással 
kapcsolatban Szt. Erzsébet ünnepélyt rendez, Előadásra kerül Szt. 
Erzsébet karácsonya 4 képben, több szavalat és kisebb kép. Az 
ünnepély bevételét a társulat régi zászlójának megujitására for
ditja. Szeretettel kérjUk az érdeklődök támogatását. Ezt az elO· 
adást mdr 18·án megkezdjük Oyöngyös összes iskoJásainak. -
Belépődíj 10 fillér. ElOadás kezdete 18-án d. u. 3 óra. 

MŰVÉSZij 
fELVÉTELEK, 

BardóczyésTözsér! 
fényképészeknél r :l 

HANISZ 11 

TÉR 8. 11 

Fénykipez6gépek, fil. ! 
mek, az összes foto ; 
cikkek Jegolc .. óbban l 
benerezhet6k. Amat~r 1 
felvételeit a legszebben, . 

nakn.er6en kidolgozzuk l l l J i 

Sági József 
sz·ab6sa\.,a 6s 
készruha raktára 

Pap Melcbizedek u. 3. 
A legmagasabb igé
nyeket ls kielégfti. 
Modern szabis elsO
rend fi munka s fO. 
leg becsDietes klszoJ .. 
uálés, szolld érért. 

Egyházmegyei Takarékpénztá,r r. t. 
Eger-gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös_ 

Telefon : 230. Telefon : 230. 
Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit 
kölcsönöket, vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan és olc~ón teljesiL 
Betéteket könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és legkedvezőbben kamatoztat. 1 

PINTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és Gyógyáruk és illat-

ó . k k dé l szerek, betegápolási gy gy eres e se a eg- kvzmetikai, háztartási 
olcsóbb bevásárlási forrás! és fotó cikkek ! l 



Gyöngyösi Katoliku& Tudósiló l t 

A gyöngyDsl KatoJikus LeinykDr és az alsóvárosi Mária 
leányok egyesülete a szent év lelki-szellemi siker~nek eiOmoz
ditásán nagy Ogybuzgalommal f4radozik. Mindkét társulat tagjai 
uJ!yszólván teljes Jétszámmal részt vesznek a budapesti szentévi 
UnnepségekeA, 

A Katollkus Kultúrhézban nov. hó 8· tól kezdOdOleg minden 
vas4rnap délután 4 órakor kullurdélutánok lesznek, A kullúrdélu. 
tánok müsorát a Kulturház mOk~dvelö gárdája, az alsóvárosi egye
sületek, érdekes és tanulságos tartalmú filmelőadások adják, Az 
érdekes előadásokr-l ezuton is felhivjuk mindenki figyelmét. A kO· 
zelebbi programmot a Kullurházban fogjuk hirdetni. 

November 2.· vasárnapjin a . Karitász, november 3. vasár
napj~n pedig a Nöegylet vezetősége rendez .szeretet uzsonnát. 
árvái javára, 

Korosztény háziasszonyok figyelmébe! 
Tisztánkezelt, eredeti étel- e c e t 
napi áron állandóan kapható l 

Pontos kiszolgálás! 
Szolid árak 

NOVOTNY ALAJOS Szt. Bertalan u. 9 

Kováts kéziDlanka-üzlet 
Gyöngyös, Mátyás király -utca 7. az. 

Az ember élete. A fák közül némelyik fenyőfa 200 ével is 
ele!. A vadrózsa legm~gasabb életkora 400 év, a gesztenyefáé 700 
év, az olajfáé 800 év, a cédrus azonban 2000 ével is me1ér. Az 
állatvilágban a papa~ály életkora hires, némelyik 200 évig é'• A 
krokodilusok és teknősbékák egyik-másika a 350 évet meghaladja. 
Tízezer ember közUI csak egy akad azonban, aki megéri szUietése 
100 ik évfordulóját, Hát az ember élete gyengébb volna az illa· 
tokénál ? Nem gyenacébb. Az ember élete ugyanis örökké tart, 
csak annak földi része ilyen rövid. 
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Eperjess.y János bentesüzletében 
•uaad6aa friss sel"lés- és mal'habáal 

Goados kls•ol.rálás. P elöli-a. 57. 
Pl6k: Wacholt S. u. 2 • 

• Legaléb8 nem vétkeznek!" Rettenetes zivatar dühöngött. 
Valóságos éjtszaka borult a világra. Villám- villám után cikizott és 
a mennydOrgés megrézta a házak ablakait. Még meglett emberek 
is remegve és sápadtan nétték a elemek harcát. Egy kicsiny haz
ban az ablaknál állott egy munkásasszony. Rémülten nézett ki a 
viharba és remegö ajkai imát rebegtek, kezét pedig összekul· 
csolta, Valóságos képe volt az ijedtségnek. Kicsiny leánya állott 
mellette, aki mosolyogva nézte mindezt. - Dehát gyermekem, te 
nem félsz? Hogy tudsz mosolyogni ilyen rettenetes időben? A 
kis gyermek értelmesen válaszolt: - Hogyne örttlnék, édesanyám 
- mondofta, - mikor ilyenkor kevesebben bántják meg az em
berek közUI a jó Istent. A zivatar láttára összeremeg a lelkUk és 
melyikUk merné ilyenkor káromolni az Urat. Ennek OrUiök! 

.*. 
Igaza volt ennek a gyermeknek. Nincs az a dolog, amit a 

jó lsten nem tudna jóra forditani és még a rém~s eseményeknek 
is valami jó oldalt az ö irgalmassága. adott. lsten annyira sze· 
ret bennDnket, hogy még a bajba is, me1yet a bü~;;s világ a 
maga számára hozott, belekever valami jót. 

Szerkes•töi iizeaetek a decemberi számbaa. 
Szereleltel kérjUk al e:öfizetéscket l Előfizeini lehet a SLent 

Bertalan, vagy a Szcnt Fe~encrendi ph'b3nián, Jparasvk és GaztVk 
Hitelszövetkezetében és Buday Ft!; ene irodájáb'm (PUspöki u. 2.) 
vagy a szerkesztőségben: Kállay u. 17. 

Olvasd a Szivel, a te ujságed·! 

UJ Nemzedék= a le~jobh riportlap 

Világnézeti tisztaságban a Nemzell Ujsáa vezet ! 



tS 

A Szent Bertalan egyházközség aoyagi ügyei. 
Október hó 30-án les' három es,tendeje annak, hogy a 

s,ent Korona Há%at egyhá%kö%ségünk nyilvános birói árverésen 
megvásároita és a%6t :t is háborih.llanul birtokolja. Még minden
k:inek 'léok emléketetében él, hogv a gyöngyösi katoliitus hívek 
milyen nagy áldozatot ho~tak a hit megvételénél, de att is tud
juk, hogy gyüjtöbitottságunk is milyen nagy munkát végtett 3 et'· 
tendö mullott el már a hát megvétele óta és sajno• még mindig 
vannak olyanok, akik a Stent Korona hát meRvádrlás8ra fela-
jánltttt össteget a mai napig sem fizették 1~. Ké ségtelenül igat 

at, ho~y at6~a megnehetedett at idök járása. At egyhátkötség 
vetetösége stámtalan esetben felhivta a hátralékosokat, hogy 
vá'Jalt kötele,ettséa-eiket teljealtsék, .mert a gyüjtöivekbe sajátke
tüteg beje1ytett összegeket se 1 dr ni, se elen~redni nem tu4juk, 
de nem is ak·arjuk, hogy egyoldalulag határottunk et ügyben. 
At összegeket állandóan nyilvántartjuk és vetetjük és remélj&k. 
hogy ha lassan is, de at össtegek mégis csak be fognak folyni. 

A köteli napok valamelyikén ismételten levélben fogjuk fel
keresni atokat. akik még nem tettek eleget ct irányú köteletett
ségüknek és hittosan reméljük, hogy nem lest hiábavaló és 
pusttába hangtó stó. 

Akinek pedig nincsen módja, hogy CIY össtcgbcn fitesse be 
at elmarad: ademányt. annak tudomására hotluk. hoay a 
legkisebb réstlefokben való ficctmtnyt is stives örömmel cJfogad· 
juk. 

Igen stcrctnénk már letárni at adakotóknak at ivét attai 
a mcgnyua-tató tudattal, ho1v vároaunkban egyetJen katolikus 
hivő sincs olyan, aki ne tudná att. hogy a vállalt .kötcle1cttsé· 
geket tel jcsitcnl kell. 

Tovább folytatjuk a Stent Korona Hátra adako1ók neveinek 
kötlését: Zúri Béla állampénttári tisttv. 10 Pengő. Brand fe· 
rene géplakates T örök Kálmán utca l O Pcnr6, Suráayi Sáadorné 
Kossuth utca 5 Peng6, Hegedüs János Zita királyné utc:a 5 Pcna6, 
Dencs Ferenc hentesmcstcr Petőfi utca 10 Pengő. 

Legutóbbi jelentésünkben kötöltünk 419 nevet 21 735 Pcng6 
értékben. Most kötiünk 5 nevet 40 Pengő ösueggcl. Ös1tcs cd· 
digi kötlésünk tehát 424 név 21.725 Pengő. 

Folytatjuk. P. L. 

Fl~ryeleml . 
Lapzérta után kaptuk a hirt. hogv meghosszabbltott6k a 

budapesti Eucharisztikus (Oltáriszentségi) Világkongresszuara való 
jelentkezés határidejét· LegkésObb november 15-ig lehet jelentkezni 
a plebéniai hivatalokban, ahol minden felvilágosilást megadnak. 
Használjuk fel az alkalmat, mert ilyen világraszóló ünnepség. 
ben nem lesz tObbet a mi életUr?"kben. 
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Iparosaink - Kereskedöink 

MOLNÁR FERENC H If 
árl 6• egyenruha szabósága aJ· agos ándor 
Pap Melchlzedek .. utca 16. 

ÖltUnyök részlet. 
re ls készülnek 

-----------------

Bardóczy József 
borbély és fodrász 

Női hajvágás 
és ondolilás 

Károly. király kUrut 34. 

Legujabb modellekböl a 
legnagyobb választék leg

olcsóbban 

C!épány Imréné 
kalapszalonjábanl Sz.Bertalan-u 

ö~v. Kóczián 
Elemérné 

dohányárudéja 
Sz. Bertalan u. l O. 

köszörüs és 
késárú kereskenő 

---- - -- -------. -·- -

BOgy lóZSBf 
fűszerkereskedése 

Károly királv-körút 

JENE-S ANDRÁS 
férfisza bósága 

Kossuth utca 8. 
Férfi és gyermekruhák 
_ nagy válas~t~_~ba_!l J 
Müv6szi felvételek minden 

· Időben, villanyfény 
mellett ls készfilnek 

Zsolnai Kovács Imre 
műtermében Hanisz-tér 4. 

D l E N E 
Hegedús jános 

S köfaragő ünme 6s slrkörattira 
úriszabóság a 

Kossuth u 27. 
-:-----=-------==--~-

Tóth BBio 
vaskereskedése 

Kossut- utca ----.-
BOGNAR 

ISTVAN 
hentes és mészáros 

Kossuth-u. 18. 
Ajánlia h~ntesárú készítménytdt! 

&l adóhivatal mUglUt 
lpöletmnnkikat olcsón Yillalok ! 
-=--~--~------- -----
Galambos Sándor 

Speciáiis cipőjavítások 
és festések 

Hó és sárcipöjavftésok 
Szentkorona-ház 

-------ŐRÓL TESSEN 

Szlovencsik J4nos és Fia 
hengermalmában 

Gyöngyös, Pet6fi utca 
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Fischer József 
vaskereskedő OYINOYlSS 
(volt .HanRya" vas-osztály) 

állandóan nagy raktár háztar· 
tási, konyhafelszerelési cikkek
ben,Vasáruk, ipari és gazdaségi 
szerszámok, kAiyhák, tfizhelyek 

és. vadászati cikkek! 

"KUhne"-féle gazdasági 
gépek nagy lerakat&! 

\ A l a p i t v a : IS84 · ben. 

\KUNSAY BÉLA 
: mézeskalácsos és vi-
ll asz1yertya készltö 
méz, 

l sDtemény, méhviasz, 
templomi gyertyék 

1\ nagy választékban ál-
landóan raktiron. 

\Gyöngyös 

--------------------~ 
Zita klrálya6-atc:a 6. 

Koncz FB·rBD' (Mityá~-király utca 4. azárn.) U Hungána mellett. 

Festékház 
Mindenf~le 

O l cs ó á r ak! 

festékek, lakkok, zománcok, tubus- és gomb
festékek, vegyszerek, szigeteiO anyagok, 
háztartási cikkek, kefe- és ecsetáruk és az 
összes szakma· cikkek kaphatók a legnagyobb 
v á l a s z t ~ k b a n. Pontos kiszolgálás 

Fekete Pál Utóda 
imakdnyvkeresked ésében 

(Szt. Bertalan-u. 6.) 
kaphatók: 

dfszkötésQ imakönyvek, 
celluloid·, kristilycsont., 
bOr· és vászonkötésben. 

lagyon Slép tilitel r Olcsó 4rail r 

Edénykölcsönzés 
BALiZSO VITS edényirnhtzból ! 

Mátyás· király utca 4. sz. 
Dísztárgyak, márkás porcellá· 
nok, zománcedények, háztartási 
cikkek. Nászajándékokban 
0 agy raktár. Szolid árak l 

Pontos kiszoiRálás l 
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8zt. Ertsébet tem)~lonmml szembtm 
learjobban: legolcsóbban: 
,__ ........... . 

füszer árú t, 
cse01ege árút 

Pompuh MihDtynól 
szerezhet be. 
Egy próbavásárlás és . 
meggyőződik róla! 
Pontos kiszolgálás! 

Cserján IIDre 

Sz o li d árak! ! 

--------------- = 

,.SZERETET.. gyógJSZBrtáro 
Yacbott Sándor o. 6. szám. Telefon: 29 -----~------~~==-=--= 

Vao-e ~nár 
eucharisztikus jelvényed ? 

Minden katolikus ünnepi gondolatokkal 
hordozza l 

Ára 30 fillér. Kapható a szt. Bertalan plé
bánián és a Kultúrházban . 

.. ,. ... mecvá•árlod ? l 



FÓGEL GYULA=====~~ 
má6rás, éluzer~•• és_látszerész 
GyöaJryös,•Haaisz-tér 12. 
Ajánlja: elsOrendB zseb-, fali-, asztali 
és ébresztő óréit. A világhirD svájci 
"TELLUS" órák gyöngyftsi egyedárusitója. A leg
modernebb ·szerszámgépekkel felszerelt javitómD
hely. Preelz munka_. 

Aranygyiirük, flilbevalók, arany kereszte)(. 
Aranykereszt valódi gyémántkövekkel már tO·
P-tOI ka p ható. - Valódi eznst áruk, tálcák, 
virágvázák, Iikőrös és dohányzó készletek stb. 
Mindennemn optika i árúk. Szem üvegek, csiptet Ok, t 

Dveg klilönlegességek, hOmérOk, lázmérök, must-
és borfokolők stb. ~-~~~~ 

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

A legmodernebb 

temetkezési vállalat 

GyGngyösön! 

Halott~zá\lltás, ex. 
humálás az orsz6g 

. egész terDietén bár
honna n· bárhovi sa· 
ját autómon a lel
jutányosabb áron 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH-UTCA 9. 
TELI!PON HIVÓ: 310. 

Akar Ön 
olcsln vásárolni ? 

Akar On 
pénz~ért jó irút kapni? 

Akar On 
megbflható helyen előzékeny 
kiszolgálásban ré:~zesOtni ? 

Mlndezt mégtalálhatja a 

gyöngyösi Haogyiban. 
A 

HANGYA 
árúi megbízhatók,. 
naponta frissen érkeznek. 
Rendes havi vásárl6knak 
kedvezm~nyt ad. 

Szives érdeklődésre a .,Hangya•• 
irodéjiban felvilágosilást nyujtunlr 

Az igazgatóság. 



Pártoljak Yárosaak egyedüli 
&e,tolikas papírkereskedéséti 

Könyv, papír 
és írószerei. 
ellay8• be•ze.-.6-
sl lorraba 

A Katolikas Kaltarház papírkereskedése 

Pap Melchlzedek 
·utca. Teleloa: 88~ 

Z:eme.sváry 
Banisz-téri 

gyógyszertára 
Gyöngyös 150 éves patikája/ 

Ha a legújabb divat 
i'ényeinek megleleló 
rt~ hát akar, keresse lel 
ári azab6sá,omat. -

l l 
l l 

: · Csépány Géza 
: ' úri szab6 G y 6 n 1 y 6 s, 

H a n i • z-t é r B. • z á m. 
(Gazdaköri udvar.) 

30.000.000 P. lekitilt tik• 
Ez a szám jellemzi azt a kolosz
Slális tOmörúlést és erőt, ami a 

Katoliku& NépszGvetség Onzi101 
Temetkezési Pénztire1yesDiete tal· 

"jainak 1e1élyt6k6jét jelentil 
Mindenkinek saját érdeke, bogy 

tagja legyen az Egyes Uletnek l 
Belylaene•el ...... ,. 
..ld _.acleallhápii6DI 
OyOngyOsi szervezO és p6nzbeazed0: 

&w .. claLal•• 
Btstya-u. 14. 
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