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X. ÉVFOLY AM. Gyöngyös, 1938. feburár hó. 2. SZÁM. 

GYÖNGYÖSI 

KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
MEGJELENIK JUL. ÉS AUG. KIVÉTELÉVEL HA VONKÉNT 

F l 1" k t" F" k " F" k ' e e os szer esz o: oszer eszto: omun atárs: 
Dr. BERNÁT FERENC MAGHIN ADORJÁN P. LUPTOVITS KOLOS 

gimn. hittanár prépost-plébános ferences plébános 

Kiadja a gyöngyösi felaö- 'éa alaóvárosi plébánia. 
EGÉSZ ÉVRE l PENGŐ. EGY SZÁM ÁRA 10 FILLÉR. 

Szent István. 

A földön élő kultúrnépek között alig találunk egyet as, amely 
annyi szenvedésen és megpróbáhatáson ment volna át ezer éven ke
resztül, mint a magyar. S hogy ez a nép még sem tünt el a történelem 
szinpadáról, ezt lsten kegyeimén kivül elsősorhan Szent István oltalmazó 
és védő szellemének köszönheti. Micsoda ajándékokat nyert a magyar 
nép Szent Istvántól ? 

1.) fi keresztény erkölcsöt és hitel. Ha a honfoglaló magyar 
pogány marad, akkor épúgy elpusztult volna, mint a hun és az avar. 
Szent István elévülhetetlen érdeme, hogy népét bevezette Krisztus 
egyházába s ezzel biztositotta fennmaradását Európa keresztény népei 
között. A pogány Koppány feletti veszprémi győzelme megadja a le
hetőséget Szent Istvánnak, hogy a magyar keresztény egyházat felállit
hassa s berendezhesse, a keresztény királyságot s a vele szorosan ösz-
szefüggő állami és társadalmi intézményeket szervezhesse. Szent lstváa, 
mint a prágai Adalbert tanítványa, kezdettől fogva egészen a nyugati 
egyház lelkes híve, nem politikai számitáshól, hanem szive mindea 
dobbanásával, elméje minden gondolatával. A püspökök és a bencés 
szerzetesek mellett az igazi apostol: a király. A királyi birtok roppant 
területe lehetövé tette, hogy egyházakat lehetett felállitani. Szent István 
nevét ismerik Monte Cassinóban és Cluny-ban, a szerzetesség föhelyén, 
mert nemcsak téritö munkát végez, hanem tanit is és ebben Szent 
Gellért a legfőbb munkatársa. Szent István mélyen járó lelkére legjel-
lemzőbbek: Imre fiához intézett "lntelmei". Soha senki egy rötid 
emberi élet alatt egy nagy nemzet lelkében nem idézett elő nagyobb ., 
változást, mint O. 

2.) A magyar művelődés alapját Szenl István vetelte meg. HogY 
népe Európa müvelt nemzetei mellett el ne maradjon, megismerteti a 
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földmíveléssel, az ipar első elemeivel, iskolákat alapit s utat nyit a 

Nyugatról beáramló keresztény kultúrának. 
3.) Szent István szilárd alapokon nyugvó ors:ágot. hazát adott 

népének. Letöri a törzsfőnökök uralmát, a törzsekre szétszórt. belső vil

longásoktól meggyöngített magyar népet egységbe forrasztotta. nemzetté 
kovácsolta, királysággá tette. Egy teljesen önálló keresztény országot 
teremtett, amely egyaránt független a bizánci s a német-római császártól. 

A magyar szent korona és ·a szent kereszt Szent István két nagy 
hagyománya. A szent korona a •világi hatalomnak. a jo~nak. alkotmány
nak, szabadságnak ezeréves, a szent kereszt a lelki hatalomnak. · lelki 

nemességnek s akulturának kétezeréves szimboluma. Igy a világi hatalom. 
jog, szabadság s a krisztusi tan fönsége harmonikus egységbe olvad 
össze. Mai elesettségünkben milyen hatalmasan vigasztalc5 szavak. ami
ket X/. Pius pápa mondott a magyar zarándokoknak: .. A li szent 
koronátok ormán a kereszt meg van hajlitva, dc ninc8 lctörtf. A:: 
isteni gondt'iselés meghajlitoll titeket is, de nem törl Ic. :Bizzatok. c 

szent korona és a szenl kereszt erejében s ne essetek kétségbe a je/er: 
.szomorú napjaiban". Szent István döntései nemzeti életünkben ~ond-
viselésszerüek voltak. Nemzetét a nyugati kereszténységhez e~ ezáltal 
Középeurópa élő művelődésbeli közösségéhez kapcsolta. Mivel inkábl: 

akarta ez a magyar nép a ·· nyugateurópai műveltséget. annál inkábl: 

kellett keresnie a nyugati kereszténységet a maga egész akkori adottsá
gában. Ha Szent István a nyugati kereszténységet akarta, akarnia kel
lett a germán művelődés-közösséget, mert abban a történeti adottságban 
ez a kettő elválaszthatatlan volt. Szent István a szerv~zetlen magya~ 
életből szervezett életet formált, a pogány keleti világból keresztény 
nyugati nagyhatalmat alakitott ki. lsten dicsőségét szolgálta, akinek nem 
drága a saját maga élete s oltárra dobja, amikor lsten dolgairól var. 

szó. Az ilyen egyéniségnek szentté kell lennie, úgy mint azzá lett Pál 
apostol, Assisi Ferenc és Ágoston is. Csodálatos jelenség az. hogy 
míg a magyar fajnak Szent László, Nagy Lajos, Hunyadi János és 

Mátyás, valamint ll. Rákóczi Ferenc egyénisége előtti hódolata. tiszte
lete és mélységes meghajlása szinte lobogó, hangos és kitörő. addi~ a 
Szenl, István e~?lli hódolata általánosabb, mé/ycbb é . ., át/ogóbb. '"roerl 
nem erzelmekhol, hanem a tiszta értelemből táplálkozolt és táp/á[: 
kozik. 

Kit is mit lát a magyar nép Szent Istvánban? LeRendás hősét. 
az uralkodóház névadó és családalapító ösét, a halhatatla~ és masztiku~ 
törvényhozót s szentséges apostolát. 

· A szentistváni gondolatból nég.'l /onlos kérdési vonhatunk ki. 
amelyekre felelnünk kell. l.) Mi a szen/isiváni politika ! A Kárpát 
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medence politikai, gazdasági és kulturális egységének megteremtése, a 
nyugati kcres7.tény kö7.össégbe való bekapcsolódás és a nemzeti élet új · 
foamáinak kifejlődése és a magyarság szellemi és politikai függetlensé
gének legteljesebb biztosítása. 2.) Mi a szen/istváni gondolati A ma
gyar nemzet biztonságos elhelyezkedésének és zavartalan életének biz
tositása a Kelet, Délkelet és Nyugat müvelődési és politikai erőinek 
ütköző pontján. 3.). Mi a szen/istváni kultúra l A magyar hagyományt, 
a katolikus vallást, az európai müvelődés elemeit felbonthatatlan egy
ségbe összefoglaló keresztény müvelődés. 4.) Mi a szen/istváni lélek l 
A magyar öntudat, a krisztusi hit és a nyugati szellem szélbonthatatlan 
szintézise. Szent István a keresztény királyság jogrendjét akarta szabá
lyozni, másrészt a kialakult új, királyi, társadalmi és gazdasági szerve
zet jogviszonyait akarta rendezni. Szent István az emberi történet leg
nagyobb alakjaira emlékeztető uralkodói egyéniség, akinek alkotásaiból 
bontakozik ki minden idők legnagyobb magyarja. Amikor tehát a leg
nagyobb magyar király egyénisége és korszakalkotó munkássága fölött 
elméi kedünk, a Róla való megemlékezésünk ne csak formaság legyen, 
hanem komoly és benső hitvallás a szentistváni eszmék és törekvések 

" mellett. Próbáljunk és akarjunk is azon az uton haladni, amelyet O, a 
nagy Szent kijelölt számunkra az idők végtelenségéig. 

Páli Gyula gimn. tanár. 

Film a sajtónapról. 

Film: inkább az élményekben, mint most e riportban ... Mert gaz
dag élmény volt, az bizonyos ! És a publikum: érdeklődök egymás há
tán. Telve a folyosók, bejárat, sőt a szinfalak mögött is hallgatók. Tel
jesen megtelt Kultúrházunk hallgatókkal, ünneplőkkeL Igazi sajtónapi 
ünnepünk volt. Ma valahogy minden katolikus lélek jobban keresi a jó 
szót, az evangéliumot és a sajtó szent ügyét is. Idők jele-e ezl A 
lappangó, égő világlüzektől ébredünk-e nagy k_atolikus kötelességein/ere, 
vagy a szentév magyarlelkes, vendégbarátságos oárakozása-e ? Talán 

mindkettő. 
P. Luptovita Kolos ferencrendi plébános üdvözölte az illusztris 

szónokokat. Hangoztatta a sajtó-munka nagy horderejét. Csak a jó sajtó 
megteremtésével alkothatunk szentévi emléket maradandóan lelkünkben. 
Minden tespedés a sajtóügy terén ünneprontás, a bűntudat mélyitése. , , 
Ereznünk kell, hogy régen cselekednünk kellett 'Volna l Elénk figye-

lem kisérte P. Kolos szavait, majd 
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Pilismaróti Bozóky Gyula nyug. vezérkari ezredes tartotta 
meg kiváló~n felépitett előadását: A sajtó és az eucharisztia eimmel. 

Reális példákkal kötötte le a hallgatóság figyeimét Hosszasan ismer
tette a szabadkőmüves sajtó hazug munkáját. Szócsö mindenlitt. igájába 

hajtja a közvéleményt Milliók egyért: az atheista szabadkőmüves tábor 
sajtó- és világuralmáért. Háborúkat határoz el évekkel előbb a "vakoló 
tábla«. Temetőt ás, nemzetek temetőjét Harca kiméletlen. Alattomo

san vagy nyiltan történelmi neveket, tömeget, politikát szerez meg ma
gának. lstenhitet nem tűr. Itt rátér az előadó az utóbbi évek forradal

maira: mindenütt ott a szabadkömüvesség és az Ö sajtójának véres keze. 
Mexikóban az első áldozó kisleányt áldoztató papjával együtt felköt

teli. De ezekről a vallásüldözésekről a szabadkőmüves sajtó hallgat. Pe

dig legalább a humanizmus nevében fel kellene emelnie szavát az ész
bontó kegyetlenségek ellen. A mai német vallásüldözés sem problémája, 
nem hír-anyaga. Neki a kereszt muzeumba való régiség ... A szerel el 
Eucharisztiája hoz össze bennünket a katolik,us sorsról őszintén író 
jó sajtó pártolására l ... Mély hitből és mint a Szentföld utazója és 

írója bibliai emlékektől égő szavaival csodálattal töltötte el hallga
tói lelkét. Majd 

Schlachta Margit fönöknö szólott gazdag ismerettel az ide
gen sajtó tendenciózus munkájáról: filmmüteremben készittetnek felvéte
leket (» keresztrefeszitettek <<),csakhogy hangulatot teremtsenek. Hatásos kér

désekkel fordult a díszterem hallgatóságához: ferende/ik-e a ros.'iz uj
ságot l Ki az az egy, aki a sajtóapostolságot, mint civil ember, ma

gáévá teszi ? Az egyesületek sajtóhölgybizottságára nehéz feladat vár a 
lelki hatások biztosítása érdekében. A praktikumokban is kiváló előadás 
után a sajtók,érdések élét a harmadik szónok, 

Verseghy Nagy Károly K. S. V. fötitkár szegezt~ hallga
tói lelkébe, aki mostan harmadszor szólott a gyöngyösi katolikus publi
kumhoz. Közvetlen, ízes, tüzes előadásában sürgette, hogy: 1110.'>1 teremt

sünk rendet a sajtófelfogásunkban. /V em igéret és .,éljen''. hu nem .~aj
tócselek,vés l Nagy tetszés kisérte minden mondatát, frappáns, magyaros 
példáit, úgyhogy egy kiválóan sikerült sajtó estet zárt le 

-dr. Cserba Béla járásbirósági elnök közvetlenhangú 
befejező beszédében. "Gyermekeitek,, magyar hazánk, jövőnk boldog
ságára alapítom igéretetek.et, azok valóraváltását . . . A ~yöngyösi 
katolikus társadalom lelkiismereti kérdéssé teszi a sajtóügycl l . . 

A pápai himnusz eiéneklésével ért véget a sajtódíszgyűlés. A saj

~óesten, nagy sik~rrel szere~e!t még az áll. po/g. leányisk.ola három 
enekszammal (Bardos: Szall)on a dal. Mozart: Erdő mélyén. Chena-



bini: Nevető kánon), Pcílzay ]á nos karnagy zongora szólóval. a7. Alsó
OtÍrosi Egyházi l~nekkar, amely 1arnay Gyula karnagy ve7.etéaével 
magyar dalokat énekelt és a Róm. kat. 1(·/sőmezőgazdasági iskola 
Kriutus Király c. navalókórnsával. amit ?{cisz Jakab iaazgató vezetett. 

B. F. Jr. 

Igaza van?? 

16. "Parl ra szál/ol/am. . . " Hihetetlen, hogy Jónás hogyan él
hetett három napig a hal gyomrában. Igaza van: csoda, de még nem 
luhetetlen. Az élet minden pillanata a gondviselés csodája, mégha 
nem is a hal gyomrába sodor ez az isteni akarat. Az is csodálatos, 
hogy sok ember 30 70 évig is elél a csökönyös hitetetlenség sza
már gúnyájában. Választás : cethal, vagy szamár-kosztüm. 

17. "Leiler Jakab". Miért járnak az angyalok létrán Jákob ál
mában,· mikor tudvalevőleg van szárnyuk is? Igaza van, nem szükség
ből és nem is azért, hogy a kis agyaknak ez probléma legyen. Ha 
rosszmájú lennék azt is mondhatnám, hogy talán nagyobb szállításuk 
volt a pokolba és szárnyuk megpörkölődött. Csak ez a létra legyen 
hite egyedüli botrányköve és akadékoskodásaival. no meg életével e 
szállítmányhoz ne jusson . . . 

18. Konok. A vallás csak gyerekeknek való. Igaza van, a ke
resztség által ujjászületett Isien-gyermekeinek "Ha nem lesztek, mint a 
kisdedek, nem mentek be lsten országába«. (Mt. 18, 3.) Ezt, az első 

elemista bibliai emlékét nem felejthetik a nagy gyerekek sem. 

19 .. , egri norma.« Nem szeretem a koldúsokat. Pedig On is az 

lsten kegyelmének, irgalmának és gondviselésének koldúsa. Csak az 
egészsége is, egy pillanatra is: meg nem érdemelt ajándék. Ugy-e, 
igy nem felejti a hála és igazság szavát? ! 

20. Kádenciás. A férfi sorsa a nő. Igaza van .. úgy éljen, hogy jó 

sorsa legyen és ne a balsors tépje harmóniamentes házassági éveit egész 

az ezüst és arany jubileumig ... 

21. ~ablellás. Nem mentem 
som volt. Igaza van, ha a megütött 

fájóan. 

a templomba, 
főnyereményt 

mert nagy fejfájá
se venné át fej-

22. Malör ~ Mióta buzgó, vallásos ember vagyok, annyi baj ér. 
Igaza van, most már az ördög is jobban zavarja. Eddig nyugton 
hagyta, mert bűnös életével be volt biztositva az Ö számára. 
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23. lslen/eisérlö. Ha megöregszem, majd megtérek. majd a ha

lálos ágyamon. Igaza van, ha jut egyáltalán ideje, mikor is lelke , .n.IJelve 
h , l' " egyen og ... 

~4. Olivér. Nem hajtok térdet a misén, mert "térdet kap" a 

nadrágom. Igaza van. Akinek a hite megtorpan egy nadrágél miatt, 

annak mást kell kapnia ezért a hiuságért az Istentől. 
25. Aki a kalappal spórol. Minek minduntalan emelgetni ka

lapomat a kereszt előtt? Igaza van, ha ismerőseinek sem szokta meg

emelni. A kereszt nagyon becsült, életünkkel örökké kitartó ismerős ! 
No azt meg nem akarom mondani: hogy üres pajtára (talán a feje?) 

úgy is kár a fedél ... 

26. Légy-hajló. Nem vetek keresztet, csak éppen jelzem a ke_ 

zemmel. Igaza van, ha ez gyönge hitének • a jelzése is akar lenni egyut

taL Olyan az ilyen hit, mint egy rosszlámpásos rádió : élethangok he

l y ett csak bántóan fütyű l. 

27. ~övises ur. Rózsafűzér végzését kaptam fel penitenciáuL 

Nem modern embernek, nem férfinek való. Igaza van, az Ön hiti-· 

ságának és bölcs modernségének jobban megfelel az emlékeztető rózsa

füzér szemecskék helyett az az emlékeztetőgörcs a zsebkendő négy 

sarkába, vagy még a közepén is egy pótcsomó. 'Dr. Bernál Ferenc 

Szentjánosbogá rká k. 
(Apró életképek) 

Ne tegyen bele, de vegyen ki belőle ... 

Egy amerikai magyar ujság irja : 

A pogány missziók számára gyüjtöttek egy ünnepélyen. Néhány 
hölgy körüljárt a persellyei. Egy igen gazdag. intelligens, de vallás
talan uriember is részt vt>tt a gyülésen valami e-mberi tekintetbiil. Hozzá 
is oda vitték a perselyt. 

Erre a célra bizony én nem adok egy centet sem utasi-
totta el a gyüjtőt az »úr". 

A buzgó hölgy azonban nem mutatott meglepetést, hanem nyája
san válaszolt: 

fikkor fessék valamenn.llil kivenni a perselyből a saját mag a , , 
reszere. 

Miért ? kérdezte meglepődve az úr. 

, Azért kérem, mert e1.t a pénzt a pogánfiok részére gyüjtjük 
valaszolta a hölgy. , 

Igaza volt . . . Es az ó-ha1.ai powínyok?!. .. 
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Bölcsek - Himalájában. 
(Szeressi.i/e egymást jobban!) 

Olvasom, hogy a Hímalájában egyebek közölt egy egészen sa~. 
játságos néptörzs is él. Az a szokás náluk, hogy a család úgy hetedí-
ziglen, ideszámítva természetesen az oldalágakat is,· együtt marad min
den körülmények között. Együtt élnek hát a nagyszülők, apák, fiúk, 
unokák, feleségestől, gyermekestől, nagybácsistól, nagynénistől. Hát hi
szen ez nem tréfadolog, mert tudvalévő, hogy két dudás is nehezen 
fér meg egy csárdában, hát még egy egész sereg. De ők ennek dacára 
nagyon szeretik egymást, soha össze nem zörrenek és mindig nyájasak, 
kedvesek, előzékenyek egymáshoz. Minthogy azonban emberfelettit sen
kitől sem lehet kivánni, a felgyülemlett haragok és szenvedélyek le
csillapitására évenként egyszer nagy családi ünnepel rendeznek. Ezen 
az ünnepélyen összeülnek valahányan vannak egy rakásra. Most bedug
ják a fülüket, fejüket be is kötik, akkor azután ordítva, mindenféle 
szidalmakkal és fenyegetésekkel felcifrázva mindenki elmondja véle
ményét a másikról. Fél órai hangoskodás után, amikor már mindenki
nek megkönnyebbült a mája, levetik a fejekről a kötelékeket, megy 
mindenki a dolga után és egy évig szent a békesség. Vajjon nem le
hetne-e nálunk is behozni ilyesvalamit ) :J\[o, merl nem szereljük 
egymást túlságosan. És mennyien a másikról prédikálják. jaj, hogy 

szónokolnak ! 

Mai indiánus történetünk ... 
( Ögy epizód a ferences mis.<Jzió/eból.) 

Chori zela ! Chori zela ! jönnek a chorik, jönnek a chorik ! 
visszhangzott a faluban a vészkiáltás. 

Menekülés, jajgatás mindenütt. 
Mer( bizony veszedelmes emberek ezek a chorik. Már a nevük 

is elrettentő ( chori vad). De ho~yan is tanultak volna emberséget 
:-ll őserdő vadonjaiban ? ! Ellenállhatatlan ellenszenvvel viseltetnek min
denki iránt, aki nem cho1 i. Nem rnenekul dőltik élő, akit hárorométe-
res nyilaikkal üldözőbe vesznek. Alapos volt tehát a békés és már 
keresztény indián falunak, a boliliviai Ascensiannak a félelme 

Chori zel a ! c ho ri zel a ! - - hangzott egyre. 

Valóban jöttek. 
Lehettek vagy harmincan. Mind tagbaszakadt erős férfi. Élükön 

haladt a:törz~fönök, vagy ahogy ök nevezik : aba quasu. Michelan
gelo se Jesthette volna ki szf"hbt-n, minf ahogy (í tf"tőtől talpig be volt 
mázol v~. 
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23. lslenkisérlő. Ha megöregszem, majd megtérek. majd a ha

lálos ágyamon. Igaza van, ha jut egyáltalán ideje, mikor is lelke .. n.IJelve 
h , l' " egyen og ... 

~4. Olivér. Nem hajtok térdet a misén, mert 

nadrágom. Igaza van. Akinek a hite megtorpan egy 
artnak mást kell kapnia ezért a hiuságért az Istentől. 

" térdet kap ,, a 

nadrágél miatt, 

25. Aki a kalappal spórol. Minek minduntalan emelgetni ka
lapomat a kereszt előtt? Igaza van, ha ismerőseinek sem szokta meg

emelni. A kereszt nagyon becsült, életünkkel örökké kitartó ismerős ! 
No azt meg nem akarom mondani: hogy üres pajtára (talán a feje?) 
úgy is kár a fedél . . . 

26. Légy-hajló. Nem vetek keresztet, csak éppen jelzem a ke_ 

zemmel. Igaza van, ha ez gyönge hitének • a jelzése is akar lenni egyut
taL Olyan az ilyen hit, mint egy rosszlámpásos rádió : élethangok he
lyett csak bántóan fütyül. 

27. 'l:övises ur. Rózsafűzér végzését kaptam fel penitenciáuL 

Nem modern embernek, nem férfinek való. Igaza van, az Ön hiú
ságának és bölcs modernségének jobban megfelel az emlékeztető rózsa

füzér szemecskék helyett az az emlékeztetőgörcs a zsebkendő négy 
sarkába, vagy még a közepén is egy pótcsomó. 'Dr. Bernál Fe rene 

Szentjánosbogárkák. 
{Apró életképek) 

Ne tegyen bele, de vegyen ki belöle 
Egy amerikai magyar ujság írja : 

A pogány missziók számára gyüjtüttek e~y ünnepélyen. Néhány 
hölgy körüljárt a persellyel. Egy igen ~azdag. intelligens, de vallás
talan uriember is részt v~tt a gytilésen valami emberi tekintetb(il. Hozzá 
is oda vitték a perselyt. 

Erre a célra bizony én nem adok egy centet sem utasi-
totta el a gyüjtőt az »úr'·'. 

A buzgó hölgy azonban nem mutatott meglepetést, hanem nyája
san válaszolt: 

, , - .flkkor fessék valamennyil kivenni a perselyből a saját mag a 
reszere. 

Miért ? kérdezte meglepődve az úr. 

, Azért kérem, mert ezt a pénzt a pogán.llok részére gyüjtjük 
valaszalta a hölgy. , 

Igaza volt ... Es az ó-hazai po~ányok?! ... 
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Bölcsek - Himalájában. 
( Szeressr1/e egymást jobhan !) 

1 

Olvasom, hogy a Himalájában egyebek közölt egy egészen sa
játságos néptörzs is él. Az a szokás náluk, hogy a család úgy hetedi-· 
ziglen, ideszámitva természetesen az oldalágakat is," együtt marad min
den körűlmények között. Együtt élnek hát a nagyszülők, apák, fiúk, 
unokák, feleségestől, gyermekestől, nagybácsistól, nagynénistöl. Hát hi
szen ez nem tréfadolog, mert tudvalévő, hogy két dudás is nehezen 
fér meg egy csárdában, hát még egy egész sereg. De ök ennek dacára 
nagyon szeretik egymást, soha össze nem zörrenek és mindig nyájasak, 
kedvesek, elözékenyek egymáshoz. Minthogy azonban emberfelettit sen
kitől sem lehet kivánni, a felgyülemlett haragok és szenvedélyek le
csillapitására évenként egyszer nagy családi ünnepet rendeznek. Ezen 
az ünnepélyen összeülnek valahányan vannak egy rakásra. Most bedug
ják a fülüket, fejüket be is kötik, akkor azután ordítva, mindenféle 
szidalmakkal és fenyegetésekkel felcifrázva mindenki elmondja véle
ményét a másikról. Fél órai hangoskodás után, amikor már mindenki
nek megkönnyebbült a mája, levetik a fejekről a kötelékeket, megy 
mindenki a dolga után és egy évig szent a békesség. Vajjon nem le
hetne-e nálunk is behozni ilyesvalamit ) :7\[o, mert nem szereljük , 
egymást túlságosan. Es mennyien a másikról prédikálják. jaj, hogy 

szónokolnak ! 

Mai indiánus történetünk ... 
( Qgy epizód a ferences mis.'fzió/eból.) 

Chori zela! Chori zela ! jönnek a chorik, jönnek a chorik! 

visszhangzott a faluban a vészkiáltás. 

Menekülés, jajgatás mindenütt. 
Mer( bizony veszedelmes emberek ezek a chorik. Már a nevük 

is elrettentő ( chori vad). De ho~yan is tanultak volna emberséget 
al őserdő vadonjaiban ? ! Ellenállhatatlan dlenszenv,·el viseltetnek min
denki iránt, aki nem cho1 i. Nem meneku l előluk él ö, akit hárorométe-
res nyilaikkal üldözőbe vesznek. Alapos volt tehát a békés és már 

keresztény indián falunak, a boliliviai Ascensiannak a félelme 
Chori zela ! chori zela! - - hangzott egyre. 

V alóban jöttek. 
Lehettek vagy harmincan. Mind tagbaszakadt erős férfi. Élükön 

haladt a~törz8főnök, vagy ahogy ök nevezik : aba quasu. Michelan
gelo se )esthette volna ki ~z.-hh~n. min( ahogy éí tt"tőtől talpig be volt 
mázolva. 
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De a többiek is ugyancsak cifrák voltak. Legtöbbnek a hajában 
papagálytollkoszorú diszelgett s hatalmas nyilaikkal valóban elrettentő 

külsejüek voltak. 
• Büszkén lépegettek. De nem lehetett tudni szándékukat. Egyene-

sen a faluba jöttek. " 
A nagy lármára, jajgatásra P. Lambert is figyelmes lett. O volt 

ugyanis a falu misszionáriusa. A páter lecsendesitette a lakosokat és 
egyenesen a vadak elé ment. Mikor a diszes sereget megpillantotta, ki
tárta karjait s igy közeledett · feléjük. Erre »aba quasu « is elhányta fegy
vereit s ö is kitárta karjait. 

Néhány lépésre egymástól megálltak. 
Egymásra néztek. 
Hallgattak. 

P. Lambert erre egyet gondolt és kitárt karjaival a vad rézbőrű 
nyakába borult. Ez ugyancsak meglepődött. De viszonozta az ölelést 
Mikor egymás karjaiból kibontakoztak, aba quasu kivette a páter szá
jáhól a füstölgő pipát és ugyancsak nagyokat szippantott belőle. Majd át
adta a többieknek is. Körbe járt a pipa. Ezzel végleg megpecsételték 
a békét. 

Közben a törzsfőnök nagy áhitattal simogatta a barna barát sza
kállát és bajuszát s állandóan ezt hangoztatta : 

Ndé madona! ndé madona! - micsoda bajusz ! 
A többiek is bátorságra kaptak. Egymásután jöttek a páterhez és 

végigtapogatták ruháját, arcát. 

P. Lambert boldogan vezette a díszes csapatot lakására. Mert 
hiszen azok szivták el vele a békepipát, akik nem egyszer félelemmel 
töltötték el a környék lakóit. A kormány egész hadsereget is hiába 
küldött ellenük s ö most egyetlen ölelésével lefegyverezte öket . . . 

--- T aiteiu ! -- taitelu ! (enni, enni !) kiáltják állandóan. 

P. Lambert hamarosan leöletett három disznót s rendelkeLésükre 
" bocsátotta. Ok aztán elkészitették saját izlésük szerint. 

Agnyéi mondják -- · nagyon jó! 

* * * 
Pár hónappal e megvendégelés után 1927. májusába u na~y 

expediciót vezettek a missziós páterek a chorik wigvamjaihot. Legna
~yobb örömmel fogadták öket. Pláne, mikor a sok ajándékot i~ eléjük 

rakták . . . »Santa Maria de Lourdes« lett az új missziós állomás 
neve . 

.JI vacl~ág és szelicl3ég ölelkeztek .11 ez uz ölelé.'l a f'él<·ln~<·.~ .'ii
rionos-inc/iánokat szelfelekké lelte . . . 

'Í' 

"' * 
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Drága atyák l V aj jon mennyire haladtatok már missziós munká-

tokban? l ... 
~zok Krisztus szelidjei lettek! 
E~ az,)ta Európa ) 
Szovjet r~mségei . . . 
Spanyolországi borzairfak! 
l~s ::A[imelország ! 
!:~len Báránya! Könyörii1; rajtunk! Segit.~ .Európa missziójábanl 

Két béka és a hitetlen ember. 

Valami ici-pici kis kútban élt-éldegé"lt egy béka. Soha nem volt 
még a kúton kívül. Sehol, de sehol ! Egyik nap aztán az óriási nagy 

te!lgerböl jött hozzá egy másik béka. 
Ki vagy? Mi vagy? Honnan jöttél ? kérdi a kis kút 

békája. 

A t~ngerböl. 

Hát az meg micsoda ? 
.'\1 egy roppant nagy víz. Itt van n{'m mcst~zc. 

H.,,ppant na~y ? V an-e e.kkora? !\ n béka CRY kis kört" 
mutatott. 

Ekkora? Ajaj l Százszor nagyobb, száz!\zor szebb. A tengcr

ből millió ilyen kút is kitelne. Itt nálad az élet csak kínlódás. Ott a 

végtelen, gyönyörű tengerben, ott a7 igAzi élet ! 
Ostoba beszéd ! T e hazug, csaló, b.e akarsz csapni ! Nem 

igaz, az én kútamon kívül nincs semm1. T akarod j ... l Semmi közöm 

az ilyen békához ! 

* * * .fl hitetlen ember, aki azt mondja, hogy a 
semmi, de semmi se, olyan ostoba, minl annak 
f.ék_ája. 

Hitéleti tájékoztató. 
Február hó. 

Szent Bertalan plébánia. 

halál után nincs 

a kis kútnak a 

t c. 

2. Szcrda. Gycri.IJaszentelö Boldogasszony iinncpc. D. e. 9 
Órdkor ~yertyasientelés, utána körmenet és szentmise. 

3. Csütörtök. Szent Balázs püspök és vértanu ünnepe. Minden 

!;Zentmise után torokáldás. 
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4. Első péntek. Előzőleg csütörtök d. u. 2 órától 7 óráig gyón
tatás. Reggel 6 órától gyóntatás. A Menház kápolnájában egész nap 

szentségimádás. 
6. Első vasárnap. Este 6 órakor szentbeszéd és litánia. 

Vasárnap, bétfőn és március l-én, kedden, farsang három 
utolsó napján reggel 6 órától este 9 óráig szenlségimádás. fiz 01-
láregylet közös imaórája mindhárom nap d. u. 2-3 óráig lesz. Ked
den d. u. 4 órakor szentbeszéd, majd a szen/ségimádást befejező 
körmenet. 

Sze nt Fe renerendi plébánia. 

2. yyerlyaszentelő :Boldogasszony ünnepe. Ünnepélyes gyertya-

szeolelés a szokásos körmenettel a 9 órai nagymisén. D. u. a Ró• 

zsafüzér társulat havi sorsolása. 
3. Szent Balázs ünnepe. Torokáldás minden szentmise után. Az 

Iskolások a 8 órai szentmisén részesülnek ezen áldásban. 
4. Első péntek. Reggel 6 órakor engesztelő nagymise a szokásos 

ájtatossággal, utána 8 óráig Szentségimádás. Ugyancsak 6 órakor a Jé
zus Szive társulat szentmiséje jézus Szive oltáránáL 

7 .. Hétfő. Este 6 órakor az Urak Mária Kongregációja havi hit
buzgalmi gyülését tartja a Szent Ferenerend i zárda oratóriumában. 

13. Második vasárnap. Este 7 órakor szentévi szent óra, ezért 

a d. u. 3 órai litánia elmarad. 
20. Harmadik vasárnap. Reggel 6 órakor a Ferences lll. rend 

szentmiséje. D. u., a három órai litánia végeztével, a lll. rend havi 

gyülését tartja. 

A gyöngyöspüspökii Szent János templomban. 

2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén. D. e. 9 órakor 
~yertyaszentelés, körmenet, nagymise. D. u. 3-kor litánia. 

3. Reggel 7 órakor csendes szentmise, utána torokáldás. 

Szere tettel kérjük az eiéifizetéseket ! 

Előfizetni lehet a Szent Bertalan, vagy a Sze nt F erene
rendi plébánián, Iparosok és Gazdák Hitelszövetkezetében 
és~ Buday Ferenc irod, jában (Püspöki-u. 2.) vaiy a szer
k•zt6Maben: K'llay-u. 17. 
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HIREK. 
Az Emericana mOsoros estje. Az Emericana Gyöngyösi 

Conventje január 15-én a Kulturházban tartotta meg szokásos évi mu
latságát, mely évröl-évre jobban sikerül. Az estély müsorát Dr. P. 
Horváth Zsigmond, az egyesület lelkésze nyitotta meg, rámutatva arra, 
hogy az Emericana legfőbb feladata az embereket jobbakká tenni. Boér 
Baba a szentévi himnuszt szavalta el igen ügyesen. Az est fénypontja 
Kreszné Sztojanovits Lili budapesti hangversenyénekesnő énekszáma 
volt, aki Handel, Rameau, Mozart, Puccini darabokat és Reineeke 
gyermekdalait énekelte. Főkép T osca imája volt a legszebb és leg
csillogóbb hangu éneke. Stiller Kálmán karácsony estjéről való elbe
szélése a karácsonyest költőiségére és szépségére mutatott rá. Majd 
Kardos Márta, Zsoldos Kató, Fülöp Ernő és Kardos Rezső kedves 
táncjelenete következett. Dr. Aornyák Miklós subprior végül Kiss 
Menyhért » F erike « c. elbeszélését szavalta el müvészi tehetséggel. 
Az estélyt tánc követte. Az egész est sikere az Emericana szép egye
sületi munkájának eredménye. 

Az alsóvárosi állami elemi iskolában müködő Alsóvárosi 
Ifjusági Egyesület tagjai részére rendezett Népmüvelési tanfolyam, mely 
1937. nov. 13-án vette kezdetét, 1938. január hó J8.án nyert befe. 
jezést. A tanfolyamot 1930 óta Vass józsef alsóvárosi áll. el. iskolai 
igazgató, iskolafelügyelő vezeti. A tanfolyam vezetőjén kivül előadók 

voltak még: P. Thun Albin hitoktató, dr. Vereb Lajos orvos, Darvas 
Miklós és Virlics Gyula alsóvárosi állami tanitók. A tanfolyam kere· 
tében elhangzott összesen 60 előadás a valláserkölcs, egészségvédelem, 
gazdaságtan, nemzeti történelem és a hazai földrajz körébőL A tanfo. 
lyamot időközben dec. 17 -én meglátogatta Hullin Antal kir. 
tanfelü~yelő és Hammel Árpád vármegyei népművelési titkár is, akik 
az eWadások meghallgatása után a legteljesebb megelégedésüket fejez. 
ték ki a1. előadóknak és a hallgatóknak. A tanfolyamnak átlag 40 
hallgatója volt, akik mindannyian a7 lfjusági egyesület tagjai. 

A Felsővárosi lfjusági EgyesOlet kulturális és színi előadásai 
nagy érdeklődés mellett és fényes sikerrel folynak mult év novembere 
óta. Eddig a "Sárga csikó" c. népszinmüvet és a "Csárdás" c. operet. 
tet adta elő 4-4 előadásban a lelkes mükedvelő ifjuság. A kulturelőadá. 
sokat Forgách Béla és dr. Bernát Ferenc tartották a magyar szentek-
röl, Szent István honalapitó és egyházi munkássÚR;írc)l, a1. eucharisztikus 
kon&t'OIIIlll:i jeJent#Ss'aér/H r$ t"l7.eJ kapcsniatOM ko1ké-adi-sekről. 
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Forrón szerelett drága jó Nővérem váratlan halála által 
meggy~tört lelkem mélységes fájdalmával mondo~ . családom 
nevében is melcg köszönetet az Oltáregylet •gen lisztelt tag
jainak, kiknek nemcsak megjelenésükért, de igen nagy értékü szol
gálattételükért mondok elsősorban hálás köszönetet. Köszönet a 
III. Rendnek, az Irgalmas Nővéreknek, a Missziós Nővéreknek, 
valamint a Szegénygondozó Nővéreknek, kik megjelenésükkel fé
nyessé tették a szom01·u temetést. Végül me leg szerelette l kö
szönjük ez uton is barátainknak, ismerőseinknek jóleső meleg 
részvétüket 

Űzf. Kemény jánosné 
kir. tanácsos, ny. polgármester özvegye 

Jan. 24-től 26-ig a rk. felsőmezőgazdasági és a polgári fiúis
kola növendékei, jan. 26-tól 29-ig pedig az áll. polg. leányiskola nö
vendékei tarlották a lelkigyakorlatukat jámhor László S. J. kiváló ve
zetése mellett. A Legén.lJegy/et elnöksége az egyleti disztermet bocsá
totta a fiú-lelkigyakorlatozók rendelkezésére. Az igazgatóság ezúton is 
kifejezi hálás köszönetét. 

A Karitász karácsonyi kiosztásának értéke 6oo pengő Yolt. A 
februári uzsonnán Pál/ Gyula gimn. tanár tart vetitettképes előaJásl. 

A Kapisztrán iparos-cserkészcsapat jan. 22-én közös szt. 
áldozásan vett részt, d. u. a cserkészszülők összejövetelén a parancsnok, 
dr. 'P. Horváth Zsigmond teológiai tanár tartott értékes előadást. 

A gimnázium növendékei közül hatvanan Yesznek aészt az 
eucharisztikus kongresszuson. A kongregációs előadások témája a !Uent
évi készület, a hivő főiskolás és az apostolkodó férfiélet. Előadásukkal és 
megjelenésükkel támogatják a kongregáció munkáját: dr. c ... engii 
:J(ándor igazgató és Stíl/er Kálmán tanár. 

A Katoliku& Legényegylet január 9-én tartotta ifjúsági tiszt
újító közgyülését. l. dékán lett Lukács Ferenc: ll. dékán Rorbélv La-
jos:'je~yző Kiss Árpád; vigalmi elnök Pilikta Ferenc. A K~lpin~ 
Leánykör elnöknője Kelemen Erzsébet, je~yzöje Pócs lV1aq:(it, pén7.· 
tárosa Lillinger Gizella. A jan. 16-i kulturdélutánon előadást tartott 
Koncsek jános ll. elnök a "Kommunizmus ról". 

A felaömezögazdaaági iskola növrndékei nagv sik<'nd adt-ik 
elő jan. 16-án a Kulturházban }and ik hittanár Riigyc~:- c. szind,u ith)át. 

Falcsik János és Egyed Mária 50 éves aranymenvcgzött 
háuná~i évfordulójukat jan. 18-án ünnepelt~k meg a Szent Hertalan 
fötemplorahan. Ulmanek Gyula ny. ~im n. tan.!r: áldotta meg a boldog 
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házaspárt és az egybegyült nagy családot megható szavak kiséretében. 
Szereleltel kivánunk mi is számos boldog ével ! 

Boldogult férjem elhunyta alkalmából a hozzánk intézelt 
jóleső részvétnyilatkozatokért magam és családom nevében hálás 
köszönetünket ez úton fejezem ki. 

Özl). Karácsonyi (/yuláné. 

Atkáron január l O.-én nyilt meg az öt hetes háziipari és isme
retterjesztő tanfolyam, melyet a Népművelő Testvérek által kiküldött 
Szederkényi Margit tanítónő vezet. Készitenek lábtörlőket, kézikosara
kat, kézimunkadobozokat, kefe és törülközőtartókat kukoricaháncsból. 

Dr. Döry Gyula földbirtokos 36 gyermeknek szerzett gazdag 
karác!lonyi örömet. Ruha, kalács, édességek és játékok kerültek ez al
kalommal kiosztásra a nemeslelkü földesúr jóságából. Ezenkivül 14 
szegény családot látott el két izben zsírral, szalonnával, sertésaprólé-
kokkal és tüzifával. Isten áldását kérjük a szegények jószívű pártfogó

jára! 

Abasáron ·szent missió volt január 22 28-ig. A missiót P. 
Tarcsafalvy Araklét és P. Szedő Dénes ferences atyák tartották. A 
hivek példaadó buzgósággal vettek részt. 

Füleki András és Salamon Mária jan. 16-án tartották arany
menyegzőjüket a szt. ferencrendiek templomában. Gyermekeik, unokáik 
és tisztelőik nagy számmal vettek részt az örömünnepen. lsten sok ál

dását kivánjuk ! 

Mielött butort vásárol, 
keresse fel gazdagon 
felszereJt raktárarnat ! 

Temetkezési vállalatom minden igényt kielégit ! 

Smóling László 
asztalos mester butorraklára 
és temetkezési vállalata. 
Gyöngyös, Kossuth-u. 23. 

T elQfon: :iJO. Alnpittatott 1867. 
t$ U UA 4 Z W 
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Szerkesztöi üzenetek. 
Ninc& bünöm, nem gyónok .. " lr,cn, l:\'ek makacs mulasz~ " .. 

tása után egy ideig még így beszél. Engedje meg, hogy leírjam Onnck 

n pórúljárt "szent" történetét Nem sL.eretn~m. ha váratlanúl érné va~ 
)amelyik kedves Tudósítóolvasó elmondásaból, azért külön figyelmébe 

ajánlom: 
Egy olasz faluban történt. Egy Giovanni nevű kereskedő a plé~ 

bánosnak mindig azt szokta mondani: "Ne/eem nincs hünöm. Minek 
gyónja/e~ 

E~y alkalommal valamely szabrot kellett a falhoz erősíteni. A 

plébános Giovanninál megvette a vaskapcsot és a kereskedő maga 
vállalkozott annak elhelyezésére. Létrán felment a szoborhoz, mely a 
fal mélyedésében állott. Közben a plébános, aki lent tett~vett, a létrát 

odább mozditotta. Erre kitünő ötlete támadt. 

Kisietett a harangkötélhez és félreverte a hara~gokat. Az embe
rek összefutottak. Mi történt ? Tüz van ? Rablók törtek a községre ? 

A plébános csak harangozott rendületlenül. i.\z emberek izgatot
tan sürgették: mondja meg már, mi baj van ? 

Emberek! Kedves hiveim! Azért harangoztam, hogy meg

mutassam nektek korunk, sőt minden idők legnagyobb szentjét ! Mert 
szent Péter nagy szent volt, ámde ö is vétkezett: megtagadta Kriu

tust ! Szent Ferenc is könnyelmü, vétkes ifjú volt, mielött megtért. 

Maga Szent János ~apostol, az Úrnak tiszta tanitványa is ,·étkesnek 
érezte magát. (1. Ján. l., 8.) Azonban felfedeztem községünkben egy 
nagy szentet, akinek semmi büne sincs s akinek azért gyónnia sem kell. 
Szentebb Szent., Alajosnál is, az angyali lelki.i ifjúnál, ki· ·sokszor szo

kot~ gyónni s elájult vétkeire gondolva. Jöjjetek, lássátok öt ! 

Es most bevezette hiveit""a~templomba. Ott állott Giovanni a szabor 

mellett a falmélyedésben. Nem tudott lejönni, mert a létrát odább~ vitte 
a pap. ldq~es \'olt a harangozás miatt is és csodálkozott, mikor a t(l 
meget bejönni látta. 

Az emberek elke1.rltek mosolyogni P.s han~os megjegyzéseket 
tettek. 

Ez szent) Hánys1.or me~c!-ialt t.~11gem ! 
Ez szent.! A multkor hallottam. hogy káromkodott, azt hit-

tem, menten rászakad az 

És i~y mindegyik 
hatta szeAt voltát. 

ég! 

tudott valamit GiO\·anniról. amivel megcáfol-
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V égre is odaállitották nek! a létrát, hogy lejöheuen. 
Látod, Giovanni mondotta neki halkan a pap 

akartál gyónni és mosl mások gyónták meg hüneidet . .. 
Bizony, ez a Giovanni elég mag.I.Jar jános és nem jános 

, . ' sza}a .... 

15 

nem 

dr u-

K. l-nek. "Leányomat a modern élet iramába készitern fel. Ma 
nem a könyv, lelkivezetés, erény, szerénység kell, hanem önállóság, jó 
fellépés. Sportoljon, autózzék inkább, mint imádkozzék". Kérem, a val
lás még nem foszt •meg bennünket az élet helyes szeretetétől. A »jó 
fellépést<·, életbátorságot, a munkát épp az okos vallásosság teremti meg. 
Van nekünk igazi sportunk: az áldozal sporlja. Bár ezt értenék meg ! 
Koldusrongyokban, állásnélkül, elcsigázott anyai kezekkel gyermekeket ne
velni hát ez heroikus lelki sport ! Autózzék, nevelje okosan, mo
dernül, csak meg ne ölje lelkét. No és még valamit jó vezető leányá
nak! Legutóbb olvastam, hogy több amerikai városban, különösen az 
iskolaépületek köriíl, óriási plakátokat ragasztottak ki, melyek felhivják 
az autóvezetök figyeimét a kis yenki emberpalánták testi épségére: "Ne 
öljétek meg gyermekeinket! Sf[i szereljük öket !" 

Ohió állam még erre is ráduplázott: 

"(Jt[inket sem öljetek meg ! Gyermekeink 1s szerelnek ben· 
" k t , .. nun e .. 

Egy levélből: '> Mi, szegény napszámos, földmíves munkások 
szereljük katolikus vallásunkat, de annak törvényeit tőlünk független 
okokból sokszor nem tudjuk betartani. Imádságainkat, templomlátogatá· 
sainkat sokszor elmulasztjuk. Én érzem hálám adósságát a jó lsten iránt. 
Ezt némileg lerovandó az a szokásom, hogy midőn vállamon a horoló
val, föltett kalappal ballagok ki a szőlőcskémbe, kezem a zsebemben 
l~vő olvasót morzsolja és imádkozom. 

A höl<·s Miska hácsi azt mondta, hogy nincs ennek semmi ér
telme és érdeme ! Igaza van-e neki ? << 

Feleletünk: Nincs igaza. Az imádság mindenkor üdvösséges cse
lekedet. Az irgalmas jó lsten mindig elfogadja a szivből jövő imádsá
got. Az, hogy födött fövel kalapban imádkozik nem von le annak ér

tékéböl. 

Cikkiróknak, munkatáraaknak hálás köszönet. 
A Megfigyelések c. sorozatot hozzuk. Nagyon értékesek. 

M. S. Helyben. Hirdetésügy rendben. 
F. Gy. Helyben. Bocsánat f Hozzuk az uj szöveget. 
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*F élmilló eucharisztikus jelvényt vigPJn~k m;\r a magy :u 

hivek ! 
'Ttc már ,,,J,,áro/Jál! ? l~s a kt'~pt>slapsorozatot ismerrel ;) 

Vásárold meg a jelvényt a plt~ldni<ikon, vaey a lt~~kf,7dt-hhi 

trafikban ! (30 fi ll ér.) 
Egyet ismerősödnél is helyezz el! 

----------------------------------
KOVÁTS KÉZIMUNKAÜZLET 

Gycingyös, M<ity;ís kir;íly- u lea 7. :;7. 

Keresztény háziasszonyok figyeimébot 
eredeti étel- e c e t 

napi áron állandóan kapható! 

Tisztán kezelt, 

Pontos kiszolgálási 
Szolid árak 

NOVOTNY ALAJOS Szent Bertalan u. 9 

Gyermekének örömet, önmagának SZ A D Ó BAZÁRT 
megelégedést akar szerezni? Keresse O 

fel a a barátok h•mplomával szemb~n, 

ahol mindenféle GYERMEK JA'I't!K ot a lt'gnsgyobb választekban éJ a Jeg
olcs6bban Yehet. Raktiron tartok kat imakönyveket c~ioos és izlé::~es kö· 
tésekben. Pa, gyöngy, kókusz. ~yöngyh'iz olvasókat es más egyéb tP-gy
tárgyakat nagy válaS7.télrban a )t'lfolc: ó bb arakon. KPrem a n. é. közönseg 
"mogatását es a kirakatom ~zives mt'gtekinte!1ét ahol mindig a legujabb 
és legszebb játéokat szemlélheti. Tisztet~ttel a SZABO BAZAR. 

·------------------
M 0 V É SZ l !l 
FELVÉTELEK:lj 

BardóczyésTözsér 1! 
fényképészeknél l :1 

HA N ISZ :d 
TÉR 8. :Ji 

Fényképezőgépek, fil-1 1! 
mek, az összes foto j 

cikkek legolc"óbban : 
best.erezbetök. Amatör i 
felv6teleitalegszebbeo, l 

zaluzerGen kidolgozzuk J l l l 

lVIielőtt kalapját besze-... 
rezné, jöjjön el és néz-
ze meg üzletemet ! r 
Kaphatók: gyapjú és 
nyúlszőr kalapok min-

den minöségben l 
Javitisok pontosan éa 
szakszerüen készülnek! 

Kriszt Lajos 
Oyöngyös, 

Kossuth ·u l O. ----· 
'----------------------



Szt. Erzsébet templommal szemben 
legjobban: legolcsóbba.D: 

liiszer árát, 
cseJDege árát 

Pampuk Mihílyníl 
szerezhet be. 
Egy próbavásárlás ós 
meggyőződik róla! 
Pontos kiszolgálás! 

Cserján IDire 

Szolid árak! 

"SZEHETET" DJóDJSZBrfíra 
Yacbott Sándor n. 6. szám. Telefon: 29 - -. -------------~ 

Egyházmegyei Takarékpénztár r. t. 
Eger-gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös, 

Telefon : 230. Telefon : 230. 
LegeiOnylhebb feltételek mellelt folyósit 
kOicsOnOket, vállalkozisokat financiroz, át
utalásokat gyorsan és olcsón teljesit. 
Betéteket könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és legkedvezőbben kamatoztat. l 
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Pannónia-száll ó 

Szobaárak: 2 ágyas 9-töl 
20 pengöig, l ágyas 5 pen
ROtól 12 pengOig. -
Ez árakból a Oyön~yösi 
Katoliku• Tudósító e töfize
tOinek 20 százalék kedvez
mény, 

Budapest, Rák6czi-út 5 
Elsőrangú szálló. - Vidéki 
fölisztelendö papság és kt!resz-
tény urak régi, jóhirü találkozó
helye a főváros középpontjában. 
A legmodernebb felszerelés s ra
gyo~ó tisztaság. FOrdók. Hideg 
és meleg viz minden szobában. 

Sz 616-
vesszők, 

gyDmölcsfák, 

előnyös áron 
beszerezbelök 

SZABÓ GYULA szötötetepén 
GV0NOY0S 

az összes bevált 
jobbfajokban 

------ ------- ·-

Vida Kálmán Hevesmegye legrégibb cukrász
déja szakmábavágó elslSrendíl 
dolgaival vezet. 

Alapftva 1852. Gyöngyös, Főtér 

lagy. kir. Dohánynagyáruda ~~~~~~ia 
Szivarok, szivarkák és dohl\ny
nt:mOek a l e g n a g y o b b v á
l as z t é k b a n vásárolhatok J 

EPERJESSY JÁNOS HENTESÜZLETÉBEN . 
állandóan friaa aertéa éa marhahúa 
Condoa kiazolaáláa. Petőfi-u. 57. , 
fiók: W aehott S...... 2. 
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' Fischer József A la p i t v a: 1H84-ben. 

·vaskereskedő OYINOYGS KUNSA Y BÉLA 
(volt .Hanl[ya" vas-osztAiy) mézeskalácsos és 

állandóan nagy raktár hAztar· vlasziJertyakészltO. 
tási, konyhafelszerelési cikkek- MézsDtemény, méhvlasz, 
.ben,Vasaruk, ipari és gazdasAgi templomi gyertyák 
~zerszámok, kályhák, tfizhelyek nagy választékban ál-

és vadászati cikkek! 
. "KUhne"-féle gazdasági landóan raktiron. 

Gyöngy Ds 
f · gépek nagy l erakata l Zita klráte'·••ca 6 •. 

Honcz FBrBD' (Mltyas-király utca 4. szárn.) 
U Hungária mellett. ~ :.::.~-~~-:=~:= ~;;:;=_; 

Festékház 
Mindenféle 

O l cs ó á r ak! 

festékek, lakkok, zománcok, tubus- és gomb
festékek, vegyszerek, szige1eiO anyagok, 
háztartAsi cikkek, kefe- és ecsetárúk és az 
összes szakma-cikkek kaphatók a legnagyobb 
v á l a s z t t k b a n. Pontos kiszolgálás 

fekete Pál Utóda 
imakclnyvkereskedésében 

(Szt. Bertalan·u. 6.) 
kaphatók : 

díszkötésú imakönyvek, 
celluloid-, kristálycsont., 
bör- és vászonkötésben. 

llagyon szép kivitel I Olcsó ára& l 

Edénykölcsönzés 
BALiZSO YITS edényterestodés 

Mátyás- kirily utca 4. sz. 
Dfsztárgyak, márkás porcellá
nak, zoméncedények, háztartási 
cikkek. Nászajándékokban 
nagy raktár. Szolid árak f 

Pontos kiszolf!álás l 

TOfh ]ÓZSBf úri és papi szabó 
ruhái a lel!modernebb és lesUzlésesebb kivitelben készülnek. 

Gyöngyös, Hanisz tér 2. sz., Luby-advar~ 
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Moln4r .Ferenc úri és egyenruha j Tóth Béla vaskereskedése Kos-
szabósága Pap Melchizedek-utca i-~~~-~_u_tc_a. ____ ----·---· 
16. Öltönyök részletre is készül- ,, Bognár latván hentes és mészá .. 
nek ! , ros Kossuth-u. 18. Ajánlja hentes
______________ ! árú készítményeit ! 

Bardóczy József borbély és fod
rász. Női hajvágás és ondolálás ! 
Károly-király körut 34. 

Legújabb modellekből a legna
gyobb választék legolcsóbban Csé
pány Imréné kalapszalónjában ! 
Sz. Bertalan-u. 

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

Hajagos Nándor köszörűs és kés
árúkereskedő Rózsa-ucea 2. 

Nagy József fűszerkereskedése· 
Károly király-körut 32. 

Hegedfts János kőfaragó üzeme 
és sírkőraktára az adóhivatal mö-
gött. t..pületmunkákat olcsón vál
lalok! 

-----·-------------· --- -
Özv. Kóczián Elemérné dohány- 'Miivészi felvételek minden idö
árudája. Szt. Bertalan-u. 1 O. ben villanyfény mellett készülnek 
-------------~Zsolnai Kovács Imre mütermében. 
Dénes uriszabósága. Kossuth-u. Hanisz-tér 4. 
____________ 2_7_· :c-a-la_m_b_o_s_S_á_n_d_or-.-Sp~ci-ális---~i~ 

Jenes András férfiszabósága lpöjavitások és festések. Hó és sár-
Kossuth-u. 8. Férfi és gyermekru- ~cipöjavitások. Szentkorona Ház. 

hák nagy választékban ! i Bád-- -- k .. - M G l 
., ; ogos mun alt ayt>r yu a 
Oröltessen Szlovencsák jános ésiépület és diszmü bádogos mesternéJ. 
fia hengermalmában. Gyöngyös,~végeztesse.Gyöngyös,Csárda-utca 7sz. 

Petőfi-u. Elvállal minden e szakmába,'ágó 
munkát. Költségvetéssei dijtalan.ul 

1 szolgálok. Hivásra házhoz me§Yelc. 

PINTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és Gyógyárúk és illat-

ó k k dé l szerek, betegápolási 
gy gy eres e se a eg- kvzmetikai, háztarláBi 

olcsóbb bevásárlási forrás! és fotó tikkek l • 

OLVASD A SZIVET, A TE UJSÁGOD! 
Uj Nemzedék: a legjobb riportlap ! 

Vili1aneti tisztaságban a Nemzeti Ujaág vezet ! 
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