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BATRAN-HUEN ! • • • 

V egye: érLeimet kelt bennem a biztatás : Bátorság ! Stabi
lizálni szerelném e sok reményü szóhoz fűzött bizalmat ; st'alyt óhaj
tanék adni neki és értéktedezetet állitani mögéje magam és hon
fitársaim számára egyaránt. S ezt másutt nem találja meg a múlton 
okulé) és a jelent vizsgáló lelkem mint Annál, akit májusban a 
H<'isök-terén ünnepelt a világ, akinek "gy()zelemről énekelhet Nap
kelet és Napnyugat". 

Nem is mondom - hisz' mindenki érzi, hogy biztatásra, 
bátoritásra valóban szükség van. Környezetemen tapasztalom, hogy 
rabul ejtette a kishitűség. a csüggedés, és alig hisz már másnak, 
rnint önmagának. Pedig volt már, aki vigasztalólag bátoritotta ! 
lstt>ni ajkakról hangzott ft:! t> fenséges biztatás : "Biz,zatok, én 
meggyőztem a világot". 1--lasonlóképpen e másik : "En veletek 
vagyok mind~nnap a világ végezetéig". 

Nos, miért csüggedtünk ? Miért nem ismertük meg Azt, aki 
közöttünk van? Nem értékeltük leereszkedését Annak, ki mintegy 
kö1öttünk a megpr~)b<iltatá~ perg()tüzét kiállta. Nem fogadtuk Azt, 
ki mienk akart lenni, nem hallgattunk Arra, aki tudott volna raj
tunk segíteni. Ezért a könny s a bánat, ezért a nyomor és szét
huzá:-;! Ezért a tdszhalottkt>nt hú:o;z évi tsibbadtságba kábult ma
gyar-csüggedés ! 

Lehet ez másként is. A Szabadit<) ereje meg nem csappant. 
A szN~kt Rabja ronthat, kremthet száz világot. De mit tehet az 
aranvhq~v. ha kinr~r·it nt·m haslniíljiík ·~ F.r,')s?akkal h~'í ga1rlagsá-
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gát a V en déglátó s Vendég még az Oltáriszentségéből sem akarja 
reánk erőszakolni ; várja, hogy mi kérjUnk s akkor másként lesz 
mint volt ! 

Ne csak úgy imádkozzunk ezentul : "Uram távozz tőlem, mert 
bűn~s ember vagyok", han,em így "Jöjj el, U ram jézus, T e vagy 
az Ut, az Igazság és az Elet". 

Elsőnek ne a földi kenyeret kérjük, hanem keressük éhes 
lélekkel a mennyeit; mielőtt földi országot kérnénk, epedve kér
jük : jöjjön el a T e országod ! S akkor : bátorság, másként lesz, 
mint eddig volt ! "A többi megadatik nekünk". . . 

Tudjuk, kiben bizzunk és biztosak vagyunk ! A sorvadásos 
inaszakadtak Meggyógyítója az Oltáriszentségben reánk váró, aki 
ki fogja mondani a biztatást a tettre: "Vesd Je a húsz évig nyögve 
lÍÍrt trianoni jármot és menj a téged megillető földre" . . . 

f1a vért kell ontanunk, hogy igazságot szerezzünk jogos ér
dekeinknek, van megbizható Szövetségünk, aki minket el nem 
hagy ; Ő, a Szövetség oltáráról p~ldá~al biztató, jóakarólag mondja 
"bátorság, légy hű mindhalálig, En veled küzdök" - s győzünk ! 

A divatos biztatásra csak az Egek Urában találok garanciát; s 
ha a bátrak kenyerét élvezők kérdezik tőlem, kitől várhatjuk a 
nagy remények beteljesülését : jobb életet, Nagymagyarországot, 
tartós boldogságot, azt felelem, nincs más út rna sem, mint a 
Rákóczi Fe ren c ek útja : a T abernakulumból biztató jézus! Ő az 
t'aj életet fakasztó erő, ha Vele élünk, győzünk. Bátran - hüen ! 

P. Szabó Lipó/. 

A 100 éves Alapitványi Közkórház. 

A gyöngyösi alapitványi közkórház l 00 éves fennállását most 

ünnepeltük. Gyöngyös a közé-p-. és az ujkorban, sajnos nagyon sokáig 

rendezetlen járványfészek volt. Egy-egy pestis, vagy kolerajárványnak 

csak a beálló hideg vetett véget. De amellett, hogy messleföldön alig 

akadt egy-egy szerzeteskórház, itt még más bajok is voltak: a sikátor

szerü utcák, a rossz viz és a csatornázás hiánya. Az előbbi ketté.it csak 

az utóbbi évtizedekben oldotta meg a városrendezés. 

A szörnyü járványok. de különösen a legutóbbi l tB l-es j;\nány 

pus7tit.ÍsiÍn megdühhrnvr t-s a szeretrtt(il ;íthat\ a, V t-n•kt-nyi l~tv;Ín o1-
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vos, Fai gel Pál segédlelkész és mások elhatározták, ho~y kórházat ál

lítanak fel. A tervhez, mely a szenvedö emberiség céljait szolgálja, 

lelkesen csatlakoztak az egyh:ízi ve7etök, köztük Nagy jános prépost

plébános és a közélet sok más kimagasló alakja. Különösen a plébánia 

volt a terv előmozdítója, ünnepeken a templomban erről prédikáltak, 

és perselyeket állitottak fel. A kórház első alapjai azok a fillérek vol

tak, melyeket a papság buzditására a hivek adtak. 

Sokat, nagyon sokat lehetne irni a kórházról, hogyan fejlődött 
egy 6 ágyas düledező romból, mely kezdetben még a betegek bizal

mát is nélkülözte, hatalmas, csaknem 700 ágyas épületcsoporttá, melyet 

messze földről fölkeresnek a betegek. Sokat lehetne beszélni azokról a 

küzdelmekről, melyeket a lelkes és hivatott vezetők a fejlesztés érde

kében vivtak a rekviráló katonasággal és a pénzügyi viszonyokkaL 

A kórházat sokszor lefoglalták katonai célokra, az állam az ápo

lási díjak fizetését a községekre hárította, és ilyen viszonyok közölt va

lósította meg KoiJer jános az elmegyógyintézet tervét, mely nélkül a 

kórház soha nem fejlődhetett voln(l ilyen hatalmassá. 

Ugyancsak ő kezdeményezte a Tüdőbeteg-szanatórium felállítását, 

és a gyermekkórházat Az első már rég áll a Mátrában, az utóbbi fel

állitását az intézet bölcs vezetősége jelenleg tervezi. 

l\1a a kórház dr. Wiltner Sándor igazgató főorvos ügyes veze

tése alatt ismét fejlődésben van. A súlyos gazdasági viszonyok közölt 

is egymást érték és érik ma is az építkezések és alakítások, melyek sok 

és na~y :iegitséget jelentenek a gyöngyösi iparos társadalomnak is. 

. . . A hatalmas tiszta kc>rteremben nyugszanak a betegek. Késő 
este. A Szűzanya szobra előtt pislákol a mécs. Ezelőtt száz évvel is 

ott \·olt ez a szobor a mai helyén. A kedvesnővér végtelen türelem

mel és szeretettel látja el a betegeket. Egy sulyos beteg hánykolódik, 

most megy át a válságon ... 
Számtalan drága emberi életet ment meg a tudomány, társulva az 

önfeláldozással, a felebaráti szeretettel. Egy évszázada folytatja áldásos 

munkáját ez az intézet, illő tehát, hogy mi is hálás szivvel emlékez

tünk meg a dicső alapitc>kt cíl és lsten áldását kérjük, hogy a dicső elő
dök munk;iját az utódok is oly áldásosan folytathassák. 

h. l. 
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Szekfúk 
Mi minden elfér két kicsiny virágban. 

Mételyben fürdött, surbankó legenykék 
Sietnek szembe. Kölykök mind a ketten. 
Olajoson és gépkoromlepetten 
Bámulják csendes, ünnepesti arcom. 

Piros szekfü parádéz gomblyukul,ban. 
Két piros csók két ember gomblyukában. 
Ijedt kiáltás dübörögne számban, 
De hallgatok. Mert szól az egyik szekfű: 

Álomvilágok réme bujt el bennem. 
Jövők lidércét, vérzsilipjét hordom. 
Komisz dandárok földalatti fronton 
Tornásznak s bennem ég az éneklési.ik. 

Itélet gyul a szirmaim tüzében. 
lstenutálat. Kaifás bilincse. 
Akasztófás, pribékes, párás pince 
Apadás, görcsös tengerzúgás, ciklon. 

Milliók könnyét, sóhaját is őrzöm. 
Éhséges arcok, álcázott szerelmek 
Megbujnak lázas Firmocskáim mellett 
És belémszállt a lt>g~ötétdJb utca. 

H;pnotizáltak. Gyülöletvirággá 
ldé1.ett kaján kacajjal a gazdám . . 

És közbeszólt a másik szekfü: aztán 
Hajrázunk horpadt hórihorgas mellen. 

Kiszakadtunk a televény bölcsöböL 
Megátkoznak a földben élő szirmok. 
Két surbankó mellére csavarintott 
S azóta Örült, bagolyszemes lázban. 
Szomjazva, forrón, fonnyadásraváltan 
Szimbolum lettünk . . . 

T oppantam. Megálltam. 
Dermedten, csuklón szavukat csodáltam· 
Mi minden elfér két kicsiny virágban. 

V á rosi l.'llvún 
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Gyöngyösi könyvek ... 

Kies Mátránk tövében fekvő Gyöngyös városkánkról az idP.genek 
csak ú~y félvállról szoktak beszélni. A hirlapok hasábokat írtak a gyön
~yösi kapás milliomosokról, a sok sok jó borról, melyet potyára lehet 
i nni a gyöngyösi vendégszerető termelőknéL De soha sem vették észre 
-azt, hogy Gyöngyös város a Mátra aljának legnemesebb értelemben 
vett vezető kultur központja. Fényesen bizonyitja ezt azon valóság, hogy 
néhány év alatt több tekintélyes, nagy, hazafias, tudományos, történelmi s 
valláserkölcsös irodalmi mű hagyta el a nyomdát. Ezek közül fölemlit
hetjük: 1Jr. Sonwg.11inak a Szabadkömüvességröl és egyébb szociális 
dolgokról irt müveit: Pászlomak_ drága kincsünk, Mátránkról irt sok 
illusztráció\'al ellátott kön_yvét, 1Jr Forgác! Ferencnek a háromszázéves 
gyöngyt;si gimn. történetét, a százéves úri kaszinónk és százéves kórhá
zunk történetét, és Kemény jános kir. tan. Ünnepnapok cimű 500 la
pos, viláRi ernhernél páratlanút álló vallási tudással megirt valláserköl
csi könyvét. 

Kemény jános mélyen átvezette a római Pápa, XI. Pius Szents. 
Atyánknak, a vilá~iak apostolkodásáról írt körlevelét. Civil ember lúé
re irt olyan müvet, amely Lármely magas tudományú teológus pap
nak is dicsé•·etévé vcilnék. 

Római katolikus szent vallásunk legnemesebb és dogmatikus· té
máit oly ki,álóan tárgyalja, hogy az olvasót teljesen meghódítja. Meg
érti azt a legegys1eri!bb müveltségü olvasó is. 

Sok könyvről irjcik a bi,-álók. hogy nem volna s"!a'->ad hiinyo~:tia 
egy há1ból sem. Ez a mondás a legőszintebb értelemben mondhat6 

Kemény jános munkájáról. 
A nentéletü X. Pius római pápa szentséges atya, egyszer a bí-

bornokokkal beszél~etve azt a kérdést adta föl nekik: 
Mi az, ami a lel~:ek üdvére legszükségesebb napjainkban? 
Kat. iskolák é-pitése mondta az egyik bibornok. 
Nem az válaszolta a pápa. 
Templomok épitése 
~em 

.. \ papi pályára buzditás 
Nem. nem rnnndta ta~adóla~ X. l Ji us l'ápa ma atta van lc~-

é~etöhb szükséglink, ho~y minden plébánián bitonyos s1árnú vilá~i hivő 
le~ye 1, akik vallásosan r.t~yogó erényeikkel jó kiképezve. telve apo5toli 

lelkülettel. bátorsá~~al, i~azs;iggal apostolkodjanak. 



c 
Gyöngyösi Katolikus 'l'udósitó 6 

Gyöngyösnek hála lstennek vannak a Szentséges Atya szándéka 
szerinti apostolai. Ilyen apostolt nevelő Kemény jános könyve: a könyv 
százszorosan apostolkodik. 

Előszót a könyvhöz Török Kálmán· egri prolátus kanonok, váro
sunk díszpolgára, Gyöngyösnek mindenkor szereleltel emle~etett egykori 
plébánosa irt. . 

A könyv megszerzésével irgalmassági cselekedetet ts gyakorolunk, 
mert egy szegénységre jutott családot segitünk élni. 

Kapható a könyv Kemény jános özvegyénél, Sz. István utca 3. 
kettő pengőért. 

( . 'P '· . 

Virrasztás. 

Milyen kulónós az, hogy al élő ember arca mennyirc kulonbo
zik a halottétóL A néma ajkak sokszor olyan beslédesek, a márvány
fehér homlokon sok~zor olyan gondolatok ;"?t kérdések su~árzanak, ame
lyeket c~ak a halál érlelht"tett meg annyira, hogy beszélni tudjanak . • l\tt 
hiszem, alig akad köztünk olyan, aki e~y halott előtt állva ha al a 

halott csak egy kissé is érdekelte ne érezne a lelkében vágyako1ást: 
• o csak ébrednél mégegyszer föl. c~ak mé~egyszer \'álthatnék e~y s.d)t 
veled. 

S vajjon, ha a b~z-irt ajk~k m~~~~v~zer szóra nyiln-inak, lu a 
megtört szemekben mégegyszer fölvillanna az élet napsugaras fénye, 
vajJon mit tudn<ínk mondani a halotthoz ? T együk föl, hogy a halott 
egy pillanat•·a visszatérne az életbe, s mi még egy szót intézhetnénk 
hozzá, vajjon hogyan hangzanék az a szó ? 

Azt hiszem, legtöbb esetben ezt mondanánk : Bocsáss meg ! é 
bocsáss meg nekem ! 

Azonban a halottak nem térnek többé vissza az életbe. Aki egv
szer odaért az örökkévalósá~ birodalm.ílM, a földi ítélőszéknél magasabb 
ítélőszék előtt áll. V ágyai hetel j~si .. IPsén~·k helyéről bizonyára szeliden 
mosolyogna, és azt mondaná : Igen ! megbocsátok neked. T esti fü
leinkkel hiába akarn;\nk ezeket a slavakat meghallani, nf"m hallanánk 
meg. Kezünk hiába akarná mele.~en, sz~retettel me~szorítani, az eltávo. 
zott kezét, a halott kezei meghidegültek és megmerevedtek. Nincs híd. 
amely tőlünk a halottak birodalmciba át,·ezetne, s hiába akarnánk hoz
zájuk sietni, hogy hon;;Ín;llllkt~rt. hogy Pg\'(•tlrn jcíséÍgoc; ~ta\ ukc~rt t'li<'

dezzünk. 
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Ismeritek-e a régi történetet, amelyet a mesemondó élet talált ki, 

amikor valaki későn érkezett az őt hivó édesapa vagy édesanya halálos 
ágyához. Csak egy órával ért később, de későn ért. 

Láttam egyszer egy ifju embert összetörni édesanyja halálos ágyá

nál. Csak tiz percet késett. A haldokló szemei merően odaszegeződtek 
az ajtóra: Meg kell érkeznie, ha az utolsó percben érke·l.ik is, hogy az 

édesanya ráadhassa az anyai áldást. Csak tiz perce, hogy az éd~sanya 
szive megszünt dobogn i, amikor fölnyilt az ajtó s berohant a fiu.· Hang

talanul, márványfehér arccal, aztán tompa nyögéssei roskadt a halá~os 

ágyra. Aztán vadul fölugrott és panaszkodva, nyögve sirta: , 
O ! jaj nekem ! megbántó szó volt, amit az édesanyámnak az 

életben utoljára mondottam ... utoljára is megbántottam az édesanyá-

mat, az én jó édesanyámat! 

T együk szivünkre a kezünket ! Ki ne borzadnék, ha arra gondol, 

hogy hirtelen kellene megválnia attól, akit nagyon szeretett, s ha a vá

lás előtt súlyo~. elintézetlen dolgok maradnának. Ki tudna nyugodtan 

vitTdsztani a ravatal mellett, amelyen édesapánk, vagy édesanyánk, a 

férj vagy feleség, a völegény vagy menyasszony, jóbarátunk, ré~i cim

bOt·ánk, meghitt bizalmasunk, kedves vagy keHemetlen munkatársunk· 

föllebbval<>nk, üzletfelünk pihen s ha azt kellene neki mondanunk: 

Ha mégegyszer életre kelnél, ó de másként, ó de egészen másként 

heinnék veled. Dc h.it ha másként bánnánk a halottakkal, miért nem 

váltoLlatjuk meg ,·iselkedésünket az élőkkel szemben ? Miért várunk 
ana az időre, mikor majd a halál nyitja ki szemeinket, hogy láthas-

suk annak az ember-nek aranyos lelki értékét, aki már holtan fekszik 
előttünk. Miért kell mindig azt mondanunk: Volt nekem egy jóba
rátom. Miért nem értékeljük a hozzánk közel álló embereket már 

most olyanoknak, amilyenek a maguk valóságában ? Miért nem mond

juk már most: Van nekem egy jóbarátom, akinél különb senkinek sin~s· 
U jmisés koromban egy tiszteletreméltó öreg plébános me ll ett káp

lánkodtam. Sok jót tanultam tőle. Az iskalánkba járt egy fiucska, akiről 
mindketten ~ondoskodtunk. Kedves, jó fiucska volt, csak a tudomány 

ment szörnyü neheL.en a gömbölyü koponyájába. Amilyen az iskolában 
volt, olyan lett a7. élet nagy iskolájában is. Egy napon megbete~edett, 
az orvos azt mondta, hogy agyvelőgyuladása van. Félig lázas, féli~ 
öntudatos állapotban csak alig ismert rám. Ha meglátogattam, s a kis. 
fehér kezeit a tenyerembe vettem, fáradtan mosolygott és susog\·a mon-

dogatta: 

Tisztelendő . . . Úr ... tisztelendő . fejfájás. 

Sze~ényke összekeverte a szavakat. A meggyötört gyermeki agy

v,.Jiilu•n a tisztt·lenc.lií sz<) üss/eakadt azzal a másik ~-s7<h·al. a ft-jfáji\ssal 



-------
amellyel annyiszor mentegette ma~át, mikor a leckét nem tudta 
mindig fáj a fejem volt a szokásos felelet. 5 most mikor a halálos 

ágyon vergődött, ujra mentegetni szerette volna magát, mintha anélkül 

nem távozhatott volna el ebből a szegény világból - Azonban csak 

igy tudta magát kifejezni: Tisztelendő fejfájás. 

A haldokló fiucska ágyánál sok mindenféle eszembe jutott nekem. 
Nemcsak a fejfájás szó, hanem sok más is, amikkel az emberek egy

más életét keseríteni szokták: Fejfájás ? Igen ! fejfájás, szivgyötrés, lé
lekkinzás. 

Hogyan is mondja a költő? 
Szeress, mig szeretni tudsz ! 
Szeress, mig szeretni vágysz. 

Eljö a perc s tán hamar itt leszen, 

Mikor majd néma sirnál sirva állsz. 

Hitéleti tájékoztató. 
Október hó. 

Szent Bertalan plébánia. 
l. Szombat. Este 6 Órakor Rón.;afiif-ér, mdyd hf.tkozurtpt•k·•n 

egész hónapban este 6 Órakor tartunk, vasárnapokon d. u. i ÓraktlL 

2. Első vasárnap. 9 Órakor ünnepélyes Slcntmi~t>- El' te (l Ó1 akor 
szentbeszéd és litánia. 

6. Csütörtök. D. e. 9 Órakor ünnepélyes gyás1mise a tizcnháro'm 
aradi vértanuért és a szabadsá-5harcban elesett hősökért 

7. Első péntek. Előző csütörtök d. u. 3 órától este 7 óráig gyón
tatás. Reggel 6 órától gyóntatás. A Me n ház kápolnájában egt sz nap 
szentségimádás. 

22. A Szent Bertalan főtemplom felszentelésének évfordulója. 
D. e. 9 órakor ünnepélyes szentmi~e. 

30. Október utolsó vasárnapja. Kri!\ztu~ Királysáv,ának ünnepe. A 
szokott ünnepi rend. 

Szent Ferenerend i plébánia. 
A hónap minden hétköznapján reggelenkint a () o1 ;u ~l<'nlml!'t' 

keretében Rózsafűzér ájtatosságat vé~lünk a szokott módon, lni·t"ttói li

tániával, utána szentségi áldással. Vasárnaponként d. u. 3 (lldkor laJtjuk 
a rózsafüzér ájtatosságot. 

4. Kedd. Assziszi Szent Ferenc lllapit() Aty;ínk ünnepe. E.nP. 
vtló tekint~ttel 8 és 9 órakor is leszn(:k s1entmisék. Este 6 órakor 
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szentbeszéd. litánia és Szent Ferenc Atyánk átköltözésének emlékezete. 
7. Első péntek. Reggel 6 órakor szt. mise Oltáriszentség kitélel

lel és a azokott jézus Szive ájtatosággaL jézus Szive T ánulat havi szent
miséje 6 ó1·akor jézus Szive oltáránál. 

9. V asámap. A 9 órai nagymise előtt körmenet Szent · Ferenc 
Atyánk tiszteletére. 

13. Csütörtök. D. e. 9 órakor Vak Bottyán kuruc generálisért az 
évente szokásos gyászmise. 

16. Vasárnap. Reggel 6 órakor énekes szentmise a Ferences lll. 
Rend élő tagjaiért. D. u. a szokásos havi gyűlésüket tartják. 

17. Hétfő. Reggel 6 órakor rendes szentmise a F t:rences lll. 
Rend me~holtjaiért a Szent Ferenc oltárnál. 

30. Vasárnap Krisztus Király ünnepe. A szokott vasárnapi ren& 

A gyöngyöspüspöki Szent Jinos templomban. 
2. Vasárnap d. e. 9 órakor prédikáció, utána szentmise az Ol

táriszentség kitételéveL 
A többi vasárnapokon: 9., 16 .• 23 .• 30. d.e. 9 órakor szentbeszéd, 

majd énekes nagymise. 
Minden szombat és vasárnap d. u. 3 órakor litánia. 

HIREK. 
Szent Korona házunk disztermének egyik oldalfalában mé

lyedés van. Ezt a ház birtokba vételekor díszes könyvtár szekrény el
helyezesére szántuk. ahol egyházközségi könyvtárat a·lapitunk. 

Novák Henrikné Berta Katóka nyolc diszkötésű »Száz ma
gyarok könyvei" cimü becses müvet ajándékozott kezeimbe. Ezeket én 
a szent Korona ház könyvtárának szántam. Érettük köszönetünket nyil
ványitom. Kérjük kath. testvéreinket arra, hogy kiolvasott köny~eiket 
ajándékozzák köny,·tárunknak. G. P. 

A Kálváriai atáció képek megujitására a megértö intézmények 
és hivek buzgó adakozása és gyüjtése révén eddig bejött összeg 1267 P .. 
25 fillér. Kint van még néhány ív. amelynek összege majdnem 400 P. 

Igy oly összeg fog rendelkezésre állni, hogy szebb kerettel ellátott 
szines stáció képeket rendelhetünk, s azt tekintettel a téli időre csak 
tavasszal hamvazó sz~rdán fo~juk megáldani. 
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Sándor Béla featömüvéaz, tanár restaurálja a gyöngyöstarjáni 
templom müemlék értékü freskóit. A tavalyi külső renoválás után ~yön
gyöstarján népe nagy áldozatok árán belsőleg hozalja rendbe müemlék 
templomát. A helyreállítási munkában úgy tavaly, mint ezidén a gyön
gyösi iparosok müködnek közre. A freskók eredetileg Kracker alkotásai, 
aki az egri Líceum freskóit is alkotta. A munkálatok a Műemlékek 
Országos Bizottsága szakszerű felügyelete alatt történnek. 

A kórház 100 éves jubileuma. Száz évvel ezel()tt nemes csa
ládok a papsággal karöltve létrehozták a gyön~yösi alapitványi közk<)r
házat. Teljesen katolikus alapitás volt. A gondolatot Vezekényi István 
városi orvos vetette fel és ő járt al adományok összegyüjtésr 'égett. 
Ne\'ét Gyöngyösön halhatatlanná tette. de az adományozók llt.'\TI •~ 
meg lettek órökitYe. A 12 ágyas kórházból al oaszág elsó kórhá~ai ki" 
zótt szereplö nagy kórház lett, s ahogy nőtt a kórház. ugy nőtt az em
berisé~ hálája az alapitók iránt. Hány életet mentett meg övéinek a kór-
ház és mennyi szenvedéstől mentette meg az emberek ezreit? E 
kérdések átgondolása után áldásognak találjuk a jó célra adott adomá-
nyokat, mert érezzük az áldás örömét. Bárcsak miné-1 tóhhet adhatnánk 
ilyen istenes célokra. 

Juhász Ferenc, buzgó gyöngyö~i stulíík gyr•mwke ég Székel y 

Béla. szintén volt gyöngyösi gimn<Í7.ist<ínk. ft•hételt nyertek az e~ri hit
tudományi főiskol<in. 

Simon Sándor a lVli~kulc-lllindszcnti picbániára helyeztetett <Ít 
káplánnak. Kn·ánjuk, hogy azt a szereletet éh·ezze új műküdési helyén. 
mint a mi körünkben. Helyét Karácsonyi József ujdiósgyőri hitoktató 
töltötte be. 

Sorkosztot adnak gimnázistáinknak a következő hiveink: Dr. 
Csengő Nándorné {2 nap), Badinszky Lászlóné, Erdős Tivada!·né, Lu
dányi Béláné, Szabó Gyuláné, Kiss Gyuláné, Pampuk Mihályné, dr. 
Harajda Józsefné, vitéz dr. Ki:; Kálmánné, Makránvi F eren~né, dr. 
Szeredy Mihályné, Kollmann Ágostonné, Antal j()z.sdné 2. Varga 
Istvánné, Hegyi Dánielné, Sli járt<) Jenőné, Alapit\ ..íny• Küzkl,rJJ<il (2 

fiunak mindennap ), Soltész Ágnes, Csima Sándorné. Szociáhs mt>gér
tésüket, kiváló jóságukat hálásan köszönjük ! 

Nagyrédei hirek. Özv. Dickné Horv<Ít l.ama nag\ rédei tanitónií 
40 évi buzgó, eredményes szolgálata után nyugalomba ~;mult. Az <>~y-
egyházközség képviselőtestiilete aug. 21-~n tartott gyűlc.'·s~lwn a meg
üresedett tanitói állásra ifj. lnczédy Gyula okl. tanitót Y<Ílasztotta meg. 
~ nagyrédei hivek elhatározták. hogy templomukat Sten~ István 
kuály hal.í.lának q()() i-vt>s t-miPkPrt- h,zadakoJ;í.slHíl ujraf,·.;lr'tik. A 
gyüjtés m;h me~inJult. 
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Anyakönyvi hirek 
1938. szeptember hóban. 

A kereaztség szentségében lsten gyermekeivé lettek: 
Felsővárosi plebánia: Pádár Lajos és Bodnár jolán gyermeke: Margit, 
Bogácsi Mihály és Kerékgyártó Mária gyermeke: Imre, Eperjesi And
rás és Boros Anna gyermeke: Gyula, Borosi Ferenc és T uza Anna 
~yermeke: Ferenc, Tóth Pál és Kis Ilona gyermeke: Károly, Kovács 
István és Bogár julianna gyermeke: László, juhász Imre és Valent 
l\1ária gyermeke: Mária Valéria, Matányi Mária gyermeke: Illés, Bo
LSik józsef és Petrovics Ilona gyermeke: József, Benesik István és 
Csaba Rozália gyermeke: István, Szántó István és Bágyi Anna $tyer
meke: Erzsébet, Viktor József és Barta julianna gyermeke: Ferenc, Béla, 
l\1olnár józsef é~ Frcy Ilona gyermeke: józsef, Keresztesi Ferenc és 
Körösi Em 'll a gyermeke: Márta, Mária, V iz i Gyula és Radóczky Ilona 
gyermeke Endre, Hcgedüs Mihály és Majzik Anna gyermeke: György, 
Fejes István és Sehestyén Margit gyermeke: Ádám, István, Pogány 
Ferenc és Viesner Ilona ~yermeke: Valéria, Szarvas István és Baláz11 
Erzsébet gyermeke: Piroska, Tóth Ferene és Vemyik Rozália gyer
meke: F ~•·ene, V asanitK T e rét gyermeke: É va, F eid J Ó1sef és Gambár 
Borbála gyermeke: julianna, Nagy Terézia gyermeke: Ilona, Csivincsik 
Ferenc és Fülek y Anna gyermeke Imre, W eszner Ágoston és juhász 
Gizella gyermeke: László. 

Alsóvárosi plebánia: Adorján Gyula és Andrási Franciska leánya: 
Katalin, Betik János és Gambár Anna le~nya: Mária. 

Uj családi otthont alapítottak a házasság azentaégi ke
gyelmével: Felsővárosi plebánia: Pruzsinszky Ede és Zilinyi Ilona, 
Forgács lshán és Slűcs Piroska, Rejlik István és Nagy Anna. 

Alsóvárosi plebánia: Szöke István és Nagy Viktória, Kovách 
józsef és Keresztesi Ilona, Tóth Alajos és Csiba Erzsébet, Potye La
JOS és Pataki Erzsébet. 

Elpihentek az Úrban: 

Felst')városi plehánia: Gyuris Magda 4 hónapos, Káli Mária 
J') éves, Vi1i Endre 2 és fél napo!1, Pataki jólSe( 30 éves, Csépány 
Lá!;!ló 20 lu'•napo:;, Cst•pány T f'rél 6~ év~s. Mih:ílyi Árpád 2 évf's, 
Bomsi Ferf'nc 2 hf'tetl, Kis lsl\án 67 éves, Mátramegi István 34 thf's, 
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Szabó józsef 6 hónapos, Táncos Vilmos 33 éves, Bogdány (Szalai) 
István 76 éves, Kormos Vera 3 hónapos, Kis jános 39 éves, Sándor 
István 41 éves, Medvenicz Mária 82 éves. 

Alsóvárosi plébánia: Tóth József 72 éves, Fehér Anna 68 éves, 
Molnár Mária 71 éves, Szőke f•·anciska 78 éves, Cimer Mária 62 
éves, Deák Mária 35 éves. 

Szerkesztöi üzenet. >'70-en voltak". Megértjük, hogy a cikkiró , 
kegyeletet sürget mindenki részéről. Es ez a kegyelet bizon:vára meg-
nyilvánul nem is egy temetői látogatás alkalmával a mélyen érző ,·al
l"ásos hozzátartozók részéről. Szomoru kivétel szegény és gazdag közt 
egYaránt akadhat !· 

. ' 2 

Mind.eiuiemü kézimunka szükségletét beszerezheti 

Máhig Mária 
magyaros kézimunka szalonjában. Szentkorona-ház 

(udvarban.) 

Igazi eredeti népmüvészeti munkák tervezése é~ elönyomása. 

- -

Gyermekének örömet, önmaganak SZ A B Ó BAZÁRT 
megelégedést akar s~erezoi? Keresse 

fel a a barátok t~=mplomával !U:~ mb 3 11, 

abol miodenféle GYERMEK JATt! K· ot a Jegnag)·obb valaszt él-: ban é~ a leg
olcsóbban vebAI. RaktAron tarlok kat. imakönyvek~t c:linos és izlé~tHJ kö· 
tésekben. Pa, gyöngy, kókusz. gyöngyhaz olvasókat és más e~yéh kegy
t,rgy8kat nagy választékban a legolc~óbb árakon. Kérem a n. é. 1\özön!:'eg 
tAmoga&ását és a ktrakatom szives mt'gtekintd:~ét ahol mindi~ a legujabb 
és lelSZebb játékokat szemlélhell, Tisztei~llel a SZABÓ BAZAR 

M Ű V É S Z l ':i AKIUa pNiSt., vAaY: P~8B4 ÉbeLn A l FELVÉTEL~~: 
l 

BardóczyésTözsér:;: méze~kalécsos és 
1,1 

fényképészeknél l.:, vlaszgyertya"észit~~~. 
HANISZ •:J TÉR S. Mézsütemrny méhviasz, 

L'' templomi gyertyt-k 
reoyképezógeo~k. fil· l 
mek, az üsszes foto J, nagy válas:tékban ál· 
Cikkek lPgOICPóhbau ji l .dÓ 
b~nerezh~tők. Amatőr·~ •• an • an raktáron. 
felvételeitalegszebbtm, il Gyongyös 

szakuerfttin k idol g·~-~~~-~_' __ l-~ .. _ ~lj Zita királya6-utca 6. 



. . 

Szt. Erzsébet templommal szembeo 
legjobban: legolcsób ban: 

füszer árút, 
cse01ege árút 

Pompuh Mihólynál 
szerezhet be. 
Egy próba v ;ísárlás és 
mogg,yőzödik róla! 
Pontos kiszo1g21ás! 

Cserján IIDre 

Szoiid árak! 

. ------------- -·--. -- --------

.. SZEHETET" DJóUJSZBrtóra 
Yacbott Sándor o 6. szam. Telefon: 29 - -~ -~ :--~~~-~::-~-=-~-=----=~ 

Egyhiízmegyei Takarékpénztár r. t. 
Eger-g.vöngyösi fiókintézete Gyöngyös. 

Telefon: 230. Telefon : 230. 
Legelönyn~ eb h fel•{ telek me Ilet t folyósit 
kölcsönöket, vállalkolásokal financiroz, át
utal4sokat gyorsan és olc~ón teljesit 
Betéteket könyvecskére és folyósz~mlára 
elfogad és legkt.!dvez5bben kama•oztat. fJ 

-- --- - --.. 



Pannónia-száll ó 

StobJárak: 2 ágyas 9· tOl 
20 penJtt'\iJ;:, J ágyas 5 p~n
"Otöl 12 pengöig. 
Ez árakból a Oyön~yösi 
Katolikus Tudósit0 előfize
lőinek 20 százaiélC kedvez· 
mény. 

Budapest, Rákóczi· út 5 
Elsöran~ú sz~llö. - Vid~ki 
tó isl•elendfl plfps~g és kere~z-
lény U·ak réRi. johuU l t tálkazó
helye a főváros kötéppontjaban. 
A lef;!modernebb fdslerelés s ra
gvo~ó tisz!asá2. FUrdók. H•deg 
és meleg viz minden szobab~n. 

Szölö
vesszOk. 

gyümölcsfák, 

az összes bevált 
jobbfajokban 

előnyös áron 
beszerezbelök 

SZABÓ GYULA sztslötelepén 
GYONGYOS 

Vida Kálmán Hevesmegye legrégibb cukrász
dája szakmáb~vágó elslSrendü 
dolgaival v ezt t. 

Alapftva 1852. Gyöngyös, főtér 
r - -- - ---

Magy. kir. Dohányáruda 
• 

HANISZ TER 10. az. (Főtér) Gyöngyösi Bank mellett. 
Kiváló minöségü bel- és külföldi kü
lönlegességi szivarok, szivarkák és do
hánynemüek a legnagyobb válaslték-

ban !:ó:_k~! ----===== 
Katolikus Szemle 

a katolikus intelligencia legrégibb, legnagyobb ha v i fol yc)irata. 
Évi előfizetési díja 12 P. (Külföldre az évi portókülönhö7et 
2.90 P.) A Szent l!ih·án társulat ta~jainak Pvi l() P. Cím: 
Budapest, VIII. S7~ntkidlyi utt-a ~H 
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Kdrosztóny háziasszon.vok figyeimébet 
TisztAnkezelt, eredeti étel- e c e t 
napi áron állandóan kapható! 

Pun•os kiszolgálás! 
S1olid árak 

NOVOfNY ALAJOS Szent Bertalan u. 9 

Honcz FBrBn~ (M~tyA~_-király u C.:t 4. ttzárn.) 
~ Hungltna me:lett. 

Festékház 
Mindenféle 

festékek, lakkok, zománcok, tubus- és gomb
festékek, ve~yszerek, szige1elö anyagok, 
háztartasi cikkek, kefe· és ecsetánik és az 
ös• us szakma· cikkek kaphatók a legnagyobb 
v á l a s z t ~ k b a n. Pontos kiszolgétis. 

O l c s ó á r ak! 

Fekete Pál Utóda 
fmakdnyvkereskedésében 

(Szt. Bertalan· u. 6.) 
kaphatók: 

diszkntésfi imakönyvek, 
celluloid·, kristálycsorat-, 
bör- és vászonkötésben. 

lagyon Slép k1Yit8l r Olcsó ára& l 

Edénykölcsönzés 
BALiZSO VITS ed6nJteresteci6S 

Mityás király utca 4. sz. 
Dfsztár2yak, márkás porcellá· 
nok, zománcedények. háztartási 
cikkek. Nászajándékokban 
nagy raktár. Szolid árak l 

Pontos kiszol.rálás f 

Tóth lózsBf úri és papi szabó 
ruhái a lellmodernebb és le~ízlésesebb kivitelben készülnek. 

Gyöal(yÖ•, Hanisz tér 2. sz., Luby-udvar. 
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Iparosaink - Kereskedőink 
-Tóth Béla -~ask-er~;k~dis; Kos~ 1 Molnai~ F;·r~nc úri é;- egyenruh~-
suth-utca. ____________________ :szabósága Pap Melchizedek-utca 
Bognár latván hentes és mészá-. J 6. Öltönyök részletre is ké~zül
.-os Kossuth-u. 18. Ajánlja hentes-· nek ! 
clrú készítményeit ! : _ _ __ _ __ _ _ 

- --------· -------
Hajagos Nándor köszörűs és kés- Bardóczy József borbély és Cod-
árúkereskedő Rózsa-ucea 2. rász. Női hajvágás és ondolálás! 

--Na~;- "J-Ó;a;f-- füszerker;;kedése Károly-király körut 34. 
Károly király-körut 32. 1--------------------------- --

--H----d·~--J .--- k"f ---; -.. -- .Legújabb modellekből a legna-
ege ua an oa o ara go u z eme 1 , , , • 

és sírkőraktára az adóhivatal mö-:gyobb valasztek legolcsobban Cse-
l • I · · k l l ' . 'b r gött. t.pületmunkákat olcsón vál-:pany mrene a apsza onJa an. 

lalok! :Sz. Bertalan-u. 
MOvéazi felvételek minden idő-; --- -- -- ---- -
ben villanyfény mellett készülnek Özv. Kóczián Elemérné dohány
Zsolnai Kovács Imre mütermében. árudája. Szt. Bertalan-u. J O. 

Hanisz-tér 4. ------ ---------------------

G l b---5 --;----d - 5 . ,1. . Dénes uriazabóaága. Kossuth-u. 
a am oa an or. pecta ts ct-

pő ja vitások és festések. H ó és sár- ___ __ _ __ _ _ 2 7· 
cipőjavitások. Szentkorona Ház. 1 K _ ___ _ __ __ , atona Ernő műköszörüs 

Bádogos munkáit Mayer Gyula Kossuth Lajos utca J 2~1 
épület és diszmü bádogos mesternél 
végeztesse.Gyöngyös,Csárda-utca 7sz. Spányik l. utóda l:Jjvári Rudolf 

Elvállal minden e szakmábavágó órás és ékszerész Gyöngyös. 
munkát. Költségvetéssei díjtalanul Kossuth-u. 15. Nagy raktár 
szolgálok. Hívásra házhoz megyek. zseb- és karórákban (Doxa, 

•• -j Omega, OLMA, Cláró, Zenith, 
Orölteaaen Szlovencsák jános és stb.) ébresztő-, asztali- (Bim
fia hengermalmában. Gyöngyös, bam, W eaztminater) és fali 

Petőfi-u.!órákban, valamint ezGat- és 
arany árukban. 

PINTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és Gyógyárúk és illat-

ó k k d é l szerek. beteg á pol á si gy gy eres e se a eg- kuzmetikai háztartállÍ 
olcsóbb bevásárlási forrás! és toló cikkrk r 1 



~-~ 

Fógel Gyula 
• 

óra•üves, ékszerész és [lát
szerész. Eteraa, Alpiae, Tellas, 
Wyler órák egyedárasit6ja. 

Óra és sze•üveg kiilöale;-es-
segek .. 

... 
Uvegcsiszolások. 

Telefon: 
388 Sze•üvegek recept szeriat is . 

• 
Gyöngyösön 
Haal•z-t6J"l2.01"8zá.rzá•zl6 meUett 

A leJ[modernebb 

temetkezési vállalat 

Halottszá ~li tás. ex
; l humélés az orszag 

l 
: 1 egész területén bár-
i l honnan·bárhov6 !B· 
i . 

1 
•

1

, ját autómon a let-ll jutanyosabb lllron. 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH-UTCA u. 
TELEPON HIVÓ: 310. 

Akar Ön 

olcsi.n vásárolni? 
Akar On 

pénzéért jó árút kapni? 
Akar On 

megbílha1ó helyen előzékeny 
· kiszohcalásban aészesOJni ? 

Mlndezt megtalálhatja a 

gyön&Jösi HaD&Jiban. 
A 

HANGYA 
árúi megbízhatók, 
naponta frissen érkeznek. 
Rendes havi vásárlóknak 
kedvezményt ad. 

Szivea érdeklődésre a ,,Hangya•• 
irodAiában felvilálo&iláll nyujtunt 

Az ilazcatóúg;. 



Pártoljuk városunk egyedüli 
katolikas pa~írkereskedését 

Könyv, papír 
és irószerek 
elóayös beszerzé-
si lorrása 

A Katolikas Kalturház papírkereskedése 

Mielött butort vásárol, 
keresse fel gazdagon 
felszerelt raktáramal ! 

Pap Melchizedek 
utca. Teleloa: 88 .. 

Temetkezési vátlalatom minden igényt kielégit 

Telefon: 330. 

MieUitt kalapját besze-~ 
rezne. jöjjön el és néz-
ze meg Dzletemet l l 
Kaphatók: gyapjú és 
nyúlszőr kalapok mln-
. den mi nőségben r 

Javitisok pontosan él 
szakszerel en készfilnell! 

~ 

Kriszt Lajos 
Oylla1yGs, 

Kos.sutJt·u 10. 
• 'r ~ 

Smóling László 
asztalos meater butorraklára 
és temetkezési vállalata. 
Gyöngyös, Kossuth-u. 23. 
Alapittatott 186 7. 

- ·-------------

Fischer József 
:i vaskereskedő úYGNOYGS 

l (volt • HanKya" vas- osztály) 
. Allandóan nagy raktár háztar 
, tási, konyhafelszerelési cikkek· 
: ben,Vasáruk, ipari és RBzdasag, 
izerszámok, kálvhák, t(izhelyek 

és vadászati cikkek! 

"KDhne"-féle gazdasági 
gépek nagy lerakata! 
------------
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