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Ha majd visszajönnek • • • 

lrta: dr. Somogyi István. 

A szürke, ködfoszlányos ég alatt, ahol szomorúan hulló őszi 
e.sű egyhangu kopogása fekszik a lelkekre, a magyarnak maradt 
térségeken szent vágyak tüze lobog minden hajlékban, a nagy 
beteljesülések előtti pillanatok feszültsége üli meg a sziveket. Húsz 
esztendő minden reménysége, álma, esdő imádsága és könnyes 
könyörgése! Húsz esztendő tengernyi óhaja és törekvése mintha 
meghallgatásra talált volna a nagy lsten előtt s véget érne bün
tet~se, amellyel reánk nehezedett Pr()sen sujtó keze. Minden szem 
a trianoni határokon tt'•lra néz, be akarja magát fúrni annak he
gyei és völgyei közé, minden kar oda lendül, minden vágy arra 
felé száll, ahol rabtestvérek ezrei várják a nagy pillanatot, mikor 
ujból találkozhatunk édes anyánk, az ősi haza ölében. 

E nagy akarás feszültsége izzik a levegőben mindott, ahol 
magyarak élnek s napi gondok, a sorssal való keserves vivádások 
hallgatnak el és szelidülnek le abban a magasztos vágyban, hogy 
adassék végre igazság a mélyen megbántott magyar nemzetnek. 
Szivek nyilnak meg, lelkek ölelkeznek, szavak zuhognak, dacos 
elszánások suhognak bele abba a hazug és komisz alkotmányba, 
melyet trianoni békének nevez az emberiség. » Mindent vissza«, 
harsogják a tömegek falun és városon egyaránt, s a sodró erejü 
lendület félelmetes erejével viharzik fel a nagy akarat, elsza
kadott véreinkkel való egyesül~sük megvalósitására. 

Szinte az utolsó pillanathan történik mindez. Akkor, midtin 
a lélek már meggyengülten nf.z a biztos megsemmisülés el~, a 
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sziv fásultan várja egy . szomoru vég reménytelenségét, s a meg· 
roppant erő megadja magát a kikerülhetetlen összezúzásnak . . . 
Húsz év még h<Ssi lelkeknek is nagy próbatétel . . . két teljes 
évtized ítéletes korszaka még Herkulesek ellenál1ását is megtöri. 
A folytonos kín és gyötrelem, az áHandó bizonytalanság, az or
dító kietlenség szörnyü hidege, mely elcsat0lt véreink osztálytársa 
volt . . . már tovább nem volt kibírható. 

Mert tudjuk-e mi, hogy mit szenvedtek ők ezalatt a 20 
esztendő alatt ? Felmérjük és méltányoljuk-e sivár és kietlen hely
zetüket ott az idegen hatalom halálos szoritásában ? 

Tudjuk-e mi, akik ha bajban, ha gondban, ha keserüség
ben is, de itthon éltünk, hogy mit jelentett aL elszakított r~szeken 
magyarnak lenni ? Ismerjük-e a pokolnak ezernyi gonoszságát, el
vetemültségét és aljasságát, melyek mind a mi le5tvéreinkre zu
hogtak és ömlöttek szakadatlanul ? 

Tudjuk-e mi, hogy mit jelent kivert kutya életét élni egy 
ellenséges és rideg világba kitaszittatni, ajtókról elkergettetni, a 
kínok kinját vonszolni minden keservesen megtett lépésnél ? 

Tudjuk-e, hogy mit jelent jogok n6lkül élni, a hatalomtól 
megrettentelni és folyton üldöztetni, napszünt - nap hal1ani, hogy 
feleslegesen vagyunk a világon, hogy kiirtásunk, elpusztításunk 
nem bűn, hanem erény, nem aljas gonosztett, hanem hősi nem
zeti gesztus ? 

Tudjuk-e, hogy mit jelent az, ha valaki, ha ezrek és száz
ezrek hiába panaszolják a jogtalanságot, ha hiába mutatnak a 
sebekre, melyeket gonosz kezek korbácsa szakitott testükön, nincs 
elégt~tel, nin~s n1egtorlás, nincs védelem, nin<. s oltalom sehol ? 

Tudjuk-e, hogy mit jelent másodosztályu állampolgárnak 
lenni, akiknek csak kötelességeik vannak, de jogaik nincsenek, 
mit jelent rabszol~ascnban tengfidni s megláncoltan verekedni a 
kegyc~tlen élettel minden betevő falatért ? 

Tudjuk-e, hogy mit jelent folyton a sötétségben 
meleget nem kapni, soha az állam védő kezét, nem 
nem csak durva csapásai alatt húzni az iaát ? 

~ 

élni, soha 
érezni, ha-

Tudjuk-e, hogy mit jelent kétszeres és háromszoros adót fi
zetni, verejtékes munkák gyümölcsét elorozva látni, tudjuk-e hogy 
mi az, csak áldozni, áldozni mindent de mindent egy szivtelen és 
komisz államnak, de nem kapni tőle védelm(·t soha és sehol. 
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Mindezeket ne felejtsük el, ha majd visszajönnek 

A szent pillanatokban, midőn összefolynak könnyeink, mikor 
felzendül ajkunkon az » lsten hozott testvér« üdvözlése, midőn ke
zeink összekapcsolódnak, hogy egymást ne eresszük el többé, gon
doljunk az ő 20 éves szenvedéseikre s legyünk szereté) testvéreik 
egész életünkön keresztül. T együk nekik vidámmá és boldoggá az 
új ősi otthon_t, hogy elfelejtsék a kínokat, a gyötrelmeket, melyek 
oly hosszu időn át marcangolták őket. Legyen ez a haza valóban 
szeret() anyjuk, legnagyobb földi kincsük, mely letörli könnyeiket, 
meggyógyítja sebeiket s visszaadja nekik a mosolyt és az öröm 
zenéjét s vidám kacagását. 

Mi pedig vessük le gyarlé>ságunk és büneink ruházatát, kor
bácsoljuk ki körünkböl a széthuzást, a gyülölködést, ezeket az 
ősi átkokat és szörnyü társait, legyünk igazán magyarok, szivből 
és lélekből magyarok, akik egy szent és nagy gondolat és vágy
ban akarunk csak élni, ezért akarunk dolgozni, ezért, amit úgy 
hirdet minden magyar ajak . . » mindent v1ssza «, 

Halál vagy feltámadás 1 
Irt a: P. Puszta y Gábor. 

Szereleltel hozzuk a neves 
veszprémi misszióspásztor 
ci/ekét. Szerk,eszlő. 

Ez a nagy kérdés mered ma minden igaz magyar lelki sze
mel elé. Gyülésezünk, tüntetünk, szánokolunk úton-útfélen és eköz
ben marad minden a régiben. Hanyatlik egyre a magyar-géniusz, 
- fogy a magyar ifjuság és zsugorodik az ősök által szerzett 
Nagymagyarország csonkja, mert rni fo~yunk és mások népesitik 
be az atyai örökséget. 

Szent István király évében országnagyobbadást várunk mind
annyian. De a hit, erkölcs és léleknagyobbodás elmarad ? -
Ezek nélkül nincs jellem, kihal a becsület, kisszikkad a lélek, 
megszünik a hitvesi hűség, felborul a család és csirájában elsor
vad a jövő virága - a gyermek. Lélekujhódás és vallásos ma
gyar kell, akkor a politikusok nélkül is megoldódnak ezek a 

prohlf.mák. 
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Minderre ·csak az a válasz -- ja nehéz a megélhetés i 
~~rdekes -- épen ott nincs panasz, ahol igazán minimális a jöve
delem. - A szegényebb családok népesek, az ezerpengős jöve
delemmel rendelkezöké viszont néptelenek. E magyarirtás követ
kezménye szörnyü. A házasságadta joggal való visszaélés szüli 
az egyre nagyobb tért hódító féltékenységet, ennek okát a hüt
lenséget és a következményét - az elválást. Igy megy tönkre 
a család. 

Az egykés gyermek nem tanulja n•eg, mit jelent áldozatot 
hozni, lemondani a másikért, mert kis körében minden és min
denki érette van. Ezt szeretné lelnőtt korában is. S mivel nem 
találja, szeretetlen és szivtelen lesz nagy százalékban. Ez 
idézte elő a szociális bajok nagyrészét. 

Az élvezetet kereső házastársakra öregkorban szenvedés vár, 
mert a véletlenül lett, elkényeztetett gyermek serdülő korban nem 
a féltett »játékszer« és házibálvány már és nem is az öreg~or 
támasza, hanem a szenvedést szenvedésre halmozó )) kereszt» . Al
litásom igazolására álljon itt két példa, amelyekkel missziós utjaírn 
alkalmával találkoztam. Az egyik intelligens körben, a másik föld
mives családban játszódott le. 

Az egyik városban elém állt egy fiatal orvos ezzel a fur
csán hangzó kijelentéssel: »Főtisztelendő uram, én nem tudom 
szeretni a szüleimet. << Kérdi) tekintetemre ezt válaszolta. >' Tiz 
évre születtem szüleim házasságköt~se után és több testvérem nem 
is volt. Mint orvos nagyon jól tudom, többen is lehetnénk test
vérek, ha szüleim lsten paranLsa szerint élnek. Szeretnek, becéz
nek ma is, de én nem tehetek róla, bizonyos undorEélét érzek, 
valahányszor velük beszélek, mert tudom és érzem, hogy a sze
retetük tulajdonképen nem nekem, hanem a véletlenül lett vala
kinek szól. « Az orvosnak igaza van. 

A másik 21 éves és már hároméves nős földmives ember 
Ő is, felesége is egykés család sarja, természetes elváltan élnek -
egyik sem tudja mit jelent türni és hogy mifán terem a lemon
dás. Szeretik egymást és mégsem tudnak egymásért áldozatot 
hozni. Az öreg, támaszra szoruló szülők gyengéit pedig nem tud
ják és nem is akarják elviselni s mikor ezért szót emeltek, -
jött a szülő arculcsapása, a porbasujtás és mcgtaposás. Hát ezért 
küzdött a szülő ? Magamhoz hivattam a fiatalokat, hogy meg
dorgáljam és bocsánatkérésre birjam. A fiatal férfi mentegetód-



Gyö~yösi Katolikus Tudósitó 5 
-------··-·--------- ------ ·-----

zése megdöbbentő volt. »Kérem, főtisztelendő ur, én nem tehe
tek róla, ilyen hirtelen vagyok. Szlüeim a hibásak, mert elké
nyeztettek. Egyedüli gyermek vagyok, mindent megengedtek. « 

Kedves olvasóm, biráld el magad mindegyik esetet, mert a 
szentistváni lelkület kialakitásánál te rád is nagy szerep vár -
rajtad is mulik, mit hoz a jövő: - halált vagy feltámadást ? 

Az igazi édesanya. 

Nagy társaság volt együtt. Hölgyek és urak. Komoly, findmldkű 

emberek, akik a hétköznapok óráit munkában töltötték és nem mentek 

el behunyt szemmel, a maguk jómódját élvezve, mások nyomorusága 

mellett. Beszélgetés során szó került az édesanyákróL Majd mindcnki 

tudott egy-egy kedves, vagy megható történetet. 

Hát ön, mit tud ön az édesanyákról, doktor ? -- kérdezte a 

háziasszony az egyik -középkoru, s szemmel láthatólag gondolataiba mé

lyedt urat. 

Az orvos kissé zavartan felelte : , 
Igen, igen, éppen ez járt az eszemben. Egy édesanya. Es 

valahogy úgy képzeltem, úgy él a lelkemben, mint az igazi édesanya. 

A társaság kérésére aztán mindjárt bele is kezdett elbeszélésébe. 

* * * 
, A tüdőbeteg osztályon haldoklott egy 13 14 év körüli kisfiú. 

Edesanyja egy fejkendős munkásasszony ott ült mellette és a kezét fog

ta. A gyermek n€m beszélt. csak néha-néha felnyitotta nagy k~k sz.e

mét és ránézett anyjára. De ebben a tekintetben benne voltak aki 

nem mondott szavak: Hála Istennek, hogy te itt vagy édesanyám és 

nem kell egyedül, elhagyatva meghalnom, mert ennél rosszabb talán 

nincs is a világon. 

A ~zemközt lévő ágyban egy fiatalember feküdt. U~yancsak S!J

Iyosan tüdővészes, az ö napjai is meg ·voltak már számlálva. Csende

sen összekulcsolt kézzel nézett át a haldoklóhoz, de nem rajta, hanem 

az édesanyján nyugodott a szeme, aki ott ült az ágy mellett moldulat

lanul, szótlanul, de tehe Lijdalommal. szeretettel, odaadással gyermeke 

iránt, akit a halál elszakítani készült tőle. 

A fiatalember amint késöbb megtudtam - árva volt. Egye-

dül. idegenek közölt niitt ie!. Nem volt senkije. Ételül azt _kapta, amit 

m:isok m~~ha~ytak. Huh;íja al \'olt, amit mások elnyüttek. Es mindig 
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az volt az álma, milyen gyönyörű lenne, ha neki is volna édesanyja, 
aki hazavárná, megsimogatná, megcsókolná, puhameleg ágyat vetne neki. 

A kisfiu ágyához egy apáca lépett s halkan mondani kezdte a 
haldoklók imáját. A gyermek ziháló lélekzete lassan elakadt. A halál 
árnya suhant végig a termen. Az anya feltörő zokogással borult az 
ágyra. Aztán jöttek a nővérek. Egy fehér lepelbe burkolták a halottat 

és elvitték. Az anya néhány pillanatig még az ágyra borulva maradt, 

aztán felállt és támolyogva megindult a kijárat felé. Dc ekkor kétségbe
esett kiáltás hangzott fel mögötte: 

- Anyám! Anyám! 
Az ass~ony megremegett. l\1egfordult. Nem a gyermeke, a sze-

gény Jtis halott, hanem az idegen fiatalember szólt utána. Kitárt karral 

ült az ágyban és félig sírva, beteg, re 1c~dt han~ján ismételte: 
Anyám! Anyám! 

Az asszony odament hozzá, föléje hajolt és megkérdezte : 
- Az édesanyád után vágyakozol, te szegény ifjú? 

Nincs édesanyám ... Soha nem JS ismertem sírta a 
fiatalember. Pedig úgy szerelnék . . . 

Az asszony, ez a szegény íejkcndős munkásass1.ony ebbt'il a né
hány szóból is rögtön megértette, mi mehetelt végbe a fiatalember lel-

kében. Fájdalomtól sajgó, összetört anyai szíve megdobbant a szenve

désre. Átölelte az idegen fiút, magához szorította. Megcsókolta. Simo

gatta. Vigasztalta. És a fiú az asszony kezét fogva, a maga tizennyolc 
esztendejéről megfeledkezve, mint egy beteg gyermek sírta : 

A , . l , ' u . . d 'l ) - - nyam, ne menJen e , anyarn . . . . gye 1tt mara na am .... 

* * * 
Az orvos hangja elfátyolosodott. 

Szégyen ide, szégyen oda. mindig meghatódom, ha eszembe 
jut ez a jelenet. Ez az egyszerű asszony talán nem is tudta, hogy a 

világ legszebb cselekedetét vitte végbe, amikor vérző szíve szerelelél 
odaadta annak az idegenne/e. . . Kedves barátaim, higyjék el, amil 
azóta én hiszek, igazi édesanyának lenni azt jelenti: mindcn/.:.inek anyja 
lenni. 

Hitéleti tájékoztató. 
Hovember hó. 

Szent Bertalan plebánia. 

l. Kedd. Mindenszentek ünnepe. Délelőtt a szokott ünnepi rend. 
Délután a vecser~yét !él 3 Órakor. tartjuk, utána rövid gyászvecsernye 
lesz, amelynek vegeztevel körmenelileg megyünk ki a temetőhe. A te-
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metőkápolna előtt ájtatossá\_l.ot végzünk az összes elhunyt hivekért, ez

után a hősök sirjánál gyás!ünnepélyt tartunk. Az ünnepély után viss7..a

jövünk a Szent Bertalan templomba, ahol Liberát mondunk a megholt 

hivekért. Este 7 -B óráig harangozás, amely ahtt imádkolunk az el
hunytakért. 

2. Szerda. Halottak 

összes megholt hivekért. 9 

gel 7 órakor gyászmise. 

napja. 8 Órakor ünnepélyes gyászmise az 

ó~·akor diákmise. A temető kápolnában reg-

4. Első péntek. Előző csütörtök délután 3 órától 6 óráig gyónta· 

tns a Szent Bertalan templomban. Reggel 6 órától gyóntatás. A Men
ház kápolnájában egész nap szentségimádás. 

5. Szombat. Szent Imre herceg napja. Reggel B órakor a ma

gyar ifjuság védőszentjének tiszteletére szentmisét mondunk, amelyen az 

iskolás gyermekek részt vesznek. 

6. Első vasárnap. 9 órakor ünnepélyes szentmise szentségkitétellel. 

Este 6 Óralwr szentbeszéd és jézus Szive ájtatosság. 

Első vasárnap délután fél 5 6rai kezdettel tartja a Szociális T est

vérek Társasága »Emlékeztető,. estéjét kedves elhunytjainkról a Szent

korona házban. 

7. Hétfő. 8 órakor gyászmise az egn főegyházmegye elhunyt 

érsekeiért éf. püspökeiéi t. 
8. KP-dd. 8 Órakor gyászmise az egn főegyházmegye elhunyt 

pap jaiért. 
9. 8 órakor gyászmise az egri föegyházmegye elhunyt tanitóiért 

és kántoraiért. 
1 <}. Szombat. Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe. Indulás a Szent 

Bertalan főtemplomból fél 9 Órakor. 9 Órakor a Szent Erzsébet temp
lomban szentbeszéd, kúrmenet és szentmise. 

27. Advent első vasárnapja. Adventben minden hétköznapon 

reggel fél 6 órakor roráte. 

Sze nt Ferenerend i plébánia. 

l. Kedd. :vlindenszentek ünnepe. D. u. 3 <1rakor ünnepélyes 

vesperás, melynek végeztével körmenetileg a temetőbe vonulunk, ahol 
a szokott ájtatossá~okat végezzük el sz. bP.széddel egybeköt,·e. Utána 

visszat~rünk a templomba s ünnepélyes Liberát végzünk az 6sszes 

me~holtakért. Este 7 órától egy órán át megszálainak a harangok ke
~yeletes megemlékezésül az összes megholtakróL Ezalatt közös imaórát 

vé~zünk templomunkhan a szenvedő lelkekért. 

., 
··, 

~l 
'· 

,·· 
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1. Szerda. Halottak napja. Szentmisék reggel fél 6 órától lesz

nek. Az összes holtakért 8 órakor végzünk ünnepélyes gyászmisét. 

4. Első péntek. Reggel 6 órakor szentséges nagymise, jézus Szive 

ájtatosság. A jézus sz. Szive társulat miséje 6 órakor a sz. Sziv oltárnál. 

6. Vasárnap. A délutáni litánia után a Rózsafűzér társulat havi 

sorsolását tartja. Reggel 6 órakor a jézus Szive társulat offertóriumos 
. , . 

mJSeJe. 
19. Péntek. Szent Erzsébet ünnepe. Reggel 6 órakor énekes 

szentmise lesz Szent Erzsébet tiszteletére. 
20. Vasárnap. Reggel 6 órakor énekes nagym1se a III. rend élő 

tagjaiért. 
21. Hétfő. Reggel 6 órakor szentmise a ferences lll. rend meg

holtjaiért a Sze nt Ferenc oltárnál. 

27. Vasárnap. Advent eső vasárnap ja. 

28. Hétfő. Mától kezdve mindenik hétköznap reggel fél 6 óra

kor hajnali szentmisét tartunk. 

November hó folyamán a megholtak hónapjában igyekez-
zék minden buzgó hivő megholtjaiért sokat imádkozni, jószivvel ala

mizsnálkodni és érettük szentmiseáldozatot felajánlani. 

A gyöngyöspüspöki Szent János templom. 

l. Mindenszentek ünnepén d.e. 9 Órakor szentbeszéd, majd nagy

mise. D. u. fél 3 Órakor Mindenszcntek litániája, utána körmenet a 

temetőbe, ott szentbeszéd és ájtatosság a megholtakért. Visszatérés a 

templomba ünnepélyes liberára. Este 7 órától egy órás harangozás, mi 

közben szentolvasó ájtatosság a templomban a megholtakért. 

2. Halottak napján 7 és fél 8 Órakor csendes misék, majd 8 óra

kor Iiberás gyászmise a megholtakért. 

6 13 --20-án d. e. 9 Órakor szentbeszéd, utána nagymise, dél

utánonkint 3 Órakor litánia. 20-án szentmise a Mária-társulat elő tagjaiért. 

21-én Liberás gyászmise a Mária-társulat megholtjaiért 

27 -én Advent első vasárnapján reggel 6 órakor sz. mise, mise 

közben szentbcszéd. D. u. 3 órakor litánia. Az ádventi szent időben 
naponta fél 6 Órakor Roráte. Minden szombaton d. u. 3 órakor litánia. 
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HIREK. 
Fények a novemberi sötétben . . . Novernber . . . ez 

a szó elég, hogy magunk elé képzeljük a szemergélő esőt, a ta
padó sarat, a sürű ködöt, a korán leszálló, végevárhatatlan esté
ket, a komor hideget . . . szávai mindazt, ami arra késztet, hogy 
összehúzzuk a kabátot és gyorsan szélpillantva keressünk magunk 
körül rneleget, világosságot, szeretetet, vigasztalást. De milyen 
nagyjelentőségű minden külső hidegsége rnellett is ez a november ! 
Milyen ragyogó ! A szentek egyességének napja és holdja világit. 

Napja : a megdicsőült szentek ! 
Holdja : a szenvedő lekek. 
A "napunk" segit. A szentek lelke gyároolit ! Magyar 

szentjeink a csonka haza testére fonják csókjaikat.. . Meddig 
még?! A világító hold: a szenvedő lelkek! Elhunytad, a leg
drágább halott! Emlékezzél! A szentmise áldozat, ima és jócsele
kedet kegyelmeivel segíts rajtuk ! Segits, segits ! ... 

Agrárifjuságí mozgalom. Élénken emlékszünk még arra a lel
kes gyöngyöshalászi agrárifju csoportra, amely szept ember 4-én daltól 

hangosan, árvalányhajas kalappal, rézfokossal, nemzetiszinü zászlóval, 

karjukon a •> KALOT<' (Katolikus Agrárifjusági Legényegyletek Or
szágos Titkársága) karszalaggal végigvonult Gyöngyös város utcáján. 

A gyöngyöshalászi agrárifjak voltak. 

Ilyen ifju ma már több mint 150 ezer működik egyesületbe tö
mörülve, közös országos programm szerint. Az Eucharisztikus kongresz

szuson 20 ezren vettek részt közülük. 

Nálunk, Gyöngyösön a földmives ifjusági egyesület évtizedek óta 
szép eredménnyel működik az alsó és felső városban. Ez évben uj 

tartalommal és lendülettel fog majd előreszökni, mert kapcsolódni akar 

a Kalot-hoz és annak a szellemében akar tovább dolgozni. Hogy az 
ifjak ezen uj gondolattal és tartalommal töltekezhessenek, a gyöngyösi 

és környékbeli községek gazda ifjainak és földmives ifjainak legkiválóbb
jai számára folyó november hó 17 -től 21-ig ugynevezett agrárifjusági 
vezetőképző tanfolyamot fogunk rendezni. A háromnapos tanfolyam tel
jesen zárt tanfolyam, közös étkezéssel. A helybeli ifjak csupán éjjeli 
szállásra mennek haza. 

Fölkérjük ennek kapcsán az ~lsó és fölsővárosi gazdaifjakat, hogy 
vezetőképző tanfolyamra jelentkezzenek a S1.ent Bertalan plébánián. 
A kedves s1.ülőket pedi~ kérjük, hogy pártoltSta~ként támo~a~sák ifjnik 
lendületes mo1.~almát. 

i ,, 
i 

l: 
l! 
i: 

i. 
:• .: 

ll: 

l. 

,, 
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A Karitászban szeptember jelenti a két hónapos nyári vakáció 
után az uj munkaév megkezdését s egyuttal a szokásos, minden hó má
sodik vasárnapján megtartott szeretet uzsonnákat is. A tagok örömmel 
folytatják munkájukat, mely a nyár folyamán sem szünetelt teljesen, 
hiszen a jótévő szeretetnek nem lehet pihenése. A nyár előtti munkaév 
az Eucharisztikus év emlékére 188 szegényiink ebédeltetésével ért vé
get. Szt. István jubiláris esztendejét pedig ugy tehetjük emlékezetessé 
a szivekben, ha fokozottabb mértékben dolgozunk a szegényügyéa t. A 
Karitász kebelében létesült Napközi-otthon október hó 16-án d. u. 4 
órakor l!lrtolta záróünnepélyét. A szép számban megjelent szülők és 
vendégek meghatottan hallgatták a kicsinyek s1avalatát és énekét. Nagy 
volt az öröm, úgy a szülők, mint a gyermekek részéről, mikor meg-
tudták, hogy a Polgármester úr bölcs intézkedéFe révén a Napközi Ott
hont nov. 15-ig nyitva tarthatjuk. Ezzel nagyon sok szülő kivánsága 
nyert teljesülést. 

Biró Ferenc gyöngyössolymosi esperesplébános elnökele alatt 
tartotta okt 5-én a középpatai katolikus tanitói kör gyűlését. A gyűlés 

~iváló szónok Na~y Töhötöill S. j. és Ugrin jó1.sef titkár voltak. 
Elénk érdeklödést keltett az agrár ifjuság kérdéseinek tárgyalása. 

Az Move lövészosztály zászlószentelése okt. 9-én volt a Szent 
Bertalan templomban. A ~nagyon szép zászló bes?erzése dr. Mannó 
Kálmán főorvos buzgólkodásának érdeme. 

A régebben elhunyt kórházi irgalmasnővérek holttestének exhu
málása okt. 17 -én volt. Egy helyre temettuk el azokat, akik áldásos 
kórházi szeretets~olgálatuk után elhunytak. 

lfjusági napot tartunk november 13-án d. u. 4 órai kez
dettel a felnőtt ifjuság számára a Kat. Leg~nyegyletben. Az Lnnepi 
beszédet dr. Közi-Horváth józsef. a A. C. orsz. titk;iru mondja. Ma
gyar énekekkel szerepeinek a felsővárosi és a·l Alsóvárosi lVIária leá
nyok. A legényegyleli ifjuság részéről Lukács Fe1 en~. a leányifjuság 
részéről \lárhelyi Lili beszél. J\·1agyar táncot rnurat be a Leány 
Klub . . L\ nagyon ünne.pél_~·~'>i1f-k i~érkczö dis7:!YÜiést Okf)IH s.íuyi Réla 
v. tistti főorvos zárja be. H~lépödij nincs. Katolikus ifjak és l<lnyok, 
ugye tudjátok. hogy ezen a délutánon minc~en pyi"'lngvösi felnéítt Jánv-
nak és fiúnak társadalmi különbsé~ nélkül ott kf·il 1.-~~il" ! ! · 

Hazafias célokra f~·mhulladékokat nyár c)ta ~ylijlt'nP.k középisko
lás és elemista növendékeink. 

A Kat. Legényegylet tagjai és vendégei okt. l (>-án kö1ü~ 'a
c:során 'ettt·k rP~/l. 
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Anyakönyvi hirek 
1938. szeptember hóban. 

A keresztség szentségében Isten gyermekeivé lettek: 

H 

Felsővárosi plébánia: Nagy Ferenc józsef és Eperjesi juliann ar 
gyermeke: Ferenc józsef, Ács józsef és juhász Anna gyermeke: István 
Vincze István és Beke Anna Mária gyermeke: György, István. Szibe, 
János és Padiczki Mária gyermeke: Mária, Kovács Károly és Kiss 
julianna gyermeke: Antal, Gulyás józsef és Lengyel Mária gyermeke: 
julianna, juszt Sándor és Farkas Anna gyermeke: Zsuzsanna. Varju 
F erencz és V álóczi Erzsébet gyermeke: István. Domosz la i Pál és 
Sztruhár Mária gyermeke Borbála, Mária. Palik János és Molnár Er
zsébet gyermeke: Ferenc. Bogdány Mária gyermeke: Mária Terézia. 
T u za János és Bardóczi Mária gyermeke: László, Tarnai András és 
Magda Margit gyermeke : Lás~ló. Antal jános és Magyari Etei gyer
meke: Etelka Erzsébet. Jónás józsef és Odler Rozália gyermeke: 
György Imre, Fónagy józsef és lmrüsik Franciska gyermeke: józsefr 
László. Tóth Ferene és Szi lá gyi Rozália ikre i: Mária és Ferenc. Ga
zay Ferenc és Gulyás Erzsébet gyermeke: György. 

Alsóvárosi plébánia: Tóth józsef és Varga Mária leánya: Anna, 
Csiba István és Timár Erzsébet fia: István, Far kas Antal és Budai T e
réz leánya: Mária, Nagy P .il és Far kas julianna leánya: Erzsébet, 
Nagy Mihály és Bezzeg Ilona leánya Margit, Kis István és Bodor Er-
zsébet leánya: Ilona, Géc zi Ferenc és Pataky Margit fia: László, Ti
bor, Szikorn István és Gömöry Anna leánya: Mária Anna. 

Uj családi otthont alapitottak a házasság sz~ntségi ke
gyelmével: Felsővárosi plébánia: Daruka Mihály és Kovács Mária, 
Mészáros józsef, és Bartés Mária, T ar Sándor és Gömbicz julianna, 
Laczay Gábor és Molnár Ilona. 

Alsóvárosi plébánia: Gambár János és T oldi Erzsébet, Heldák 
István és Hadász Anna, Barkóczy László és Tóth Ibolya. 

Elpihentek az Úrban: 
Felsővárosi plebánia: i\tlc:ítyási l'erenc i7 éves, Kriszt Lajos b6 

éves, Baj r át Ferene 3 3 éve!', Tell Rozália 66 éves, Koraesik Mária 
j5 éves, Rostás Ignác 90 éves. Dér István H éves, Kristály András 
3 és fél hónapos, Mester Ottó 18 hónapos, Nemoda Mária 47 éves. 
Huszár Pál 17 éves, lstvánkovicz János 70 éves, Eperjesi József 49 
éves, Hadler János élt 2 órát, Kolacsek István 35 éves. 

Alsóvárosi plebánia: Kovács Antal 7 3 éves, Kotsis Ferenc 62 
éves, Gyökér R<nália 65 éves, Biela Jakab 91 ('Ves, Nemes Dávid 
60 éves. 
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Stiller Kálmán igazgató prior elnöklele alatt az Emericana 
Gyöngyösi Conventje okt. ll-én tartotta gyűlését, amelyen vitéz dr. 
Kravjánszky-Kárpáthy Mór gödöllői premcntrei tanár tartott előadást a 
csehek történetérőL Mint historikus, rámutatott a cseh történet sok ha
zugságára. A cseh sohase volt katonanép. Többször előfordult, 
hogy a csehektől toborzott hadsereg, mire az ellenség elé ért, számbe
lileg tizedére olvadt le. A november 8-iki gyűlésen Urbán Gusztáv 
dr. egri jogakadémiai tanár tart előadást a Szent Korona házban fél 6 
órakor. Vendégeket szívesen lát az egyesület. 

A Mária Valéria intézeti Kat. Leányklub és a Szívgárdisták 
október 30-án szülői értekezlettel kapcsolatban » Krisztus Király« ün
nepséget tartottak. November 19-én ') Szent Erzsébet« ünnepséget ren
deznek. 

Szerkesztői üzenet. 
L. V.-nek. Helyben. Az illető kormányférfi felesége soha sem 

volt zsidó, hanem Nelky-lány, apja soproni kat. ügyvéd, egy fivére 
bencés pap. A család minden egyes tagja ősidők óta mindig katolikus 
volt. 

lrja, hogy Tiszó józsef szlovák miniszterelnök Esztergomban végezte volna 
tanulmányait. Ez nem felel meg a tényeknek. Tiszó sohasem volt Esz
tergom főegyházmegyei pap és sohasem volt esztergomi theológus. A 
valóság az, hogy nyitrai pap és a theoló5iát a bécsi egyetemen végezte 
1906- -191 O. években. Ugyancsak a bécsi egyetemen szerzett doktorá
tust 1911-ben. Az ellenben tény, hogy dr Krno, a cseh külügymi
niszter helyettese, a cseh delegáció egyik vezetÖ--tagja a nagykőrösi 
protestáns gimnáziumban, protestáns ösztöndijjal nevelkedett. Ebből 
azonhan mi nem vonunk le semmi protestánsellenes következtetést, mert 
tudjuk, hogy ott nem nevelték magyarellenesnek. 

Katolikus Szemle 

-

a katolikus intelligencifl le~régibL. legnctgyc bb !tavi folyóirata. 
Évi előfizetési díja 12 P. ( Külfüldrc a1 é., i portókülönbözet 
2.90 P.) A Szent István társulat tagjainak évi l O P. Cím: 
Budapest. VIII. Su~ntkirályi-utca 2H. 
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Szt. Erzsébet templontmal szembeo 
legjobban: legolcsób ban: 

iüszer árút, 
cse01ege árút 

Pampuk Mihólynál 
szerezhet be. 
Egy próbavásárlás és 
megg,yőzödik róla! 
Pontos kiszolgálás! 

Cserján l ~n re 

Szolid árak! 

"SZERETET" gyógyszertáro 
Vacbott Sándor u 6, szám. 1'elefon: 29 --- · --

-----

Egybállnegy ei Takitrékpénztár r. t. 
Egor-gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös_ 

Telefon : 230. Telefon : 230. 1! 

Lefi!elönyl'»t-ebb Jeitételek mellelt folyósit 
kölcsönöket, vállalkolásokat financiroz, át-
ulalásokat gyorsan és olc~ón teljesít. ri 

Betéteket konyvecskére és folyószámlára 
elfogad és legk~dvezöbben kamatoztat. a 

~~~~~--~-~-~ ____________ _.__ __ 

,, 
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Pannónia -száll ó 

Szobaárak: 2 ágyas 9-tOl 
20 pengöig, l ágyas 5 pen
aötöl 12 pengOig. 
Ez árakból a OyOn~yö~i 
Katolikus Tudósító elöfize· 
t6inek 20 százalék kedvez
mény, 

Budapest, Rákóczi út 5 
Elsőrangú szálló. - Videki 
förisztelendö papság és k~resz; 
tény urak régi, jOhirü találkozó
helye a fövaros középpont jában. 
A legmodernebb felszerelés s ra
gyoJ!Ó tisztaság. Fürdók. Hideg 
és meleg viz minden szobában. 

Sz 616-
vesszők, 

gyDm61csfák, 

az összes bevált 
jobbfajokban 

előnyös áron 
beszerezbelök 

SZABÓ GYULA szötötetepén 
GYÖNGYÖS 

Vida Kálmán Hevesmegye legrégibb cukrász
déja szakmáb~vágó elsőrendű 
dolgaival vezet. 

Alapftva 1852. Gyöngyös, Főtér 

Magy. kir. Dohányáruda 
HANISZ TÉR 10. sz. (Fötér) Gyöngyösi Bank mellett . 
... ----•Kiváló minőségű bel- és külföldi kü- ~,., ______ _ 

lönlegességi szivarok, szivarkák és do-
hányneműek a legnagyobb \'álaszték-

--liiiiiiiil;l;lii.--~b:an~ka.oh~·-'·-"•-=---..-rm~ .. ~. ~-= ... ~ .. ~~·=·=:!-~. 
Mindennemü kézimunka szükségletét beszerezheti 

Máhig Mária 
magyaros kézimunka szalonjában. Szentkorona-ház 

(udvarban.) 

Igazi eredeti népmüvészeti munkák lf"l"\'f"7f.st- f.s t•léitlyomitsa. 
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Karesztény háziasszonyok figyelmébe! 
Tiszténkezelt, eredeti étel- e c e t 
napi áron állandóan kapható! 

Pontos kiszolgálás! 
Szolid árak 

NOVOTNY ALAJOS Szent Bertalan u. 9 

Honcz FDrDnr (Mátyá~-király u C·l 4. tt7.átn.) 
ll ll U Hung&n~ mellett. 

festékház 
Mindenféle 

festékek, lakkok, zománcok, tubus- és gomb
festékek, vegyszerek, szige:elö anyagok, 
háztartási cikkek, kefe- és ecsetárúk és az 
ös~lt's szakma· cikkek kaphatók a legnagyobb 
v á l a s z t t k b a n. Pontos kiszolgálás. 

O l cs ó á r ak! 

Fekete Pál Utóda 
imakönyvkereskedésében 

(Szt. B!!rtalan· u. 6.) 
kaphatók : 

dfszkötét\Ü imakönyvek, 
c~~llu'oid-, kristalycsor.t., 
bör- és vászonkötésben. 

lagyon szép ki titell Otcsó ára& l 

Edénykö!csönzés 
BALiZSO y ITS edényterestod6s 

Mátyás ktraJy utca 4. sz. 
Dfsz1ár'!yak, márkás porcellá· 
nok, zománcedények. háztartási 
cik kek. Nászajándékokban 
r. agy raktár. Szolid árak l 

Pontos kis1olaálás l 

Tóth ]ÓZSBf úri és papi szabó 
ruhái a lestmodernebb és le~ízlésesebb kivitelben készü1Dek. 

Gyöagyös, Hanisz tér 2. •z., Lahy-aclvar. 
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Iparosaink - Kereskedőink 
Tóth Béla vaskere~kedés; K~~~ M~f~ár Ferene --úri-~s- ~gy~nr~ha 

_suth-t_J_tca. szabósága Pap Melchizedek-utca 
Bognár István hentes és mészá-; 16. Öltönyök részletre is készül
ros Kossuth-u. 18. Ajánlja hentes-Inek! 
árú készítményeit! _________________________ _ 

- ----------------------
Hajagos Nándor köszörüs és kés- Bardóczy József borbély és fod-
árúkereskedő Rózsa-ucea 2. rász. Női hajvágás és ondolálás! 

Nag;- JÓ;~ef fG-;zerk~reskedése Károly-király körut 34. 
Károly király-körut 32. ~-------------------- --------

HegedOs János kőfaragó üzeme 1 Legújab~ mo?ellekből , a legn~
és sírkőraktára az adóhivatal mö- !gyobb valasztek legolcsobban Cse-
gött. t.pületmunkákat olcsón vál- pány Imréné kalapszalónjában ! 
lalok ! Sz. Bertalan-u. 

' - l 

Mflvészi felvételek minden idő-----------------------
ben villanyfény mellett készülnek Özv. Kóczián Elemérné dohány
Zsolnai Kovács Imre mütermében. árudája. Szt. Bertalan-u. l 0. 

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

G l b ----S·-;-d --5-----.--.1.-----. Dénes uriszabósága. Kossuth-u. 
a am os an or. pec1a 1s c•-

pőjavitások és festések. Hó és sár- 27· 
cipőjavitások. Szentkorona Ház. Kato E --:,--"-k~--- .-.-~----------

- _ _ _ _ _ na rno mu oszorus 
Bádogos munkáit Mayer Gyula Kossuth Lajos utca l 2~J 

épület és diszmü bádogos mesternél ------------- --- -- · - --
végeztesse.Gyöngyös,Csárda-utca 7 sz.' Spányik l. utóda Ujvári Rudolf 

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

• ;Omega, OLMA, Cláró, Zenith, 
Őröltessen Szlovencsák János és stb.) ébresztő-, asztali- (Bim
fia hengermalmában. Gyöngyös, bam, Wesztminster) és fali 

Petőfi-u.lórákban, valamint ezQst- és 
'arany árukban. 

PINT ÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és Cjy{lg~árúk és illé11-

ó k k dé l szt!rek, hetegápola~! 
gy gy eres e se a eg- kv7me~ i kai, házrart~ .. j 
olcsóbb bevásárlási forrás! és fo'Ó cikkt>k ! ~ 



. 

F ó gel Gy u la 
6raiDÚYes, ekazerész és Pát
szeré.z. Bteraa, Alplae, TeUas, 
Wyler 6rák ecetláraslt~ja. 

Óra és •zemiiveg kiilialegu- · 
••• k • 

•• 

Telefon: 
Uvegcsiszolások. 

388 Szemüvegek recept •zeriat is • .. 
Gyöagyösöa 
·Baa'••-t6 .. 12.0...zápúsl6 •ellett 

A legmodernebb 

temetkezési vállalat 

GyllngylJslJn ! 

Halottszill.tás, ex. 
humálás az onzig 
egész terDietén bár
honnan·bárhovi sa· 
ját autómon a lel-
jutinyosabb áron. 

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

Akar On· 
olc&Ln vásárolni? 

Akar On 
pénz~ért jó árút kapni? 

Akar On . 
megbizható helyen elóiékeny 
kiszolgélásban részesülni ? 

Mlridezt megtaliihatja a 

gJöngyösi Hangyiban. 
A 

HANGYA 
árúi megbízhatók, 
naponta frissen érkeznek. 
Rendes havi vásárl6knak 
kedvezményt ad. 

Szives érdeklődésre a ,,Hangra•• 
irodéjiban felviljgositást nyujtunk 

Az igazcat6sig<. 

ti 

l 

,j 



Pártoljak városaak egyediill 
. katolikas papírkereskedését 

Könyv, papír 
és irószerek 
ellayö• beszerz6-
si lorrátla 

A Katolikas Kaltarház papírkereskedése 

• 

Mielött butort v:á .. fol, 
.• ~ ' J . . • 

keresse. fel iüdagon 
felszereJt raktáramal ! 

-
Pap Melchizedek 
utca. Teleloa: 88. 

Temetkezési VáJlalatom minden igényt kielégit 

· Smóling László 

T elef on: 3,30. 

l Mle16tt kalapját besze.. ~ 
l rezn~. jGJJGn el és néz

ze meg Dzletemet l l 
Kaphatók: gyapjú és 
ny61az6r kalapok mln

den mln61é1ben l 
Javitisok pontosan éa 
szakszedlea kéazllnekl 

Kriszt Lajos 
OyBDIJII, 

Kossuth ·u 10. 
~ .. 

asztalos meater botorraktára 
és temetkezési vállalata. 
Gyöngyös, Kossuth-u. 23~ 
Alapittatott 1867. 

Fischer József 
vaskereskedő OYINOYI 
(volt • Haneya• vas-osztily) 

állandóan nagy raktAr hAztár 
tisi, konyhafelszerel~i cikkek· 
ben,Vasiruk, ipari és gazdasági 

. zerszimok, kilyhélr, tOzhelyek 
és vadiszali cikkek! 

KDhne"-féle gazdaségi 
gépek nagy lerakatal 
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