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ALLELUJA! 
Az 1918. évben Mindenszentek napján érték el Gyöngyöst az 

őszirózsás forradalom hullámai. Akkor még nem tudtuk, ma már tud. 

juk : akkor ácsolták a koporsót Nagymagyarországnak : akkor taposott 

ránk először a történelem. Gyors egymásutánban következtek a kommu· 

niznus, ellenforradalmak, ömlött a vér a halódó nemzet testéből és jött 

Trianon, me ly koporsóba tette, kriptába zárta a nagy Halottat és négy 

oldalról f~gyveres Őröket állitott körül, hogy a Halottat megőrizzék a 

halálnak. 
És a7 Úrl"ak 1938. esztendejében, országalapító Szent István ki· 

rály évében, pontosan húsz évvel a halódás kezdőnapja után, ujból vé. 

gigdübörgött ezen a szom01·u földön a történelem, vasökle bekopogta· 

tott a nagy Halott sirboltjába, elhengerítette róla a követ s beengedte 

az áldott napfényt és az 1938. évben, országalapító Szent István évé· 

ben, halottak napján feltámadott a nagy Halott. 

Csodatévő lsten, hála Tenéked, hogy mérhetetlenül sokat szenve
dett néped számára a feltámadás győzedelmes ünnepévé tetted a halot-

tak szomoru ünnepét. 
És S1.ent lstv;Ín ·é,~ében, Árpádházi szent Imre herceg napjának 

reggelén, megszólalt ennek a szomor·u csonkaországnak minden harangja, 

hangjuk szálh-szállt a hideg őszi levegőben, összeölelkezett és csodála

tos zsolozsmává vált, melynél csak a határokon innen dobogó kilenc 

millió sziv és a határokon túlról visszadobogó millió magyarsziv össze· 
fonódott hangja, összefonódott hangjának szentséges zsolozsmája volt 

csodálatosabb : és a harangok és szivek zsolozsmájába csodálatos har· 
móniában olvadt bele kemény magyar vitézek lábainak ütemes 

dobhanása ... 

i 
l 

i ., 
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A történelem, mely húsz évvel ezelőtt és húS7. éven át oly ke
gyetlenül sujtott, t-hhen a szent évben megkezdte az engesztelés szent 

munkáját. 
Az 1938. ~vhen, szent Imr«" herceg napján tíz, és tízezer ha

rang z.ugásától kisérve, a magyar hadak megkezdték bt-,·onulásukat a 

luJS7. év előtt elszakitott Feh·idékre. 
lsten, magyarok Istene ! Tiéd a hála s Tiéd legyen a dicsöség 

* * * 
November 11., d. e. 11. óra. 

A gyöngyösi Fő-téren ezrek és ezrek lesik-várják a kassai dóm 

harangjának megkondulását, hallják a Kassán összegyült tömeg döbbe

netes zugását, szivdobogva hallgatják a történelmi ünnepség szines le

irását, lélekben ott élnek az ünneplök között, látják a fehérlovon be

vonuló fejedelmi alakot, Magyarország első katonáját. aki sem a nagy 

világégés alatt, sem utána mind a mai napig el nem hagyta a nemze 

által kijelölt posztot s nem szünt meg örködni a komor magyar éjtsza

kában ... 
Boldogok, akik ott voltak! És csordultig tele az én szivem köny

nyes örömmel, hogy ott lehettem ... 

Ugy tudom, a magyar kormány irókat, festőket, szabrászokat kül

dött ki, hogy a történelmi napot megörökitsék. De. hát a véges ~mberi 

toll, ecset vagy véső megtudja-e örökiteni azt, ami végtelen ? Es ha 

le tudják irni az emberek egymásra zsufolódott sok-sok tizezernyi tö

megét. ha megtudják örökiteni egy-egy arc mosolyát, egy-egy . szempár 

könnyes ragyogását, egy-egy torok harsány vagy elcsukló kiáltását : 

meg lehet-e örökiteni a százezernyi tömeg mosolygását, százezernyi sz.e

mek könnyes ragyogását és azt a megdöhbentő, a félelmetes viharra 

emlékeztető hangorkánt, melybe a százezernyi torok szünni nem tudó 

kiáltása összefonódott? És le Ichet-e irni. meglehet-e festeni, mánányba 

lehet-e vésni azt, ami a százezrek szi\'e mélyén lakott, ami annyira 

más és más volt dZ egyes lelkekben s mégis olyan egy : azt a magá

val nem biró, mindent elsöprő, vadidegeneket egymás karjaiba kergető 

érzészuhatagot. mely százezer forrásból fakad\'a, ömlött-zajlott egyet

len központ. a magyar Hazát jelképező fejedelmi Alak felé, akit a jó 

felföldiek olyan nagyon kivántak látni s bizony sokan alig-alig látták 

a szemeiket orvul ellepő könnyektől ... Micsoda város ! A népe ki

rabolva. Egy magasállásu birótól hallottam. hogy két nap óta csak tea 

a maga és családja tápláléka. A bucsúzó csehek mindent elvittek em

lékül, amihez csak hozzáfértek. De kinek jutott ott eszébe, hogy éhes~ 
Nem laktak-e jól a felszabadulás, húsz éven át sóvárgott szabadsáR 
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szinte elviselhetetlenül boldoggá tevő érzésével? Szomjasok voltak? 

Nem itták-e magukba az annyiszor álmodott, lsten csodájaként megje

lent látományt : magyar katonák végeláthatatlan törilegének felvonulását 

az uton, melyet nem több mint kétszer 24 órával azelőtt még cseh ba

kancsok szentségtelenitettek meg : nem itta-e be lelkük Csonkamagyar

orszá~hozzájuk, értük jött repre?entánsait, a csodálatosan mély és feled

hetetlenül szi,·bemarkoló szavakat, melyeket a húsz éven át velük együtt 

szenvedő vezérek mondtak s melyekkel a csonka Haza vezetői vála

~zoltak ! Nem ittasult-e meg lelkük a legelső magyar embernek, a leg

els(í magyar katonának, az ő lelkükben immár eszménnyé magasztosult 

Vezérnek hozzájuk intézett, mélységes belső melegségtől fütött szavaitól? 

Te Deum laudamus ! 

Har:;ug a tömeg, zugnak a harangok, zeng az ének ... A húsz 

f'\"t~ ~y:iszoló Any<t keblére ölelte elrabolt gyermekét. 

l ~ten, j<íságo:; lsten ! Tiéd a hála s Tiéd legyen a dics(iség ! 
::: * 
* November 23. 

Valaha régen, egy keserű órában fogadalmat tettem, hogy nem 

lépek arra a földre, mig cseh Bakaries tiporja, de ott leszek az elsők 

kö1ött. amint felszabadul, Ott voltam Kassán, de megittasult lelkem 

nem hagyott nyugodni. Uj1a neki indultam a nagy utnak. A községek 

s1élén még mindenült ott állott a diadalkapu, mindegyiken a felírás: 

lsten hozott ! A h;\zakon m~g ott volt a lobogódisz, az emberek arcán 

az ünnepi hangulat. Pcl5őc. A kis városka csupa lobogó, csak a temp

lom tornváról n·tték már le a Szűzrnáriás lobogót. Ennek a lobogó

nak története Y<m. A gyön~yösi ludirokkantak zászlója volt ez, melyet 

éjt nappalá téve, nyolc nap alatt himeztek ki áldott női kezek, városi 

ki.ildöttség 'itte a l-i. gyalogezred gyöngyösi zászlóaljához bajtársi 

ajándékul s a gyöngyüsi flllk ez alatt a hatalmas lobogó alatt lépték át 
Bánrévénél a régi magyar határt. ez alatt a zászló alatt vonukak be 

Pelsőcre s kitűzték azt a magas dombon álló, öreg templom tornyára, 
Logy hirdesse mindenekn~:~ : a rna1_yar Felföld visslatért Magyarország 

V édüasszony<Í.nak oltalma aL1, a magyar Felföldön ismét ur a ma

gyar ! l\1ikor a z;Ís1.lóalj továhb vonult Jolsvára, vitte magával a hősi 
el<idi>k ajándék<it, drága kinesül őrizve azt. 

No\ember .~3-án mentem utánuk fel ]olsl'ára. Köztük voltam s 
ujból megtelt a lelkem aual a szent érzéssel, hogy a halottak napjá
nak vinadata ennek a nemzdnek az életében ujabb ezer esztendőnek 

a vin·adata. amely vinadaton ott őrködik a magyar katona, ez az 
eszmény. mely testben, korban változik. de lélekben az ma is, ami az 

ázsiai pusJtákon volt s az lesz a jövőben is. az idők végezetéig. 
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A gyöngyösi katonák azt üzenik mindannyiatoknak, gyöngyösi(tk, 
elsősorban azoknak. akik szi'vükhöz legközelebh <íllnak : a l!itvcst;írsak
nak, szülőknek. gyermekeknek. rokonok nak, azt üzen ik. ho~y jól 
vannak : nem kemény a katonaélet, mert tudják. rniért dolgO?nak : a 

magyar állam, mely a határokra küldte őket, bőségesen gondoskodik 
testi és lelki jólétükről : tisztjeik olyanok, mint a jó és okos apa. akik 
meleg szeretettel gondoskodnak nemcsak katonáikról, hanem ha le
het --- rólatok is, kik az ő katonáiknak hozzátartozói vagytok. V ágyád
nak persze haza hogyne vágyódnánk ! De tudj<ík. hogy ennek 
az idejét ki kell várni és nektek is, kik itthon vagytok. édes magyar 
testvéreim, nektek is tudnotok kell. hogy ezt az. időt ki kell várni. S 
addig is, mig a boldog nap elérkezik, adjon nektek erőt a büszkeség. 
hogy az, akit a hazának adtatok, magyar katona. a vilríg legjobb kato-
ná ja. 

:.;; * 
* 

Indulni kell hazafelé. Még egy tekintetet Yetek észak felé : né
hány kilométerre ott az uj határ, de még min~g nem a történelmi ha
tár. Arra északra még magyarok laknak, akik 20 év előtt hozzánk tar
toztak, ma még cseh iga alatt szenvednek és haza \"ágyc)dnak. Tekinte
tem elmereng a sötétségbe vesző hegyeken s inkább :l(;hajtom mint 
mondom : Édes jó Istenem, oly csodálatosan szép. amit nekünk tettél. 
Arra, kérünk. folytasd ... 

Az Emericana Gyöngyösön. 

A Emericana országos katolikus főiskolai egyesületének gyön
gyösi conventje volt az els() társadalmi egyesület városunkban, 
amely a keresztény és nemzeti gondolat alapjára h~:·l~'t>lkeddt. 
Vezetői ezeWtt l 6 esztend(;vel megérezték az t·mlwri gondolko
zásban beállott fordulatot s először hirdették itt, hogy a liberális 
gondolkodás a gazdasági, szociális és politikai élet felfordulásá
hoz, forradalmakhoz, teljes pusztuláshoz vezet. A szabadságesz
mék - egykor az emberiség fejl<.idését bármennyire is előrevit
ték - kiélték magukat, bomlásukkal veszélyeztették a haladást, 
az európai kultura pusztulását készitették elő. Az egyéniség kul
tusza már bomlasztott, zűrzavart okozott s csak a kollektiv életbf' 
beleilleszkedés menthfltte mei a nPmzeteket i'l ~z@thullástól. E vál-
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ságh(>l megint csak a keresztény és nemzeti gondolatvilág vezet
hette ki az embereket. A krisztusi tanítás követése mentette meg 
most ismét a Vt~nhedt Európát. A keresztény emberszeretet, mely 

minden embert testvPrnek tart, volt az egyetlen összetartó erő, 
mely megállithatta a széthullást, az emberi közösségekböl kiirthatta 
a gyülölséget és az emberisP.get a béke ideáljával a természet 
ereiinek felhasználására, a kultura fejlesztésére ösztönözte. 

A liberális korszakkal városunkban is együtt járt a vallási 
közönbösség é5 aztán a vallási közönyösség. Nem mentesüh e 
hatástól egyetlen vallás sem, de mi katolikusok éreztük azt a leg
jobban. A különbözti filoz<)fiai elméletek az intelligencia keresz
lény világnézetét teljes~n aláá:;ták, divattá lett a jelszó hogy, a mű-

velt ember nem lehet vallásos. E jelszó még a szivükben egyéb
ként vaiLisos éué:-;ü embeu'ket is visszariasztotta a polgári életben 
hitük megvallását(}l. Az intelligencia rossz példáját, sajnos, követte 

a nPpünk is. Elni·ptelenedtek a templomok, megszünt a hitélet s 
egyszercsak mindenki érezte, hogy végveszély felé haladunk. A 
katolikus hagyományokat e szomorú korban a városunkban elég 

szép számmal lev() vallásos társulatok őrizték meg, amelyek ellen
eilltak a korszellemnek, bá r /ik is inkább csak a külsőségekben 
maradtak a régiek . 

.i-\z Emt>ricana Gyöngyösi Conventje ilyen körülmények kö
zött az intdligencia vallásos megerősítését tűzte ki célul. Két utat 
választdl. Egyri-stt a meglévő intelligenciát előadásokkal nevelte 

a bttolikus hitéld kétezer esztend(is nagy értékeinek a megbecsü
lésére, nemzf'tfenntart(, feladatának teljesitésére, másrészt a szegény 
sorst'• katolikus f()iskolrti hallgatók anyagi támogatásával a jövendő 

intelligencia létesitésén munkálkodott. Szociális és demokratikus 
k<;tclt·ss<~gt~t tdjt·sitdlt>, amikor a fpgszt•gényebb népből a szellemi 
b'·1 w.;~t··~gd k icmdkt'J(') fiataL--ágot megsegítette az egyetem szinhe
h-én lev<·; dro:-igas<Íg6al s a rcndkjvül magasra felemelt egyetemi 

dijakkal v.d\') kütdelmt'·lwn. m;\srészt a vallásos életnek új veze
tt')kd ncvt·h ki. 

1\lind,.,,.n munkáj<-ival a n'·gs<'inek kitűzült célt, az elvesztett 
krlilt'kk vi:-;qa~zt·r.':~ .. /·nck •.:;.lj:it ~7nlgéilta. \í allásos t'aton nemzeti 
n'·lt dt'·rni n:ílunk nt·m új dolog. t•tt tanitotta nekünk Szt. István, 

/.rÍII\'1, P.ítm:Íil\-. lq.{ut()hh Prohils1ka. :\z Emericana tehát mél
t.ín t'·rult' ,, na t~y:n Ft>lvidt'-k vi~~lat.:r~~tÍI ama~~ iinncp•n~k i~ s 
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egyik célja megvalósul ásának. Mindenesetre bizonyitékul szolgáJ· ez 
arra, hogy 16 év óta helyes Ítton haladt elé)re. 

* * * 
Az egyesület vezetősége ez úton közli, hogy dec. l 3-án 

egy fővárosi ügyvéd, dr. Doroghy Kálmán a pálosokról tart elő
adást. Az előadás iránt nagy Gyöngyösön az érdeklúdés, mcrt 
tudvalevőleg nemcsak V eresmartot n"2vezték el a pálosokróL hanem 
a benei templom is az övék volt egykor, sőt a városi erd<') is 
tőlük jutott a város birtokába. 

Stiller Kálmán. 
, , 

MEDITACIO • • • 

Virágos oltáron pihen az örök Szndet. l-J<'d·t,l:ér Vrll():-;ág 

lelkem minde·n álma, mikor leszek Tied mindörökr<' ! 1-Iidq!t'k a 
szivek, fáznak a kicsiny paiánták. K~rlck, vnndcl fnnc.,n ma~~ad
hoz őket ... Porlepte kincsek, eltévedt h<irányok, va_jp;n <•L ut.•l 

"k 1'1", k ) ' m1 or ta a Jalo . . . . . 
Sok fáradt ember, tele bt'aval, könnyel, l'liht ha!ad!1al cl 

mellettük közönnyel. Bennetek is szunr.yad n/ i~tcni ~;ib;~. kt 
lesz a lélek, ki azt izzóra szitsa; ki le5Z a gyntya, ki vililgit, ki 
közben önmagát fogyassza; fogyjon az anyaga, lobogjon a lán~;j<a 
az örök Lánggal összeforradva. 

Égő, bolygó lelkek, szétszórva az éjben. vá1 ják a hajr.alt 
szorongó szivvel. lmbolyogva mennf'k, kutatnak az L• ton, kirH. se

ket keresnek, s nem látják, hogy {)k, kik azt kitt-rmdik. szánc) 
könnyel gyöngyöt harmatoz a lelkük ... 

Embertestvér, szeress mindenkit Istenben, lt'-ov n),sa nwnn\·TÍ 
~-

kertben. Legyen tested oltár, szi\',,d lilic,m. im ezt>k kinc~wk. ,)rizd 
l.iket nagyon. 

Légy apostol, Krisztus igaz hivt·. Szere:-;d a szegi·nyt. d
esettel, kinek hálás lelke elvezet az égbe. Szent S;iíz kgyen 
Anyád, kérd oltalmát, ho~y tegp· fehérr~ ~zivt·d liliomiÍt. 

Érzem, közelg a titokzatos f.j. n:ikor mc[!it·lcnik ;, SLt:rt.'lt't
csillag, mikor lángragytal a sziv, mcgr,~mcg a .. l('·lek. (hümllilf'k 

gyúlnak szerte a világon, mit<·>I szétfos1!ik a bi,J. s kürmvf<~t\"()1. 
Karom kitárva, én is sietek fc·!i·d kiéilt\'a: l lo?·;anna ·N,~kt.-·d 

Te jó, T e szent, Ut, Igazság. (ld. ,·/·gkl~·n s,,·wtd. ...\tkaroh ;: 
kérlek, légy T c az enyém, t~s (··n a ·1 j,.d . . . G. 11 
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Hitéleti tájékoztató. 

December hó. 

Szent Bertalan plébánia. 

2. Első péntek. Előz(? csütörtök délután 3 6-ig gyóntatás. A 

Menház kápolnájában egész nap szentségimádát. 

4. A hónap első vasárnapja. Este 6 órakor szentbeszéd és jé1us 

Sz i ve ájtatosság. 
~ " 

6. Kedd. A Kormányzó Ur Oföméltóságának névünnepe. 9 óra-

kor szentmisét mondunk a magyar államfőért és hazánkért. 

7. Szerda. Reggel j órakor olvasott szentmise. Utána a Szeplő-

telen Társulat tagjai a Szentkútra indulnak. 

8. Szeplőtelen fogantatás ünnepe. Szokásos ünnepi rend. 

14- l 6-17. téli kántorböjti napok. 

23. Péntek. Reggel fél 6 órakor az utolsó hajnali szentmise. 

24. Szombat. Karácsony vigiliája. Szigorú böjt. 

2·>. Karácsony ünnepe. Éjfélkor ünnepélyes szentmisP.. Reg~el (> 

/:ra kor pásztorok miséje. Továbbá a szokott ünnepi rend. D. u. '3 óra

kor szentbeszéd, utána ünnepélyes vecsernye. 

26. SLent lst\'án első vértanu ünnepe. Szokott ünnepi rend. 

31. Az év utolsó napja. Este 6 Órakor hálaadás. 

Sze nt Ferenerend i plébánia. 

2. Elsö péntek. /\. fél 6 órai roráte kereté~en szentséges nagy

mise jélus Szent Szi\e litániával és fölajánlással. A jézus Szent Szive 

társulat szentmiséje a Szent Sziv oltáránáL 

4 . .-\ hónap első vasárnapja, advent második· vasárnapja. Délután 

a litánia véger.tével a Rózsafűzér-társulat havi sorsolása. 
j. H~tfő. E stP. (l c)rakor az Urak l\1ária Kongregációjának hit

lJu/ga Imi \!.~·iílt~se a ferences nírda oratóriumában. 

ú. Kedd. l\·laY-yarorsl<ig kormányzójának névünnepén 9 6rakor 

nagymise ha7ánk sorsának jobbrafordulás<íért 
M. C~ütr)rtök. S,cplőtt>len Fogantatás ünnepe. Vasárnapi rend. 

Regg~"l !> {,rakor a J{(J7safíúér társulat szent miséje. 
'). l >(·nlt·k. Ht·g~('l (, ,·11 akor Si'f'ntmisf' a Rózsafüzér-társulat meg

holt l:t~jai;rt. 

ll. \'as,irnap . .'\d\f•nl 1. 
i rn:.ld•Í ,. a papi l. i' atások~rt. D. 
im;íctísl út·;íjtt.. ) 4-i~ pedig a 

, . l, , ~t s , \'asarnapJa. ~.~esz napon a z.ense~-

u. 2 '3-i~ a;r ()ltáre~yt'sül~t s7.ent!;é~
Hú7safüzér-tLír~ulat ima órája. Este fél 
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6 órakor szent beszéd és litánia. A következő szerdán, pénteken és 

szombaton lesznek a téli kántorbőjt napjai. E napokon péntek ki-
vételével szabad ugyan husfélét enni, d~ csak egyszeri jóllakással. 

18. Vasárnap. Advent negyedik vasárnapja. Reg~el 6 Órakor a 

Ferences Harmadrend s~entmiséje, délután havi gyűlése. 
23. Péntek. Reggel fél 6 órakor utolsó Roráte Oltáriszentség ki

tétellel. 
24. Szombat. Karácsony ünnepének vigilia böjtje: szigorú böjt. 

Ezen szigoru böjt éjfélig tart 
25. Vasárnap. Szent Karácsony ünnepe. Éjfélkor szentmise, re~

gel 6 órakor pásztorok miséje, d. e. 9 Órakor ünnepi nagymise szent

beszéddeL D. u. 3 órakor ünnepélyes vecsernye. 

26. Hétfő. Szent István első vértanu ünnepe. Reggel 6 órakor 

a Szent István Társulat tagjai közösen járulnak a szentáldozáshoz és a 
szentmise után az uj vezetőség leteszi esküjét. 

31. Szombat. Szent Szilveszter ünnepe. Az év utolsó napJa. 
Este 6 órakor szentbeszéd és ht.\laadó ájtatossá~ T e DeummaL 

A gyöngyöspüspöki Szent János templom. 

Nov. 27 -től dec. 23-ig bezáróla~ napunta fél h órakor hajnali 
szentmise. Mise közben vasár- és ünnepnap szentbeszéd. 

25. Karácsony ünnepén éjféli szentmise. Reggel 6 Órakor pász
torok miséje. 9 órakor szentbeszéd, nagymise Oltáriszentség kitételleL 
D. u. 3 órakor ünnepélyes vecsernye. 

26. Szent István vértanu ünnepén a szokott vasárnapi rend. 

31. Szent Szilveszter napján este 5 órakor ünnepélyes hálaadás. 

Minden szombat és vasárnapon, ugyszintén ünnep előtti napokon 
d. u. 3 órakor litánia. 

HIRE H. 
A halottak napját követő vasárnap délután tartottuk meg az 

évek óta szokásos emlékező es/d szerelett halottainkra való kegyeletes 

megemlékezésüL A Föegyhá1i énekkar s1ép ;n<>ke után Schaikház 

Sára, a Szociális Testvérek Társaságának buclapesti tagja beszélt az 

örök életről. Kedves és megnyerő s7a \'ait nagy meghatottsággal és vi

gasztalódással hallgatta a gyöngyösi hmins(·~. mt•lv P7<>ken a1 ('mlP
kezö estéken é\'réil-éne na~y s/t'ret('ttt>l 'rsz rt.'·s1.t. 
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Dr. Közi-Horváth József, az A. C. országos titkára mondott 
hatalmas beszédet a november 13-iki ifjusági gyűlésen, melyet az is
kolából kikerüh katolikus fiatalsá~ egyesületei rendeztek. A gyűlésre a 
levente zenekar indulója mellett zászlóik alatt vonultak fel a fiúk és 
leányok és útközben megkoszoruzták az Országzászlót. A Legényegy
let hatalmas nagyterméből sajnos sokan kiszorultak, pedig egy tal
palatnyi hely sem maradt elfoglalatlanul. Az ifjak lelkesen ünnepelték a 
kiváló szónokot, kinek magával ragadó felszólítására öntudatos lelke-
sedéssel tettek hitet a hazafias és katolikus gondolat mellett. Szavaira 
az ifjusági szervezetek nevében Lukács Ferenc és Várhelyi Lili felel
tek formás beszédekben, a gyÖngyösi A. C. szervezet nevében pedig 
Dr. Okolicsányi Béla főorvos reflektált az elhangzottakra. A felsővá
rosi és az alsóvárosi Mária Leányok magyar dalokat, a Katolikus Le-
ánykör tagjai magyar táncokat mutattak be nagy sikerrel. 

Dr. Közi-Horváth egyébként vasárnap délelőtt a katolikus ifju
sági eayesületek vezetőivel. ma;d a Dolgozó Leányok szervezetének 
tagjaival, este a Napsugár leányok egyesületével, hétfőn pedig a felső-

városi A. C. szakosztályok tagjaival tartott nagyon tanulságos meg
beszélést. 

A Katoliku& Agrárifjusági Legényegylet (Kalot) tanfolyama 
december 14. én szerdán ~ste kezdődik a Katolikus Legényegyletben 
é-~ 18.-áig tart. A tanfolyamot Ugrin józsef vezeti, az ifjúság kiváló 
sLegedi vezére. Minden gazdaifjú és földmíve3 fiatalember ott legyen ! 
A fiatalság ügyéral és érdekéről lesz szó. 

Nov. 20-án 
este a Katolikus Legénye~ylet szokásos Katalin bálján vettek részt a 
Legényegylet tagjai. 

Az alaóvárosi rózaafOzér-táraulat kérelme. A szent ferenc
rendi templom szószéke költségének kifizetését az alsóvárosi rózsafüzér 
társulati tagok vállalták. Eddig befolyt 940 P. A még fennmaradt össz
szeget, 510 P-t január 4-ig kell kifi7.dni. 

Szeretettel köszönöm meg a tagoknak, hogy a jó lsten segitsé-
gével szépen adakoztak erre a nemes célra, de az idő rövidsége miatt 
nagyon kérem, hogy most már mielőbb járuljon hozzá minden társulati 
tagunk ehhez a gyüjtéshez. 

Borasi józsef társulati elnök. 

A gyöngyösi alaóvárosi áll. elemi iskola szívgárdistáinak ava
tása nov. h-án volt A1nap délut.ín musoros ünnepélyt rendeztek az 
iskola dísztermében. 

Varrassa ruháit CSERT ÁNÁL 
Karácsonyig propuganda ár ! 
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A Kat. Leánykör, bekapcsulód va a "magyar a magyarért ·· moz

galomba, nov. 20-án müsorral egybekötött teadélutá nt rendezett a l\1á

ria- Valéria intézet fehér-termében. Az estély bevételéből gyönyörŰ 

zászlót küldött a felszabadult Rozsnyó városának. 

Az atkári helyi lelkészség plébánia lett a magyar szentévben. 

A hivek készséggel adakoztak a templom tatarozására. Lapunkban 

hozzuk a templom képét. Február hóban háziipari tanfolyamot tartanak 

A budapesti központi Oltáregylettől Györffy Kálmán egyházközségi 

világi elnök anyagi és erkölcsi támogat<isával az atkári temp

lom nagyon szép palástot, miseinget és más kisebb templomi szereket 

kapott. Szociális gondozással adományaikkal karolták fel a szegényeket: 

dr. Dőry Gyula, a Fogyasztási és HitelszC.hetkezet, Pók Márton és fele

sége, Jankovits Béla tanitó. Regös Gyula kántortanító buzgólkodásából 

az orgona kijavítására a hívek 117 P -t adtak össze . 

.. 

l 
A UJonnan restaurált atkári templom fc'ioltára. 
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Anyakönyvi hirek 
A keresztség szetségében lsten gyermekeivé lettek: 
Felsővárosi plebánia: Juhász János és Szücs Ilona gyermeke: Ilona, 

Juhász Imre és Béres Erzsébet gyermeke: Mária-Erzsébet, Görbe Emá
nuel és Sós Mári:1 gyerllleke: Erzsébet, Lehotai józsef és Szabó Rozál 
gyermeke: Magda, Farkas András és Juhász Piroska gyermeke: Rozá
lia, Lakatos László és Gál Erzsébet gyermekf": Imre, Farkas Róza 
gyermeke: Zsigmond, Zoltán, Vancsó József és Gond a Mária gyermeke: 
Mária, Szalai Mária gyermeke: Anna, Mátyási jános és Bozsik Anna 

gyermeke: János, Juhász József és Hegedüs Mária gyermeke: Erzsébet, 
Liptai József és Csépány Ilona gyermeke: András, ifj. Kovács Sándor 
és Bádonyi Anna gyermeke: Rozália Valéria, Vöfény józsef és Nagy 

l\1ária gyermeke: József, Farkas József és Nagy Anna gyermeke: Er
~.sébet, Kovács Alajos és Kiss Erzsébet gyermeke: Anna Erzsébet, 

Kocsi:; Mihály és S1-epcsi l\1ária gyermeke: Erzsébet Mária, Szücs 

_l,),sd és Kis lloaa gyermeke : Ilona, Ecsegi László és Kovács 

l·~rzsébet gyermeke: Katalin Irén. 
Als,.Jváro~i pléh;~"li:t: Erdélyi Ferenc ·2s Berzéki Rozália leánya: 

1\ lar~it Anna. 

Uj családi otthont alapitottak a házasság szentségi ke
gyelmé\·el: 

Felső,árosi plebánia: Nagy Alajos és\! écsi Margit. Cset·ta János és 

l1,__.pp Rozália, Baranyi Mihály és Nagy Ilona, Hopka Béla és Jan

csovits julianna, Csépány György és Szalai Ilona. 
Alsóvárosi plébánia: Schneider józsef és Sz.ó Irma, Takács Tiva

dar és Forgács 1\'largit, Királ,. János és Laczay Mária hén, Zörög 
jános és Slézia Terézia, Csiba József és Tóth julianna, Nagy Kovács 
Ferenc és Patőcs Erzsébet, Ifj. Horváth Antal és Egyed Mária. 

Elpihentek az Urban: 
Felsővárosi pl~báma: Tili l\1ih<ily 12 éYes, Kovács Antal 20 

napos. Gál Líszló 25 hónapos, Bogdány Mihály 83 éves, Nagy Ka
talin ; 3 éves, ~llar tinecz Ernő 70 éves, Hetics Imre 8 hónapos, Bágyi 
Erzsébet q é\es, Huszka István l és fél éves, T arnasi András 49 
éves, Duglovi ts Erzsébet •,) éves, Toll t\rpád 39 éves. Hamoczki 

!\lih<íly 7-~ éve:;, !\1iklik Anna 7 'J éves. Czövek Imre 13 hónapos. 
P onorác Bt~rtalan H 7 é·. C's, L{irincz Vendel 3R é\es. Kozma 1\•lária 

"' 
2~ én·s. Fűs\ény Ilona )(, éve5. 

\ 1 ' ' . 1'1'. l J • J' ~t, / ,-;o\ .u o!'t p t• Jilnta: .e )ot al . a no:; )'' f'Vf"S, 

/· \ C'S, \l ag y Ernt'~lwt j hett-s 
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Szerkesztöi üzenetek. 

Sz. l-nak. Helyben. Igen, most is aktuéllis e: a k;'(wl~lll.'iZ iig_ll. 

Az szép, hogy játékossá, kedvessé tesszük a Mikulás est;t, dc azt nem 
fogadhatjuk el, hogy az üzleti számitás ördögfigmiikat ad sok szulő ke
zébe. Az adakozó, irgalmas Szt. 1\tliklós-lekül~t és egy-két üzlet 
krampusz eladása mégse férhet össze ! Vásároljunk és <!dakonunk a mi 
kedves szentünk szellemében. Örülünk, ho~y az Ö j6sága ma is ~l és 
k,rampuszmenles ~ikulást t 1ár kJc.-;iny és na~.l/. Szinte üzenet ez a 
Mikulás-nap: lsten sok kis és nagy ajándékot ad ... Ma : a 20 évek 
könnyét is öröm-Mikulásnapra változtatta. Inkább a !VIiki egér 
mégegyszer, csak krampuszt nem ... 

Matskássy László igazgató-tanitó. H. K(iuiin-:ttel könyvel
jük a 3 P-s felülfizetést. ________ l.-___ _.IDil~--.....-:.aa ~--~~-.::::~:YA"f~ 

Katolikus Szemle 
a. katolikus intelligencia legn:~~ibb. lt·~.nag\u~Jb hari loly(',irata. 
Evi előfizetési díja 12 P. (Külfölclrc a: é,i pnrt<íkü]i)r:hi)7_et 
2.lJO P.) A Szent lstrán társulat ta~jainak t:, j l (J ll. Cím: 
Budapest, VIII. Szentkiiályi-utca 28. 

Kováts Jenő 
divatái'Ú és kézimun~a üzl2te: 
Hanisz-tér 19. sz. Országzászló mellett - -

MÜVÉSZJ 
FELVÉTELE~ 

Bardóczy és Tőzsér 
fényképészeknél ! 

HANISZ 
TÉR 8. 

f<'ényképezó~épek, fil

me~-, az ö~sz·~~ fo to 
cik !.ek h·golc:·ó bh<::. 
bma.erPí'.hP:(~ l<. A ma t,', r 
felvétd~"it a legs·l•:hb· 'l;. 

RZakszert\en lddolgo7.zllk ! ' ! 

l ·~ l n p i t \' a : l 'i~ 1 ~t: n l 
· KUNSl~ Y BEL A 

mé7e .. kalr,csos f's 
v la sz gy~ rt y a li és1 it::,_ 

.\'tézsiit~m. ny méhvia~z. 
1 tt_•rr,plomi ~·yertyak 

l •~agy vála~ tékban 81· 

l landóan r'!~táron. 
j Gyüng)üs 

.. ·--- -· ···--· .. --- ·-
l Zita királyné- at6:a 6. 

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



Szt.. Erzsélu~t · tt~mt,lonmml szemben 
legjobban: legolcsób ban: 

iüszer árút, 
cse01ege árút 

Pampuk Mihálynál 
szerezhet be. 
Egy próbavásárlás ás 
meggyőződik róla! 
Pontos kiszolg(;.lás! Sz o li d árak! 

Cseri án l ~n re ------- - -· --- -------- . -------------

"SZERETET" gpógpszsrtára 
Vachott Sándor u. 6. szám. Telefon: 29 --- -- -- -~--=-= 

---

E!nhátm egy (~i Takani k IH~nzt.iír r. t. 
Eger-gyöngyösi fiókintézete G_vöngyös_ 

T elefon : 2~-iO. Telefon : 230. 
Legt'lf1nyö:-ebb feHételek melle't folyósit 
kök:slint')kd, vállalkoLásokat financiroz, ílt
utal:.tsukal gyorsa11 és olc~nn teljesít. 
Betéteket knn~·vecskére és folyószamJára 
elfogad és lrgkt:dvez.l)bben kama:oz.tat. r!J 

-- .. - ~~ ---.... - -·---

'' 
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Pannónia-száll ó 

Szobaárak: 2 ágyas 9~töl 
20 pengl\i~, l á~yas 5 p~~n· 
~!Ötöl 12 pengöig. 
Ez árakból a Gyön~yö~i 
Katoiikus Tudósító elöfize
töinek 20 százalék kedvez· 
mény, 

Budapest, Rákóczi-út 5 
Elsőrangú ~zillló. - Vidl~ki 
fö:is~.-.relt~nd1\ pap·~~g és kere.·~z· 
ténv urak régi, jöhirü f:1!alko1 1)· 

ht::ye 8 f;)v~rns közepponl_inl1<1n. 

A legmodernebb fdf-l~relé;;; s ra
gyogó ti~z:a~ág. fOrdók. Hideg 
és meleg vtz minden szobrib~·m. 

·-- ---------------- ·-- ------ --·--

Szölö- előnyös áron 
vesszők, beszerezbelök 

gyfimölcsfák, " 
az összes bevált SZABO GYULA szölö!elepén 

jobbfajokban GYÖNGYÖS 

Vida Kálmán Hev c:smegye le~régibb cukrász
daja szakrrJ,~h ·v ágo eJsört:·ndíi 
dolgaival veztt. 

Alapítva 18:>2. Gyön~~yös, Főtér 
- -~ · -·- - -- ··- ·- · - .... ....._"-'..s•-l .. "V:a•-·"'- • ·-- •••··~ .... __.. · =-u.~-•'Ll."!"J:r'!.r .. • . .2o:.• ~:·-.a•n.-..-. . .,..... .. :cr • .•• -..a 

Magy. kir. Dohányáruda 
HANISZ TÉR 10. sz. (Főtér) Gyöngyösi Bank mellett. 
------·Kiváló minőséglí bel- és külföldi kü-••n•=-~:.::.:.u , • 

lönlegességi szivarok. szivarkák és do-
hányneműek a legnagyoLb v;ilaszték-

;;;;;;;;;;;; ...... ~b:a~n~k~apl!:~~~:k~!--••••••~~·=·====-=::::,.: 

Mindennemü kézimunka szükségletét beszerezheti 

Máhig Mária 
magyaros kézimunka szalonjában. Szentkorona-ház 

(udvarban.) 

l~azi eredeti népmüvészeti munkák tervezt~se és eli)nyom;\sa. 
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Kurosztén.Y haziasszon.vok figyelmábel 
Tisztánkezelt eredeti étel- e c e t 
napi áron állardóan kapható! 

Pun os kiszo'gált.b! 
Szolid árak 

NOVO r NY ALAJOS Szem B~rtÍjlan u. 9 

Honcz FBrBnr (M~tyfl~·kiraly u·c.1 4. 
U Hungária meilett. 

~záro.) 

Fest é kh • az 
Mindenféle 

f~stékek, lakkok, zománcok, tubus- és gomb
festékek, ve~yszerek, szigetelö anyagok, 
háttartási cikkek, kefe- és ecsetárúk és az 
összt>s szakma· cikkek kaphatók a Jegnagyobb 
v á l a s z t ~ k b a n. Pontos kiszolgálás. 

O l cs ó á r ak! 

----------------------------------------------~ 
Fekete Pál Utóda 

imakönyvkereskedésében 
(Szt. B=rtal::~n·u. 6.) 

kaphatók: 
diszkötésü imakön~·vek. 

C'!llu 1oid-, kristálycsorat-, 
bőr- és vászonköt~sben. 

lagyon szép kivitel ! OJcsó ára• ! 

Edénykölcsönzés 
BALÁZSOVITS ~~~nyterestodés 

Mátyás király utca 4. sz. 
Dí!illari!yak, márkás porcellá· 
noh, zománcedények. há:ztarlási 
cikkek. Nészajindékokban 
nagy raktár. Szolid árak! 

Pontos kiszolazálás 1 

Tóth ]ÓZSBf úri 
, 
es papi szabó 

ruhái a le~modernebh és le~izléses~bb kivitelben készülnek. 
Gyöngyös, Hanisz tér 2. sz , Luby-udvar. 
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Iparosaink - Kereskedőink 
- -· ---·--- .. -- --- --------------

Tóth Béla vaskereskedése Kos- Molnár Fe rene úri és egyemu ha 
suth-utca. szabósága Pap Melchizedek-utca 
Bognár István hentes és mészá- 16. Öltönyök részletre is készül
ros Kossuth-u. 18. Ajánlja hentes- 1 nek ! 
árú készítményeit ! 

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

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

~--- -· -·-~~-- -··-··--------- --1 
Nagy József füszerkereskedéseJKároly-király körut 34. 
Károly király-körut 32. ! ------~- -~-- -~- -·-· ----

Hegedo.s--J-; -o- k"f , .. Legújabb modellekből a legna-an s o ara go u zem e. 
és sírkőraktára az adóhivatal mö- 'gyobb választék legolcsóbban Csé-
gött. t.pületmunkákat olcsón vál-'pány Imréné kalapszalónjában ! 
lalok! :sz. Bertalan-u. 

Müvés;i---f~l;-~t~lek ~i~d~~- id8~ l ----- ------- - - --- -- ---- -· · -- --
ben villanyfény mellett készülnek'Özv. Kóczián Elemérné dohány
Zsolnai Kovács Imre müt~rm~ben.'árudája. Szt. Bertalan-u. l O. 

Hamsz-ter 4. ·· - -· - ----- ----- -

G 1 ·----b~---S---;--d----5---.-;-1-. -:-Dénes uriszabósága. Kossuth-u. 
a am os an or. pec1a 1s Cl-

pőjavitások és festések. Hó és sár-i_______ _ 27· 
cipőjavitások. Szentkorona Ház.' Kat -E--" ---.~-k--~-~~~----

ona rno mu oszorus 
Bádogos munkáit Mayer Gyula Kossuth Lajos utca l 21:1 

épület és diszmű 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. H ivásra házhoz megyek .. zseb- és karórákban (Doxa, 

-.,-- !Omega, OLMA, Cláró, Zenith, 
Oröltessen Szlovencsák János és stb.) ébresztö-, asztali- (Bim
fia hen~ermalmában. Gyöngyös, ~a~, Wesztmin~ter) és fali 

Petőfi-u. orakban, valamint ezüst- és 
arany árukban. 

PINTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és Gyógyárúk és illat-
gyógyke esk dé l szerek, betegápolási r e se a eg- kuzmerikai, háztartási 
olcsóbb bevásárlási forrás! éS fotó eikkPk ! • 



Fógel Gyula 
6ramííves, ékszerész és pát
szerész. Eteraa, Alpiae, Tellus, 
Wyler 6rák e~yedár1.1sit6ja. 

Óra és szemüveg kilöaleges-
ségek .. 

•• 
Uvegcsiszolások. 

Telefon: 
388 Szemüvegek recept szeriat is • 

• 
Gyöngyösön 
Baalaz-t6r 12.0razáezáazl6 meUett 

A lernaodernebb 

temetkezési vállalat 

Gylln.zyösön ! 

! l 
; l ll Halottszá\litás, ex. 
i humálás az orszag 
l egész területén bár
\ . honna n· bárhovi sa· 
i i ját autómon a leg-

jutanyosabb áron. 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH-UTCA 9. 
TELEPON HIVÓ: 310. 

Akar Ön 

olcsiso vésároini ? 
Akar On 

pénzéért jó árút kapni? 
Akar On , 

me~bfzható helyen előzékeny 
kiszolgélásban részesülni ? 

Mlndezt megtalálhatja a 

gyöngyösi Haogyiban. 
A 

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

Szives érdeklődésre a ,,Hangya•• 
irodájAban felvilégositást nyujtunk 

Az ieazgatósá~r~ 



Pártoljak városunk egyedüli 
katolikos ~apírkereskedését 

Könyv, papír 
·és irószerek 
elönyös beszerzé-
si forrása 

A Katolikas Kaltarház papírkereskedése 

l 
l 

Mielött butort vásárol, 
keresse fel gazdagon 
felszerelt raktárarnat ! 

-
Pap Melchizedek 
utca. Teleioa: 88. 

Temetkezési vátlalatom minden igényt kielégit 

Telefon: 330. 

Miel6tt kalapját b esze-~ 
rezné. jöjjliA el és néz-
ze meg üzletemet ll 
Kaphatók: RY•Piú és 
nyallször kalapok mln-

den min6ségben l 
Javitésok pontosan él 
szakszeriien késziiineki 

Kriszt Lajos 
OyftngyGs. 

Kossuth ·u Ut. 

"----

Smóling László 
asztalos meater butorraklára 
és temetkezési vállalata. 
Gyöngyös, Kossuth-u. 23. 
Alapittatott 1867. 

---------- ---·-·--

l Fischer József 
vaskeresked ö ú Y GNOYGS 

i (volt ., HanRya" vas-osztály) 
1 Alland6an nagy raktár háztar 
J tási, konyhafelszerelési cikkek· 
! ben,Vasáruk, ipari és gazdasag1 
j; ~zerszámok, kályhák, Uizhelyek 

és vadászati cikkek! 

~KDhne"-féle gazdasági 
gépek nagy terakatal 
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