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TÉGED ISTEN DICSÉRÜNK ! 
Megy a vándor. Kifárad, határki)höz ér, megpihen. Vissza

néz. Hosszu ut van mögötte. Kiemelkedő <:sÚt:sokat lát, jólesőleg 

állapítja meg, tul vagyok raJta. Előre néz. Messze a t:él, gö
röngyös az ut. Felsóhajt : Istenem. fáradt, törődött tagjaimmal 
l , , 

e erem:e meg. . . 
Eletünk vándorutján mi is határkőhöz értünk, 1938 határ

kövéhez. Megállunk, megpihenünk ét' visszatekintünk. Hosszu, gö

röngyös, nehéz volt az til. Kiemelkedő csúcsokat látunk : az 

eut::1arisztikus kongre~szu~ ! Sn·nt l:;tván-év ! lVlünchen ! Bécs ! 

Kassa ! 
Megállunk és gondolkozunk ! 

Hosszu nehéz volt az ut. Már az előző években készülőd

tünk. Lélekben és az egész ország szépitésében. 1938-ban Szentsé
ges i\tyánk kegyes j()voltából megengedtf'tett a magyarságnak, 

hogy Krisztus Király d<itti hódolatát or~zág-világ t:li>tt bt>mutat
hasfa. És mi felki·szültünk. Küls<)ségeiben soha nem látott ün
nepnapokat ültünk csak azút, hC)gy ezek a külsőségeiben káprá
zatos ünn~pi, hódoló rnegnyilatko~ásuk el()segitsék --- igazi célunk 
-- a bels(), lelki felemelkedt~st. Es sikerült felemelkednünk ! Az 

egész országban, winden kicsi kis faluban mélységes hódolattal 
bon.lt It· a katnlikus IPiek Krisztus Király előtt. Buda~,t-~ten : 
2ou.oon kt'ményJeu~ku ~h hajtott -térde~_-i az éjjeli imádás l ' . : . ·t 

l 
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alatt - Krisztus Király előtt. Hitünk és magyarságunk elvá-, 
laszthatatlan. Es mi mindannyian, mikor felemelkedtünk Krisztus 
Király zsámolyához, a magunkra vonatkozó kicsi kérelmek mellett 
oda helyeztuk a mi nagy könyörgésünket : Urunk r Királyunk l 
Szent István népe vagyunk; most hódolunk elsö szent királyunk 
dict6 emlékének, lélekben megtisztulva kérünk Téged : irgalmazz 
e sokat szenvedett, vétkeiért megbUnhódött népnek, a dd meg nt"
kunk a feltámadást. 

S a nagy Király ugy találta, hogy az előtte leboruló sza
zezrek könyörgése nem képmutatá!~~ és jött München, Bécs, é!' 
Kassa ! 

Nem véletlen, hogy ezek a/ e!\emények. Komárom, Ro7.S· 

nyó, Munkács, Ungvár, Kassa és a millió magyar fdszabadulá~a 
az 1938. évre, az eucharisztikus kongresszus és Szent István ki
rályunk jubileumi évére estek. N~m véletlen, hogy a magyar igaz
sáa részbeni diadalra juttatása összeesik a mai nagy könyörgésünk, 
megtisztulásának idejével. Nem véletlen, hogy Komáromot. Kassát 
Szent István jubileumi éve hozta vissza. S mi hálatelt szivvel. 
örömujjongva szaritjuk kebelünkre hozzánk visszatért testvéreinket. 

A nagy pihenőnél ujból leborulunk Krisztus Király t>lótt, 
köszönetet mondunk és igéretet teszünk : 1938-ban megtaláltuk az 
utat, melyen haladnunk kell, hogy Szent István kinilyunk által 
nemzetünk részére kijelölt célt elérhessük és Rli t>Zt az utat kö
vetni akarjuk, követni fogjuk. Tudjuk, hogy az ut, arnt:lyet még 
meg kell tennünk hosszu és göröngyös, de azt is h;djuk, hogy 
Szent István szellemében Krisztussal győzni fogunk. És mi győzni 
akarunk. 

Ellire hát! lsmt>rjük meg az eszközöket, ne h~tn, de P1óre 
tekintsünk most már. Irtsuk ki a széthuzás, a páttosk~dás szelle
mét, áldozatok árán is oldjuk meg megoldandó nagy nemzeti 
kérdéseinket, szeressük, fejlesszük ki honvédségünket. Készüljünk 
az eljövendó nagy leszámolásra. Csak rajtunk é~ kizárólag rajtunk 
mulik, hogy drága hazánk még leszakitott részeit vi~szaszerezhessllk. 

Hála, köszönet Neked lstenünk ! 
T CÍi•d liten di<:sérünk ! LJr. I.Jihi!ch Károlv. 
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Actio Catholica l 

A világnézeti harcok morajló zsivaján keresztül ércesen har· 
san fülünkbe ez a két szó: Actio Catholica ! Itt cseng a fu. 
)ünkben ·és megrezegteti az ernber bensőjében a lélek húrját. Le
hetetlen meg nem hallani e két szót, hiszen az egyéni és társa
dalmi nyomoruságok megafonja erősiti fel e hangokat. Munkát a 
tétlenség helyére al egyéni és tár~adalmi élet minden vonatkozá
sában. katolikus öntudattól lűtött, krisztusi igazságokat a minden
napi életben. megelevenít() munkát, munkát, melyet az lsten és 
törvényei iránti mélységes tisztelet s embertársaink iránti feleba
ráti szeretet irányit ! Ez Az Actio Catholica ! 

A tespedés fülledt légkörében üditő, életet fenntartó eszme
áramlatra van szükség, mielőtt azt bódító, életet pusztitó mérgek 
átitatnák. Ki nem t'rzi meg. hogy éppen ezért sürgős szükség van 
az Actio Catholicára ? A tizenkettedik óra utolsó perce itt van, 
nem lehet tétovázni ! Az. A. C. a katolikus világnézeti elveknek 
az élet minden mozzanatában való megalkuvás nélküli teljes meg
valósitását tűzi célul mindannyiunk elé, hogy ezzel a saját ma
gunk egyéni, --- társadalmunk és hazánk boldogságát biztosítsuk. 
Ha a katolikus világnézeti elveket valóra váltják majd népek és 
nemzetek, t'tgy nem lesz köztük f~ltékenys~g. gyülölet és szeretet
lenség. a hatalmi vágy által állig felfegyverzett népek nem törnek 
egymásra. 

A katolikus világnézet átélése, az öntudatos, katolikus egyéni 
élet kifejlesztése, kialakítása az alapfeltétele annak, hogy kiki a 
maga helyén, a társadalmi életben, a hivatalokban stb. aktiv ka
tolikus legyen, lsten és a felebaráti szeretet parancsait érvényre 
·uttas:;a, azok alapján dolgozzék. Tehát az A. C. nem azt je
~enti, hogy csak a papok, szerzetesek dolgozzanak csupán, bár 

az ó irányításuk feltétlenül szükséges és az ó vezetésük, az A.C.-ra 
való nevelésük, valamint az egyháziak é& a hivek közölti har
mónia, az együtt müködés felette fontos és elengedhetetlen. Az 
.~. C. gondnlata, a gondolatok megvalót'itása, a munkaképt!ss~, 
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az igyekezet a katolikus élet kialakitá!tára, a vágy és szent lel

ke~ted~s a krisztusi eszm~nek, . isteni örök törv?.ny~kru~k a minden· 

napi életünkbe való átíiltetés~ kell, hogy minden katolikus em

ber lelkében éljen és irányitó legyen. Az emberek egy része saj· 

nos csak anyakönyv szerint katolikus, magán és társadalmi éle

tében pedig tétlen, szeretetlen, mások életén keresztül gázoló, f 

embertársait elgáncsoló, mások tiszta erkölcsével, testi egészségéve 

nem törődő, anyagias, önző életet élő, minek szomoru eredményei t 

láthatjuk a szocialis nyomor képében, az egyéni és társadalmi élt>t 

visszásságaiban. Nem mételyezheti meg az egyén és a társada· 

lom lelkét a szemérmetlen, arcpiritó, sikamlós társalgási mód, sem 

az otthonokban, sem a hivatalokban, sem a kettős morál, sem a 

pornográfia, a film, a mozi ! Nem nézhetünk révedező szemmel, 

karbatett kézzel, tétlenül azok felé, akik az éltető tiszta élet le-

vegőjét kábítószerekkel megmérgezik ! Nem maradhatunk tétlenek, 

mert elriasztó a jövő szemlélete az A. C. halogatást, vagy vára

kozást nem türó megvalósitá~a nélkül. Az A. C. nemcsak temp· 

lombajárást, nem csupán imádságos lelkületet, nemcsak husvét

táji gyónást és szentáldozást · jelent, hanem az egyéni életnek min· 

den vonatkozásában mindig Krisztus lörvényeiht~z örömmel alkal· 

mazkodó katolikust jelent, aki legelőször is saját maga életét 

akarja lstennek tetszőbbé tenni és azon a helyen, ahová az élet 

állította, dolgozni akar lsten dicsöségéért és embertirsai boldo

gulásáért is. 
, 

Ervényre kell jutnia az A. C. eleven erejétól átitatott egyéni 

~}eteknek a tarsadalom irányitásában. A felebaráti szeretet pa

rancsának izzi> melegétfí) áthatott öntudatos katolikus egyénekbe)) 

álló társadalom tud nak eredményesen dolgoz.ni a társadal.ni 

nyomor eltüntetésén, a szociális problémák megoldásán. A jó 

gazda ismeri fizikából a hajszálcsövesség törvényét, ennek alapján 

iparkodik i:; a talaj tárolt nedv~sségének megtartására, a talaj fe

lülelét állandóan meglazitva megmunkálással porhany,)san tartani. 

Máskülönben a talaj kiszárad, megrepedezik, a talajb m nagy tá
tongó rések képződnek, a belt"ültt't~tt növényzet ell'atnyul, kisár· 
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gul, elszárad. Ugyanigy gondozni kell, munkálni kell az ember
nek is a lelkét, hogy ott erényvirágok nyiljanak és ne száradja
nak ki az ember lelkéből az egyes embereket a társadalomban 
összetartó felebaráti szeretet, nehogy rések, szakadékok képzódje
nek a társadalom rétegei között. A. C. kell tehát a katolikus 
társadalomban, melynek alapján a felebaráti szeretet parancsa a 
t8rsadalom tagjait összefogja és összetartja, mint a talaj nedves-

st-ge a talaj részeeskéit Ez a felebaráti szeretet kell, hogy meg
nyilvánuljon a mindennapi életben is, ahol a szociális feladatok 
égetően sürgős megoldásra várnak. Mennyit lehet tenni pl. az igen 
értékes, de eddig nagyrészt kárbave!'zett vágóhídi állati vérrel. Le

h~tne használni a legyengült szervezetek táplálására, erősítésére. 

Szeretetházat, szegénybeteg otthont máról holnapra lehetne elő

varázsolni a most meglevő, de iskolának nem alkalmas mai iskola-

épületekből. Ezekben az iskolákban, kis tantermekben ugyanis 
nagy létszámu tanulók részére ugy sem lehet megfelelő mennyiségü 
tiszta levegót biztositani, de bennük néhány szegény beteg elha
gyatottságában meleg, szeretetteljes gondozást találna. Az iskolás 
tanul5k, a j5v,j reménysége p~dig a mai modern iskolahigienének 
megfeleMen i:;kola részére épült iskolákba kerülnének. ahol ele
gend,) tiszta lt~vegő biztositaná testi egész.ségüket, megszüntethetök 

lennének az iskolai ártalmak. a rosu levegő által előidézett vér
szegénység stb., megoldódnék az iskolafürdők, tornateremhiány. 
stb. kérdése. Mit jelentene pl. a tejakció a csenevész. rosszul 
táplált iskoláshnulók között, az mindenki elótt nyilvánvaló. Mindez 
munka. munkaalkalom, segitség minden irányban és mennyi ehhez 
hasonló láncsJ.emként kapcsolódó probléma vár megoldásra, ahol 
az .(\. C. érvényesiilésére tág lehctéí~ég nyilik ! 

Tehát az .. !\. C.-nak a keretet a mindennapi élet adja. a 
munkatér az egyéni é-s társadalmi élet, ahol az A. C. gondola
tának eleven er(JV«-'1 meg kell mdulni. hogy azután lavina mód
jára ráhengerüljön a tespedés tétlen lidércárnyaira. Az A. C. 
!thát nem jelsúr é~ nem maradhal csupán frázis, nem lehet ha
' ·~atni. holrHl~P' ha~vn!. han~rTl ''YHJ kel! rnesz"~ló·i~ani, a jöv() 
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nemzedéket pedig rá nevelni. A terv kész, hiszen az nem mai 
a megvalósiláshoz a munkavezet·ök irányít,sát örömmel és lelke
sedéssel vá~a és kéri minden katolikus, aki Krisztus országának 
m~valóaitásá,rt dolaozni akar. 

Dr. Vereb Lajos 

Hitéleti tájkoztató. 

Január hó. 

Szent Bertalan plebánia. 

l. UjérJ és egyben els6 vasárnap. 9 órakor ünnepélyes szentmise. 
2. Hét/6. jézus Szent N !vén~k ünne;> e. 6, ne~yed 8, 8 és 9 óra

kor szentmise. jézus Szent nevének nyolcada alatt szokásos feltételek 
mellett teljes bucsu nyerhető. 

6. Péntek.. Vizkereszt ünnepe és egyben első péntek. Előző csü
törtök d. u. 4 órakor vizazentelés a Szent Bertalan templom előtt. Viz
kereszt napján és nyolcada alatt házszent~lé~f'k. A magánházak 5Zente
lése a plébáni'n bejelentendő. 

8. Va&tfrnap. A Szeolcsalád unnepe. 

Alaóvárosi plébánia. 
l. Va&árnap. Ujév ünnepe. Vasárnapi istentisztelelt rend. 

2. Hét/6. jézus szent Ne\'e ünnepe. Ez ünnepen a ~zokon fel
tételek mellett teljes bucsu nyerhető, ugyanigy az egész nyolcad alatt 
is, e bucsu a megholtakért is felajánlható. Este 6 órakor az Urak 
Mária Kongreg,ciója havi hitbuzgalmi gyülését tartja a ferenct-s zárda 
orat6riumában. 

5. Csütörtök_. Vizkereszt vigiliája. D. u. 3 órakor unnpélyes VJl

szentelés litániával egybekötve a tr.mplomban. Utána Slf'ntség• áldás. 
Este 6 órakor nem lesz külön litánia. 

6. 1léntele. Első péntek. Vizkere11.t ünnepf'. Reggel f> órakor 
a R6zeafGzér-t4rsulat offert6riumo!l miaéjf'. Kegyes adományokat 

gyüjtünk '' buzgó imákat kérünk az afrikai missziósok segélyezésére. 
-- Akik u ünnep nyolcada alatt családi otthonaikat rA<'gáldatni óhajt

j,k. jelentlék ebbelJ ~mindékukat a plf.b,in•a·hi\'atalhan u unot-p dél. 
.W;Ai~. 
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8. Vw~árnap. Szent Család ünnepe.- Reggel 6 "órakor a Jézus 

Szive társulat offertóriumos mi1éje. Délután pedig a Rózsafűzér-társulat 
tartja ha v i sorsolását. 

15. Vasárnap. Délután a Ferences Ill.-ik Rend havi gyülését 
tartja. 

Gyöagyöa-ptlapöki Szent Jáno• templom. 
l . Ujéo ünnepén d. e. 9 órakor szentbeszéd, majd nagymise 

szentsé~kitétellel. D. u. 3 órakor ünnepélyes vesperás. 

5. Csütörtök. D. u. 3 Ótakor vízszentelés és litánia. 

6. Péntek. Vizkereszt ünnepén a délutáni 3 órai vesperás után 

házszentelés: a templomtól északra a Püspöki ut páros számu házai-
ban, a páratlan számuak közül kb. l 17 -ig. 

7. Sz omba t. Reggel 8 órától folytatólagosan házszentelések a 

Püspöki utcában a templomtól délre eső házakban, utána a Pesti uton 

és a Báthory utcában. 

HIR EK. 

Az Emericana dec. 12-i ~yűlésén dr. 'Doroghy Kálmán ügy

véd ta.-tott igen érdekes P.)őadást a pálosrendi szcrzetröl. Hangoztatta, 

mer.n~ i.-e a mHgyauá~ !IZeJzde volt ez a rend. Egyik kiváló mártirrend

ta6ja, Cs~pel•!u v i Pál. a mi egykori benei kolo!ltorunkban is élt. Az 
Aba-nem:-:et!o-ét,lwli Csohánkák birtoko~ adtak nekik, övék volt a Sárhegy 

é!l7.aki olda'a a mai városi erdőn~l. Bene• kolostoruk a török dúlásban 

e~l'.ts;~tult. \·:qyonuk a gyöngyósi ferenceseké lett. az erdő pedig a vá

ros tdajdon;ba ~erült. A rend magyarságára jellemző. hogy római 

ger.eráli~uk rnindig nak magyar embe1· lehetett és idegen kolostoraikban is 

mindení\tt m":~található Szent István, Szent László freskója, igy vilá~
hirü bncsujá!óhelyükön Censllochovában is. A rendnek hazai Imiostorban 

most már m<'g~·ar rc·nrha~j&i i11 !17aporodnak. 

A Katolikus Leánykörben 
bilincs(:olőer ·~1-~'::'kt>s. halafiassá~ttól 

30-án D1. Nárav Béláné. 

"Trianontól Kassái5l . cimmt·l lr
áttüzesít~tt felolva~á~t tartCltt nm. 

A gy(•ngyöai ferences teológusok Egyházirodalmi lako
lájának díazközgyülése. A franciskánusok atyai öröksége az a cso
c.lálatos \·alósá\l.érzrk.. melv minden idlSllen me~ tudta tal,lni az él~ttel 
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való közvetlen kapcsolatot. A ferences szellem szerint mi"dennek csak 
akkor van értéke, ha élet van benne s annál értékesebb, minél több 
van benne az életből. A ~yöngyösi ferences teológusokban is megvan 
ez a valóságérzék s az életértéklés szelleme. Egyházirodalmi Iskolájuk 
minden évben rendez egy nyilvános diszgyülést, amelyen mindig ezzel 
a gyakorlati ferences szellemmel töltekezik a hallgatóság. Most is nagy
szertien sikerült közvetlen kapcsolatot találniok az élettel, amikor Szent 
István alakjának tanulmányozásán keresztül szóltak a modern magyar 
idők emberéhez. 

A diszgyülés dec. 7 -én este 5 órakor kezdődött a Katolikus Ku1-
urház nagytermében .. P. Karácsonyi Aladár, az Egyházirodalmi Iskola 

elnöke, meleg szavakkal üdvözölte a hallgatóságot és megnyitotta az 
ülést. l. szám, B:irdos: Ah, hol ''agy ... 3 szólamu ének. előadta a 
teológia énekkara. 2. sz. Az élő Szent István. Ünnepi beszéd, mon · 
dotta P. Nagy Máriusz V. é. t. Tudósítónk jövő számában közöljük· 
3. sz. Szendrei: Magyarak fénye, 4 szólamu ének: Kisdi-Bárdos: Ál
dott Szent István, 3 szólamu ének, előadta a T eolt)gia énekkara. 4 sz. 
Szent István és a magyar család, tanulmány. irta és felolvasta Fr. Sza
lay Emil lll. é. t. Bemutatta Szent István küzdelmét a keresztény csa
ládi élet kibontako:tásáért, majd vázolta a szenti~tváni magyar család 

sorsát napjainkig és igazolta, hogy nemzeti életünk egyet l~n mentsvára 
a Szent I!tván elgondolta keresztény magyar családi élet. 5. sz. Gn
riczky: Az utolsó látomás, melodráma, szavalta Fr. l\1.íriafö1di Lukács 
IV. é. t., harmóniumon kisérte Fr. T Rmás Alajos lll. é:. t. Simon 
Kozáky: Szent István himnuszt betétként énekelte a teológia énekkara. 

6. sz. Szent István és a nacionalizmus, szabadelőadás, ta1 t otta Fr. ,·itéz 
Szabó Szerén IV. é. t. Kimutatta, hogy Szent István nem volt a ma
Ryar fajiság ellensége: népünk faji jótulajdonséÍgait. mint természetes 
adottságokat tekintette s a kereszténység természetfölötti ke-gyelmeivel 
tökéletesitette és időálókká tette. Azt üzeni tehát a mat nacionalista 
világnak, hogy m~ nézzünk a fajiságban végső értéket, hanem c.!'ak 
eszkozt arra, hogy általa i11 szalgáljuk Isteni. E1után P. Hermann Hn

menegild tartományfőnök lelkes apostoli navakkal bezárta a disz~yülést, 
meiyet Gyongyos váws antelligPnCiáfa ti~y kon p·elt el. mmt a fcren 
,-,.., ifiu!ág kul1Lír3zoiRálatát. 

Az Alaóvárosi Áll. elemi Sziv~árdistái dec 1M-án aciták elő 
a meseszép 'A Királyné Aranytopánkája · eim ü karácson~ i darabot, 
melyet Demjanov1ch Margit tan·t,;n;; tanitott be. Bájos kcdves11éggel 
'-!!''1! h ~P-ll P;,.,...k! H l r- t k.f:!·,. ~~ , ,. r.;., , e! !et 
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Sokak óhaja éa vágya, hogy 1 Szent Erzsébet templom ne 
csak külsőleg, rle belsöle~ ili szép legyen. Magyar szentjeink temploma 
ez. V a Iamikor magyar templom volt a neve. Sokan megfordultak benne• 
sok szép emlék füzi öket oda, diákéveik mindennapján betértek egy-két 
fohászra. Első sorban ezekhez szólunk, akik diákok voltak, azután a 
kedves hivekhez. Áldozatkész szeretetük ne csüg~edjen most sem, ami
kor annyira igénybe vannak véve a különbözü adománygyüjtés révén, 
juttassaaak néhány fillért a Szent Erzsébet templom kifestése javára. 
Középiskolásaink szinielőadással, saját megtakaritott filléreikkel járulnak 
hozzá, hogy templomuk mennél hamarabb kifestödjék. Kérjük szeretet
tel, támogassuk ezirányu mozgalmunkat. 

A gyöngyösi oltáregyesület az eucharisztikus kongresszus 
emlékére nemes bökezüséggel négy gyóntatószék beszerzését határozta 
el. A gyóntatón:ék terveit a Szent Bertalan templom barok stilusához 
alkalmazva Walder müegyetemi tanár készitette el. E költségekre Is
tenben boldogult kisfaludi Kassich Antalné, az oltáregylet velt elnök
nője 2000 penw)t hagyományozott, 3000 pengőt pedig az oltáregyesü
leti tagok áldozatkész buzgósággal szinte fillérenkint adták össze. Az 
5000 pengős munkát Kovács Miklós müasztalos késziti, kinek mühelyé
böl; a müvészi gyóntatószékek négy-öt hónap mulva kikerülnek. 

Növendékhangverseny. A Gyöngyösi V á rosi Zeneiskola idei 
első növendékhangven:enyét december 18-án vasárnap délután tartotta 
meg a Szent Korona Házban. 

Ezeo a hangversenyen mutatkoztak be Dániel Ilonka okl. zene
tanár növendékei, aki ueptember óta a zeneiskola tanára lett és akivel 
igen sokat nyert Gyöngyös város zeneélete. Igen sok tehetséges nö
veadék játszott a megjt:·lent publikum ellStt bizonyságot téve az i1kola 
szakavatott vezetéséről és kitünö tanárairóL Legtehetségesebbek voltak 
már müvész s~ámban menö Borhy Ottó, Mannó Anica, Szigeti Gi
zella, Ha1ász Sári, Szijártó Imre, Havas Kató, Cseng(; Lujza és Bog
nár Kató. 

! : 
l: 

:l 
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A Katolikua Énekkar hangversenye a budapeati Zene· 
mtlvéazeti Föiakolán.\'ité'- na~ybá'lyai Horthy Mikl6a Magyarorsz!g 

. kormányzójának tiszteletére dec~mber 8-án a Zeneakadémia nagytermé
ben diszhangversenyt rendezett az Orsz. Dalosszövetség, am~lyre az 
orsz4g legjobb énekkarait hivták meg. A Gyöngyösi Katolikus Enekkart 
is az a megtisztelés érte, hogy neve a meghivott énekkarok neveivel 
együtt volt olvashat6 a Budapest utcáin kiragasztott plakátokon. A Bu
dai Dalárda, Forra i Kamarakórus és a többi budapesti énekkarok me l
lett a vidéki dalkulturát egyedül a Gyöngyösi Katolikus Énekkar és a 
nemrég. visszacsatolt Érsekujvár énekkara képviselték. A Gyöngyösi 
Katolikus Énekkart igen melegen ünnepelte a főváros zeneértö közön
sége és szünni nem akaró tapsviharával ráadás ~1.ámot követelt a7. 
együttestől. A forró sikerben gazdag hangversenyt közös vacsora kö
vette az egyik közeli étteremben, amely után vidám nótaszó melletl 
indult haza autóbuszokon az énekkar e~y felejthetetl~n est emlékével. 

A gyöngyöstarjáni római katholikus egyházközségnek öröm
Aapja volt advent negyedik vasárnapja. Ezen a napon szentelték fel a 
megujított templomot. A mult évben, amint azt annak idején megírtuk, 
a templom külsö részét reno,·álták és a kórust nagyobbították. Ebben 
az évben pedig a hires Krakker-frPsl:ókat restaurálták. A templomot 
még 1772-ben festette a neves fe~tö s ezért a templomot müemléknek 
is nyilvánitották. A gyöngyöstarjániak ör~ln~k és büszkék is a templo
mukra, mert a körnv~k egyik )~gc:,._eJJb t~;rploma. Meg is hozták az 
áldozatot érte. A fre:.kók restc•!:dHdt 5;1rdor [3(Ja ipa~rnűvé!l:-eti i~~o
lai tanár, festömüvés7 na ey megdt\~t'désre , é~eí'te el. Az ohárkt;·d et 
dr. Szentiványi Gy•!la ff'stőmÜv·~~-l u~~tamálta· A föcitár k~pe szintén 

Krakker neves fe!'tÖ nlb:.tá"a, aki a fre: b>'-. at fe!'lette. A teml•lom 
megáldását és !17.entelé~ét Hirn F~renc ryón•sv0~·,;uhmosi e!'\perc~plebánoa 
végezte, a1 ünnepi b~:uédt>t pedig Bencskó Ando1 ~vöngyö:~ oroszi 
plébános mondotta. • 

,, ,, 
ELOFIZETOit~1!{ 

, 
Fl G 'rt tM EBE ! 

Szeretettel kérjük hátrálékos Előfizetői nket, ho~ y al l Q38. é,·i 
tartozásukat szi\·eskedjent•k reLdezni, va Iamint 1930., ~ is alánttal két·~ 
juk az elöfi1etés megujitá!l1t. · ·· --

Te!j.~tö taut·~lc~lkl ; -
A K!ADuHIVATAL .~._-, 
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Anyakönyvi hirek. 

A kereaztség azentaégében lsten gyermekeivé lttttek: 
Felsővárosi plebánia: Pampuk józsef és Kocsis Erzsébet gyermeke: 
Miklós, Szászmann Gyula és Juhász Mária gyermeke: Edit, Gyuroso
vits józsef és Fodor Anna gyermeke: Anna, Széplaki jános és 
Nemoda Margit gyermeke: Gusztáv, juhász István és jublik Mária 
gyermeke: Erzsébet, Hevesi Béla FereRe és Brezocsik Mária gyermeke: 
Éva, Mária, Danyi Etei gyermeke: Etei, Mária, Buda Mihály és Nagy 
Mária gyermeke: András, Bakoa Aladár és Körösi Lenke gyermeke: 
Gyöngyike, Kalali n, Lenke, Pampuk István és T asi Julianna gyermeke: 
Katalin, Gyuris János és Barna Erzsébet gyermeke: Erzsébet, Farkas 
Béla és Urbin Anna gyermeke: Miklós, ?ál, Baranyi Ferenc és Mezei 
Sára gyermeke: Eliz, Halmóczky Antal. Mihály és Szabó Gizella 
gyermeke: Borbála, Mária, Gál Ferenc és Bágyi julianna gyermeke: 
Miklós, Ádám Sándor és Szabó Erzsébet gyermeke: Éva, Erzsébet, 
Csépány józs~f és Pampuk Mária gyermeke: István, Bátor jános és 
Holló Ilona gyermeke: László, Német István és Rácz Etei gyermeke: 
Lajos, Borosi Mihály és Bozóki Anna gyermeke: Uszló, juhász Mi
hály és Bognár Anna gyermeke: György, T asi józsef és Kovács Mária 
gyermeke: Etelka Rozália, Kiss józsef és juhász l\1argit gyermeke: , 
Irén, Erzsébet, Szabó Lajos és Csépány Rozália gyermeke: Eva, Mária, 
ifj. Karsai István és Schf"ffer Anna gyermeke: Etelka, Rozália, Dobos 
jános és Berényi Piroska gyermeke: Mária, Bágyi j6zsef és Veszprémi 
Rozália ,yermeke: G}ör~ y, c~uka jár. os és Agócs Erzsébet gyermeke: 
István, T ell Vilmos és Kósa Mária gyermeke: l\1árta, Takács Imre és 
Rejlik Mária gyermeke: Anna, Kovács Lajos és Szabó Mária gyer-
meke: Borbála, Rozália, Módi Anna gyermeke: lsh·án. Balog jános 
és Kis Teréz gyermeke: É\'a. Tari Ferenc és Bornemis11a Leopoldina 
~yermeke: Lisdó, István, Mikulásik Erzsébet gyermeke: Erzsébet, Fer
man Mária gyermeke: Mária, Csorto~ Teréz ~yermeke: Irén. 

Uj családi otthont alapitottak a házasság szentaégi ke· 
gyelmével: F ~lsövárosi plebánia: Szikora Bertalan és Lakatos Terézia, 
s,abó józsef és lvanics A nr a Mária, f\1 e~} f'ri S~ndor é,. Olenyik Ida 
Mária. 

Elpihentek az Ürban: Fdsövárnsi plébáma: Garai Erzsébet 
') hónapos, juhász jános 54 év~s. Szánthó Erzs,!het 84 éves, Pettner 
latván 20 .é..v.~s .. Na~y ErlSébet ~7 éves. Barkó l'vlária 71 é\·ea. B~1 n
baum Lá~;zló ll h<Jnapns, Kubánvi Pál 25 P.\·r•. J••hást Lsuzsann .. 
i 8 ~\el. Schtnldf JaliaL ) 1 é,· eg, 'Gvörk~i hrr.a ~q ~n11 Oláh Andnia 
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19 éves, Kisenstvek Éva 22 éves, Pongr,cz András 31 éves, Balla 
lstváa 8 hónapos, Vadász jános 8 éves, Fekete Kázmér 42 éves, Ke
czel Má!·ia 81 éves, Laky Franciska 78 éves, Köd julia 54 éves, 
Kis Rozália 7S éves, Toldi Pál 75 éves. 

Szerkesztói üzenetek. 

P. Na1y M. Sajnos, csak a kö,·etkezö számban hozhatjuk ter
jedelme miatt a1 értékes cikket. 

M. A. Helyben. Legjobban afánlom Bozóky ezr~des: "4 ,Szent
ftJid lel/ee cimü munkáját. Lelkiolvasmány és lelki zarándoklat. Ara 1 O 
pen5lŐ. Kapható részletre is. Előjegyezhető a Kal. Kullurházban. 

Katolikus Szemle 
a katoliku• intelligencia legrégibb, l~gnagyobb havi folyóirata. 
Évi előfizetési díja 12 P. (Külföldre az évi portókülönbözet 
2.90 P.) A Szeat István társulat ta~jainak évi 1 O P. Cím: 
Budr.pest, VIli. Szentkirályi-utca 28. 

Kováts Jeuö 
divatárá és kézlmual•a iizlele: . 
H.I.aisz-tér19. sz. Orszttgzász;ó mellett 

. . . . . . -- -- -- -- . - - -
& .. ___ --. - -· 
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Szt. Erzsébet templomma.) szemben 
legjobban: legolcsób ban: 

füszer 6 rút, 
cseJDege árút 

Pompuh Mihálynál 
szerezhet be. 
Egy próbBvisárJas és 
meggyőződik róia! 
Pontos kiszolgAiás! 

Cserján ltnre 

Szolid Arak J 

.. &ZEHETET" g~ó DJSZBrtára 
lachoa Sándor n 6. S?ám. Teleion: 29 ~- -- -- ----= 

EgyházmPgyei Takarékpt~uztár r. t. 
Eger-g~: öngyüsi fiókintézuto G,röngyös. 

Telefon : ~; O. Telt·fon : »30. 
LP.ft"dnyr ebb fe:'ttelek melle•t foltóstt 
köf.·s···n·~kd, vA.ialllozA!ok:i! financi.-oz, .tt· 
u1~1:.uola•t Jr:yor·sal és olcsón telief.it. 
Betéteket kf'ln';'Vt'Cskért é~ foli'ó~.z8ril~.ra 
elfog é d és legk~dv.~lf·bb~ n kama:oz· at. il 

a L.qg_zz ----4-:-··._ ... s .w~s ~.:...r.=------ L __ &J gggél§§1!l4. 
11. -- ' ' . . • 
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Pannónia-száll ó 

Szoba~rak: 2 á~yas 9-töl 
20 pen~i\ik!, l áJ,:yas 5 pen
l!Ötől 12 pen.:ö1g. 
Ez IJrailból a Oyön,yöai 
KBtohkus Tudósit!> elöfile· 
tOin~k 20 százalék kedvez· 
mény, 

Budapest; Rák6czi·út 5 
Elsl'ln1n~ú Slaii('!. - V1d~ki 
ftHl"l:e~t·iHI,~ pttp~,,~ es kt·re~z-
tény u ök régi, jOh1rO tcilálkozó· 
h<o31ye a fl)vüt~s kölí"ppon'illhan. 
A legmodernehh f.·l81erelé~ s ra. 
2YOi!O til'lz·asatl. Fürdók. Hrdeg 
és mP.IefZ viz minden 81oh::sb1n. 

cxn ........ ,~y R 

-----------------
sz ö lő

vesszők. 

gyOmölcsfák, 

az összes bevált 
jobbfajokban 

előnyös áron 
beszerezbelök 

SZABÓ GYULA szöiö!elepén 
GYONGYOS 

Vida Kálmán Hevesmt>gye le~régibb cukrász
daja szakm3b-~vágó elsörendíi 
dolgaival veztt. 

Alapftva 1852. Gyöngyös, Főtér 
:=az-a -. :Üc -p w ·-..--.-........ -----~------r:::-iiiíiiiiiö 

Magy. kir. Dohányáruda 
HANISZ TÉR 10. az. (Főtér) Gyöngyösi Bank mellett. 

Kiváló minőségű bel- és külföldi kü
lönlegességi szivarok, szivarkák és do
háaynemüek a legnagyobb választék-

ban =!.:..' ----====== 
Mindennemü kézimunka szükségletét beszerezheti 

Máhig Mária 
magyaroa kézimunka azalonjában. Szentkorona.ház 

(udvarban.) 

l,..O eredeti népm6véueti au•nk6k terveMte és eUSnyomáta. 
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Kuresztény háziasszonyok figyelmébol· 
Tisztán kezelt, eredell étel- e c e t 
napi áron állar.dóan kapható! 

Szolíd Arak 
NOVOTNY ALAJOS Szent B~rt~lan u. 9 

Honrz f"ronr. (M~ifV~~-kirA!y u C" 4. f;l~ln. 
ll ll ll ._ Hun~ána m~ ldt. 

f es t f e kh • az 
Mindenféle 

O l c " ó Á r a k! 

fest~k.:k, lakkok, 7.0ináncok, tubus- é~ gornb
f~stéh c~, vr~ y:.zcrt~, sza~e:elö anyagok, 
hr\11anasi cikkelc, kefe- és ecsetá•úlc és az 
ös~zt-s ~;:akma·Cikkek k~pha•ók a Je~nagyobb 
v á l a ll z t t k b a n. Pot.to!' kiszolgáláF. 

------------ --------·· ---------
1fek.ete Pa· l lJ(\., ' E''· k... •• é ,:.l, L• a~ ,.(1env o:csonz s . 

imak~ny~~kereskede~P.b~n B-~ L.FtZ~OVII S ed&nJkerestnd6~ 
(Sli B ~íti11 .. il· u 6.) - -- --- ----_--

ka phatók : -~~át) á i ktraay U' ca 4 ~z. 
dhtki\tésü 1m1k'~11vv~k. Dí .. : .~r,:y=-tlc, 'll~rkd'$ p 'rcetla 

r.o':, :~tJ.llél!·Ct ~~~'h· e~. h1 tur;.\s: 
ci ·'<e·'. Na Zl!jandékokhar' 

Bt(y raktar S~o td 3rok l 
_!ag~~ szép_~ftitell Ol~~~~~ l, Pon•o:' ~~s-o·~~lá., l 

Tóth ]ÓZSEf úri 
' 

és papi saabó 
ruhái a l~ ~moJ~ruebb ~s le~ít-'éos.est hb kivJt· ib~ n készülnek. 

Gylacyöa, Haal•z té .. 2. ••·• Luby-acl~ar. 
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Iparosaink - Kereskedőink 
--T6th-B~J~-- -;ask~~~;kedé~;-Kos~- M~);;ár- -F~r~.~~ --;r~:j -és- eg)·~~ruh~-
•uth-utca. szabósága Pap lVlelchit.edek~utca 

-8~;-;.ár · latván hentes és m~á- 16. Öltönyök részletre is készül
ros Kosauth-u. 18. Ajánlja hentes- nek ! 
árú készítményeit l l -··--· 

--- -- -. --------- ---------·------j 
Hajacos Nándor köszörűs és kés- Bardóczy József borbély é:; fod
árúkereskede Ró1.sa-ucca 2. ;rász. Női hajdgás és ondolálás! 

-- ·---------- ··-------···· -- .. -·· .. ··-·· __ l 
Nagy József fűszerkereskedéseiKároly-király körut 34. 
Károly király-körut 32. ·· --····-·· - ·--- -----·-- ··------- --
·H·--e-·ged--O-J---;--- k"f , .. -- Legújabb modellekböl a legna~ 

1 anos o arago uzeme • . , . 
és sírkőraktára az adóhivatal mö~ gyobb valasztek legolcsobban Cse-
gött. t..pületmunkákat olcsón "ál- pány Imréné kalapszalónjában! 
lalok! :Sz. Bertalan-u. 

Mtlvéa;i--f~lv~teÍ~k-m-i~d~n- id is-. i ------------· ·--·- --
ben villanyfény mellett készülnek:Özv. Kóczián Elemérné dohány
Zsolnai Kovács Imre műtermében.~árudája. Szt. Bertalan-u. l 0. 

Hanisz-tér 4.; -- ·· --- -- -- --
G-- 1 b ··5--;--d----5----:-:-1:---. :Dénes uriszabóaága. Kossuth~u. 

a am os an or. pecaa as ct-i }7 
p_öj!:Vit~s?k kés fes5tések. Hó és s~r-: ___________________________ :__·_ 
clpoJaVJtáso . zentkorona Haz .. Kato E. " .,, .. ·· .. 

______ . _ 1 na rno muK.oszorus 
Bádogos munkáit Mayer Gyula 1 Kossuth Lajos utca l 211 

épület és diszmű bádogos mesternél · -- .. --·----
v~eztesae.Gyöngyös,Csárda-utca 7sz.' Spányik l. utóda Ujvári Rudolf 

Elvállal minden e szakmábavágó órás és ékszerész Gyöngyös, 
munkát. Költségvetéssei dijtalanul Kossuth-u. 15. Nagy raktár 
szolg,lek. Hivásra házhoz megyek. zaeb- éa karórákban (Doxa, 
--- ·--- :Omega, OLMA, Cláró, Zenith, 
Öröltesaen Szlo,·encsák János és stb.) ébresztő-, asztali- (Bim
fia henaermalmában. Gyöngyös,,bam, Wesztminster) és fhli 

Petöfi-u.1órákban, valamint ezO.at- és 
larany árukban. 

PINTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-dro:~ériája és Gyt-r,yArúk és illf't
•yógyker".at"l#edése a t;eg- Sltl"ek,. b_.!leJ.:flpolás~ 
& '"i3 ~ • kullneilköl, háztariállJ 
olcsóbb be,,ásárlási f<)rrás! és ,,,,6 cilfk ·k r .1 



F6gel Gyula 
6r...&vu, 61uz.e .. 68z é• liát
... -.. Bteraa, Alplae, Tell••~ 
Wyler 6 .. ák ecedár .. lt6ja. 

Óra n ••••••• lliillaleeea-
-'«•k. 

Üvecc•lnoláHk. 
Teleloa: 

388. Sze•iiwegek recepl •zeriat is-.. 

Gyöagyösön 
......... 12.0nútr•6..a6 -llelt 

A lermodernebb 1 

temetkezési vállalat l 
l 

GylJngylJslln l 

Halottszillltéa, ex. 
humélés az orazag 
ea~sz terDietin bér
honnan· bár ho wi ••· 
jét autclmon a lea-
jutényosabb iron. 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH-UTCA l. 
TEL!FON HIYÓ: 3Ut. 

Akar Ön 

olcstn vésároini ? 
A~ar On 

pénzéért jel árút Icapal? 
Akar On 

megbhbató helyen el~1éke11J 
kis70IRélá,ban l~f:~e~c Ini ? 

Mlndezt megtal61hatja a 

gJÖB&Jisi BID&Jibau. 
A 

HANGYA 
árúi megbízhatók, 
naponta frissen érkeznek. · 
Rendes llavi vásárl~"nak 
kedvezm6nyt ad. 

Szives 6rdekl6désre a ,,Haaua" 
irodAjAban felvihtgosit4st nyujtamt 

. 'Az iiiZCatóút. 



Könyv, papllr 
és írószerak 
elóayls be8ZeJta6 
8i lorraba 

A Katolikas Kaltarház papírkereskedése 

Pap Melclúzedek 
atca. Telelea: 11. 

Mielött butort vásárel, 
keresse fel gazdagon 
fel.zerelt raktáramal ! 

Temetkezéli váJlalatem minden igényt kielégit 

T elef on: 330. 

r Miel6tt kalapját:> l reznt. jGjJGn el és néz
ze meg Dzletemet ll 

· Kaphatók; gyapjú és 
nyálsz6r kalapok mln· 

· den nHn6ségbenl 
Javl~sok pontosan 6a 
szakazerGe a készAlneM 

Krlszt Lajos 
OyGa1yGa, 

Kossuth ·u 10~ .... ___ _ 

Smóling László 
asztalea meater butorrakt-ára 
és temetkezési vállalata. 
Gyöngyös, Kossuth-u. 23. 
Alapittatott 1867. 

! Fischer Jézsel 
vaskereskedő úYGNOYG 
(volt .,Han1yd" vas-osztály) 

Altandóan nagy raktár bAztar l tási, konyhafelSzerelési cikkek
l ben,Vaaánsk, ipari és gazdasig i 
szerazámolr, kAl v hálr, tClzhelyek 

éa vadászati cikkeid 

, • KDhne"· féle I&Zdasélt 
t gépek nagy terakatal 
l 
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