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GYÖNGYÖSI 

KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
MEGJELENIK HAVONKÉNT 

Kiadja a gyöngyösi felső- és alsóvárosi plébánia. 
EGÉSZ ÉVRE l PENGŐ. EGY SZÁM ÁRA 10 FILLÉR. 

A magyar jövő utja ! 
lrta: Dr. Somogyi István. 

A multkorában valahol egy nagyobb társaság verődött össze : 

tgen komoly és jellemes ember,.khől álló, olyanokból, akiket talpig fér

fiaknak neveznek a szónokok é-5 költők s akiknek rendkivül szélterjedt 

és megalapozott gondolataik és felfogásaik vannak az élet és a nemzet 

son;döntő kérdéseiről. Ezek a kérdések vetődtek fel közöttük az emli

tett alkalommal i~. Különösen az. képezte megjegyzésük tárgyát, hogy 

ezen 1avaros és vészes idiikben mik azok az eszmék és az elvek, ame

lyek nemzetünk sLelek sdrnyán hánykód6 kicsiny hajóját biztos révbe 

\·annak hivatva vezetni, vagyis tehát mi egy boldogabb magyar jövő utja? 

AL t-gyik, mikor ez a kérdés telvetődött, a kétségbeesés komor 

hangján fejlegette azt, hogy nem lát ki\ ezető utat abból a kietlenség

ből, melybe nemzetlink zuhant Az. elfáradás, a minden mindegy 

kietlen és s1var eszméjt~t látta tolakodóan elterpeszkedni a nemzet 

életén. amelyből minden támadhat, csak jövŐ nem. 

A másik. ha lehet azt mondani. még sötétebb képet vetitett a 

hallgatÓ!.(<tg t>lé. Azt ;illitotta. hogy stl"trnyu tép~li.idések és észbontó 

\izsg<íl,)<.tisok ut<Ín a1t kénytelen meg<illapitani. hogy a mindenható ls

ten le\ ette a kezét erről a nem1.etről és sorsára bizta azt. l\1egcsukló 

han~on a hels(i küzdelmet ,·ivó férfiu remegésével bizonyitgatta, hogy 

mi nem csak abban a tekintetben voltunk ezer esztendő óta ánák, hogy 

rok\m nélkül robotaitunk a kest>rves sz.ázi:ldokon keresztül ebben a ne

künk idegen vi lágrészhP.n, hanem ;_\n·ák voltunk annyiban is, hogy nem 

szerelett bennünkt·t az lsten. Leper!l:ette előttünk ennek a roppant idő
nt·k t>hswnytat/, iíllomisait. a7 egym•Íst marcangoló és egymást emésztő 
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vad küzdelmeket, azt Árpádok szörnyü tragédiájait, Mohi. Mohács, tö· 

rök és német dulás vizionárius jeleneteit s végül elénk vetitette Tria

nont minden következményével és minden csapásával együtt. Keményen 
és érdesen csapódtak bele szavai abba a siket csendbe, amely fejtege

tését fogadta. Felrévült előttünk az elmulás pokoli képe, a nagy tra

gédia napja, a kegyetlen mindent elnyelő sir, hol "nemzet sülyed el«. 

* * * S ekkor megszólaltam én is. Elmondottam, hogy mindazok a 

kérdések, amiket az előbbi Urak fel vetettek, már engem is foglalkoz

tattak, kit ne foglalkoztattak volna, aki csak egy szemernyit is tö

rődik ezzel a szomoru nemzettel ? Nek~m is megháborították és 

megzavarták lelkem békéjét, és az éjtszaka sötétjében ezernyi álmot 

üztek el szemeimből. És mikor átvizsgáltam, médegeitem minden rész

letüket, átszürtem őket nemcsak agyam, hanem szi,·emen keresztül is, 

azl a szent hitet nyertem, és az a meggyií7.ődés virágzott ki bennem, 

hogy az isteni gondviselés nem dobott el bennünket magától soha, el

lenkezőleg örök csodaképen bizonyitotta. hogy mellettünk volt, ke7ün

ket fogta és támogatott minden századokon keresztül. Bizonyos, hogy 

sokat türtünk és sokat sze n vedtünk, bizon) os, hogy em berfeletti szen

veclés volt osztályrészünk. bizonyos. hogy a dr;iga magyar vér egész 

tengere ömlesztette el nemcsak nemzetünk földjét. hanem Európa tér

ségeit is az ezer e sz.tendő alatt, de az nem ok, hogy erőt vegyen rajtunk a 

kétségbeesés és a sorsforduh) küszöbén Istent meglagad\'a elernyedten 

és gyáván gázoltassuk el magunkat a jövő vágtat<> szekeréveL Mert 

igenis van magyar jövő, van számunkra szebb és holdogabb magyar 

holnap, ha azokat az eszméket. azokat a magasztos elveket magunkévá 

tesszük és szivósan és következetesen követni fogjuk. amelyek ezt az 

emberibb és boldogabb magyar jövéit megteremteni és megszülni hi
vatva vannak. 

Hogy mik ezek a·,_ eszmék és eh·ek. felsorolom öket egymásután. 

fi:: c/.~(j u l(alolikli.'i hit. S mikor e1.t lmdetem és vallom. ak

kor ezt nemcsak mint katolikus, hanem minl magyar teszem. Annak 

a szükségessége, hogy az a katolicizmus uralkodjék ebben az ország

ban, hogy rásugáruzza erejét és lelkiségél minden intézményére, min

den tervére és törekvésére. nem felekezeti kérdés, nem azt akarja je

lenteni •. mintha más keresztény vallások kiirtására hirdetném meg a 

szent háborut, mintha ezzel azok elsorvasztására és eltemetésére ké

szülődnék, hanem az jttlcnti, hogy e:: clséi.wrbun mugyur kére/és, u ma

gyar jörfi l~érdé.H·. Csak ez a katnlici1mus l<•hette meg azt. csak ez a 
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katolicizmus volt képes arra, csak ebben voltak feltalálhatók azok az 
elemek, amelyek azt a hatalmas támasztékot és· erőt adták meg ennek 
a1. árva nemzetnek, amelyek birtokában balsorsa, hibájai és tévelygései 
mellett is megmaradni, élni és fejlődni tudott mind a mai napig. 

Nálunk hatalmasabb rokon népek alapitottak szomszédságainkban 

országokat, olyanok amelyek ostorai és kérlelhetetlen ellenségei voltak 
a magyar törzseknek s ezek kipusztítására törtek. Ilyenek voltak a be· 
senyők, hunok stb. és hol vannak ma már ezek ? Csak a történelem 
sár~a lapjai beszélnek róluk, egy pár falu, domb vagy patak őrizte 

meg nevüket, de nemzetük, államuk réges régen elmulásba zuhant. 
Az bizonyos, hogy Szent Istvánnak joga és módja lett volna vá. 

lasztan.i abban a tekintetben, hogy nemzete a római Egyházzal köti-e 

meg a szövetséget, annak lelki hatalma és parancsai alá helyezi e 

vérbő és büszke népét, vagy a kereszténység keleti ágával, a görög
keleti vallással köti-e meg a frigyet. Egyik hatalmas rokonunk, erős és 
nemes n<íció, hatalm.as és gazdag birodalom megteremtője, ezzel a ke

leti kereszténységgel jegyezte el magát, annak tagjai közé lépett be. 
És ma már a bolgár nemzet csak nevében él, a faj maga vagy kihalt, 

vagy felolvadt és belezuhant abba a szláv néptengerbe, mely elnyelte 
fajiságukkal, nyelvükkel, külön nemzeti sajátságaikkal, külön multjukkal, 

történelmükkel és emlékeikkel együtt. 
Két ijesztő példa ez, amely mindennél 

és hirdeti, hogy mi sorsot vetett volna nekünk 
hajtjuk meg fejünket a keresztviz alatt, nem 
Krisztus keresztjét, vagy ha befogadjuk is azt, 

ves utjára lépünk és alon indulunk el. 

beszédesebben harsogja 
a végzet akkor, ha nem 
fogadjuk be szivÜnkbe 
de a kereszténység té-

A katolicizmus egysége, egyetemessége. azon belőle áradó szelle
misé~ és energia, mely a fejlődésnek nem akadálya, hanem kialakitója, 

nem elgáncsoló)a, hanem vezetője, az életnek nem megvetője, hanem 

s1.abályozója, védőleg terjesztette ki kezét nemzetünk élete felett min
den korszakon keresztül és átvezette azt a vészek és szenvedések ten
gerén. Nem volt és ma sinc~ más vallás és hit, amely a magyarság 
természetét. erényeit és hibájait egybevetve és figyelembevéve meg 

tudta volna védeni és menteni ezt a nemzetet önállónak, függetlennek 
és sLabadnak ezer esztendőn keresztül. Aki a katolicizmusnak ezt a 
szerepét egy kicsinyes és szük felekezetieskedés vackából vijjogva ta
gadja, az megtagadja azt a legfőbb erőt, amely a nemzetet fenntartotta, 

és elveri magától azt a kezet, amely jövőjét meRalapozni egyedül 
lesz képes. 

Mi a katolicizmus 

histc;ri<íban él. soha meg 

nélkül azt a Szent Istvánt, aki ma a ma~yar 
nem kaphattuk volna, legalább is abban a 
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lelkiségben és azokban az erényekben és férfiui jellemnagyságban. 
amint minden magyar előtt fölmagaslik. Mi a katolicizmus nélkül nem 
ismernénk a magyar Szent Koronát, annak femégét és azt az alkot
mányt és azt az erőt. amely ebből a nemzetre kisugárzott és kisugár
zik ma is, és minden elesettségünk és elernyedtségünk mellett is biz
tos záloga és biztos megalapozója a magyar jövendiinek. 

,\ má~odik csillag amely bennünket a nemzetek országútján a jövő 
felé vezet, a magyar mtílt he/ye.'i megi~merése é.'l tunu/.,ágainak, let,onása. 

Mi ezt a multat legtöbbször kellően értékelni, annak erejét a jövő iránti 
küzdelmeinkben megfelelően felhasználni nem tudjuk, vagy nem akarjuk. 
Meddő és terméketlen· frázisok között, egy-egy szónoklatban megfür
dünk ugyan annak dicsőségében, szavaljuk és meghirdetjük annak nagy
ságát, vagy letépünk homlokáról minden díszt és tiszteletet. csak átérezn 
és átélni nem próbáljuk azt. 

Pedig ez a múlt gyönyörűség. ez a múlt •:emek. Ha ,·oltak 
is benne botlások, megtévedések, ha tobzódtak is benne hibák és vétkek, 

hol ne lennének feltalálhatók a nemzetek életében de egyébként 
tiszta mint 'a hegyi tó vize, minden elfogúltság nélkül megmondhatjuk 
és kikiálthatjuk az egész világnak. hogy a legszebb multak egyike. ame
lyek a népek mögött állanak. Mi nem voltunk hódit<1 f.s vérengző nemzet 
soha, kardunkat kapzsiság és aljasság hűvelyébiil sohasem rántotta ki. 
jellemtelenség é'!o gyalázat nálunk fészket verni nC'm tudott,· igazság tehát 
az, hogy lovagias nemzet 'agyunk. hű és odaad<í a baráthoz még súlyos ál
dozatok árán is, bátor és vitéz. határozott és kc:·mén v lZ ellenséggel de 
megértő méltányos a legyőzötteL Ha voltak harcaink c hon határain ki
vül. akkor azokat nem a kapzsis<Íg és nem ~éígös uralomvágy szűlte. ha
nem ,·agy szabadságunk és függetlenségünk ~ö,·etelte meg. vagy megma
radásunk és puszta létünk megmentése dikt<ílta re.ínk. Ennek a mult
nak helyes megismerése adta S1échenyi ctjkára azon szavakat, hogy 
· egy nemzetnél sem vagyunk alább,·alók . ez Íratta le a költi) Zrinyivel 
eteket az (irökszép ~lan\kat: teljest-'k a hi~t,;ri;ík a mi magyar nemze
tünknek dicsőségé\"el. teli a ,·jl,íg azoknak t•rnlt'·kt·telt'•\ el és Eun',p<Ínak 
egy szeglete sincs, aki az mi eleinkréH bec'!o\.ilcttel ne sz,)lna · . 

Ennek a magyar multnak legsz.ehh \"ir<Íga és h·gfenségesebb ki
teljesedése a nwgqctr al~olmcÍny. J\tla divat enn~k az alkotmánynak a 
lebecsülése, rosszindulatu megkritiLál;í.sa, ~()t felütik f,~jüket oly törek
vések is, amel~·ek hot01ul ~~s szornyu lt·lkiisnwrdlcnséggel ennek meg
semmisitésére és félretételére lilrnC'k. ('edig ne lel<"djük el. ho~y ez a 
magyar alkotmány a nemtet \"t re dén yrt·nds/er e, a nemzet sz i \"e és 
lelke és aki ehhez ;;zentsé~töré) kezekkel nyul. aki ez.t az alkotmányt a 
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nemzet életéből kitépni és megs.emmisiteni akarja, a nemzetet magát 

löki halálos veszedel~mbe és nsz1 oly sivár és kietlen tájakra, ahol 

biztos pusztulásnak néz elé. 

Mert nem igaz az, ha ezernyi öblös hang, ezernyi ezer el

vetemedett toll még annyiszor harsogja és hirdeti is, hogy ez a magyar 

alkotmány akadálya és kerékkötője a fejlődésnek és a modern idők 
felé való haladásnak. Soha nem is volt az, hiszen épen ezért küszö

bölt ki magából mind~n idegen intézményt, ezért volt óvatos minden

koron más nemzetek nagy és hatalmas intézményeivel szemben, mert a 

sajátos magyar lelkiséget és viszonyokat, a nemzet természetéből fel

törÖ és a nemzet természetének megfelelő rendszerek és intézmények 

elsorvadását féltette fenntartásnélküli átvétel esetén. Természetesen, hogy 

merész kalandok. felülett-s ~s végzetes kisérletezéseknek ellenállott és 

ellent áll ma is, de lelkiségében és szellemében mind ott és mi'ndanny

szor megujhódik és felfrissül. valahányszor azt a nemzet valódi érdeke, 

megkivánja vagy követeli. 

A harmadik nagv P-szme, mely a magyarabb JÖVŐ kimunkálására 

hivatva van, az i1<11Zi i,., lö/.:.életcs hazaszerelel. T eljesen igaza volt a 

nagy Prohászkának, amikor azt hirdette, hogy mi nem tudjuk sze

retni i~azán a hazát. meghalni ugyan meghalunk, de élni nem tu

dunk érte. Az a piacon tnhzódó hazaszeretet. amely a szavakban har

sog csak. nem életet terem~. hanem a halál csiráját rejti magában. 

Igazi f.s tökéletes haz;,~zerd•~t nélkül különüsen egy rokontalan nem

zetnek mint a miénk, ji)\ Őrt> kilátása és reménye nem lehet. Nekünk 

ezt az i~azi hazast.erf"tet kell megtanulnunk, és életünk és munkánk 

minden parányában öntudatositanunk. ha jö,·őt akarunk. Ez az igazi 

h \Zaszeretct rengeteg <ildozatút és rengete~ odaarlást kiván meg min

denkitől. sok rnunkát és sok fáradságot, sok kötelezettséget és sok 

.~ · izatot. 

Ki kell tf"nyésztenünk magunkban azt a szent és magasztos kö

tt-lcsségért.t>kt, hogy mi és t>~\'edül mi va~yunk felelősek ennek a 

ncm1.etnek fennmar<HI<\siÍt~!l ~s boldogulá.;;Íért. Tudatositani kell ma

~unkban azt, hogy a nem1et nemcsak mi vagyunk, hogy a nemzet 

nemcsak a mult. még kf"\'ésbbé a jelen. hanem a nemzet örök, s azokat 

is jelenti. akik utánunk kö\'etkf'znek. 
Meg kell tanulnunk és meg kell értenünk, hogy a gondviselés 

iirk~-.Jik ugyan folöltlink. de csak akkor segit. ha mi is ~ervszerü és 

eréi!l munk<ival, im<ídsá~o:> ajakkal és kemény kél7.el megszakitás nélkül 

dolgotunk il nern1et énJekében. A nemz.ct érdt-kébt>n a munkálkodás 

rwmc·sak a \'t'Jt·l··; kf',t,·lc·s:;t\~t', hc'\llf'lll kilkJegsc~gf' mindt"nkint>k, aki a 
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nemzetben él, tekintet nélkül arra, ho~y kicsiny viski>ban, va~y büsz.kc 

kastélyban éli-e le életét. Nincs j~lga senkinek a munkát és gondot 

másra átháritani, nincs joga sekinek azt hinni, hogy az ő te,·ékcnységc 

nem számit, nincs joga senkinek alt követelni, hogy ö csak henye bá

mulója legyen a nemzet érdekében tett erőíeszitéseknek s mások ve

gyék vállukra az ő keresztjét is. Meg kell végre való~itanunk ebben a 

szomoru országban az igazi testvériséget és az igazi szereletet Szörnyen 

elhagyatott és árva nemzete vagyunk mi a világnak, amely létének és 

fennmaradásának minden elemét csak fiainak összetartásában és egy

más iránti szeretetében kaphatja meg. Az a folytonos Messiásv<hás, az 

a tökéletlen gondolkodás, melyet most lépten-nyomon tapasztalhatunk a 

nemzet minden rétegében, amely t. i. mindig másoktól vár a mi ré

szünkre előnyöket, végzetes és sötét gyengeség jele, amely a nemzet 

pusztulását okozhatja. Soha se felejtsük el azt amit 1'11u:;solini mondott· 

hogy csak az erő és saját munkánk, saját kemény és szent elsz.ínásuuk 

az, amely másoknak imponálhat, amely nekünk jövőt adhat. Az Istenen 

kivül nekünk nem lehet senkiben sem biznunk, a jövő el

sősorban nem barátaink, vagy szövetségeseink jóindulatában, hanem a 

mi tiszta elszánásainkban. sziv6s kemény munkáinkban, egymásir<:Ínti 

szeretetünkben és összetartásunkban van elreitve. 
l 

Végül soha se felejtsük el azt, hogy idegen minták lernajmol.ísa 

idegen állami berendezkedések átvétele jóra nem ,·ezet. Mindcn nem7et

nek megvan a maga külön lelkisége és természete. ha ezt Slámüzi és 

szomszédaitól vesz át eszméket és rendszereket, elveszti ön(ln lelkét. 

egyéniségél és szörnyü torzszülötté züllik le. Mi csak a magunk köntö

sében, csak a magunk lelkivilágában, csak a mi multunkb,>l ereJő (·r

tékek megőrzésében élhetünk erős nemzeti életet, de ha ezt gyarapit

juk, s ha ennek szolgálatában és szeretetében mi mindent megteszün k. 

ugy egészen bizonyosan megszületik a szép piros hajnal. amdyet anv

nyira várunk, megszületik a boldoszabb magyar jövii. 

A Szt. Bertalan Egyházközség uj képviselői 

A katolikus egyházközségek uj szabályzat,ínak Jt·nd,·lk,·zp-
sei az eddiginél lényegesen ki~ebl, várnban állapitották nwg a/ 
egyházközségi képvisP.Iők számát. lgv il s,.·nt Bnt:tlan E~\-fl<ÍI
községben a választott képvi~~·l,'ík ~~~ím:t 2K-I>an. :1 l<ll.l<.Ít.;ta
gok száma l 0-hPn ldt nwgállapil\·;t. E ki'•rüln11'·n~· t11i.1ll il/ t·ddi~i 
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képvisellik közül sok érdemes és értékes képviselő nem kerülhe
tdt be az e ill) l 1-~n rnegtartntt válas7.táson. A jelölőbizottság 
kénytelen volt sLem d()tt tartani azt a körülményt, hogy a foglal
kozá~i ágak arányosan lq:~yent>k képviselve az egyházi ügyek in-

télésében. A f> évvel czd('ítt válasLtotl képviselcik egészben uj 
vála~ztás alá kcriiltck, mig a 3 évvel ezellitt: választottak közül 
csak a ki nem :.;or~olt l 4 kt~pvisel() maradt, igy a most megvá
lasztott l 4 kép ,,iscl/)t 4 2 képviselő közül kellett kiválasztani. Meg-

nehezitetk a jelölés munkáját az a körülmény, hogy a hivatalból 
kinevezett képvisel('ik nagyrésze i~ kiesett, mivel a katolikus isko
lák tanszemélyzek csak keYés ~Lárnu kiküldöttel, továbbá egy-egy 

katolikus intézmény ezután csak egy személlyel képviseltetheti ma
gát és a legaktivabb kf.pviselők éppen ezek közölt voltak. Egy
házközségünk admini~ztráhí:;a a jelent(~s iskolák és házvagyon foly-

tán nagy körültekintést kivánó munkát igényel, hiszen csak a 
polgári és mez()gazdasági iskola nagyobb költségvetéssei dolgozik, 

mint egy kisebb politikai község, igy a kiesettek nagy részét saj
nálattal kell nélkülöznünk, viszont reméljük, hogy a választás 
folytán bekerültt·k és ki nem sorsoltak ezután fokozottabb tevé
kenység{Lel szolgáljrik az egyházközség ügyeit. 

A három t'·vvel czel(ítt megválasztott és ki nem sorsolt kép
visdfík a kövdk('z/ík: Gu~'a Púl, Pajkos Lajos, Sebestyén Lajos, 
Dr. SomoL!vi htván, lvanits Imre, Dr. Kossa Lajos, Kozmári 
Imre, Cse;j~n lnHP, l\1t'dveczky János, Antal István, Zila~y La
jm, Szabó J ág ó. Dr. \l er~ b György . 

.:\ foly<) hl) l 1-Pn tartott vcilasztásoD megválasztottak névsora: 

ifj. Szalay Jáno~. Dr Libisch Károly, Pampuk Mihály, Dr. Bakó 
()stkár, Egyt·d János, Nagv Sándor, Kozmári Sándor, Csépány 
(~v()r,Jv Bu~.m;\r-v/), Dr \Viltner Sándor. Katona Sándor, Nig
rir~yi J."nenr~· l hLiírst-k y,/~,{ Stakkay ;\ndor. 

1\)ttagok: Hogdein 14ajos, Dr Barna Sándor. Zsiga Aladár, 
Cs<-iki }',t.st·l. B .. ud~·,u~· SánJor, Bognár János Vernyihel-vő, ju
hász F~n·nc Mih;íl~· fia, Kornics Antal. Smóling László, Bog-

d;ín Istvein Szala v-,.;;, Lastlau János, Melicher Géza, id. Bogdán 
Jc>zsd, Kozik l .ajos. 



8 Gyöngyösi Katolikus T udósiti. 

Hitéleti tájékoztató. 
Május hó. 

Szent Bertalan Plébánia. 

l. Május hóban minden este 6 órakor május Királynéjának tiszteletére 
Oltáriszentség kitételével litánia. 

3. Szent Kereszt feltalálásának ünnepe. A kálvárián búcsú. A körmenet 
7 orakor indúl a kálváriára. 

4. Szent Flórián a tüzoltók védőszentjének ünnepe. 
5. Első péntek. Előző csütörtök délután 2 7 óráig gyóntatá~. Reggel 

6 Órától gyóntatás. A Menház kápolnájában egész nap szentségimádás. 
6. Olajba,őtt Szent János ünnepe. A gyöngyöspüspöki !Izent János temp

lom búcsúja. A körmenet reggel 7 Órako•· indúl. 
7. Első vasárnap. A szokott ünnepi renJ. Délután az. Oltáregylet közös 

imádási órája. végzik a 8-ik imaórát. Este 6 cjrakor májusi ájtatos
ság. A mátrafüredi Szüz Mária sz.obor búcsúnapja. A körmenet 
háromnegyed 7 órakor indúl. a búcsúsok l O órakor l\1átrafüreden hall
gatnak szentmisét. A budakeszi fogadalmi zarándoklatra indú Iók 
számára reggel 4 Órakor szentmise. utána indúlás. A zarándokok 
12-én érkeznek vissza. 

8. Délelőtt 9 Órakor Iiberás gyászmise a prol~tárdiktatura két gyöngyösi 
áldozatának lelkeüdvéért 

14. Vasárnap. Szokott ünnepi rend. 
15, 16. 17. Keresztján) napok. A körmenet reggel 7 ,jrakor mdúl. 

Első nap a Ferenerend i, második nap a Szent Urbán. harma
dik nap a szent Erzsébet templo:nba. Könyörii~,Üünk lstenlwz áldáso~ 
jó esztendöért. 

16. Nepomuki szent János ünnepe. l j 
7 Órakor litánia és ereklyecs6kolás 

22-ig minden e~:k 
a 1\:e.rJomuki ~lent .f;inos kápol-

ná ban. 

18. Áldozócsütörtök. A szokáso~; ünnepr n·nd. 
szentmise alatt áldoznak. Előz.{) nap dt'·lut;in 
hozzátartozóik számára gyóntatás. 

Elsi.í áldot,jk a H ,·,rai 
2 Úr;it<',l a ovt>rt>kek és 

'!"'. 

21. Vasárnap. Szokásos ünnepi n•nd. ,\, l Y 17 -i ki nd~n· gyi'lngyösj 
tűzvész kitörésének évfordúlója. Este H ,·,r;itc)J fél 9 ,·,r;iiv a \áros 
összes templomának harangja inti im<Íia a dros lakc',it. '!"' 

27. Szombat, Pünkösd vigiliája. Stigorú lu·,jr. He~\J,t>l (l c'11akor k(·res7l
kút szentelése. 

28. Pünkösd i.innepe. A Siokott unncpr lf·nd. h c)rakor ( )ltáris7f'ntség 
kitételével nagymrst>. (),:)ut;in -~ «'11.1kor llrt'·dik;kr,·, ,:~ ( ))t;iriszt-nt-
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ség kitételével vesperás. Május hó utolsó vasárnapja. A 9 órai szent

misét a világháború hőseiért ajánljuk fel, szentmise után ima a~hÖsökért· 
29. Pünkösdhétfő. A szokott ünnepi rend. 

31. Május hó utólsó vasárnapja. Este 6 órakor szentbeszéd és az utolsó 
májusi litánia lesz. 

A Szt. Ferencrendi templomban. 

l'Ytájus hó minden napján ájtatosságat tartunk: hétköznap 
este 7 Órakor, vasár- és ünnepnap a rendes délutáni litánia idején. 

A ,, Május Királynéjának" buzgó tisztelőit szereleltel várjuk az ájtatos
ságokra. 

l. Hétfő. Este 6 Órakor az Urak Mária Kongregációja hitbuz
galmi ülésre ül össze a Ferences Zárda oratóriumában. 

!J. Első péntek. Reggel 6 órakor nagymise Oltáriszentség~el és 
litániávaL A jézus Szive Társulat szent miséje 6 órakor lesz a Szent 
Sz i v oltáráná l. 

14. Második vasárnap. Reggel 6 órakor a Rózsafüzér Társulat 
stentmiséje az élő tagokért 

l 5 16 l 7. Hétfő. kedd, szerda. Keresztjáró napok. T emplo

munkba hétfőn jön a körmenet a Szent Bertalan templomból. 

18. Áldozócsütörtök. Reggel 8 órakor járulnak első szentáldo

dozáshoz a Mária-tanoda és az Alsóvárosi Állami Elemi iskola nö

vendékei. Együttes indulás a Mária tanadából háromnegyed 8-kor. Kí

sérjék el a szülők is gyermekeiket és legyenek velük az Ur asztalánál. 

21. Harmadik vasárnap. Reggel 6 órakor a III. Rend szentmi

séje az élő tagokért Délután a litánia után havi templomi ~yülés. Reg

gel háromnegyed 8·kor a szent mise keretében a Mária-tanoda sziv

gárdistáinak tagfelvétele lesz. Ugyanaznap délután müsorral egybekötött 

ünnepséget rendeznek a szivgárdisták anyák napjára. 
22. Hétféi. Reggel 6 Órakor a lll. Rend s1.entmiséje a megholt 

tagukért Stent Ferenc oltárán<il. 

A gyöngyöspüspöki Szent János templomban. 

1. Péntek. Délután 3 Órakor litánia. 
6. S1ombat. A S1ent jános templom húcsúünnepe. Reggel 6 

cÍrakor cs~ndes s/t'ntmise. Fél 9 ó.-a körül érkezik a körmenet a Szent 

Bertalan templomblíl. amelyre a ~yön~yöspüspöki hivek a Szent .János 
siohornál v<irakolnak. i\ m~nt>l fél <J ut;Ín érke1ik a tP.mplomha, ahol 
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szentséges körmenet. na~ymif-c és szcntLesúd lesz. /\1. unnepi beszé
det P. Réz Marián. sah~ótari<íni h<ízfűnók mondja. Sz.entheszéd után a 
felsővárosi körmenet a szokott m<)don viss?.':ltér. Ut<Ína a püspoki temp-
lomban ismét SL.entmiH~ lt~!'l.. Délután 3 \Jrakor unnepélyes vespt•r.ís 

körmeneUe l. 
V [) l l } , ' b 'd . l (). 14. asárnap. é e (ítt < oraKor szcnt esze . maJCl az Je~ 

Püspöki Hegyközség" könyörgö szentmiséje a föld terményein~k me~

óvásáért. 

HIREK 
Néhai Török Káhnán pápai prelátus. Gyöngyös ,-olt plébá

nosa és országgyülési kép,·iselője egy 3000 pengőt meghaladó értékü 

arany misekelyhet hagyományo.~ott a gyöngyösi felsővárO!~i plébániának, 
melynek az a külön ne\ ezetessé ;t, e van, hogy nagyrés 7 t azon arany ke
reszt és arany láncokból kéuült. melyeket Gvi'lngvös adomán}ozott an
nak idején szerelett képviselöjének és plébános•Ínak. A1. e~vhá1.községi 

tanács mély megilletődéssel és az ~!hunyt nagy fi.ipap emléke iránti 
kegyelettel vette tudomásul a gyünyöríí hagyatékot. 

Stiller Kálmán prior elnökide allltt tartotta a ~,·iin\!.Y'si Eme
ricana 17-én szokásos ülését, melyen a központi kiküldeiU ad<,tt tájé
koztatót azon nagyszabásu sloci,\lis és társadalmi munkáról. melyet at 

országban kifejtenek. Tnbb mint 7-)() ~yűlés. sokir<Í:l~·u k:ll·iktati\ kt~z

deményezés jellemzik az elmult é" kütpnnti te,·ékenvst~gét. 

Fényesen sikerültek a katolikus legt~nw·L(dt't lt·lki~yakmlatai. 

melyeket a férfiak és legények réslt;re Solvm:Ír C\iir~y szöve1srg1 
főtitk<tr mintt·~v )()() ré,;zfH'\ÓYt·l. a/ e~yldi :\ap!'u~~.ír I .. íu~,,k ~tdkoslt<ih·a 
részére minte~y Hl) rt'·stt' n-,;, <'l l l(r.'> S;índ"' lt-:;-;(),;ÍrosJ k<ípl.ín ta! iottak. 

Stáció képeir.k t·l!wly~·tt'·sl-t m.Í• nw~:koddti.ik. Ki.-.ily línos 
épitőmest~r a munkcit na~y ii·~\'Sit~rd<·ll~·l. h"n í:·rtl'·~~,,·l (·s .íldo/atkt'·sf~é~
gel végzi. 

Egy stácic'> kc!p rn;Ír ~t-ljt~sPn 

mert minden müvésties értékíí l'·s 
lemesebb meglepdési adja. 

kt•0.:/1'11 

vall.is;Íl 
\ :'11. \ },·~!t'kinkni t'·rdenws 

.'/I'J"I'l•Í 111\IÍIWk a l:·~b·J. 

A1t reml'·n~·lem, h"gv <IIJlt'llll\'11'' p<.'lllünk t·n~<·<l.. ,, n~;íj11s ~ ,ki 
k;íldriai búcslÍra a ll-. 12-, l ~- t'·s l-l-ik ~Líci,'>kt·p.tt·lj<'sen l.t~Sif'll l<'s/ 
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Eddig mindr·n ügyiinkr(: me~ volt a fede1.et. A még hátralevő til 
~táci(í k~p cl hel yc~t.ér.ének költsége gondot okoz. 

S1.épet. rnüvés1.it és a mindenható jó lstenhez méltót csak áldoza
tokkal alkothatunk. 

A kálváriai hc~y m<ir eddig is legkedvesebb sétahelye volt Gyön

gyösnck. Ezentú l még nagyobb vonzó erőve l szivja oda, a vallásos lel

keket. Hirnevet szerez. a gyöngyösi vallásosságnak megértésnek. 

Nem az én vagy a te dicsiiséged, mindnyájunké, aki csak egy

P:Ír fillérei is segit nemes célunk megvalósitásában. 

Aldozatos jóindúlatot tanusitott eddig az épitők szövetkezete, amely a mész, 

cement. ~ipsz. folyamh.:Jmok) anyagokat mélyen leszállitott áron szolgál

ta ki. Kösz,önet érette. Szept. 14-re sz. Kereszt fölmagasztaltatására 

ünnepélyesen fölszentelhetjük legkedvesebb emlékünket. 

Kér\'e kérek segitséget. adományt minden kat. testvérünktőL 

Isten <tldja meg a jókedvű adakozót! 

Guba Pál, 
a kálvária templom gondnoka. 

A husvéti feltámadási körmenetben·'Gyöngyös nemes város 

tis1tikaril teljes számba vett részt. köztük Borhy György m. kir. -t:t:, 

fel~éihát.i tag is. A körmenet alatt dr. Makrányi Gyula 'polgármesterhe

lyettes. tü10ltófőparancsnok intézkedésére a gyöngyösi tűzoltótestület gö

rögtüzzel és a tűzoltó toronyon szines, szöveges diszkivilágitásos ·kereszt

tel erneik az esti órilk sö~étjében impozáns tömegkel lebonyolitott kör

menet hatását. 

Megtalálták del Va y ó rabolt kincseit. Február 10-én a fran
eJa spanyol határra értéktárgyakkal megrakott számos podgyász érke-

l.ett, ameh·et Katal(>nia \·örös katonai a közeledő nemzetiek elől biz
tons<ígha ~kartak helyezni. A csomagok közölt volt egy, amely ezt a 

felnalot viselte Ah are1. del Vayó diplomata csomagja. A határőrség a 
csomagot ÜJ-il.ctbe \ette. l\lost midőn a volt vörös spanyol _külügymi-

rliszter csomagj;ít fclnyitott<ík, drágaköveket, arany- és ezüstpénzt, ar
unv és etüst ért~kt:irgyakat, kelyheket, szentségtartókat találtak benne. 

A dipl01nata-csomag frtéke meghaladja a több milliót. 

Katnlikus -·lelkület és világnézet a K. S. V. lapjaiban: 

Uj Nemzedék, Nemzeti Ujság ! 

s,r.piroJalmunbt az ÉLET-b<>I olvassuk ! 
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Vásároljon üzletiinkben naponta frissvágású, borju-, marha
seTtéshusokat, valamint friss fölvágottakat. 

Saját gyártmányú téliszalámik. , , , 

HUBA LASZLO ES FIAl hentes és mészáros 
Telefon 160. GYÖNGYÖS, Vachott Sándor-út 26. 

Pontos kiszolgálás, olcsó árak. Külön nagybani árak. 

Árban és minőségben vezet 

Makovinyi Zoltán füszerüzlete, Gyöngyös 
Kenyér, fűszer, csemege, liszt, tea, cukorka Vachott S-u. 2H. 
különlegességek, élesztő eladás nagyban, na-
ponta friss pörköltkávé. 

Lshsl Antal Alapítási ev 1885. 

kárpitos és díszítő mester. 
Vállal mindennemü kárpitos rnunkát bármily kivitelben, 

szo!id ára~~ n1ellctt. 
Gyöngyös, Kostuth-u. 20'~ 

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

M Ü V ÉS Z l · Kf' IUaN piSt'vAaY: t:~8B-JEb,eLn.A l FELVÉTELEK 

BardóczvésTözsér 
fényképészeknél ! 

HANISZ 
TÉR 8 

Fé~yképezőgéo~k. fil· 
mek, az össze~ foto 
cikkek lt->golcPóbban 
benerezherók. Amatör 
tP! vétdt•i t a lt·gnebbt• n. 

"í:ak·z·rú"'·' ~iri.o!~nzzu~ r l l 

ELŐFIZETŐINK 

méze!'ikalácsos és 
viaszgyerty a kész it ö. 

Mézsütenh ny méhviasz, 
t~rt1plomi cyertyak 
nagy válas1tékban ál
landóan ntktaron. 

Gyöngyös 
Zita kh·ályné- utca 6. 

, 

FIGYELMEBE ! 
Szeretcttel kérjük háta.íléko:; El<)fi,dé.Íinkd. l:o~v at l <H~. t'\1 

tartozásukat sziveskedjenek rendezni. \aLumnt l 'HCJ 1c. ;~ a.lát.attal kt~r 
jük az előfizetés megujit<Ís<Ít. Eliífif,~tni lr·lwt ;, s,,.lll l~t·ltaLtn f-.s st.t~nl 
ferencrendi plébánián, az Iparosok <'!" G.ti<Lík l lllt·l"-'owtb·,,·tt'·lwn. 
Buclav Ferenc irodájában: Pu~pok1-11l !. u.ím 

. l't·l]t~~ ti:-;ttc·ldlt l 

:\ f(l/\1>( >111\'A"l :\1. 



-

~zt. Erzstíhet t~mttlommal szemben 
legjobban: legolcsób ban: 

iiiszer árút, 
cseJDege árút 

Pompuh Mihályníl 
szerezhet be. 
Egy próba v dsarlás e~; 
meggyőződik róla! 
Pontos kiszolgálás~ 

Cserján l~nre 

Szolid árak! 
- ---- -- -·- --- -------- -- --- ---

,.SZEHETETu gJóg,szsrtára 
Vachott Sándor u 6, sz am. Telefon: 29 =~=--~=-~ -~~~-- ----- ---- -~ 

~~gyllátm~gyei Takarékpénztár r. t. 
Eger-gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös_ 

Telefon : 2\0. Telefon : 230. 
Le~elfnyi'"ebb feltételek melle:t folyósit 
kölcsnnt)ket, vállalkozásokat financiroz, ~~
utal::isokat gyorsa11 és o!c~tm teljesit 
Betéteket kf"lnvvecskére és folyósz~mlára 
elfogíid és lrgkedvezöbben kamatoztat. a 

Mezei Pál sütödéje, füszer, frsték, vegyeskereskedése, Gyöngyös. 

Bene-ucea 2ll s7;\m. T ej-. tejterm~lcck árusítása. Elsőrendü nagyrnaimi 
lisztek állandc'>an raktáron. A legolcsóbban kapható. Tű1ifa és kőszén 
f' ladás. 

. l 
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Pannónia .. száll ó 
Budapest, Rákóczi· út 5 
Et~d';rttn~ú szal ló. - Vid ek i 
ft').i~ttelendö paps;:tg és kt·resz-

SLobaárak: 2 ágyas 9-töl 
20 pen~öi~. J ágyas 5 pen
~ötöl 12 pen~Öif!. 

tény urak régi, johirü td•nlkoz0-
helye a fövaros kineppon:jaoan. 
A legmodernebb fdsz~relég s ra
gy(l~ó tisztaság. Fürdök. Htdeg 
e~ mekg vtz minden s7ob:tbdll, Ez áraicból a Oyön~yosi 

Katolikus Tudósító előfize
tőinek 20 ~lázalék kedvez-
mény. --=== ------- . --------- . ----------- ---- -------------

Sz ö l ö 
vesszök 

gyümölcsta k, 

az összes bevált 

jobbtajokban 

előnyös áron 
beszerezbelök 

SZAf3Ó CiYULA s7.ÜIÖ'elepén 
G ·~ O :'~ G Y () s 

Vida Kálmán Hevesmegye le~régibb cukrász
daja szakmáb~vágó elsőrendű 
dolgaival vezet. 

Alapítva 1852. Gyöngyös, Fötér 

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

Kiváló minőségű hel- és külf.:ildi ki.i
lönlegességi szivarok, szivarkák és do
hányneműek a legnagyobb dlas1ték 

ban ka >h:,:.a.~t~-~k·~'------.-=====~·==== 

Mindennemü kézimunka szükségletét beszerezheti 

Máhig Mária 
magyaros kézimunka szalonjában. Szentkorona-ház 

(udvarban.) 
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Hon ez Fe ren~ ~~!';:~-:;~~~~.~~-utc· 4. 
szárn. 

Festékh • az 
Mindenféle 

O l cs ó á r ak! 

festékek, lakkok, zomá11cok, tubus- és gomb
f~5lékek, veRyszertk 1 SZÍJ:!e:elö anya~ok, 
náztartási cikkek, kefe- és ecsetárúk és az 
összt:s szakma-cikkek k;~phtitók a Je~nagyobb 
v á l a s z t é k b a n. Pontos kiszolgálá~. 

fekete Pál Utóda E a e ny kölcsönzés 
BALAZSOYITS _edé~J~~~~~ imakönyvkereskedésében 

(S1.r B~rtiiliW·U. 6.) 
kaphatók : 

díszköté5ű imaknnvvek, 
Cr!llu:oid-, kr·istá'ycsor.r. 1 

bl'>r- é.; vászonkött-'sben 

Mátyás kiraty utca 4. sz. 
Díszrar~yak. márkás porcellá
nok, zomárcedénvek, há2tartási 
cikkek. Nászajándékokban 

Nagyon szép kiviteli Olcsó ára& l 
nagy raktár. Szolld ~rak l 

Ponros kis70I~Zálás l 

Mielött butort vásárol, 
keresse fel gazdagon 
ft"lszerelt raktáramal ! 

Temetkezési vállalatom minden igényt kielégit 

Smóling László 
asztalos mester butorraklára 
és temetkezési vállalata. 

T elef on: 330. 
Gyöngyös, Kossuth-u. 23. 
Alapittatott 1867. 

, 
Epitési és tüzelőanyag legolcsóbban 

Kovács K. József 
cementáa-ugyárában szerezhetö be. 

Gyöngyös, Fölér. Telefon 118. 



l6 ______________ G~·'-'~~~~-•-•_K_a_t_o_ll_t._a. __ T_a_d_o•_i_to_. __ ------
Iparosaink - Kereskedőink 

TÓth Béla ~ask~reskedé~; Kos- Molnár- Ferene úri és- egye-nruha 
-~uth-:_u!ca. szabósága Pap Melchizedek-utca 
Bognár István hentes és mészá- 16. Öltönyök részletre is kés7i.il
ros Kossuth-u. 18. Ajánlja hentes- nek! 
árú készítményeit ! _____ _ 

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

-N~~;--- JÓz;ef fGs~~rkere~"k~-dés~J Károly-király körut 34. 
Károly király-körut 32. , ______ ------- --------------------------

-Heg. edfls Ja' nos k"f -~-.-:----- Legújabb modellekböl a legna-o arago uzeme: , , , · , 
és sírkőraktára az adóhivatal mö-;gyobb valasztek legolcsobban Cse-

1 • I • · k I I ' . 'h ' gött. t.pületmunkákat olcsón vál-jpany mrene a apsza onJa an . 
lalok! j Sz. Bertalan -u. 

Mflvészi felvételek minden idö-1-- ·-- - - -
ben villanyfény mellett készülnek !özv. Kóczián Elemérné dohány
Zsolnai Kovács Imre műtermében. 'árudája. Szt. Bertalan-u. l O. 

Hanisz-tér 4 .l __ 
- Dénes uriszabósága. Kossuth-u. 

Bádogos munkáit Mayer Gyula' 27· 
épület és diszmű bádogos mesternél - ----- -- - -- .~- -- ;; · -~- ---... -.. -

' t G ·· ·· C • d t 7 ~ Katona Erno mukoszoJus 
v~z esse. yongyos, sar a-u ca sz.· . 

Elvállal minden e szakmábavágó' Kossuth LaJm utca l 2L 
munkát. Költségvetéssei dijtalanul! ------ ·-· -- - - - ·- -- ----

szolgálok. Hívásra házhoz megyek.: S • 'kl 'd u· . ·R d If -----1 panya . uto a JVara u o 
•• • , , , órás és ékszerész Gyöngyös. 
~roltessen ~zlovencsak Janos es 1Kossuth-u. 15. Nagy raktár 
f1a hengermalmaban. Gyön~~ös, zseb- és karórákban (Doxa, 

-------~~~~f·:-~: Omega, OLMA, Cláró, Zenith, 
stb.) ébresztő-, asztali- (Bim

Csima Sándor női szabó. lz- ham, Wesztminster) és fali 
léses, elsőrendű munkás, föle~ pon- órákban, valamint ezüst- és 
tos és becsületes kiszolgálás. arany árukban. 

Gyöngyös, Széchenyi-u. 3. 

Márton könyvkötészet. 
Hanisz-tér R. 

Bogdány Lajos képesitett k<)
műves Rlester. Gyön~yús, 

Tisztt lst\'án-u. '2. 
- ------------------- i 

~---

Szánthó Sándor uridivat szaból Móczer Gyula, Kossuth-u. l l ~ 
Jókai-utca 15 szám. Köny\'kütészf"ti munkák illésest·n ! 
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