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, , 
EVFORDULON. 

A világhábortl alatt és utána, a kövdkezé) esztendőkben, vé
gigdübörgött Magyarországon a törtérrit n,, n~egtépázta szörnyü
ségesen a nemzet fáját s ottL~g) ta a n tg( ~cnkitott t(:rz~et elgyö
törten, reménytelenül. Azutin n. t gá i !t ft-!t tlürik az idő s húsz 
éven át ugy énztük: ntm tört(nik H n mi. n~t"tálunk, te~pedünk ... 
De nem igy volt. A keservcsen neh i z húsz t- sztt-ndéí alatt uj 
életeréik gyültek, a rr.egcsonkitott törzshéil uj hajtawk fakadtak, az 
elcsüggedtek helyébe keménykezü, kemi·n~· akaratu vezctéík jöttek, 
feltámadt a nemzeti öntudat, megszületdt, levegé~höz jutott, nap
ról-napra izmosodott a magyar irredenta, mt>lynck késéihb az eny
hébb hangzásu revizi ó nevet adták ( dt> <. •ak a név változott, az 
eszme ugyanaz maradt). A nwgcst.folt országnak rr.ár barátai is 
akadtak, s ha a világ lelkiismeretf' nem is ébrt·dt fel, mint ahogy 
az elmult években hinni szerc>ttük, de kétségkivül feltámadt a 
páriskörnyéki békék körül eikövetdt hib í~ ft·lismt>rPse és az élzok
b<'>l származhat<'> bajok rnegst>jtést·. 

Igy érkeztünk el az 19 3 7. évhez. A n~mzet óriási testé-
ben szinte elviselhetetlenül feszültt·k már az energi.~k. mikor a 
Gondviselés megadta az első lchet()séget, hogy <ll energiák meg
mozduljanak. A római Szentszék ugy döntött, hogy az 1938. 
évi Eucharisztikus Világkongresszust Budap~:'kn kell mt>grendezni. 
Ez annyit jelentett, hogy a magyar igazságnak n~·m kellett többé 
kint a külföldön keresni a szószi>lt)kat, nem kt·llett külfüldön har
t:olni a hivatalos közöny é~ a nw~fizt'tdl t~~ll ellen. ha1wm ide
jöttek hozzánk a világ ~1inden tájá~ól ~lá tn ~·dv!!. -~'á' ne:nzethez 
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tartoz(l, de egy hiten lev~). egy isteni igazságot kereső tízezrek, 
az Eucharisztiára el<ikészült lélekkel, szomjazó és elszánt harcosai 
mindannak, amit az lsten igazságául ismernek meg. Ezek voltak 
azok, akiket a Gondviselés arra rendelt, hogy a világ lelkiisme
retét felébresszék. Mert balga ember az, aki az igazságot a dip
lomácia kiismerhetetlen, teKervényein, a politika sokszor bűzös in
goványaiban keresi. Es balga az, aki abban reménykedik, hogy 
a sajtóban találja meg a világ lelkiismeretét. Hiszen· akadtak be
csületes diplomaták és államférfiak, akadtak becsületes ujságirók, 
akik megkísérelték a nemzetek lelkiismeretét felrázni, de mennyi 
érdek. mennyi haszonlesés, mennyi tudatlanság és rosszakarat, 
mennyi guruló pénz és kloakákon át terjedő rágalom mozdult meg, 
hogy a jók és becsületesek munkáját összerombolja ! De azokat, 
kik az lsten nevében jöttek, az igazságot szomjuhozva, nem le
hetett félrevezetni: azok felismerték, magukba szivták. hazavitték 
s az egész világnak hirdették a magyar igazságot ! 

Azok, akik az Eucharisztikus \/ilágkongresszust megrendez
ték, teljes és tökéletes tudatábun v0ltak annak, hogy a Gondvi
selés a anagyar ügy szalgálatára oly eszközt adott kezükbe, mely
hez hasonlóról az elmult években álmodni sem mertek, de tud
ták azt is, hogy ezzel az eszközzel rendkivül óvatosan kell bánni. 
Hírül adták mindeneknek hogy Magyarország az Eucharisztikus 
Világkongresszuson a katolikus egységet akarja az egész világ 
el()tt teltárni s kiküszöböl mindent, ami ezt az egységet zavarná, 
- itt nem lesz szó irr._~dentáról. nem lesz szó revizióról, jöhettek 
hát nyugodtan angolok, franciák. csehek, szlovákok, románok, 
szerbek és engedhetitek mind a magyarokat is, kik kivül esnek a 
csonka határon s kikrDI nem akarjátok elismerni, hogy magyarok ... 
l-livatalm:an nem volt szó irredentáról és revízióról és mégis, az 
emberi lélek mélyén !rtb) csodálatos er(ik a világ népeinek nagy 
csoportosulásrit <)riási tíinlt'lt'SSt~ tették, oh rwrn a magyar igaz
ság, hanem az emberi iganág mellett, de melynek a magyar 
igazság is egy része és ennek felismeréséből támadt az az óriási 
propaganda, mely a magyar igazság eddigi elszórt propagandáját 
az egész világon általánossá téve, megnyitotta az emberiség lelkét 
az igazságnak és lehet() vé tette, hogy az 19 38. év októberében tá
masztott magyar kövdFiéseket a világ közvéleménye már jogosak· 
nak, természeteseknek, önmaguktól értet<'íd,'íeknek s igv föltétlenül 
teljesitendőnek találta s a világ közvéleményt· reá sz ot i tolta az egyéb
ként lll<Ír ~nk 1w ~~/rtl~t muiat<) angol. slít a \·(·lünk szemhen 



mindvégig rideg francia hivatalos politikát is a magyar követelé
sek elismerésére. · 

De az 1938. ~v májusa nemcsak a világ közvéleményét 

készitette elő, hanem a magyar lelkeket is előkészitette az ősz és 

tél folyamán bekövetkezendőkre. Nem lehet azt elvitatni, hogy a 

revizió gondolata Trianonban született meg akkor, amikor Benes 

és cinkostársai Magyarországot eltemetni véhék. És a ·revizió T ri a

non óta él, virágzik és eluralkodik minden magyar ember lelké

ben. Csakhogy az emberi élet sokfelé ágazik és százféle szükség

let százféleképen foglalja le a lelki életet. A nagy nemzeti gon

dolat megvalósítására szolgáló erők meghuzódnak a lélek mélyén, 

s csak mikor az összesség lelkének megragadására alkalmas vala

mely aktuális történés támad, akkor nyilatkoznak meg a rejtett erők, 

mint ahogy a gyümölcsfa a tavasszal borul virágba. Nekünk ma

gyaroknak ilyen virágfakasztó aktualitás volt Szent István halálá

nak 900 éves évfordulója. Szent István király a magyarságnak 

nem egy elhalt király, nem egy történelmi emlék, hanem egy 

évszázadokon át szakadatlanul élő és ható er(), amely erő jelenti 

a magyar államiságot, a magyar népközösség századokon át ösz

szefogó erejét : a kereszténységet és az alkotmányt. A szent

istváni évforduló tehát nem egy történelmi megemlékezés volt, 

nem visszagondolás volt arra, ami már 900 évvel ezelőtt elmult, 
hanem a magyar népközösség lelkében élő eréinek. a szentist
váni gondolatnak kivirág~ása, a nagy magyar nemzetközösség erői-

nek virágbal:>orulása volt. Ereztük,ha~y ami e3dig a lélek mélyén élt, 

annak ki kell jönnic a napvilágra, ki kell jönni minden lélek 

mélyéből s meg kell teremnie az áldott g~·ümölcsöt: a lelkesedést 

az ifjuságban, a harcvágyat é:; győzniaku:i~t a kato:1ában, nagy 

nemzeti célok kitüzését a vezetőkben . . . Mi. katolikusok, büsz

kén mondhatjuk, hogy a szentistváni esztend:> a magyar katoli
kusok esztendeje is volt, de tudju'< és hird~ljJ(, h:J6~· ez az esz-

tendő minden magyarak esztendeje volt, tekintet nélk.iil arra, hogy 

mivel keresik kenyerüket, melyik templomban imádják az Istent 

és belül maradtak-e a Trianonban szükre s1.abott határokon, vagy 

kivül s7orultak. A1 1938. f..v májusában a S1.•·nt Jnhh ünnt>pének 
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idejében már megmozdult a világ, a német-óriás már magába ol
vasztotta Ausztriát, a szudéták felől már villámok cikáztak, de 
itt, Csonkamagyarországon még csend volt és béke és lsten
imádás, de a tavasz ujraébredő en'ii mintha a lelkeket itt is meg
mozgatták volna. Készültünk. Pedig ki gondolt még akkor arra, 
hogy mit hoz az ősz ? - és mégis, amik történtek, nem értek 
bennünket készületlenül. A Szent jobb elhagyta évszázados ma
gányát s vándortltra kelt az ország ~1ázán át a Hősök terére, 
majd megkezdte országjárását az aranyvonaton, bejárta az orszá
got, hozta mindenhová a nemzet feltámadásában való hitet s ott 
hagyta a figyelmeztetést: magyar résen légy ! 

Sokszor elgoi:dolkodom rajta, vajjon azok, kiknek a gond

viselő lsten megnyitotta az elméjét, hogy hordják szél a nehéz 

eseményektől terhes napokban a szentistváni gondolat szimbolumát, 

a Szent Job bot, Csonkamagyarország egész teriiletén. tudták-e, hogy 

cselekedetükkel történelmet csinálnak? - tudták-e, hogy a nagy 

történelmi események elt'ikés:útését, nagy történelmi eseményekhez 

szükséges közhangulat mt gteremtését vették a kezükbe ?-tudták-e, 

hogy ők ácsolják a hidat, mely a történelmi Magyarországot a 

jövé~ Magyarországával öszeköti ? -- érezték-e a kiválasztottaknak 

kijáró dicsfényt? - édt>s volt-e nekik az áldozatos munka terhe? ... 

A jóságos lsten vigyázzon lépéseikre s őrizze meg t'iket a hazának !.. 
1 9 39. május. Áldozónütörtök. Ágyhoz köt a betegség s fáj, 

hogy nem látom a szép májusi napot. De itt van a rádió! Vi
dám dalok hangját hozza az éther, aztán 9 Óra, megkezdiidik 
Budapesten a Hősök terén az országos katolikus nagygyűlés ifju
sági szentmiséje s a rádió közvetiti hiven, ami Budapesten történik. 
Hamincöte7t>r ~yt>rrnek g~·üh össze a H/isök terén htlfehér ruhába, 
hMe;:ér lélt>kkd. Har!'onák, kiú.ös ént·k. kötii~ imádság, végelátha
tatlan körmenet, az L rft·lmutatás csendje, azután 3 5 .OOO gyer
mek közös áldozása. Rajzanak lelkemben a gondolatok, megele-

venedik előttem a mult évi nagy éjféli szentségimádás; 250.000 
férfi zsufolódik eg~·másra a Htisök terén, köztük imbolygó lángok, 
előttük a királyszohrok fölött lt>beg<'i, ragyogóan kivilágított oltár, 
felettük az ég végtdt·u firmanwntuma s s1inte hallom a 250.000 
férfi melléből lelszakadt') Hiszekegy hömpülygt~~f.t a sejtelmes 
éjtszakában az htt>n olt;ir l Ít>l<'· . . . .1\kkor a rt'llt>ndt•s nagy tö

megben és is ott voltam, at én hangom is olt h~rnpölygött a 
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tömeg hangáradatában, az én lelkem is tele vau imádsággal; 
soha oly erősen nem hittem addig az isteni örök igazságban, 
soha olyan közel nem éreztem magamhoz az Istent . . . Elmult egy 
év, s most az évfordulón, innen a betegágytól hallgatom csak, 
ami Budapesten történik, de azért a lelkPm megtelik megnyug
vással, mert tudom, hogy az Örök lgaz~ftg már megindult s tu
dom, hogy még nem fejeződött be az O utja . . . 

Dr. t'"A{ára.l/ ,'8éla 
városi főügyész. 

A Karitász jelentése. 

A ~a~.da~nak nem lesz éÍJtalméÍra vagyor.a, ha azt célszeJUen veszi 

i~énybe , irja Szt. Jeromos egy gazdaghoz intézett levelében. Adako

z.óink. akik a karitá~slal ht>nsii nsszeköttetésben állanak átérezve ennek 

a p<Ír szónak nagy jP.Icnt<'lségét, hüséges látogatói a S7eretet-uzson

náknak is. melyek féi jo,·edelemforrásai egyesliletünknek, és állandó he

lyet találnak költség' etésünkben. 

A Karitászban a s7.eretet-uzsonnákon érc/ 1uk nak i~a1án, hogy 

hogy lsten gyermekei vagyunk. egy családot alkotunk és testvérek va

~yunk. Milyen csodálatos gondolat ! De nemcsak szép, hanem hatal

mas kötelességet is kifeje ,ő gondolat. Ha testvérek vagyunk, nem hagy

hatjuk el e~ymást, 11CI11 türhetjük, hogy testvéreink nyomorban tes

pedjenek. 

Szinte sajnáljuk, 

búcsúznunk kell attól a 

ho~y a május havi 

sok kedves arctól, 

szép és nemes lélektől. amely szeretetével 

hatalmas gondolatnak. 

uzsonnával három hónapra 

amely mosolyával, a sok 

élő dokumentuma ennek a 

Utolsó uzsonnánk csal.ídias hangulatát nagyban növelte illusztris 
szónokunk. ft. Bencskó Andor oroszi plébános ur megtisztelő megjele-

nése, aki majdnem mindnyájunknak régi, kedves ismerőse. Őszinte 
örömmel fogadtuk s magas szárnyalásu beszédével egyszerre meghódí
totta hallgatósága szivét. 

Beszédében az anya magasztos hivatásáról 

nehéz és felelősségteljes feladatot ró különösen a 
anyákra. 

szólt, amely roppant 

mai időkben a magyar 

Nevelése legyen 

gyermekét úgy. hogy 

elsősorhan vallásos életre előkészítő. Nevelje 

idejében tanulja megismerni Istenét. akitől éle-
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tét, hazáját, szülőit, testvéreit. embertársait és minden javát nyerte. A 

vallásos élet kiegészitője a hazafias nevelés. A hazaszeretet alapja a val

lás, a kettő egymástól el nem választható. Növelje az anya gyermeké

ben a nemzeti érzést minden téren. Nevelje uj honfoglalónak, akire 

nemcsak a tudomány. de az ipar és kereskedelem terén is új és sür

gős feladat vár. 

Tanulja a gyermek önmagában becsülni és szeretni embertársát. 

Tanulja meg, hogy előtte nem lehet közömbös felebarátjának sorsa. 

Nem lehet közömbös. hogy sir-c vagy kacag ~ Nem lehet jóízű a da

rab kenyér azzal a tudatta!. hogy másnak nincs. Nem lehet édes a pi

henés, mert ezreket és ezreket korbácsol az élet. Lágerlőf Zelma egyik 

regényében leir egy jelenetet, amikor lsten a világ teremtése után le

küldte szt. Pétert. hogy nézzen szét. vajjon rendben van-e minden ~ 

Szt. Péter azzal jött vissz". hogy a földön mindenki sír "Akkor 

11 incs készen a világ ' mondta az Úr. Másodszor is szélnézett Szt. 

Péter a földön, de most meg azt ujságolta, hogy mindenki nevet. Az , 
Urnak ez a jelentés sem tetszett. Végül harmadszor azt jelentette Pé-

ter: · Uram, vannak akik sirnak és vannak akik nevetnek·'.» Akkor ké
szen van a világ mondá az Úr. 

Tanulja megismerni a gyermek az életet. Vegye észre, hogy van

nak. akik nevetnek, de többen, akik sirnak. Szeresse ezeket a sirókat 

s lelje örömét abban. ha megvigasztalhatja őket. Ezzel megbecsüli ön

magát is, érdemet szerez itt ezen a földön, de legtöbbet az Atya előtt 
a másvilágon. 

A Karitász munkatársai ismerik az életet, azért hajtja öket a lel

kesedés, a szeretet a szenvedök közé, azért adnak a mosolyból, hogy 

kevesebb legyen a könny. 

A hallgatóság meleg ilinneplésben réllzesitette ünnepi szónokunkat 

a gyönyöri.i beszédért s a Karit:io vezetőség igéretet kapott, hogy ft. 
Plébános Urat máskor is udv<~'<·,lhcti egy Szeretet-uzsonna keretében. 

Azután T ereroy Ilonka ~7avalta el v. Somogyváry Gyula ·Kassai 

harangak" c. költeményét. Mélyen csengé) s1.ép hangja, müvészi elő
adás módja predesztinálja az ilyen komoly tárgyú költemények szava· 

Jására. Szereplésc nemes i-lvezet a hallgah)ságnak s ~ppen ezért tul

zott szerénységre vall. hogy csttk néha csdlo~tatja ritkaszép képességét. 

Schuller Maca és Csányi lstdn cs<írdajelenf'te szintén köztetszést 

,-áltott ki a kö7önség körébé)l. l\'ldgyar t:íncuk hü kifejeziíje volt a ma

gyar délcegségnek. büszkesf.gnek. " l;invo~ ríitartis.!gnak. kellemnek és 
a mindent beteté1ii jókech m·k. 

A közönség jó hangulatban mar adt f' l..;\' UH este 8 úr·ái~. 

" l l 
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Bensösé~es fohászunk száll az Úr zsámolyához azokért, akik egye
sületünk pártolásában résztvettek, akik a katolikus ~ondolat és jóté
konyság ápolásában se~itségünkre voltak. Hála illeti meg kedves sze
replöinket: az ének, zene és költészet hiveit, hogy istenadta tehetségü
ket önzetlen jóságukkal a s!.e~ények javára kamatoztatták. Isten áldja 
öket ! A szeptemberi viszontlátásra ! 

A karitász kebelélwn alakult ,, Napközi Otthon'' április 15-én 
ujból me~nyilt. 80 90 ~yermek részesül itt naponta gondos ellátásban 
Márta nővér szeretetteljes vezetése mellett. 

Még egy bejelentt"·ssel tartozom. 
Tárgysorsjátékunk h•jzását a Pénzügymi:. i:/.~cr ur en~edélyével 

pünkösd vasárnapján ta:tjuk. Kisorsolásra kerül 250 drb-nál több tárgy. 
A tár~vak 90 százalékban mind szép, értékes darabok és hasznosak is. 
Megtekinthetők a S1.loboda cég egyik kirakatában. _Nincs köztük az a 
három torta, melyet Gyöngyös három előkelő cukrásza ad, s a virág, 
mit szintén erre az alkalomra kapunk. A jegyek szépen kelnek s í~y 
lsten segitségével reméljük, hogy ez a munkánk sem volt hiábavaló. 

Hevess.ll Vilma tanárnő 

Oszinte szó megujitott stációnk ügyében. 
Nevezetességekben nem nagyon gazdag városunknak nem 

utolsó látnivaléja a mi gyönyörű helyen. épült 200 éves kálváriánk. 
A filléres vonaton érkező idegen szivesen keresi föl káh·áriánk 

hegyét és gyönyörködik a természetadta szep vidékben. Keletre látja a 
szép Sárhe~yet, ameiy nyaraló villasarok épitésére volna alkalmas. 
Örömet szerez a he~yes vidéket ritkán látó idegennek a Pipishegy a re
pülö térrel majd a l O l O méter magas fönséges Mátra az ö dús lom
bozatú tölgy erdei vel. Nyugatra lálslanak Oroszi közsér, és Gyöngyös 
pata cukorsüveg alakú vulkíínikus hegycsúcsai. Délre pedig a gyümölcs
favirágos, aranykalászos rónaság. 

Két évvel ezelőtt ilyea kiránduló csoport me~ütközéssel beszélt 
kálváriai stációképeink nívótlan. müvészietlen voltáról. 

E1.en megjegyzések fülükbe jutottak az. illetékes gondviselöknek. 
\.yüjteni kezdettünk. 

A gyüjtést célzó els() felszólitást a kálváriai n~yböjti litámákon 
ketdeték. Az eredmény meglepő és bámulatos volt. 

Két hét alatt majdnem 300 pen~ö gyült be az Ur Jézus szcntke
•·eszt-ereklyéjét csókolők filléreibé)l, mint fényes hi7onyitéka annak. hogy 
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az Ur jézust szerető, imádó hivek erősen akarják a stációképek ki
cserélé.;ét. 

Meg is tettük a kellő lépé~eket a költség,·etés elkészitésére. Öt hely
ről kértünk árajánlatot. Ezek kü.~űl a pécsi Zsolnay kerámiai gyárat ta

láltuk elfogadhatónak. Tőle holattunk mintaképet. 

A krémsúnű k~p mindenkinek megnyerte tetszését, amely 90 P-he 
került volna. De midőn a szines képeket meglátták, mindenki azt 
~álasztotta. Igen ám Je ez(~k kobaidkék keretben 50 pengövei emel

ték egy egy kép ároit. 
Mindig a sr.ebb~t. a jDb:Ht kell válasdanunk lsten dicsőségére ! 

Hiszen a jó lstentől kapunk mindent. 

Mind~aki. aki hirét v.~tt~ a mo'.~alom!lak, sietett annak mcgvaló
sitásához járulni. A város kf.p, ~~elűtestülek, a város érdemes tisztviselő
kara, a kir. járásbirósá~. a :\Li\· !'tb., egy s/.t'gény nyugdijas vasutas 
~iettek egy-egv stáció fel.íllit<Ís.1n<tk költségét vi~clni. 

Hiveinkben. de városunk kot.önségé!Jen nem csalatkoztunk. 
Szivesen adta és adja filléreit mindenki. 

Igy. dadrd a keresetnélkuii téli hc'Jnapo~'nak, már majdnem 1100 
P gyult össze. Ebből rn ír Int stációkép,~t t>lkés1.ittettunk olyan s1.ép 
formában, hogy minden tekintethen nak az iri~!ys(·g tal<ílhat bennük 
kifogásolni valót. Kir.ily .Jr.no~ épitiíme:'ter fáradhatatlan buzgalommal és 
ambicic)val önmaga dolgotik at. osdopok művészies elkészitésén. 

Az eddigiek ára fedene ,·an. 

Hiányzik azonban még nvolc kép elhdyczési költsé~e. SI.uk
ségünk van még vagy háromsnít. pen!!Őre. Csekély összeg Gyöngyös 
16 ez~r katolik•Hd kii7.t m·~g->:;:tn. Ri,.un~. hDgy mint eddig soha 
sem csalatkoztunk a gvöni!Y'i!'t katolikus"k ;ild•.Jntkészségében, ezen 
ügyünket is győzelemre juttatjuk. 

A jó lsten dicst..ísé~éte adiunk ahbrll. amit mi Tőle érdemtelentil 
in~yen kaptunk ! Guba Pál. 

Mindazok, . kik s1.erdett férjem, illet ve édesapánk el
hunytával részvétuket kifejezni S7.ivesek voltak, fo~adják 
ez uton hálás köszönetünket. 

{)/.\'. Bakó S1ilárdné és gyermekei. 
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Hitéleti tájékoztató. 
Juniua hó. 

Szent Bertalan plébánia. 

Máj. 31., jun. 2. és 3. a nyári kántorböjtök napJc&l. 
J unius 2. Első péntek. Előző csütörtök d. u. 2 . -7 -ig 

gyóntatás a szent Bertalan templomban. Reggel 6 órától szintén gyón
tatás. A Menhá-z kápolnájában egész nap szentségimádás. 

4. Szentháromság vasárnapJa. A husvéti szentáldozás utolsó napja. 
8 napon át a 6 órai szentmise után litániát mondunk a Szenthárom
ság tiszteletére. Ezen a napon van az igazságtalan trianoni békeszerződés
nek 19-ik évfordulója. D. e. 9 órakor szentmisét mondunk a hazáért. 
Este 6 órakor az oltáregylet imádás i órája; az első imaórát végezzük. 

H. Urnapja. 8 órakor ünnepélyes szentmise. Utána indul a kör
menet az úrnari oltárokhoz. D. u. körmenet a templom falain belül 
és litánia a le~m. Oltáriszentségről. Urnap nyolcada alatt a 6 órai 
~tentmisét kitett Oltáriszentség előtt végezzük. Urnap nyolcada alatt 
este 6 Órakor litánia az Oltáriszentségről. Az urnapi körmenettel kap
csolatban kérjuk a kedves hiveket, hogy a körmenet utvonalán házuk 
ablakait kivilágítani sziveskedjenek. A rendezök utasilásait fogadja min
denki jóakarattal, mert az lsten dicsöségére és a hivek épülésére csak 
a rendezett körmenet szalgálhal 

15. Urna p nyolcada. 8 órakor nagymise, utána körmenet a temp
Iernon kivül. 

16. Péntek. jézus szent Szivének ünnepe. 6 órakor szentséges 
mise. utána litánia jézus szent Szivéröl és felajánlás. 

l 8. Vasárnap. Horthy Miklós kormányzó ur Öföméltóságának 
születésnapja. D. e. 9 órakor ünnepies szentmise van a hazáért. 

2 5. Vasárnap. Mátrafüreden búcsú a templom védőszentje, Ke
resztelő szent jános tiszteletére. A Szent Bertalan templomból reggel 
7 órakor indul a körmenet Mátrafüredre, hol 1 O órakor szentbeszéd és 
szentmise lesz. D. u. 3 órakor litánia, ezután a búcsúsok visszatérnek. 

29. Szent Péter és Pál apostolok ünnepe, rendes ünnepi rend. 

Szt. Ferencrendi plébánia. 
junius 2-án. Első péntek. Reggel 6 órakor jézus Szive miséje Ol

táriszentség kitétellel és fölajánló ima. A jézus Sz i ve Társulat miséje a 
szent Sziv oltáránáL 

Május 31, jun. 2. 3. a nyári kántorböjtök napjai. 
4. Szenháromsá~ vasárnapja. A húsvéti szentáldozás utolsó napJa· 

A d. u. a litánia végén a Rózsafüzér Társulat havi sorsotását tartja. 
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8. Urnapja. Reggel 6 órakor Szentségkitételes nagymise. Ugyanigy 

az ünnep egész nyolcada alatt. 9 órakor csak csendes mise van. 
11. Vasárnap. Reggel 8 órakor ünnepélyes nagymise, melynek 

végeztével, elindul az urnapi körmenet a s1..okott uton a négy urnapi 

oltár érintésével. Kérjük a jó híveket, hogy a körmenet útvonalán há. 

zuk ablakait kivilágítani sziveskedjenek. A rendezők utasításait fogadja 
mindenki készséges jóakarattal, mert csak a rendezett körmenet szolgál

hat az lsten dicsőségére és a hivek épülésére. 
13. Páduai szent Antal ünnepe. Reggel 6 órakor énekes szent 

mise szent Antal oltárnál, szentbeszéddel és litániávaL D. e. 9 órakor 

·ünnepélyes nagymise, előtte liliomszentelés és körm~net. 

16. Péntek. jézus szent Szivének ünnepe. Reggel 6 órakor ün

nepélyes szentmise felajánlássaL 
18. Vasárnap. Reggel 6 órakor énekes szentmise a ferences har

m1dre:1d élő tagjaié··t. Délut-ín a litánia végeztével a Ill. rend havi 

gyülését tartja. 

29. Szent Péter és Pál apostolok ünnepe. 
julius 2. Vasárnap. Templomunk búcsúnapja. 

A ~yöngyöspüspöki Szent János templomban. 

]unius 4. Szentháromság vasárnapja. Első vasárnap. 9 órakor szent 

beszéd, utána szentséges na~ymise. 

8. Urnapja. Reggel 8 órakor szentbeszéd, nagymise majd urnapa 

körmenet a Püspöki utcában felállitott négy oltárhoz. D. u. 3 Órakor 
ünnepélyes vesperás. 

ll. Vasárnap. Tekintettel az alsóv. plébánia urnapi körmenetére, 

reggel 6 órakor csendes szentmise lesz, d. u. litánia. 

Szent Péter és Pál apostolok ünnepén a szokásos ünnepi rend. 

HIREK 

l Tóth Tihamér l Olyan közel ;íllt az ország népéhez rlr. Tóth 
Tihamér püspök, hogy mindenki saját halottja-

ként gyászolta. A gyászb:1n megnehezült lelkt·k nemcsak a 
családban, hanem al utcán, ismerősök köf.ütt is csak rc>la beszéltek. 

Senki sem kérdezte, miért a gyá.,l-7<Íszló a Szentkorona Há1on. mindenki 
természetesnek találta, hogy gyástoljuk a püspököt. Sokan a1.t kér

dezték, mikor káplánkodott Gyi"·'"!-O'úsún dr. Tóth Tihamér? Hé~en. 
Papsága első évéber,. 2 j évvel et.elűtt. l{,)vid t dei~. A1on van itt a 
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a hangsuly, hogy sokan kérdezték. Miért kérdezték? Mert olyan bol
dog büszkeség c:~ak annak a tudata is, hogy szellemnek és léleknek ez 
az őriása valamikor közöttünk élt. jl) az a tudat, hogy polgártársai 
becsülése közölt őszül meg az ember .. ~ vagyoni tekintély élvezete is 
megnyugtató, de milyen parányi semmi ez a jelen esetben, amikor 
az lsten által adott szellemi és lelki gazdagság elvesztése felett borul 
gyászba az egész ország népe. 

l Véber János l Április h6 21-én hunyta örök álomra szemeit 
• • hoszu, fájdalmas szenvedés után. A Minden
ható kiváló hitoktatói képességgel áldotta meg. Nem is tudta az iskolát 
csak 52 éves korában otthagyni. 1909-ben Gyöngyösre nevezte ki Fő

pásztora hitoktatóvá. Tizenhatévig volt jóságos atyja a gyöngyösi gyer
mekseregnek és sokoldalú munkás-vezetője·a Katolikus Legényegyletnek· 
1936-tól pedig sarudi plébános volt. Április 23-án temették Egerben• 
a központi papság és papnövendékek részvételével. 

Első szentáldozás az alsóvárosi templomban. Május 18-á~ 
volt a Mária-Valéria Intézet növendékeinek és az alsóvárosi áll. el. iskola 
kicsiny tanútóinak az első felejthetetlen szentáldozása. Fehérruhás kis
lánykák és komolyarcú kisfiúk mély áhitattal vonultak be aszülők öröm
könnyei közt a templomba ahol nemsokára először fogadják kicsi szivükbe 
az Eucharisztikus Királyt, a gyermekek Barátját. Sok-sok áldozatos lélek 
járult hozzá, hogy az első szentáldozás napja nagyobb öröm legyen, sok 
kisgyermeknek vették meg első szentáldozási ruháját. A közös reggelihez 
áldozatos szereleltel pénzzel és süteménnyel járultak hozzá. 

Az egri föegyházmegye papnövendékei közé felvételért fo
lyamodó ifjak felvételi vizsgálatának ideje ez évben junius hó 27 -ére 
van kitüzve. A gimnázium IV., V., VI., VII. és VIII. osztályát vég
zett, pályázni óhajtó ifjaknak keresztlevelükkel, az ezévi iskolai bizo
nyitv<inyukkal és hittanáruk ajánló levelével felszereve, Egerben a pap
nevelőintézetben junius hó 26-án, hétfőn délután 2 4 óra között 
személyesen kell jelentkezniök. A gimnáziumi növendékek közé csak ál
talános jeles bizonyitványu növendékek vétetnek fel. 

Minda1.ok, kik felejthetetlen jó férjem elhunytával 
részvétüket kifejezni sz i vesek voltak, fogadják ez uton hálás 
kös zönelemet. 

ö1.v. Csabay Istvánné 
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Vásároljon üzletünkben naponta frissvágású, borju-, marha
sertéshusokat, valamint friss fölvágottakat. 

Saját gyártmányú téliszalámik. 

HUBA LÁSZLÓ ÉS 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. 28. 
különlegességek, élesztő eladás nagyban, na-
ponta friss pörköltkávé. 

LBhBI Antal Alapitasi ev 1885. 

kárpitos és diszitő mester. 
Vállal mindennemü kárpitos munkát bármily kivitelben, 

szolid árak mellett. 
Gyöngyös, Kostuth-u 20 1 ~ 

--- - - -- -- -

MÜVÉSZI 
FELVÉTELEK 

BardóczyésTözsér 
fényképészeknél ! 

HANISZ 
TÉR 8. 

mézeskalácsos és 
viaszgyerty a készit,.\. 

Mézsütemt:ny méhviasz, 
- templomi ~yertyák 

1-'é:Jvképe~.ó~éoek, fil· ~~-
mek, az ossze:i foto i nagy válas.·tekban ál· 
cik Ir ek l~g-olcPóbban ! 1 dó k 
bes;,.erP.zhetók. Amatőr !l an an ra táron. 
felvétt>IP.ita legszebb<~n. l Gyöngyös 

~~~lo~zf>r~~~n __ k_~~o!~o_ull_k __ ,_' ~------- l_ Zita királ,né-utca 6. 

ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE ! 
Szereleltel kérjük hátrálékos ElöfiLctűinkct, hogy al. 1938. é\'i 

tartozásukat sziveskedjenek rendezni. \'altlmint 939-•e is aláLattal kér
jük az előfizetés megujitását. Előfizetni lehet a S1.ent Bettalan és szent 
ferencrendi plébánián, az Iparosok és Gazd;ik Hitt·lstü\etkl'letében, 
Buday Ferenc irodájában: Püspöki-ut 2 s1.ám. 

Teljes tisztt-lettel 

A KIADÓHIV A TAL. 
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Nzt. ~~rzs~bet tNIIJ)Iommal szemben 
legjobban: legolcsób ban: 

iüszer árút, 
cse01ege árút 

Pampuk MiháiJnál 
szerezhet be. 
Egy próbavásárlas ód 
meggyőződik róla! 
Pontos kiszolgt::lás! 

Cserján l01re 

Szolid arak! 
------ --- --- - ----· --- -------

- --- ----

.,SZEHETET" gyógyszertára 
Vacbott Sándor n, 6. szám. 'f' elefon: 29 =- =--~= :-- -----

Egyházmegyei Takarékpénztár r. t. 
Eger-gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös_ 

Telefon : ~::o. Telefon : 230. 
Legelt nyöfebb feltételek mellelt folyósit 
kölcsönöket, vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan és olc~ón teljesit. 
Betéteket kf'lnyvecskére és folyószttmlára 
elfogad és lt>gkedvezöbben kamatoztat. l 

------
Mezei Pál sütödéje, füszer, festék, vegyeskereskedése, Gyöngyös. 
Hene-ucca 26 szám. T ej-, tejtermékek árusitása. Elsörendü nagyrnaimi 
lisztek ;illandóan raktáron. A legolcsóbban kapható. Tü1ifa és kőszén 
eladás. 
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Pannónia-szálló 

Szobaárak: 2 ágyas 9-tOl 
20 pengöig, l ágyas 5 pen· 
R0töl 12 pengOig. -
Ez árakból a - Oyön~r;yösi 
Katolikos Tudósiló elOfize
tOinek 20 százalék kedvez
mény, 

Budapest, Rák6czi-út 5 
Elsőrangú szálló. - Vidéki 
főliszlelendő papság és keresz-
t6ny urak régi, jOhirO találkozó
helye a főváros középpontjában. 
A legmodernebb felszerelés s ra
gyogó tisztaság. FOrdók. Hideg 
és meleg viz minden szobában. 

Hordós és palackborok 
me.rbizbal6 beszerzésllorr,sa már t lileriói kezdve 

Szabó Gyula borpincészete 
·---- _ _ _ _ ~y~ncy~~ 

Vida Kálmán Hevesmegye legrégibb cukrász
dája szakmábavágó elsőrendű 
dolgaival vezet. 

Alapftva 1852. Gyöngyös, Főtér 
- -· -

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

Kiváló minöségü bel- és külföldi kü
lönlegessé~i szivarok, szivarkák és do
hányneműek a legnagyobb választék-

ban =~! ----====== 
Mindennemű kézimunka szükségletét beszerezheti 

Máhig Mária 
magyaros kézimunka szalonjában. Szentkorona-ház 

(udvarban.) 

lgui eredeti népmÜ\'éS?eti munk;ik tt>n·ezé!lf' f.s rliínvom<Ísa. 
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Festékház 
Mindenféle 

O l cs ó á r ak! 

festékek, lakkok, zománcok, tubus- és gomb
festékek, vegyszerek, szige:elö anyagok, 
háztartási cikkek, kefe· és ecsetárúk és az 
ös~zes szakma-cikkek kaphatók a 1e2nagyobb 
v á l a s z t ~ k b a n. Pontos kiszolgálás. 

Fekete Pál Utóda E d énykölcsönzés 
BALAZSO VITS edénykerestodé imakönyvkereskedésében 

(Szt. Bertalan· u. 6.) 
kaphatók : 

dfszk~tésű imakön~·vek, 

c~lluloid-, kfoistálycsorat-, 
bör- és vászonkötésben 

Mátyás kirily utc~- 4. sz. 

lagyon szép kivitel l Olcsó ára• l 

Diszrárl!yak, márkás porcellá· 
nok, zománcedények, há2tartási 
cikkek. Nészajéndékokban 
nagy raktár. Szolid árak l 

Pontos kiszol2álás l 

Mielött 'butort vásárol, 
keresse fel gazdagon 
felszereJt raktáramal ! 

Temetkezési vállalatom minden igényt kielégit 

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

Telefon: 330. Alapittatott 1867. 
, 
Epitési és tüzelőanyag legolcsóbban 

Kovács K. József 
cementárugyárában szerezhetö be. 

Gyöngyös, Fölér.. Telefon 118. 

Pehely- és vatta-papJan szakszerü 
készítését vállalom. 

Kováts Gyuláné 
Kos•ulh L.· u. 16. 



------

Iparosaink - Kereskedőink 
-TÓth Béla ~~skeresk~dé~;- K~s- Molnár F ;;~~c-- 6ri és egyenruha 
suth-utca. szabósága Pap Melchizedek-utca 

- B~~n'~ István hentes és mészá-: 16. Öltönyök részletre is készül
ros Kossuth-u. 18. Ajánlja hentes- J nek ! 
árú készítményeit ! i _________ -----------------------
Hajagos Nándor köszörűs és kés-:Bardóczy József borbély és fod
árúkereskedö Rózsa-ucea 2. irász. Női hajvágás és ondolálás ! 

Nagy József fűszerkereskedései Károly-király körut 34. 
Károly király-körut 32. i 

-H d" J. k"f , .. 1Legújabb modellekből a legna-ege us anos o arago uzeme; ~b , , , . 
és sírkőraktára az adóhivatal mö- ,gyo valasztek legolcsobban Cse-

l • l . . k l l, . 'b l iÖtt. t.pületmunkákat olcsÓn váJ_:pany mrene a apsza onJa an· 
_lalo!_! j Sz. Bertalan-u. 
Mllvészi felvételek minden idő-!-- -------------------------------- ----
ben villanyfény mellett készülnek-Özv. Kóczián Elemérné dohány
Zsolnai Kovács Imre mütermében. árudája. Szt. Bertalan-u. l O. 

Hanisz-tér 4.'- ------- --- ----------- - ------------- ____ _ 
-Dénes uriszabósága. Kossuth-u. 

Bádogos munkáit Mayer Gyula 27. 
épület és diszmü bádogos mesternél K t E •• "k·· .... 

' G ·· ·· C , d 7 ' a ona rno mu oszorus ve_geztesse. yongyos, sar a-utca sz. . 
Elvállal minden e szakmábavágó i(ossuth LaJOS utca 1211 

munkát. Költségvetéssei díjtalanul ----- ------- ----- ---- -------

szolgálok. Hivásra házhoz megyek. S • "kl 'd u· . · R d If __ : panya . uto a JVara u o 
•• • , , , órás és ékszerész Gyöngyös, 
Oreltessen Szlovencsak J~nos __ es Kt'ssuth-u. 15. Nagy raktár 
fia hengermalmában. G~on~{os,!zseu- és karórákban (Doxa, 
_________________ ------~~~ ~-u. 10mega, OLMA, Cláró, Zen i th, 

. , ". , ,stb.) ébresztő-, asztali- (Bim· 
Csama Sandor n01 szabo. lz- ham, Wesztminster) és fali 

léses, elsőrendű munkás, főleg pon--órákban, valamint eznst- és 
tos és becsületes kiszolgálás. !arany árukban. 

Gyöngyös, Széchenyi-u. 3. 
1 

-------------- l 

Márton könyvkötészet. 
Hanisz-tér 8. 

Bogdány Lajos képesitett kő-
'' G muves mester, yöngyös, 

Tisza István-u. 32. 

Szánthó Sándor uridivat 57.abój Móczer Gyula, Kossuth-u. ll :! 

jókai-utca 15 szám. ' Köny,·kötészt-ti munk<ík illésesen ! 



Fógel Gyula 
óraműves, ékszerész és Pát
szerész. Eteraa, Alpine, T elias, 
Wyler órák egyedárasitója. 

Óra:és szemüveg különleges-
ségek • 

•• 

Telefon: 
388~~ 

U vegcsiszolások. 

Szemüvegek recept szerint is. 

Gyöngyösön 
Hanisz-tér12.0rszáczászló melletl 

A legmodernebb 

temetkezési vállalat 

Oyftn~yösön ! 

! l 
l 

1 1 Halottszállitá~. ex-
. ! humálás az orszag 
\ i egész területén bár-
l 1 honna n· bárhová ~•· 

1 ját autómon a leg
i 1 jutány':'sabb áron. 

ll 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH-UTCA U. 
TELEFON HIV Ó: 31 O. 

Akar Ön 
olcsGn vásárolni ? 

Akar On 
pénzéért jó árút kapni? 

Akar On 
megbizható helyen el~:zékeny 
kis7olgálásban Jét-Ze~iilni? 

Mlndezt meg találhatja a 

gyöngyösi HaJJ~yiban. 
A 

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

Szives érdeklődésre a .,Hangya•• 
irodájában felvilágositást n}'ujtunk 

Az iRazgatóság. 



l 

R , . l 
egt ! 

bútorok' 
jutányos l 

l 

javítása : 
É''\ 

modern ' 
l 

Hováts Miklós 
faipari sza~ iskolát végzett 

asztalos mmester 

l Elsőrendű 
épület-

munkák. 
l lzléses 
\ stílushu
l torok. 

átalakí- : Gyöngyös, Jókai-a. 11. l tása i 
----•'-•V•id•é•ki•m•e•,g•re.nd-elé3Aket i~ pontosan e8zközöl. 

J Legjutá-

l nvosabb l 
árak. 

l 

l 
l 

vitéz Szigeti Gyula 
étterme és szállodája, Gyöngyös 

Kossuth-u. 4. 
Az étterem uj szárnnyal bővült. 

Kitünő házikoszt házhoz szallitva. Mer~ékelt örak. 

P;NTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és Gyógyárúk és illat-

, k d é . szerek, betegápol á si gyogy ereske se a leg- ku7metikai, háztartási 
olcsóbb bevásárlási forrás! éS fotÓ CikkPk ! • 

~ 
Mielött kalapját besze-
rezné, jöjjön el és néz
ze meg üzletemet ! l 
Kaphatók: gyapjú és 
nyúlszőr kalapok min-

den minöségben l 
javitésok pontosan és 
szakszerúen készülnek! 

Kriszt Lajos 
Oyllngylls, 

Kossuth ·u l o. 

Fischer József 
\ Vaskereskedő úYUNOYöS 
i (volt "Han2ya" vas- osztály) 
állandóan nagy raktár háztar 
tási, konyhafelszerelési cikkek· 

i ben,Vasáruk, ipari és gazdasági 
i szerszámok, kályhák, tűzhelyek 

és vadászati cikkek! 

~ 

"Kühne"-féle gazdasági 
1 

gépek nagy lerakat&! 

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