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Megnyilnak az iskolák kapui ! 

Várják a tanulókat ! S a gyerekek kipirult arccal. teli vágyako
zással tódulnak a tudom:inyok csarnokaiba. 

Az iskolák fontoss;Íg•iról ma m•.ir senkit sem kell meggyőzni. Va
lamikor a népiskolai kötelezi) oktatást törvényben kellett kimondani s 
büntetést szabtak azokra, kik azt elkerülték. Ma már ritkán fordul elő 

az iskolakerülés, s valóhan azok :1 s.Tülők. akik szőlőben, gyárban, 
vagy háztart<isban való rnun k.iért \;~gy hérért elmulasztatják az iskolát 

megérdemlik a büntetést. 
Az iskolában foly() oktatás eléggé fel nem értékelhető a gyermek 

számára. !Vla tudja már mindenki. hogy a tudás az életben igen nagy 
érték. fegyver, amn·el sok mi n den t meg lehet szerezni. Az elemi is
mereteket iskoLiink csaknem ingyt>n nyujtj;ik a gyermekeknek. A többi 
iskolák már drágábbak. sajnos. sok::zor a k~lletnél is drágábbak. De 
gondoljunk arra, milyen sokba Lerülne. ha a szülőknek maguknak kel
lene gondoskodniuk gyermekeik tanittatásá1 ól. Mennyivel többe kerülne, 
az ! A trianoni határokon t ú l élt és most is élő \ére ink ezt saját ma
guk is tapasztalt.ik. amikor a7. elrn'~gyartalanitó idegen iskolákba nem 
akart.ik beadni gyermeke,b·t. h,lílem maguk prób:ílták őket taníttatni. 
Becsüljük meg tehát az iskolákat s bennlik a magyarság fejlődésének, 
haladásának, boldogulásának a legfi>bb eszközeit lássuk ! 

Az apró kis emberkéknek. az iskolába siető gyermekeknek azon
ban mindezt hiába mondjuk. Az () értdmi képességük még nem eléggé 
fejlett ezeknek at igazs;igoknak a megértésére, tapasztalatok híján látó
korük naovon szűk méo ilven ;íltal.inos ismeret belátására. Mindamellett 

~-· n -

s7JH'sen. sobwr örömmt>l mt>nnek a is!wiJba. a tiszta terem, a víg 
pajtá~ok, kciziis élmények. a tanulni valók ujsiiga és érdekessége vonz-
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zák öket, csak a szülök otthon ne rontsák le, hanem erősítsék ezeket 
az érzéseket. Ne mindig a hibákat kutassák, mert ártanak vele a gyer
m( keiknek, hanem a jót, a helyeset istápol ják. 

Mert a tanításon, a tudáson kivül van az iskolának még egy 
sokkal fontosabb feladata, a nevelés. Hozzá az alapokat a gyermek 
már a szülöktöl megkapta, de az ö mindinkább növekvő elfoglaltságuk, 
a nehéz kenyérkereset miatt a további fokozottabb és több hozzáértést 
k ivánó nevelésre se idejük, se kedvük nincs. Ez aztán már az iskolák 
magasabbrendü feladata. Az egyéni lelkiéleten, a fejlődőben levő 

gyermeki érzésvilágon keresztül irányítják, nevelik a tanitók, tanárok a 
gyermekeket s istenhívő, hazaszerető, !lzüleiket szerető, munkát kedvelő 
gyermekeket adnak vissza az év végén a szülői háznak, akiben man
deokinek kedve telik. 

Itt aztán megint a megszállt területek magyarsága jut eszünkbe. 
Mennyi lelki kínt, mennyi elfojtott keserűséget kellett érezniök szülők

nek, gyermekeknek, amikor idegen gondolat és érzésvilágot akartak rá
juk kényszeríteni, amikor elferdítették a földrajzot, történelmet, sokszor 
lekicsinyitették vallásosságukat, gúny tárgyává tették magyarságukat. 
Mindezeknek most öröm szabad iskolába, az igazság szent csarnoká
hoz jáa:niok. 

Főképen ki kell emelnünk katolikus iskoláinkat. Nevelés tekin
tetében páratlanok. Azonos világnézetü tanitók, tanárok vezetik be a 
gyermekeket az életbe s a katolikus világnézet, a lelki hősök millióit 
kialakító hit és vallás tanaival nevelik gyermekeinket az emberi társa
dalom legkiválóbb tagjai vá. Szinte végnélküli lesz az erények utja, 
melyre ezek az iskolák a gyeamekeket előre viszik, végtelen az ideálok 
sokasága, melyeket szivükbe oltanak. 

Aki tehát igazán szereti gyermekét, az szereti az iskolát is, s 
munkájára a tanév elején a jó lsten áldását kivánja. 

A kommunisták és az emberevő cigányok. 

A1 egyik napilapban jelent meg az alábbi hir: 
r. Angliában 125 vasárnapi iskola nevel hiveket a bolse· 

vizmusnak. A '' Dawn '' cimü angol folyóirat adatai szerint Angliában 
több, mint 125 kommunista vasárnapi iskola müködik, amelyekben a 
kommunista hitet tanítják. Ezeknek a vasárnapi iskoláknak katekizmus 
is áll a rendelkezésére, amelyekben többek közölt ilyen kérdések és 
feleletek vannak: Micsoda Isten ? Isten egy s1Ó, amelyet arra hasz-
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nálnak, hogy olyan elképzelést jelöljenek meg vele, amelyet az embe
rek maguk csinált~k maguknak. Kivánatos-e a. kereszténység? -- A 
kereszténység semmi előnyt nem jelent számunkra, hanem csak kárt 
okoz, szellemi nyomorékká tesz bennünket. A halál utáni boldogság 
tanával megcsalja az embereket. A kereszténység a legnagyobb aka
dály az emberi haladás előtt: ezért minden polgárnak kötelessége, hogy 
közremüködjön a kereszténység kiirtásán." 

Egy másik lap arról ad hirt, hogy a szlovákok átadják a magya· 
roknak azokat a cigányokat, akiket gyilkosságért és emberevésért 14 
évvel ezelőtt elítéltek, mivel magyar terület lett, ahol e borzalmakat 
elkövették. 

Akkoriban a cigányok vajdájával, a 22 éves Filkével beszélge
tést folytatott egy magyar ujságiró. Kérdezte, volt-e már templomban ? 
Hogyne, felele, Szepsiben, amikor ki akartuk rabolni a papot. 

Nézzük a bolsevikok katekizmusát: ., A kereszténység szellemi 
nyomorékká tesz bennünket". 

Hát kérdezzük meg egymástól és feleljünk egymásnak: Hát szel
lemi nyomorult az, aki éjjel az erdőben nem üti le baltával embertár
sát és nem eszi meg ) 

''Az lsten elképzelés, melyet az emberek maguk csináltak<<, Ezt 
az állítást felesleges cáfolnunk. Csak egy szót kell változtatnunk a bol
seviki tételen. Istent nem elképzeljük, hanem érezzük. Mindenki meg
állhat itt és elgondolkozhat afelett, érzi-e az Istent vagy elképzeli ? 

És ha rájön arra az igazságra, hogy érzi· ugy azon gondolkozhat 
érez-e egyebet ? Igen érzem e szeretetet, a fájdalmat, a félelmet stb. 

Ezen érzések nélkül lehet-e ember az ember ? Persze, hogy nem, 
mert például azt az anyát, aki gyermekét nem szereti, az állatokat meg 
dédelgeti, senki sem tarthatja tökéletes és érzésekkel biró embernek. 

Mit akar tehát a bolseviki ? Egyszerüen állattá, az állatnál is 
alábbvalóvá akarja tenni az embert. 

Az ember fejlődésére, tökéletesedésére az érzések fejlödése az 
ut. Például a paprika nem valami könnyü élvezetet ad. Mégis ott volt 
a régi időben mindég az asztalon, zölden, vagy megőrölve és különö· 
sen a levesbe apritva küzdöttünk vele az izzadásig. Miért ettük ? Csak 
néhány évvel e"zelött mutatta ki egy világon elismert. Nobel-dijas ma· 
gyar tudós, hogy a paprikában c vitamin van, ami szükséges az élet 
fenntartásához. Tudtuk mi azt azel6tt ? Nem. Hát miért kínoztuk ma
gunkat a paprikával ? Mert éreztük, hogy arra a szervezetünknek szük· 
, 

sege van. 
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Igy érzi a lélek az Istent. Nem foghatjuk meg, nem láthatjuk Is

tent, nem jelent semmit. A paprikában lévő C vitamint sem tudtuk 

megfogni, sőt azt sem tuatuk, van-e, mennyivel többször látjuk csodá

latos segitségében és milliárd megnyilatkozásában az Istent ? 
Tiszta és bi1tos tudás, hogy a csillagok világa egy végnélküli 

ürben mozog. Az ember esze azonban véges, a végnélküliség elkép

zelése sehogyse megy. T essék e végnélküliség elképzelését megpró

bálni s az eredmény bizonyitja, hogy csődöt mondott az elképzelés. 

S igy csődöt mond a kommunista hit ts. 

A vallásos ember azonban nyargal az elképzelés terje-

deimén érzése puripáján, száll száll a végtelenségben, nem rémiszti 

a végtelenség hidege, borzalmas üressége, henem a biztos tudat azon 

örömével érzi át a végtelenséget is, hogy ott van Isten. Mint ahogy a 

gyermek megy szülőjéhez, fáradhatatlanul az ut viszontagságai között, 

ugy száll az érzés Istenhez, ki mindenütt jelen van, igy jelen van az 

elképzelés határain tul is. Érezni kell azt mindannyiunknak. 

Most már, ha kommunista hitnek nevezik az i!ltentagadást, mi az, 
amivel ök érzésvilágunkat gazdagitani akarják ? Mert a·z, hogy nincsen, 

8 z nem hit. Ezzel csak az ember lelkiérzésvilágát fosztják meg a ter

mészetes érzéstől, a világosságtól, a reménytől, az egyedüllét azon vi

gaszától, hogy itt "an lsten, a hetegséghen, a halálos ;Ígyon, ahol oly 

egyedül álló remény az lsten. de mit ad ehelyett a bolsevista hit :l 

Mit ad, mit ad? Erre nem találunk soha feleletet. Tudást ad ? Ez 

a legnagyobb világcsalá~. A tudás fel tt áll a lélekérzés, hiába volna a 

keresztényvallás minden tudománya is, ha annak igazsága nem a lélek
érzésekből lett volna meritve. 

Ezekután azora csodálkozhatnánk, hogy Angliában J 25 agitátor 

iskola van. Ha a azonban tudjuk azt, hogy Angliában ezerféle lehe

tetlen és nevetséges célu egyesület van, ugy ezt természetesnek talál

juk. A rendkivüliség érdekli az angolokat, viszont nem jelenti azt, 

hogy az ilyen iskola hallgatói nem horulnak IP- a felséges lsten előtt. 
l. 
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bevéla szülólrhöz. 
Kedves Szülök ! 

Szeptember van. Megfogjátok ~yermekeitek kezét és elvezetitek 
az iskolában. Ott egy mosolygós tanitó bácsi, avagy néni átveszi tőle
tek, hogy gyermeketek lelkébe átültesse a jó erkölcsnek, hazafiságnak 
és a tudásnak magvait. Elmegy a tisztelendő bácsi is, hogy megis

merkedjen a ti kedves gyermekeiteknek a lelkével. Azok a kis cseme

ték bizony beszédes kis emberek, mc:-gnyilik ajkuk és önkéntelenül is 
dicséretet vagy sulyos birálatot mondanak szüleikröl. Ahogy kedves 
kis gyermekeitek mireánk hitoktatókra néznek, már azzal is sokat mon
danak. Az egyik kimondhatatlanul boldog, stinte ragyog örömében a 

szeme. Elárulja nekem, ho~y jóságos édesanyja van, aki sokat beszél 

gyermekeinek a jézusk.áról és az ő szolgáiról és általában a lelki dol

gokról. Az ilyen kis gyermek angyali módon tud imádkozni. Figyelmes, 
szinte örül, ha az isteni igé::.ek a magját a lelkébe hullatja a lelkiatya 
és kedves tanitója. 

Beszámolnak családjukróL Sokszor szomoru, elborult, könnyes 

szemmel panaszkodik egyik másik, hogy bizony legjobb volna a jézus
kánál, mert ott nincs veszekedés és gyülölködés, mint ahogy az ö ott

honukban van. A másik ragyogó arccal mondja el az ö kis lelkének 

a nagy bolbogságát, hogy neki nagyon jó édesanyja van. 

V annak az iskola padjai közölt vad tekintetü kis magyarok is. 

Szemükbe szenvedély ég. Nem türik szabadságuk béklyóba verését. 

A lelkük is ilyen vad. Imádkozni nem tud, még keresztet vetni sem, 

helyette csak ugy ömlik az ajkáról az ocsmány, piszkos és káromló 
beszéd. Önkéntelen birálatot mond a családjáról, ahol talán a kenyé

rért való küzdés miatt nem sok gondot fordit a szülő a gyermek 

nevelésre. 
Azt mondja a közmondás: Addig· hajlítsd a fát, mig gyenge és 

hajlékony. Az iskolában most ezt a jó erkölcsre való szoktatást kezd

jük meg lsten segitségével. ~li nevelők. mindig nagy örömmel és buz

gósággal fogunk hozzá magyar fajtánk lelkének kialakitásához, de saj 

nos nincs mindig meg az eredmény. Miért ~ Mert a szülök nem tar

tcuuk velünk kapcsolatot. A hiziállatok őrzőit ismerik és érdeklődnek 
állataik után, de gyermekük nevelőit kerülik, mint a tüzet. Helyes 
dolog-e ez ~ Ez a felfogás a gyennek nevelésére káros. Lehet-e ott 

jó nevelés, ahol más a felfo~ás a csal:ídban és más a felfogás az is
kolában. Sokszor amit a nevelií fárac~s<igos munkával elér, azt tönkre 
teszi a szülö me~gondolatlan, sokszor s1ándékos lebecsülésével és é\ 
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tekintély sárba tiprásávaL Azért keresd fel jó szülő gyermeked· tanitó
ját, nézd meg mily fáradságos munkát végez és beszéld meg vele 
gyermeked nevelését. A jó nevelő örül, hogyha a szülökben segitö
társat talál. 

Segits aztán Kedves Szülő gyermekednek jó munkát végezni. 
Ezt megteszed azzal, hogy utána nézel az ö feladatainak és munkái
nak. Mindennek legyen megszabott ideje. A gyermek élete a játék. 
Legyen a napirendben erre is idő. Játék után viszont vigan megy a 
tanulás. Helytelen volna, ha a gyermek minden idejét csak a játékra 
forditaná. Azért álljon mellette a szülő, aki okosságával, megtartja lel
két a kötelességteljesités utján. 

A nevelő munka,. a buzditó beszéd, hiábavaló a jórasegitő ke
gyelem nélkül. Épen azért arra kérlek benneteket Kedves Szülők, 
hogy gyermekeitek szellemi és erkölcsi jó előhaladásáért mindennap 
imádkozzatok a kegyelmek kútfejéhez a Szentlélek Istenhez. Viszont 
gyermekeiteknek is adjátok meg vallásuk gyakorlá!ának a lehetöségét. 
Szigoru felügyelettel azon legyetek, hogy gyermeketek megadja Isten
nek, ami az Istené és biztositalak arról titeket, Kedves Szülök, hogy 
veletek szemben is mindig fogják gyakorolni a köteles tiszteletet. 

A Szentlélek segitségül hivásának idején és a komoly munkának 
a kezdetén erre kér benneteket szeretettel gyermekeitek 

egyik_ lelkialyja. 

Hitéleti tájékoztató. 

Szeptember hó. 

Szent Bertalan plebánia. 

1. Első péntek. Meg~lözö nap csütörtök délután 2-7 ig a szent 
Bertalan templomban gyóntatás. Pénteken rP-ggel 6 órától gyontatás. A 
Menház kápolnájában egész nap szentségimádás. 

3. Első vasárnap. D. u. 6 órakor Oltáregylet imádási órája. 
8. Péntek. kisboldogasszony ünnepe. Unnepi rend. 
Szeptember hó második \'asárnapja elötti szombaton, 9-én, 

zarándoklat indul Szentkutra. A bucsusokárt a Szüz Mária társulat 
reggel 4 órakor misét mondat a Szüz Mária oltárnál. Mise után 
indulnak a búcsúsok. 

12. A boldogságos Szüz Mária né\'ünnepe, 
14. Csütörtök. A szent Kereszt felmagast.taltatásának ünnepe. 7 

órakor indul körmenet a szent Bertalan tt>mplomból a Kál\'át iára. ho~ 
~?-ent beszéd, körmenet és szentmise lesz. 
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15. Péntek. A hétfájdalmu Szüz ünnepe A temetői kápolna 
bucsuja. Reggel 8 órakor a kápolnában csendes szentmise lesz. 

17. Vasárnap. Az egri szervita templom búcsú ja. 
20., 22., 23. őszi kántorbőjti n&pok. 
29. Péntek. Szent Mihály arkan~yal ünnepe. E napon lép élet

be a téli rend. Reggeli harangszó 5 órakor, az esti 7 órakor. Hét-
köznapokon a temetés délután 3 órakor. 

Szent Ferenerend i plebánia. 

1. Első péntek. Reggel 6 Órakor nagy mise Oltáriszentséggel és 
litániávaL A fél 8 órai szentmise végéig szentségimádás. A jézus Szive 
Társulat szentmiséje 6 órakor a Szent Sziv oltáránáL Gyóntatás csü-
törtökön d. u. 5-től 7 óráig és másnap reggel fél 6 órától. 

3. Vasárnap. Első vasárnap. A nyolc Órai szentmise keretében a 
Mária Valéria intézet és az· alsóvárosi állami elemi iskola nö·vendé-

keinek évnyitó Veni Sancteja lesz. D. u. a litánia után a Rózsafűzér 
Társulat a havi sorsolását tartja. 

8. Kisboldogasszony ünnepe. Reggel 6 órakor a Rózsafüzér Tár
sulat élő tagjaiért énekes szentmise lesz. A 9 órai szentmise alatt 
pa psz e n te lés. 

16. Szombat. A fájdalmas Sz űz tiszteletére tartani szokott búcsú
járás e napon indul Egerbe. Reggel 4 órakor szentmise lesz templo-
munkban, melynek végeztével a zarándokok elindulnak. A búcsúsok 
hétfőn este érkeznek vissza fél 6 Óra körül, amikor a vámházi ke
resztnél fogadjuk őket. Templomunkból egynegyed 6 órakor indulunk 
eléjük. Legyünk jelen minél többen a befejező hálaadáson. 

17. Vasárnap Egés1 nap:>n át szentségimádás. Reggel 6 órától 
óránként lesznek szentmisék. D. u. 3 órakor a Rózsafűzér Társulat 
imaórát végez. Este fél 6 órakor szentbeszéd, litánia és körmenet, be
fejező T e Deum. 

20, 22, 23. Az őszi kántorböjtök napjai, péntek kivételével a hús 
étel megvan ugyan engedve, de napjában csak egyszer szabad jóllakni 

29. Szent Mahály főangyal ünnepe. Harangozás ezután reggelen
ként 5, esténként pedig 7 Ó1 akor. Litániák vasár- és ünnepnapokon 
d. u. 3 órakor, szombatonként és ünnepelötti napokon továbbra is 6 
órakor tartatnak. Temetések d. u. 3 órakor. Vasár- és ünnepnapokon 
a 3 órai litánia után. 

A gyöngyöspüspöki templomban. 

3. d. e. 9 órakor Szentségkitétellel nagymise és szentbeszéd. E 
szentmise keretében az iskolások részére évnyitó Veni Sancte lesz. 

8. Kisboldogasszony ünnepén d e. 9 órakor predikáció, majd 
ünnepélyes na~ymise szentségkitétellel. D. u. 3 órakor ünnepélyes ves
perás, 



Veni Sancte Spiritus! 

Szept~mber elsejével elérkezik az ifjuság számára a munka 
ideje. A kis és nagy diák az iskola felé irányitja lépteit. A ki
csinyek megilletődve lép ik át az i~ kol a küszöbét. Az ismeretlen
ség operenciás világába jutottak. A nagydiákok pedig mosolygós 
tekintettel simogatják végig a megszokott kedves iskolájukat Min- . 
den ismerős itt: tanár ur, osztálytárs, könyvek, butorok. l\1egkez
dódik bizony a munka napja. Az érdems~erLés ideje. Az örök 
élet számára való munkálkodás ideje. Leszáll a Szentlélek közénk, 
eltölti a lelkeket. Betölti a nevellíket, hogy az apostoli lelkesedés 
ez egész iskolai évben ihlesse öket. 1-\ Szentlélek adja a lélek 
gondolatait, a nemes célkitüzéseket az ész számára, a vonzó pél
dát, a szeretetteljes intőszót az akarat számáréi. A Szentlélek be
tölti a zsenge ifju lelkeket is. Az ő lelkükbe lelkesedést ad a 
szellemi és az erkölcsi szépségek iránt, Ő ad az elhintett jó mag 
számára fejlődést és növekedést. 

Nagy és fáradságos munka a uevelé~. de a Szentlélek szol
gálatában édes ez a teher. Nehéz a kitart<) és folytonos robot, 
de könnyüvé teszi az lstenért való lelkesedés. 

Szentlélek lsten szállj reánk, hogy t•l nt· tévesszük az örök 
célt. Kegyelem munkálkodj bennünk, hogy a lélek meg ne rozs
dásodjon a szürke hétköznapok igája alatt. Lelkesils apostoli 
munkára, kötelességtudásra ·és kitartá~ra. S1enteld meg a most 
megkezdett munkát és szenteld meg a tanév minden napját, mert 
hasztalanul munkálkodunk, ha égi nap kegydemsugára nem hullik 
áldón a megkezdett munkára. 

Érsek FöpáKtorunk Kató Ottó hitoktatl}t s1ékdrosába helye1te 
és a szent József internátus telügyelőjévé rcndelk. E szép munka he
lyen, tudjuk, hogy a régi szeretettel fogja a kat. ifjuságot nevelni. A 
jó lsten adjon sok kegyelmet munkáj<ihoz. S1omor kodunk t<hoz.á::;án. 
Kedves barát, odaadó lelki p<iszt(•r 'olt 1tl ko"Junkben. A jl) lsten 
fizessen meg neki sok jós1ivü munk.í.j;í(~rt. Ltlídj<t Si,<ík István na~y
bátonyi lelkész lett, aki saját k~:t'lrnére h~.:lyt·ttt'ldt <Ít Gyöugyösre. A1. 
ifjuság nevelésében Ö is nagymultra tekint -. issta. Különclsen al. iparos 
ifjúság nevelésével kapcsolatban Yannak érdl·me1. Slcretettel köszöntJük! 
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A gyöngyösi hivek ez évben is nagy számban és lelkes ének

szóval tették meg a szokásos szentkuti zarándoklatukat a Nagy

boldogasszony tiszteletére. Kb 3000 volt azoknak a száma, akik őseik 

szent lelkesedésével hódoltak a szentkuti Szüzanya előtt. A megnagyob

bodott Magyarorszá~ ünnepelt ez alkalommal, hiszen a 25000 hivő 

közül, akik ez alkalommal összegyültek, több ezer volt a felvidékről 

jöttek száma. A zarándoklatot Péró Sándor káplán vezette. Megragadó 

Szép volt a szentkuti bevonulás. A zarándoklatot a levente zenekar is 

elkísérte. A zenekar nagyban emelte a hódolat szépségét. Igaz öröm 

és boldogság tüze égett a jelenlevők arcán és az Ur békéje töltötte 

el a sziveket. 

Elkészült templomunk négy uj gyóntató széke. Az Oltár-

egylet buzgólkodása és az egyesületek támogatásával megvalósult az a 

r égi vágy, hogy városunk főtemploma négy müalkotással gyaporodott. 
Waldes professor ur tervei szerint Kovács Miklós helybeni mü-

asztalos készitelte el. A gyóntatószékek teljesen zártak, semmiféle hang 

ki nem hallatszik, s igy a hivek bizalommal és nyugodtan gyónhatnak 

az uj gyontatószékP-kben. Nem volna szép, hacsak diszek volnának ezek 

a szép gyóntatószékek. Minden gyóntatószék az irgalom forrása, hasz

náljuk ki tehát azt üdvösségünkre. 

Alsóvárosi Rózsafűzér Társulat szept. 4-én, vasárnap dél

után litánia végeztével havi sorsolását tartja szent beszéddel. Az élő
kért a szent mise 8-án, pénteken, kisasszony ünnepén 6 órakor lesz a 

tagok közös szent gyónásával és áldozásávaL A meghalt tagokért a 

s zentmise 9-én reggel 6 órakor a fájdalmas oltáron. 

Fájdalmas búcsú ünnepe Egerben. Szept. 16-án szombaton 

re~gel a szentferencrendi templomból a 4 órai szent mise végeztével 

indul a körmenet Egerbe ahová fél 6 órakor érkezik meg és onnét 

18-;ín. hétfőn indul hajnalban vissza. A búcsúsokat Gyöngyösön dél

után 6 órakor az alsóvárosi társulatok és a hivek ünnepélyesen fogad

j,ík at e~ri uti vámháznáL Akik a fájdalmas anya búcsújára:_ ei:szán

di·kotn,tk j<inni, a~ok a pontos ,Jűben a szentmisén megjelenni szives

kedjenek. 

Beiratás a városi zeneiskolába szeptember 1, 2 és 4-én lesz, 

az elkésettek pedig mindég hétfőn és csütörtökön délelőtt 1 O és 12 

r)ra közölt jelentkezhetnek. A városi zeneiskola a Szentkoronaház eme

letén folytatja ezévben is működését. Az iskola ujjászervezésének ötö
dik évébe lép ezuttal és ezidő alatt nélkülözhetetlen intézményévé 

vált e városnak, amit folytonos fejlődés is bizonyit. Kevésbbé tehetős 
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ezül<Sknek is lehetéSvé teszi, hogy zenére hajlamos gyermekeiket tanittat
hasták és az ország bármely zeneiskolája előtt érvényes bizonyitvány
hoz jussanak. 

Esperesi kinevezések. Örömmel vettük a hirt, hogy Gyöngyös 
város két szülöttjét Rácz Pál oroS7i plebánost és Horváth Ist
ván balkányi plebánost Kegyelmes Érsek Ur a nyiregyházi kerület
ben esperesekké nevezte ki. 

Kalot hirek. A gyöngyösi és gyöngyöskörnyéki Katolikus Ag
rárifjusági Egyesületek folyó évi szeptember hó l O-én vasárnap nagy 
seregszemlc;t rendeznek Gyöngyöshalászon. A seregszemlén közel husz 
község Kalot legényei vesznek részt. Vasárnap d. e. 10 órakor tábori 
szentmise lesz Gyöngyöshalászon, utána nagy seregszemle és diszgyű
lés. A seregszemle fő szónoka P. Kerkay jenő a Kalot megszervező 
vezére. Délután nagy diszfelvonulás lesz, melyben résztvesznek a kör
zet Kalot legényei. Lovasbandériumok, gyöngyösbokréták, a tavasz 
nyár, ősz és tél évszakokat élő szerepiökkel elevenitik meg. A sereg
szemlét a gyöngyöshalászi Kalot legények rendezik. Legények mind
nyájan ott legyünk ! Adjon Isten ! 

Lapz,rtakor kaptuk meg az értesitést, hogy Dr. Bernát Ferenc 
gimnáziumi hittanárt Érsek Főpásztorunk eddig állásától felmentette s 
megengedte neki, hogy Budapesten vállaljon állást s megbizatást az 
Actió C!ltholica sajtószakosztályánál. Utódjául Duklai László ózdi hit
oktatót küldte a Főpásztor Gyöngyösre. Mindkettőjük uj munkaköré
hez a Mindenható segitő kegyelmét kérjük. 

Dr. Bernát Gyöngyösön Tudósilónknál végzett munkájával meg
becsülést szerzett lapunknak. Reméljük, hogy lsten segitségével uj ál
lomás helyén is szép -eredményeket ér majd el. 

A Sze nt Erzsébet ~templom kifestésére adakoztak: 

,. · ·-"~ A gyöngyösi mezögazdasági középiskola Mária Kongregációja 
...._..... ~-t • ..-- • -..: -

által~·rendezett~szindarab~ tiszta jövedelme: 190 P. 
- 30 P: N. N . .- 30. P.IO-P:i adott: Dr Puky Árpád, özv.· Ha

nisz Imréné, id. Szalay János szölöbirtokos, özv. Bacsák Mórné. S P-t 
adott adott: Dohos Gyula, Lipeczky János, F ógel Gyula, Fehér Gyula, 
Kaszab Antal, Balogh Antal, özv. Feiszthamel Andrásné, Nádassy 
Ferenc, Bobovniczky Gyula, Gyöngyösi Takarékpénztár, Egyházmegyei 
T ~tkarékpénztár, Nemzeti Hitelintézet, Fógel Albert, Andrássy é!l 
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Viczena, Kiss jános, Nagy István, T oldi jószef. 4 P-t adott Cserján 
Imre, Dr. Vereb Lajos, özv. Schmidt Fülöpné, Bokk jenöné. 3 p.t 
adott Tóth Béla, Misi Istvánné, Simon Sándor hitokt., Hermann 
Miksa, Fülöp Géza, N. N., N. N., N. N. 2 pengót adtak: Farkas
mályi köbánya, Ferenc Lajos, Nemez Ferenc, Kórházi irg. növérek, 
özv. Sárospataky Józsefné, Dr. Porguez Elemér, Fischer józsef, özv. 
Csépány jánosné, Szloboda jenö, Vlahovszky Simonné, Melicher 
Gézáné, Ferenczi Géza, Ladányi Pál, özv. Kozmári Dezsöné, özv. 
Havas Pálné, Pampuk Mihály, Zimmermann jános. Csintalan ·józsef, 
Solymos Péter, Sárdy jános id., ifj. Orosz István, Scavniczky István, 
Molnár Mátyás, Molnár Mátyásné, Lukács Antal, Pampuk F e.-enc, 
Kisgazda Kör Kál, Koncsek jános, Gyulaváry Gyula, özv. Szloven
csák jános, Dr. Wiltner Sándor, Sebestyén jános, Stiller Kálmán, 
Heidrich Péter, ifj. Fehér Gyula, özv. Körösy Józsefné, Varga István, 
Szigeti Gizella, Richter jánosné, N. N., N. ~ .• N. N" N. N., N.N. 
1'70 P-t Balogh Sándor, t·SO P-t adott: özv. Pampuk Józsefné, 
Hanka András, Kulcsár Józsefné, Schmid Fülöp. 

Leközöltünk 85 nevet 482·70 P összeggel. 
Az adományokat hálás köszönettel nyugtázzuk. lsten fizesse meg. 

Julius é a augusztu a hó folyamán a azent Bertalan templom
ban megkeresztelt ujazülöttek. 

Sőti László, Berta Erzsébet, Vigh Pál, Makarész István, Farkas 
Irma, Hannos Mária, Toldi Miklós, Molnár jános, Daruka Ilona, 
Gonda jános, Kiss Mária, Verik Anna, Kókai Sándor, Nagy jolán, 
Jenes judit, Tóth István, Hegyi Anna, Vágó Pál, Kiss Imre, Bogdány 
László, Csépány Mária, Géczi Éva, Szita István, Zsigri Tibor, Erdé
lyi Magdal na, Hablicsek Ilona, Kokári É va, Kovács István, Da nyi 
László, Far kas Anna, Kiss Erzsébet, Bogdány István, Rácz Márton. 
Szent keresztség szentségében részesült összesen 33 .. 

Szerkesztői üzenetek. 
Többeknek. Igen, az európai kulturát fenyegető lavina megindult. Az 

Apokalipszis négy lovasa elindult a földön, hogy végpusztulást készitsen 
elő. Hála bölcs kormán.yzatunknak mi egyenlőre kimaradtunk a játsz
mából. Nem tudjuk, mit hoz a jövő, de ha hiszünk és élünk Istenben, 
hihetünk az isteni igazságosságban is s igy Szent István hirodaimának 
fennmaradásában is. 
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Vásároljon QzleUinkben naponta friss vágású, 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 yezet 

Mcikovinyi Zoltán füszerüzlete, Gyöngyös 
Kenyér, fűszer, csemege, liszt, tea, cukorka Vachott S-u. 28. 
különlegességek, élesztő eladás nagyban, na-
ponta friss pörköltkávé. 

~BhB1 Antal Alapitasi ev 1885 

kárpitos és díszítő mester. 
Vállal mindennemií kárpitos mun1:át bármíiy l<ivitclben. 

szo1id árai< nHdlett. 
Gyöngyös, Kossuth-u 20~ 

. M ü v É s z IK Alua Np ist vAaY: l :~8B.j Eb, eLn A l FELVÉTELEK 

BardóczyésTözsér méze~katácsus és 
fényképészeknél r vlaszgy~rtya\\észít \ 

H AT~~S f Mézsütem ny rnéhviasz, 

Fé· vbépezrl:!PD(->k, fi:- templomi tyer tli1k 
mr>k, az (i~,..z··-- foto J:agy válas tekban al-
cik ló ek l ,_.~olc .. óbb;m l dó 
b~"terr·zhPtflk. Amat0r : an an raktáron. 
felvétel~ir a legsH•hb ~·~- l Gyöngy ÖS 

~za~er~~_n __ li_i~_olg~zzuk ! ' ! ! Zita királyné-utca 6. 
---_-_. ~-...- ac •\cm:t• ... ~~:~.J••'-DIIII-=1 

ELŐFIZETŐINK 
, 

FIGYELMEBE ! 
Szeretettel kérjük hátrá lé kos Előfizetői nket, hogy az 193K. e\ 1 

tartozásukat sziveskedjenek rendezni, valamint Y39-re is alálattal kér
jük az előfizetés megujitását. Előfizetni lehet a Szf'nt Bertalan és szent 
ferencrendi plébánián, az Iparosok és Gazdák Hitelszün~tkezetében, 
Buday Ferenc irodájában: Pü~pöki-ut 2 szám. 

Teljes tisztelettel 

A KIADÓHIVATAL 
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Szt. Erzsébet, t~mplommal szemben 
legjobban: legolcsób ban: 

iüszer árút, 
cse01ege árút 

Pompuh Mihótynát 
szerezhet be. 
Egy próbavásárlás éd 
meggyőződik róla! 
Pontos kiszolgálás! Szolid árak! 

Cserján l01re =-~--:-_--=;=--==--- ___ -__ -

"SZ EH ETET" gpógJSZBrtíPB 
Yacbott Sándor o 6. szám. Telefon: 29 ==---=-~~-=====_ ==_ ==---· 

Egyltázmegyei 'fakiU"ékpéiJZt,ár r. t. 
Eger-gyöngyösi fiókintézete G.vöngyös. 

Telefon : 2~0. Telefon : 230. 
Legelflnyö~ebh fel'ételek mellett foiyósit 
kölcsönöket, vállalkozásokat financiroz, á'
utalásokat gyorsan és olcsón teljesit. 
Betéteket könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és legkedvezőbben kamatoztat. 8 

---
Mezei Pál sütödéje, füszer, festék, vegyeskereskedése, Gyöngyös. 
Bene-ucea 26 szám. T ej-, tejtermékek árusitása. Elsőrendü nagyrnaimi 
lisztek állandóan raktáron. A legolcsóbban kapható. Tü1ifa és kőszén 
eladás. 
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Pannónia-száll ó 

Szobaárak: 2 ágyas 9-tOl 
20 penRőig, l ágyas 5 pen· 
R6töl 12 pengOig. 
Ez árakból a Oyöns:ynsi 
Kalolikos Tudósító eiOfize· 
t6inek 20 százalé'< kedvez· 
mény. 

Budapest, Rákóczi-át 5 
Elsőrangú szálló. - Vidéki 
főtisztelendő papság és keresz-
tény 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 
••&'blzhal6 be•zerzé•llorrisa m6r tlilertöl kezdve 
Szabó Gyula borpincészete 

------Gy~~gy~-~ 

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

~lapftva 1852. Gyöngyös, Főtér 

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

-----------

Kiváló minöségü bel- és külföldi kü
lönlegesaégi szivarok, szivarkák és do
hánynemüek a legnagyobb választék-

ban ka h:a:tó:_k.:_l ----====== 
Mindennemü kézimunka szükségletét beszerezheti 

Máhig Mária 
magyaros kézimunka szalonjában. Szentkorona-ház 

(udvarban.) 

laazi eredeti népmlivéazetl munkák ter\'ezése éa elönyomása. 



Honcz FnrDnl' (M ~tyá~·király U1C8 4. 82éln. 
U ll U Hungáraa mellett. 

Festékház 
Mfndenféle 

festékek, lakkok, zománcok, tubus- és gomb
festékek, vegyszerek, szigereiO anyagok. 
háztartási cikkek, kefe- és ecsetánik és az 
összEs szakma· cikkek kaphatók a Jegnagyobb 
v á l a 1 z t ~ k b a n. Pontos kiszolgél4s. 

O l cs ó á r ak! 

Fekete Pál Utóda Edénykölcsönzés 
BALAZSO VI TS edényterested6s imak6nyvkereskedésében 

(Sz t. Bertalan· u. 6.) 
kaphatók: 

dfszkntésO imakönyvek. 
cellu!oid-, kfisti.lycsont., 
bOr· é~ vászonkOtésben. 

M4tyés kirily utca 4. sz. 

lagyon s1ép tititali Olcsó ára& l 

Disztár~yak, márkás porcellá 
nok, zománcedények. há2tartési 
cik kek. Niszajindékokban 
nagy raktár. Szolid árak l 

Pontos kis'lOIRálás l 

Mielött butort vásárol, 
keresse fel gazdagon 
felszerelt raktáramat ! 

Temetkezési vállalatom minden igényt kielégit 

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

T elef on: 330. Alapittatott 186 7. 
, 
Epitési és tüzelőanyag legolcsóbban 

Kovács K. József 
cemeatáragyárábaa szerezhetö be. 

Gyla~ryös, Fölér. Telefoa 118. 

Pehely- és vatta-papJan szakszerü 
készítését vállalom. 

Kováts Gyuláaé 
Ko••atb L.· u. 16. 
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Iparosaink - Kereskedőink 
-T6t-h -B~I~ --vaskeresked~;; Kos- M~l~á~ -F~-re-nc--úri és egyenruha 
suth-utca. szabósága Pap Melchizedek-utca 

--B~~~;i~ l;tván hentes és mészá-: 16. Öltönyök részletre is készül
ros Kossuth-u. 18. Ajánlja hentes-:nek! 
árú készítményeit ! 

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

Nagy József fG;~~-~~k~~sk~dése Károly-király körut 34. 
Károly király-körut 32. ------------------------------ ----

--11-----d-~-J--.- k"f • .. Legújabb modellekből a legna-
ege u& anos o arago uzeme • • • . 

és sírkőraktára az adóhivatal mö- gyobb valasztek legolcsobban Cse-
gött. t.pületmunkákat olcsón vál- pány Imréné kalapszalónjában ! 
lalok! Sz. Bertalan-u. 

MOvészi felvételek minden idő-1- - -
ben vi.llanyf~ny mellett "kész~lnekl·?zv:. Kóczián Elemérné dohány
Zsolnal Kovacs Imre mutermeben .. arudaJa. Szt. Bertalan-u. l O. 

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

Bádogos munkáit Maver Gyulai 27. 
épület és diszmü bádogos- mesternélll _K ___ t ___ ---E---.-. ----::k~-. -.. -.. ·---

• G .. .. c~· d 7 a ona rno mu oszorus vegeztesse. yongyos, sar a-utca sz. . 

Elváklálatl Km~~ldt ~n te' sz1akmd~'btalvágóll ~~ss_ut~ LaJo~--~t-ca -~--2!:~- ______ _ 
mun . o segve esse lJ a anu 
azolgálok. Hivásra házhoz megyek. S • "k l 'd u· · · R d If pany1 . uto a JVar• u o 

•• • • • • órás és ékszerész Gyöngyös. 
<?roltessen ~zlovencsak J~nos .. esiKossuth-u. 15. Nagy raktár 
f.a hengermalmaban. Gyon~~os, 1zseb- és karórákban (Doxa, 

___ P_e_to_f•-u·!Omega, OLMA, Cláró, Zenith, 
lstb.) ébresztő-, asztali- (Bim

Csima Sándor női szabó. lz- :bam, Wesztminster) és fali 
léses, elsőrendű munkás, főleg pon-;órákban, valamint ezüst- és 
tos és becsületes kiszolgálás. .arany árukban. 

Gyöngyös, Széchenyi-u. 3. /· 

Márton könyvkötészet. 
Hanisz-tér 8. 

___ , 
Bogdány Lajos képesitett 

müves mester, Gyöngyös, 
1 Tisza István-u. 32. 

k" o-

--------------1------------------- ---
1 

Szánthó Sándor uridivat szabó! Móczer Gyula, Kossuth-u. ll .. 
Jókai-utca 15 szám. Könyvkötészeli munkák iz lésesen-

Hun~ária-nyomda CyönRyós, F. ny v. Czohor l\1. Kiadó: dr. Be1 nát F. 



Fógel Gyula 
óraműves, ékszerész és llát
szerész. Eteraa, Alpine, Tellas, 
Wyler órák egyedárasilója. 

Óra:és szemüveg különleges-
ségek • 

•• 

Telefon: 
388. 

Uvegcsiszolások. 

Szemüvegek recept szerint is. 

Gyöngyösön 
Raaisz-16r12.0rszáezászl6 mellell 

A lel[modernebb 

temetkezési vállalat 

Oyön~yösön ! 

: Halottszállitás, ex-
' ! 1 humálás az orszag 
i l egész területén bár-

honnan· bárhov' !B· 

1 • ját autómon a leg-
! l jutány!.'sabb áron. 
j, 
l l 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH-UTCA 9. 
TELEFON HIV Ó: 31 O. 

Akar Ön 

olcstn vásárolni ? 
Akar On 

pénzéért jó árút kapni? 
Akar On 

me~bízható helyen el."':tékeny 
kis1ol~~~á~ban té~H·~rtn!? 

Mlndezt megtalálhatja a 

gyöngyösi Han~yiban. 
A 

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

Szives érdeklődésre a .• Hangya•• 
irodijában felvilágosilást nyujtunk 

Az illazgatóség~ 



.l ,, 

,. 

Régi , 
bútorok: 
• i 

JUtányos' 
javitása l 

i el\ , 
modern 1 

Hováts Mi~lós 
faipari sza»r iskolát végzett 

asztalos mester 

l Elsőrendű 
épület· 

munkák. 
! lzléses 

l átalakí- '
1
. Gyöngyös, Jókai-u. 11. 

tása , 
' Vidéki mPgrendt!léu~kH Í.i pontosan e!'zt{.'izi)l. -----

l stilusbu
~1 torok. 

Legjutá-

l nyosabb l 
J árak. 

l 
l 

vitéz Szigeti Gyula 
étterme és szállodája, Gyöngyös 

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

Kitünő házikoszt házhoz szállítva. Mérsékelt árak. 

PINTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és Gyrgvárúk és illéit-

ó k k dé , l ~zPrek, hcteg~pol\l'-1 
gy gy eres e se a eg- kv70l~1Íkai, haZltirta~i 
olcsóbb bevásárlási forrás! és fniÓ cikhk l ll 

~ 
Mielött kalapját besze-
rezne. jöjjön el és néz
ze meg üzletemet l l 
Kaphatók: RY&pjú és 
nyúlszőr ka lapok min-

den minöségben l 
javítások ponto~an és 
szakszerűen készülnek! 

Kriszt Lajos 
Oyftngyös. 

Kossuth ·u 1 O. 

Fischer József 
,Vaskereskedő (JVöNOVöS 

:1 (vu!t "Han&Zyú" vas-osztály) 
'\~l;éirdóan nagy raktár háztar 
:i tás i. konyhi1i erszerelési cikkek· 
:lbenSas~rul<, ipari és ga1dasa~1 
l.;zerszámok, kal v hák, tűzhelyek 

t! és vadászati cikkek! 

·\"Kühne"- fé~e gazdasági~ 
gépek nagv lerakat&! 

l 
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