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EGÉSZ ÉVRE l PENGŐ. EGY SZÁM ÁRA 10 FILLÉR. 

AD MULTOS ANNOS! 
1914-1939. 

Nem kellett keresni szavakat Magnin Adorján pré
post-plébánosunknak ezüstmiséje alkalmából: A szerető 

sziveknek dobogása a legszebb ünneplésnek szimfóniájában 
csendül egybe. Ott volt ebben a Sziv zenekarban a durán
dai szegényeknek a szive, ott játszotta a maga szólamát a 
földmüves nép szive. Nem hiányzott a zenekarból a város 
vezetőségének, a katonai parancsnokságoknak mindent támo
gató jóakaratu sz i ve sem. 

Lehetne szép szines dolgokat írni az ünnepség lefo
lyásáról, a szombat esti felejthetetlen szépségü felvonulásról, 
az ünnepi miséről, a díszközgyülésről. Lehetne, de azt gon
doljuk, hogy mindennél szebben beszélnek a rideg számok, 
az örvendetes tények, melyek igazi családi ünneppé vará

zsolták az ezüstmisét. 
Minden különösebb kilincselés és gyüjtés nélkül 

egybe~yült 2300 P. Az ezüstmisés plébános adományozott 
ebből 500 pengöt a szegények megvendégelésére. Gyön
gyös város közönsége adományozott a plébánosnak egy gyö
nyörű zománcképekkel díszített barokkJkelyhet. 

397 szegény kapott ebédet és szeretetcsomagot. Ez 
utóbbi a családtagok száma szerint tartalmazott 1 kg. kocka
cukrot, 1 és fél kg. O-ás lisztet, 1 kg. fehér babot, l kg. 
sót, illetve nagyobb családoknál ennek éppen a kétszeresét. 
Összesen négy és fél, illetve 9 kilogramm súlyban. ~Ezen
felül mindegyik kapott hozzá egy finom kis meleg cipót. 

397 hálatelt szivü szegény családfő végezte el szent
áldozását családtagjaival s a város közön!égével együtt az 
ezüstmise kapcsán. Az összes szentáldozások száma meg-
közeli tette a két ezret. Igy az ezüstmise lelkisikere majdnem 1 
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egy missióval vetekedett. 

Ezeken a súlyos összegeken felül az Iparosok és Gaz
dák Bankja egy 1000 pengős alapítványt tett Plébáno-
nosunk nevére a Szent Bertalan templomban müködő Fő
egyházi Énekkar támogatására. 

A Rendezőbizottság ezuton mond hálás köszönetet 
mindazoknak, kik ebben bármi médon résztvettek. Retri
buet Deus ! lsten fizesse meg l 

Az ezüstmisés Főszerkesztőnek ezuton is azt kivánjuk : 
Ad multos annos ! 

Gyertyák égnek a sírokon ... 
Móra Ferenc ír valamelyik könyvében egy síremlék-· 

ről, mely valahol, külföldön nagyon meghatotta. Egy már
ványfiúcska kerget egy márványpillangót Ke1ével már-már 
eléri 1 kezét teszi ajkai elé ... Figyelmezteti a nézőt...T alán ezt 
mondja: »Nem látjátok, pillangót kergetek... el ne zavar
játok! <• 

Vagy talán egészen mást jelent a szájra tett kéz ... 
Erre figyelmeztet inkább ; "Csitt, itt egy gyerRtek alszik, 
valahogy fel ne zokogjátok ! « 

Amikor a temetőt járjuk s ilyenkor novemberben 
mily sokan járjuk, eszünkbe kell, hogy jusson: pillangó csak 
a földi élet is s pillangó a boldogság. 

Kergetjük egy életen keresztül, nem nézzük a más 
érdekeit sem sokszor s egykor a pillangó tovaszáll, mi pe
dig lehanyatló kezekkel, kialudt szemekkel a nagy hajsza 
után pihenni térünk. 

Jó ép ezért kimenni néha-néha az elköltözöttek csen
des birodalmába s néi.egetni az » Acker Gottes» -t, az lsten 
szántóföldjét. Mert ez a temető : lsten szántóföldje, ahová 
mindnyájan elvettetünk majd s ahonnan életrehív egykor a 
feltámadás. 

Mennyi mindent takar egy sír... Mennyi küzdelmet, 
vívódást fed el. .. Mennyi szebb jövőbe, boldogabb, gazda
gabb holnapba velett bízó hitet. .. Mennyi szenvedésre ten 
pontot, mennyi feljajdulást, rémült sikoltást, hasztalan pa
naszt szüntet meg és változtat át néma nyugalommá. 

Az embernek a zord halál elleni lázadása megnyu~
vássá, békévé szelídül, ha a temetőbe olyaftkor is beté
rünk, mikor oda nem hivatalos kegyelet vezet. 

Felraayogtatj~..~k az emlékezés gyertyafényeit halottak 
estéjén, de sz~p látvány, de bele tudunk a nézésébe fe
ledkezni ! l\1ost mi gyujtjuk a más sírján... jövőre talán 
már nekünk gyujtják • közben emfecetnek : szegény ... 
egy éve ... méK itt volt ... velünk ... ---
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Keressünk ki egy helyet a temetlSben, ahol még senk 1 

sem fekszik s képzeljük el, hogy egyszer oda is sírt ásnak' 
megnyillik egy üreg s odatesznek minket, de lelkünk akkor 
messze fog már járni, elkezdjük már a halhatatlanságot s 
megkezdjük lsten megfellebbezhetetlen itéletéaek végrehaj
tását, vagy Vele vagy nagyon messze Tőle. 

Minden harag elcsendesedik beanünk, minden igaz
ságtalanság, mellőzés már nem éget úgy, ha arra aonde
luak, hogy leomlik a földi tartózkodásunk haj1éka, de örök 
lakás készül az éaben. 

Gyertyafényes szép este, mikor ujból összehoz minket, 
azokkal az emlékezés, akiket szerettünk, te szép hangulatos, 
elszomoritó Halottak estéje, ne csak fájó gondolatokat éb
ressz bennünk, hanem taníts meg értékelni a halál nagy 
demokráciáját is ! 

Tanits mea arra is, hogy odalenn, már nem nyílik 
átokra a Sláj, nem emelkedik a kéz ütésre, ad~ig is hát, 
m{g megtérünk oda, szeressük a békét és ismerjük ezt a 
szót : megbocsájtás. · 

S arra is gondoljunk, hogy a halottak élnek. Nem 
végleges a búcsú tőlük s a kapcsolat talán csak meg
lazul, nem ~Jy kézzelfogható mint az élőkkel, de meg nem 
szakad. - Ok élnek és lllindörökre fognak is élni, de ic
len sorsuk ott túl mindenen, ami földi és érzékelhető 
talán a szenvedés. Átcsap felénk hangtalan panaszuk. Az 
égbe vágyunk, de messze van az ég... Halottak estéjén, 
mi köz ben lobbannak a gyertyalángek, ernfékezzüoka szen-
vedés tüzére, mely tisztuláshelyén öket körülveszi s ne fe
ledjük el, nekünk eszközünk van, mely kioltja a lángot, 
megslünteti a bajt s ez a szentmise : Krisztus áldozata. 

Azután arra is gondoljunk, hogy nagyon sok uj sír 
van mostanában. A~ hősök sírja felett gyertyafények he
lyett más tüzek ~yúlnak: ágyútüzek s égő országhatárok. 

Ó, adja meg Urunk a jézus Krisztus, hogy át ne 
csapjon a mi földünkre démoni erők roppant máglyája : a 
háború. S aludjon ki m;\r mindenütt... Legyen már elég a 
kT~tott vérből s hozza már meg az igazságot.! 

., ... Hogy tudhassunk a lét s a halál nagy kérdésein 

halottak esti gyertyafénybe ncízve elpihenni, tudhassunk el
ment, eltávozott, tőlünk elszakadt porladó szivekre gondolni• 
remélni, bízni találkozásban, viszont látásban, feltámadásban • 

hisz jézus mondta a nagy vigasztalást : 
"Aki Bennem hisz, örökké él ! " 
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Ezer pengós jubileumi alapitvány. 
Prépost plébánosunk jubileumi ünnepségével kapcso

latban csak most szereztünk tudomást arról, hogy a Gyön
gyösi Iparosok és Gazdák Hitelszövetkezete, a Gyöngyösi 
Föegyházi Énekkar részére, Magnin Adorján nevét viselö 
1000 pengös alapítványt tett. Ennek a nemes és minden 
tekintetben figyelemre méltó cselekedetnek, mint az alapító
levélből kitűnik, kettős célja van. Az egyik az,f hogy Pré
post plébánosunk -- ki egyben a népszerű pénzintézetnek 
elnöke - 25 éves évfmdulóját az utókor számára is meg
örökítse, má~részt pedig az, hogy az alapitvány kamataival 
egy arra rászoruló szorgalmas fiatal mŰködő tagot, vagy sok
gyermekes családapát évenként hathatósan segitsen és támo
gasson. 

E lapnak igen szűkre szabott kerete nem engedi meg, 
hogy nevezett tősgyökeres gyöngyösi kerentény pénzinté
zetnek ezzel a nemes elhatározásával oly bőven foglalkoz
hatnánk, mint azt mi szerelnénk és mint azt a dolog ter
mészete megkivánná, de ehhez nem is kell sok szót fűznünk, 
mert a tett önmagában hordja dicséretét, annál is inkább, 
mert ez oly csendben ·és minden feltűnés nélkül ment végbe, 
melyben igazán bennfoglaltatik a keresztény szerénység. 

A Főegyházi Énekkar megtartott rendkivül. közgyü
lésén egyhangulag hálásan fogadta el a nemes alapítványt, 
mely az énekkar müködéséhez, fennmaradásáhor. hatalmas 
mértékben járul hozzá. 

Az alapító intézet nemesen gondolkodó vezetősége 
ezzel a kettős célu alapitvánnyal magának az intézetnek is 
olyan emléket állított. melyre igazán érdemes, hogy az 
egész város közönsége felfigyeljen. 

Hitéleti tájékozató. 
Szent Bertalan plébánia. 

Nov. l. Szerda Mindenszentek ünnepe. Délelőtt a 
szokott ünnep• rend. Délután fél 3 órakor vecsernye. 
Utána rövid gyászvecsernye lesz, melynek végeztével 
kirmenetileg kimegyünk a temetőbe. A temetökápolna elótt 
ájtatosságat végzünk az összes elhunytakért, ezután a hősök 
sírjánál gyászünnepélyt tartunk. Az ünnepély után vissza
térünk a szent Bertalan templomba, hol Liberát mondunk 
a meaholt hivekért. Este 7--8 óráig harangozás, mely alatt 
imádkozunk az elhunytakért. 
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2. Csütörtök. Halottak napja. ,8 órakor ünnepélyes 
ayászmise az összes megholt hívekért. A temető kápolnában 
·reagel 7 órakor gyászmise. 

3. Első péntek. Előző csütörtök délután 3--6 óráig 
gyóntatás a Szent Bertalan templomban. Reggel 6 órától 
gyóntatás. 

5. Első vasárnap. --- Szent Imre herceg ünnepe. 9 
órakor ünnepélyes szentmise szentségkitétellel Este 6 óra
kor Oltáregylet imádási órája. -. Este fél 5· órakor a Szo
ciális Testvérek Társasága a Szent Korona házban emlé
keztető estet tart kedves elhunytjainkróL Vendégeket szive
·sen látunk. 

6. Hétfőn az e~ri főe~yházmegye elhúnyt érsekeiért 
és püspökeiért, 7 -én kedden összes elhunyt papjaiért, 
8. ----án szerdán összes elhunyt tanitóiért, mindhárom. 
napon 8 órakor gyászmisét végzünk. 

19. Vasárnap Arpádházi szent Erzsébet ünnepe. 
Indulás a szent Bertalan főtemplomból fél 9 órakor. 9 óra
ker a Szent Erzsébet templomban szent beszéd, körmenet 
és szentmise lesz. 

Advent első vasároapja december hó 3-án van. 
November hó folyamán -- a megholtak hónapjában 

igyekezzék minden buzgó hivő kedves megholtjaiért 
sokat imádkozni, jószivvel alamizsnálkodni és érettük szent
mi seáldozatot felajánlani. 

Szent Ferencrendi plébánia. 
Nov. l. Szerda Mindszeatek ünnepe D. u. 3 Órakor 

ünftettélyes vesperás, ezután körmenetileg a temetőbe indu
lu•k. A temetői ájtatosság után visszatérve a templomba 
üa•ettélyes Liberát végzünk az összes elhunytakért. Este 
7--8 óráig haran1ozás a megh~ltakról való kegyeletes mel
e•lékezétül. Ezalatt közös imaórát vélzünk templomunkban a 
szeftvedő lelkekért. 

·2. Csütörtök. Halottak napja. Szentmisék reggel fél 
·6 órától. Az összes holtakért 8 órakor gyászmise. 

3. Első péntek. 6 órakor Szentséges nagymise, Jézus 
.szive ájtatosság. jézus Szent Szive Társulat miséje 6 órakor. 

5. Első vasárnap. A litánia után a Rózsafüzér Tár
sulat titok sorsolása. Reggel 6 érakor a jézus Szive Társulat 
off. miséje. 

19. vasárnap. Szent Erzsébet ünnepe. Az ó tisztele-

tére reggel 6 órakor énekes szentm•·_ •_e_le_s_z_. ------·····5 
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December 3. Advent első vasárnapja, mely u•• 

' 

miden hétköznap fél hatórakor hajnali szentmisét tartunk. 

A gyönayöspüspöki templomban. 
Nov. 1. Mindszentek ünnepe. D. e. 9 órakor szeat

heszéd, majd nagy mise, d. u. fél 3 órakor Mindenszen'-k 
Jitániája, utánna körmenet a temetőbe, itt szentbeszéd és 
ájtatosság a megholtakért. ErriSI visszatérünk a templom-a 
ünaepélyes . Liberára. Este 7 órától egy órás harangozáa, 
mikizben szentolvasó ájtatosság a templomban a megholtakért. 

2. Halottak napja. Reggel 7 és fél 8 Órakor cseades 
szentmisék, 8 órakor.~ Iiberás nagymise a megholtakért. 

5-12-19.- én d. e. 9 Órakor szentiDeszéd, utáaa 
nagymise. Délutánonként 3 órakor litánia. 

20. án Liberás nagymise a MáriaTársulat megholtjaiért. 
Dec. 3 Advent első vasárnapja. Reggel 6 órakor 

szentbeszéd, mise közben predikáció. -- Á d ven ti idöbu 
hétkiznaponkint fél 6 órakor Róráte. Minden szombat dél
után 3 órakor litánia. 

H l R EK. 
Mollia de Digue: püspökről, egyik francia egyház

megye főpásztoráról olvastuk, minap, hogy vasárnaponkéat, 
miután miséjét eiYégezte, kiment a ~özeli helységbe, hogy a 
hivek vasárnapi misehallgatását megfigyelje. Egyik ilyeR 
utja alkalmából találkozott egy kis fiúcskával, ki juhokat 
őrzött. A püspök megkérdezte tőle, szokott-e misére járni ? 
A fiu i~y felelt : "Nagy tm szerelnék menni, de a juhokat 
nem hagyhatom magukra." A plébánia temlomban éppeA 
akkor volt esedékes a mise, ajánlkozott hát a püspök, hogy 
a fiu helyet bojtárkodik, mig a miséről visszatér. A fi• 
beleegyezett : átadta a pásztorbotját a püspöknek s a tem
plomba sietett. Mise alatt észreveszi a fiut gazdája ~ rögtöD 
hozzásiet s megkérdezi, mért hagyta olt a juhaitt. _A fiu 

azt felelte, hogy egy pap vigyáz ráiuk .. Az egy álruhába 
öi'tözött tolvaj lehet, aki el hajta. ·a:nyájat" válaszolta a gaz

da s lóhalálban rohant néhány szomszédja kiséretébea a 
mezőre. 

De milyen nagy volt a csodálkozásuk mikor a pll
pököt találták ott a juhok mellett pásztorbottal kerében. 

A püapik ezzel az eljárásával hiveinek megm•tat .. ~ 
hogy milyen fontos a vasárnapi misehallgatá1. 
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Bár minden egyes gyöngyösi hivőben ilyen élesen él
ae a kötelesség. Akkor nem kellene még elvétve sem tal,l
•• vasárnap szüretelőket, meg horolókat a szől&kben. 

Mas Nullierben, egy 450 lakosu kis falucskában 
3! méter magas Szüz Mária szobrot emeltek. Belsejében 
lépeső vezet föl, egy kis sima térségf'e,ahonnan remek táv
lat nyilik a francia Alpokra. A talpazatban kis kápolna van. 
A tekintélyes költséget e szober feláiJitására a helybeli 
plébános hozta össze hétéves gyüjtői munkával. 

Nálunk már 8000 pengő gyült össze Gyöngyösön a 
felállítandó kékesi Magyarok Nagyasszonya szobrára. Nem 
lehetne a"l erre illetékes tényezöknek a m•nkásságot az 
eredményességig folytatni? ? 

A. gyöngyösi központi áll. népiskola szivgár 
dája f. é. október l 3 -án tartotta alakuló gyűlését, melyen 
megtörtént a tisztségek kijelölése is. Zászlótaró lett: Füleki 
László IV oszt. Kapitány: Barna Róbert IV. oszt. tanuló. 

Október J S-én a 8 órai szentmise keretében ped1g 
Karácsonyi józsef hittanár, Qárdavezető 87 tagot vett 
fel jézus Szive katonái közé. 

Október 29 én Krisztus Király ünnepén pedig igen 
jól sikerült iskolai ünnepélyen hódoltak a nagy Király 
előtt. 

Emlékezö estet tart a Szent Koronaház dísztermében 
november hó 5-én d. u. 5 óra.i kezdettel a Szociális Test
vérek T ár~asága. Mindenkit szereleltel vár a rendezőség. 

Szerkesztöi üzenetek : 
Rendes elő és felül/izeiÖ«. Alapvető tévedésben 

vaR. A Prépost ur juhileimával kapcsolatosan kiadott röp
trath:)l. T udósitúnknak semmi köze sincsen. Mi csak a fedő
lap diS7.ének kliséjét : a két templomot adtuk kölcsön. Semmi 
egyéb közünk nincs ehhez az alkalmi irathoz. A szerkesz
téaét intéző bizottsághoz kérdést intéztünk, hol azt válaszol
ták : első~orban azoknak küldtek, akik adományukkal is 
rés:-tvettek az ünnepsé~ben. Lehet, hogy az Ön neve el
kallódott az ívekröl, vagy talán nem is szerepelt azon. 

Egyil~ erd~lyi katolikus lap, a kolozsvári Katolikus 
Világ hasoncimü rovatából közöljük a következöket: » 01-
vasóinkho7. Azt kellett volna irnom : Előfizetői nkhez. Nem 
akartam téves cimzéssel élni, mert most azokhoz van sza- 7 
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vam, akik lapunkat járatják, olvassák, de nem fizetaek. 
Kérdem, azokat, kik a lapot járatják és · nem fizetik a 
fenntartási díjat, a lelkiismeret nem szól meg minden hé
nap első felében, amikor a lap bekopogtat, hogy ime itt 
még elintézetlen kötelezetttségeim vannak? Nem teszik fel 
maguknak a második kérdést, ho~y ma, amikor senki se111 
előlegez pénzt, miképen lehetséges évekig előlegezni a 
bizalmat, mert ez a mai világban nagy könnyelműség? 

Próbálták hátralékosaink megkérdezni önmaguktól és 
kisérletet tenni önmagukkal. hogy bizalomból lehet-e lapot 
fenntartani, papir, nyomda, postaköltséaeket fedezni?« 
Gyöngy6si Testvér! Milyen jó nekünk, hogy nem kell ilyen ko
mor üzeaetet küldenem. Nézd meg, hogy örömed teljes le
gyen, megvan-e az erre az évre szóló előfizetési nyuatád? 
Ha nem találnád mec. addig ne nyugodj, mig nem találed. 

"Gyenge" jeligére üzenjük: Uram, Önnek kár velt 
az állomásra kífáradnia. Nem volt igaza. Éppen most kap
tunk az egyik naay alföldi katolikus laptól, hol lapunkat 
cserepéldány utján olvasták, elismerő levelet. Dicsérik la
puakat, hogy oly sok hirdetést hozunk, mert ebben a ka
toliku• összetartás legszebb jeiét látják. Bár ne lenne pa
pirrendelet, hogy továbbra is hozhatnánk mindet. Ha ér
dekli a levél, megkaphatja . 

.J/z előző hónaphan elküldött T udésitókbó 27 pél
dány jött vissza : Elköltözött l jelzéssel. Kérjük az esetle
ges eimváltozásokat bejelenteni. 

Mielött butort váaárc;tl, 
keresse fel gazdagon 
felazerelt raktáramal ! 
T emetkezéai vállalatom minden igényt kielégit 

Smóling László 

Telefon: 330. 

asztalos meater butorraklára 
éa temetkezési vállalata. 
Gyöngyös, Kossuth-u. 23. 

Alapittatott 1867. 



Fógel Gyula 
6ramhes, éluzerén é• lát
... -... Eleraa, Alplae, TeUas, 
Wyler órák eeyellárasit6Ja. 

Óra és szeaaiivec kiilöaleges-
ségek • 

•• 

Telefon: 
388. 

Uvegcsiszolások. 

Sze•iivegek recept szeriat is. 

GyöngyÖsön 
Baaiaz-16r l2.0rszáazászl6 ••Dell 

-------------------------
A lel[modernebb 

temetkezési vállalat 

Oyftn~yösnn l 

Halottszéllltás. ex. 
humélás az orszag 
egész területén bár
honnan·bárho~' fa· 
jét autómon a lel-
jutany!'sabb éron. 

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

Akar Ön 

olcsi.n vésároini? 
Akar Ön 

pénzéért jó érút kapni? 
Akar On 

megbizható helyen eit 1 éken y 
~illioi,Aiá•bafl •é~7P'i ni? 

Mlndezt megtaliihatja a 

gJöDgJösi Baugytban. 
A 

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

Szives érdeklOdesre a ,,Hangya•• 
irodájában felvilágosilást nyujtunk 

Az iRazgatóség~ 

----------~-...-El6fizetés egész évre 1 pengő. Egyes szám ára l O fillér. 
Szerkeszt6ség és kiadóhivatal GylaDI•, 

fels6v,rosi pl~b,nia. 



l 

l 
l 

Régi Hováts Mi~lós 
Elsőrend ü 
épÜl~t-

bútorok munkák. 
jutányos, lzléses 
javítása lalpari szakiskolát végzett stílus hu-

é~ , asztalos mmester torok. 
modetn Legjutá-
átalakí- Gyöogyös, Jókai-a. 11. nyosabb 

tás a 
\Tidéki megrendelé~eket is pontosan eszközöl. árak. 

GyGmölcafák, 
szőlövesszök, 
szölöoltványok 
lecjoblt beszerzési forrása : 

•• 

SZARÓ GYULA 
szőlő- és faiskola telepe 

G y ö n g y ös . 

PINTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és Gyó~várúk és illat-

ó k dé szerek, betegépolási 
gy gy ereske se a leg- kutmetikai, háztarhhi 

olcsóbb bevásárlási forrás! tR fotó Cikktak ! • 

~ 
Mlelött kalapját besze-
reznt. jöjjön el és néz
ze meg üzletemet r l 
Kaphatók: RYBPiú és 
nyúlszőr kalapok min-

den minöségben! 
Javiüsok pontot:an él 
szakszerüen készülnelll 

Kriszt Lajos 
Oyöngytss, 

Kossuth ·u IG. 

~-------------------

Fischer József 
Vaskereskedö úYlSNOYlSS 
· (volt "Han~ya" vas- osztály) 
állandóan nagy raktár háztar 
tási; konyhafelszerelési cikkek· 
ben,Vasáruk, ipari és gazdasáRI 
~zerszámok, kályhák, tOzhelyek 

és vadászati cikkek! 

"KDhne"-féle gazdaségi 
gépek nagy lerakatal 

l 
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