
GYÖNGYÖSI 

li 

l évfolyam. li 11 sz. 'l 1941. november hó. Megjelenik mJnden hónapban 

Szerkesztóség és kiadóhivatal : Gyöngyös. Szent Bertalan Plébánia. 
ÖFIZETÉSI ÁRA: EGÉSZ ÉVRE 1 PENGÖ EGY SZÁM ÁRA 10 FILLÉR 



A legjobb miaöségü árát 
legnagyobb választékban 
legolcsóbb szabott á .. akoa 

SZLOBDDIITdL 
·spáayik J. utóda 

UJVÁRI RUDOLF 
órás és ékszerész. 

GYÖNGYÖS Kossuth utca 15. Saját ház. 
Nagy raktár zseb- és karórákban (Doxa, Omega, O lma, l vi, Cláró, Zenitb 
stb.) ébreszté5-, asztali- (Bim-ham, Wesztminster) és fali órákban. valamint 

ezüst- és aran árukban. 

ra és ékszer javitások olcsón és lelkiismeretesen teljesitelnek 1 évi jótállás
sal. Tört aranyat, ezüstöt és drágakövet a legmaRasabb napi áron veszek 

Ne111zeti Hitelintézet r.t. (Bodapost) 
GJöng,ösi fiókja Hanisz-tér ,.&z. · 'feltfon: 83.sz. 
Betéteket elfogad: 

Kölcsönöket folyósh. 

takarék betét-könyvecsKére és 
folyószám l ára. 

Minden bankszerü Ozlet lebo
nyolitására meRbizésokat ét
vesz. Az ElsO Magyar Altaiénos 
Biztosiló Társaság képviselete. 

--------------------...................... . 
Előfizetés egész évre l pen gó. Egyes szám ára l O fillér .. 

Szerkeszt6ség és kiadóhivatal Gyöacyös 
Szt. Bertalan plébánia. 



GYÖNGYÖSI 

KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
XIU. ÉVfOLYAM. 11. SZÁM Gyöngyöt, 1941. november hó. 

'Dolgozzunk, harcoljunk azért, hogy megvaló~uljon Szent István 
Magyarországában a Katolík,us fikció munkaprogramja: A vasárnap 
csakugyan az Ur napja legyen. Szenteljük meg a vasárnapokat. Zsu
folt templomok hirdessék,, hogy Gyöngyösön, ebben az ősi katolikus vá
rosban sem marad senki, aki vasárnap szent misét nem hallgatna. 

"Könyörüljetek rajtunk legalább 
t . b 't . k " z ara azn .•. 

Nem tudek a temető mellett elmenni anélkül, hogy a lelkemben 

ne halljam azoknak a szegény testvéreinknek sóhajtozását, akik már el

pihe~atek az Urban. Az egyik sirból már esztendők óta hallik a könyör

gés, a másikból csak napok óta, de egyforma erővel zeng mindennap 

az elköltözöttek szomorú kórusa: "Miseremini", szánjatok meg, óh szánja

tok legalább ti, akik ismertetek bennünket, akikre szeretetünket annyi

szor pazaroltuk és akiknek életet, \agyont hagytunk. 
Csakhogy a kapkodó, lármás élet elzárja fülein ket a túlvilági han· 

gok elől, pedig a holtak városa mellett mindennap elar.ennek az em

berek. Gyermekek :szüleik sirja mellett, hit-.·es életének t:irsa meliett, 

jó bar~t b'uátja mellett emlékezés nélkül. A di~zes t\!metéstmég csak meg

rendezzük, a koszorúkat is tömegével szállítjuk és talán fájó könnyeket 

is hullatunk a Ked\ es ~oporsójánál, de ezzel aztán ki is merű1t min

den rájuk "·ona!kozó gondolatunk. Ugyan ki imádkozik elköltözött 

houátartozójáért hétköznapon? Hányan gyakorolják az irgalmasság 

testi-lelki cselekedeteit szenvedésük enyhítésére? Mert ne higyj;ik, hogy 

halottak napja gyertyáinak lángtengere, varry az~~évfordulós szentmisék 

tömjénárja pótolhatja esztendiH. sok haszontalan közömbösségét, amikor 

nincs egy gondolatunk, egy fohászunk, egy szentmisénk és szentáldozá-

sunk érettük! 
Pedig az Ur Jézus Krisztusnak is tetszik a halottakról való gon· 

doskodás. Szent Gertrudnak mondotta, hogy a szenvedő lelkek iránt 
tanúsított leakisebb figyelmet és szereletet ugy fogadja, mintha neki 
tettük ,-olna~ Ugva.nezt tanítja evangéliumában is: Rabsá~ban voltam és 

kiváltottatok en~~m ... És amit egynek, a leSlkisebbeknek tesztek, ne-
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kem teszitek ... A szenvedlS lelkek pedig a hittudósok egyöntetű taní
tása szerint a legkeményebb rabságban sinyllSdnek és gyötrelmeik sokkal 
nagyobbak, mint a mi földi kinj~ink. Áldozd fel bár vagyonodat jóté
kony célokra, épits templomokat lsten dicslSségére és oszd szét javaidat 
a szegények között, ha szereteted nincs a szegény lelkek iránt, semmit 
sem tettél. 

Nézd Egyházad szeretetét halottaiért, megnyitja kegyelmének for
rását, szaporítja szentmiséit, sokszorozza imáit és kegyelmi kincseinek 
minden drágaságát nekik engedi át ezekben a napokban. T el jes búcsút 
enged minden hivlSjének, aki halottak napján templomait látogatja, sőt 

.azoknak is, akik a nyolcad alatt a temetlSbe elzarándokolnak. . . Ha 
máskor szereti lSket, most féltéS aggódó gyöngédséggel áll mellettük. Ha 
máskor is imádkozik értük az esztendlSben, most valósággal ostromolja 
.az eget. És ha egyébként nekik is béSségesen juttat kincseiből, most 
minden kincse, ezer ki váltsága kizárólag az lS részükre van fenntartva. 
És könyörög enyéimért, az én édesapámért, a1. én testvéreimért jobban 
mint én magam. Pedig <Sk elslSsorban hozzám állnak a legközelebb. , 
Es imádkozik azokért itr, akiket övéik már régen elfelejtettek. Mert 
édesanyánk elfelejthet, barátaink is megfeledkezhetnek rólunk és suJa· 
inkat rég benlSheti a feledékenység füve, Egyházunk akkor is mindig imád
kozni fog értünk. Nézd ezt a csodálatos szereletet és buzdulj követésére. 
De ha Krisztusod óhaja, a hála szent érzése és Egyházad példája még 
nem lenne elég inditáok számodra, gondolj arra az időre, amikor egy 
Miatyánkért, egy Üdvözlégyért rimánkodsz te is a szenvedések ten
gerében és az ev,angéliumi dusgazdaggal ~gy csepp vizért nyujtod ki 
tikkadt ajkadat. Es nem lesz senki, aki könyörüljön rajtad. Amilyen 
mértékkel mérünk életünkben, olyannal mérnek vissza halálunk után. 

Egyszer már megállapitottuk, hogy Gyöngyösön lSsi idők óta sze
retettel lobog a halottak iránti emlékezés fáklyája, de azért olyan ün
neplő láng ez még, amely hétköznapokon nem nagyon melegíti lel
künket.. Bárcsak kedves kötelességnek éreznénk mindennap szeretetünk
kel oltogatni a tisztilótűz lángjait Mert szent és üdvös gondolat a halot-
takért imádkozni ... (2. Makk. 12.) - nd . 

•• 
Ures az Istenháza 

a munkás hétköznapok reggelein. Viszhangtalanul konganak a 
pap imádkozó szavai a gyönyörű barokk boltivek alatt. Egy-két öreg
ember és asszony szunyókálgat a hátsó padokban, inkább időtöltésblSI, 



Gyöngyö! i K.atoli/eu! T udó!itó 

mint lelki áhitattal. Ha néha be is nyit egy-két kegyelmet kereaS lélek, 
mi az a néhány ember a Szent Bertalan plebánia hatalmas hivőaeregéhez. 
képest~ Vasárnap látjuk a díszes miaéken, hogy négyszerre is alig fér
nek be, szinte áldozatnak látazik - hála·~ latennek - az állóhelyeken 
való szorongáauk, annyian vagyur.k. Bármennyire dicséretes is a vaaár 
és ünnepnap megszentelése, ez mégis csak kötelesség. Az erény, a lélek 
vallásossága ott kezdődik, amikor a kötelességen kívül vonza-vtszt a. 
lélek az embert a köztünk lakó Ur jézus templomába, hisz Ő mondotta: 
.,jöjjetek hozzám, akik fáradtak és terheltek vagytok, én megenyhitelek 
titeket." 

Ki meri ma állitani magáról, hogy nincs ezernyi gonddal-ba.jjal 
terhelve? - ki az a boldog és szerencsés, akit nem fára~ztottak el a 
mindennapi lét küzdelmei? kit nem gyötör a család sorsa~ - a harc
téren küzdő apa, fiu vagy egyéb kedves sorsa? 

Vagy annyira megazokták már a gyöngyösiek -- különösen tgy 
az őszi szezonban a~ adás-vevés és gazdasági ügyek után való· 
járást, hogy nem érnek rá az lstennel törödni? 

Igen, forr az élet a Szent Bertalan templom körül, de ez inkább 
a pénzváltók és a kúfárok élete, akik miatt ma épen annyira hiresekké 
váltunk! Mennyire más lenne pedig a sorsunk, ha lstenházából indulna 
el napi munkánk és az Ö kegyelméval járnánk az életünk utján. Külö
nösen vonatkozik ez az ifjuságra meg az értelmiségi osztályhoz tarto:. 
zókra, akik napirendjük és hivatali útjuk folyamán utbaejthetnék egy 
percre az lstenházát. (T eszik ezt sokan, de még többen nem.) 

Más városokban hétköznap reggeleken is zsufoltak a templomok. 
Örömmel állithatom, hogy Budapesten ez még. erősebben mutatkozik. 
Nem beszélek arról, hogy nem egy templomot tudnék Bt.idapesten meg
nevezni és más városban is, ahol minden reggel magasrangú katonatiszteket 
lehet látni ministrálni. A templomok reg~eli forgalmában a tanuló ifju!!ág 
népes tábora közt előkelő tudósokat, egyetemi professzorokat, és tábor
nokokat 'ehet látni, sőt a művészet ünnepelt csillagai sem szégyelnek 

napi munkájuk előtt leborulni az Ur oltára előtt. 

Ma katolikusnak lenni nem, hogy nem szégyen, de minden tá
bor mélységes megvetése és lenézése kiséri azt, aki ma is még a szin

telenség köntösébe öltözik. 
Jöjjünk tehát napi munkánk kezdetén, amikor csak tehetjük az 

lstenházába, hogy a jól kezdett nap áldásos munkája méltó legyen az 

Isten dicséretére. m. gy. 
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kem teszitek ... A szenvedlS lelkek pedig a hittudósok egyöntetű taní
tása szerint a legkeményebb rabságban sinyllSdnek és gyötrelmeik sokkal 
nagyobbak, mint a mi földi kinj~ink. Áldozd fel bár vagyonodat jóté
kony célokra, épits templomokat Isten dicslSségére és oszd szét javaidat 
.a szegények között, ha szereteted nincs a szegény lelkek iránt, semmit 
sem tettél. 

Nézd Egyházad szeretetét halottaiért, megnyitja kegyelmének for
rását, szaporítja szentmiséit, sokszorozza imáit és kegyelmi kincseinek 
minden drágaságát nekik engedi át ezekben a napokban. T el jes búcsút 
enged minden hivlSjének, aki halottak napján templomait látogatja, söl 
.azoknak is, akik a nyolcad alatt a temetőbe elzarándokolnak. . . Ha 
máskor szereti öket, most féltlS aggódó gyöngédséggel áll mellettük. Ha 
máskor is imádkozik értük az esztendőben, most valósággal ostromo(ja 
.az eget. És ha egyébként nekik is bőségesen juttat kincseiből, most 
minden kincse, ezer kiváltsága kizárólag az ö részükre van fenntartva. 
És könyörög enyéimért, az én édesapámért, al én testvéreimért jobban 
mint én magam. Pedig ök elslSsorban hozzám állnak a legközelebb. 
És imádkozik azokért itt, akiket övéik már régen elfelejtettek. Mert 
édesanyánk elfelejthet, barátaink is megfeledkezhetnek rólunk és su)a· 
inkat rég benőheti a feledékenység füve, Egyházunk akkor is mindig imád
kozni fog értünk. Nézd ezt a csodálatos szereletet és buzdulj követésére. 
De ha Krisztusod óhaja, a hála szent érzése és Egyházad példája még 
nem lenne elég inditóok számodra, gondolj arra az idlSre, amikor egy 
Miatyánkért, egy Üdvözlégyért rimánkodsz te is a szenvedések ten
gerében és az ev,angéliumi dusgazdaggal ~gy csepp vizért nyujtod ki 
tikkadt ajkadat. Es nem lesz senki, aki könyörüljön rajtad. Amilyen 
mértékkel mérünk életünkben, olyannal mérnek vissza halálunk után. 

Egyszer már megállapitottuk, hogy Gyöngyösön ősi idők óta sze
retettel lobog a halottak iránti emlékezés fáklyája, de azért olyan ün
neplő láng ez még, amely hétköznapokon nem nagyon melegíti lel
künket., Bárcsak kedves kötelességnek éreznénk mindennap szeretetünk
kel oltogatni a tisztilótűz lángjait Mert szent és üdvös gondolat a halot-
takért imádkozni ... (2. Makk. 12.) - nd . 

•• 
Ures az lstenháza 

a munkás hétköznapok reggelein. Viszhangtalanul konganak a 
pap imádkozó szavai a gyönyörű barokk boltivek alatt. Egy-két öreg
ember és asszony szunyókálgat a hátsó padokban, inkább idótöltésblSI, 
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mint lelki áhitattal. Ha néha be is nyit egy-két kegyelmet keresS lélek, 
mi az a néhány ember a Szent Bertalan plebánia hatalmas hivőseregéhez. 
képest~ Vasárnap l'tjuk a díszes miséken, hogy négyszerre is alig fér
nek be, szinte áldozatnak látszik - hála\ lstennek - az állóhelyeken 

való szorongásuk, annyian vagyur.k. Bármennyire dicséretes is a vasár 
és ünnepnap megszentelése, ez mégis csak kötelesség. Az erény, a lélek· 
vallásossága ott kezdődik, amikor a kötelességen kívül vonza-vtszt a 
lélek az embert a köztünk lakó Ur jézus templomába, hisz Ö mondotta: 
"jöjjetek hozzám, akik fáradtak és terheltek vagytok, én megenyhítelek: 
titeket." 

Ki meri ma állitani magáról, hogy nincs ezernyi gonddal-ba.jjal 
terhel ve? - ki az a boldog és szerencsés, akit nem fára11ztottak el a 
mindennapi lét küzdelmei? kit nem gyötör a család sorsa~ - a harc
téren küzdő apa, fiu vagy egyéb kedves sorsa? 

Vagy annyira megazokták már a gyöngyösiek -- különösen tgy 
az őszi szezonban a-z adás-vevés és gazdasági ügyek után való· 
járást, hogy nem érnek rá az lstennel törödni? 

Igen, forr az élet a Szent Bertalan templom körül, de ez inkább 
a pénzváltók és a kúfárok élete, akik miatt ma épen annyira hiresekké 
váltunk! Mennyire más lenne pedig a sorsunk, ha lstenházából indulna 
el napi munkánk és az Ő kegyelméval járnánk az életünk utján. Külö
nösen vonatkozik ez az ifjuságra meg az értelmiségi osztályhoz tarto,;. 
zókra, akik napirendjük és hivatali útjuk folyamán utbaejthetnék egy 
percre az lstenházát. (T eszik ezt sokan, de még többen nem.) 

Más "árosokban hétköznap reggeleken is zsufoltak a templomok. 
Örömmel állithatom, hogy Budapesten ez még. erősebben mutatkozik. 
Nem beszélek arról, hogy nem egy templomot tudnék Budapesten meg
nevezni és más városban is, ahol minden reggel magasrangú katonatiszteket 
lehet látni ministrálni. A templomok reggeli forgalmában a tanuló ifjuság 
népes tábora közt előkelő tudósokat, e~yetemi professzorokat, és tábor
nokokat 'ehet látni, sőt a művészet ünnepelt csillagai sem szégyelnek 

napi munkájuk előtt leborulni az Ur oltára előtt. 

Ma katolikusnak lenni nem, hogy nem szégyen, de minden tá
bor mélységes megvetése és lenézése kiséri azt, aki ma is még a szin

telenség köntösébe öltözik. 
Jöjjünk tehát napi munkánk kezdetén, amikor csak tehetjük az 

lstenházába, hogy a jól kezdett nap áldásos munkája méltó legyen az 
lsten dicséretére. m. gy. 
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Koháry István gróf. 
Ezen a címen tartott a helybeli Emericana október t 4.-iki gyű

lésén előadást bártfai Szabó László a kiváló történettudós, városunk 
történeti adatainak nagy kutatója és igen alapos ismerője. Főképen 
Koháry Istvánnak városunkkal Vdló kapcsolatait é!J kiváló katolikus ér
zésvilágát ismertette, mert a köztudatban minderről kevés az ismert adat. 

Koháry István történeti nagy alakjaink között mélységes katolikus 
hitével, erkölcsi fenségével és meggyőződéséhez rendíth.:.tetlen ragasz
kodásával tűnik ki. Mint katolikus ember istenfélő, szerény és alázatos, 

mint gazdag földbirtokos a népnek jótékony gondviselője, a szegények, 
betegek, koldusok istápolója, mint hazafi a töröknek ellensége, vitéz ka
·tona, az uralkodóháznak törhetetlen híve. 

A Koháry család tulajdonképen Csábrág, Szitnya, majd Fülek 
·é• Szécsény várának birtokosa volt, Gyöngyösön a mi Kohárynk édes
apja lett fi'ldbirtokos felesége (Bak) Balassa judit báróné révén, aki
nek Adácson, T arjánban, T arnaörsön és Gyöngyösön voltak birtokai. 
A mi Koháry Istvánunk apjától örökölte az uralkodó családhoz való 
hűségél és ezzel együtt a török elleni küzdelmet. Fülek várából a 
messze környéket védelmezte a török pusztításától, sok rabot szabadí-
ott ki, sok török beütést torolt meg. Hiába intette őt az udvar kí

tvánságára a nádor, hogy tartózkodjék a török felingerlésétől, magyar 
vére hajtotta, hogy a felsőbb utasítás ellen is ki-kicsapjon a kóborló 
és fosztogató kontyosokra. Haragudott is reá a török s felhasználva 
Thököly felkelését, Thököly csapataival és Apafy fejedelemmel együtt 
bátor védekezés után elfoglalta Fülek várát. Thököly iparkodott a maga 
részére vonni . Koháryt, de mivel ő bátran kitartott az uralkodó és a 

török elleni irányzat mellett, fogságba vetette, de a szigorú rabsággal 
se tudta megtörni szilárd meggyőződését. Három évi és két havi sú
lyos fogság után a felszabadító háború mentette ki a fogságból. 

Fülek elfoglalása súlyos csapást zúdított Gyöngyösre is, mert 
Thököly ezután hadával itt vonult keresztül; luteránus katonáival kiűzi 
-innen a jezsuitákat, s a csaknem színtiszta katolikus várost úgy meg
sarcolja, hogy közel jutott a teljes pusztuláshoz. A katolikus hitéletet 
tönkretette, a jezsuita kolostort, iskolát, templomot elvP.tte a katoliku
soktóL A nagyszombati História dom us ban meg van írva, hogy t 6 7 6-
ban, tehát 7 évvel azelőtt alig volt református a városban s húsvétkor 
közel 15 ezren végezték el évi gyónásukat és áldozásukut. Ez a hely· 
zet gyökeresen me~változott most, református színezetüvé tették a vá
rosi tanácsot s a Thökölyvel szövelséges törökök még a jobbmódúakat 
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-is elhajtották gályarabnak. Koháryt kiszabadúlása után a király húsé
géért báróságból grófi rangra emelte, a hűség tükrének nevezte, a pápa 
fejedelemnek illő süveget küldött neki. Ekkor ·. jutott közelebb váro
tunkhoz. Mint itteni birtokos a városi-tanács kérésére kieszközölte az 
uralkodótól a katolikusok jogainak visszaadását, ő készíti elő a jezsu
iták visszatérését is. A városi tanács pedig évente tiszteleg előtte. 

Eger vár visszavételekor jobb karját török golyó éri, emiatt le
kellett vágni. 

A Rákóczy szabadságharcának idején is megmarad a király hű
ségén, Széchenyi Pál mellett a békealkudozásokon ő is résztvett. t 714-
ben országbíróvá választják és külön törvényt hoznak, hogy hiányzó 
jobbja következtében pecsétnyomóval írhatja a nevét. Mint országbíró 
ó ítélkezett Korponai jánosné, Géczy julianna híressé lett árúJásának 
az ügyében. 

Öreg korában egész jövedelmét 595.571 forintját jótékony célra 
cldta, ebből kapott alapítványt a város is, a gimnázium is. V égrende
letében pedig gyöngyösi ILegénysorsú diákoknak 750 forintot, a város 
szegényeinek 200 kiló búzát hagyott, hozzájárúlt a Kálváriának, a vá
rosházának a felépítéséhez is. Legnagyobb jététeménye az volt, hogy 
földesúri telkét 9000 frt. alapítvánnyal a városnak adta menház építé
sének a céljaira. Ebből létesült a ma is meglévő menházunk. 

82. éves korában halt meg ez a nemes lelkű, katolikos meggyő

zéSdésű és jellemű igaz hazafi. Az éS sorsa és Gyöngyös sorsa közölt 
párhuzamot lehet vonni. jó sorsa összeesik a város haladásával, meg
próbáltatása a városra is veszedelmet hozott. 

A tudós előadásért a hallgatók lelkes tetszéssel fejezték ki a kö

szönetüket. 

November 11-én vitéz dr. Németh György tart előadást, melyre 
már most felhívjuk az érdeklődök figyeimét Az előadás címe: A Bal
kán kérdés magyar tanulságai. Stiller Kálmán. 

A szentmisék uj rendje városunkban. 

A szentmisék kezdését a hivek kivánságának megfelelően mindkét 
plebánián módositottuk, mivel a mostani időszámitás továbbr~ is érvény
ben marad és igy az egyes 11entmisék tulkorán kezdödnének. Tehát 
további intézkedésig a szentmisék rendje a következéS: 
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Szent Bertalan templomban: 

Vasárnap és ünnepnapokon 7 6rakor, 9-kor (diákmise), 10-kor és. 
fél 12 6rakor lesznek szentmisék. A Szent Erzsébet templomban és· 
az Urbán· templomban a szentmisék ideje nem változik. 

Hétköznapokon 7 -kor, fél 8-kor és b-kor kezdlSdnek a Szent 
Bertalan templomban a szentmisék. 

Ferencrendiek templomában: 

Vasárnap és ünnepnapokon 6-kor, 7-kor és 8-kor (csendes mise} 
9-kor (iskolás gyermekek szentmiséje), l O-kor és fél 12-kor. 

Hétköznapokon 7-kor, fél 8-kor és 8-kor kezdödnek a szentmisék. 
Közöljük a Kedves Hivekkel, hogy a Ferencrendiek templomá

ban ezután is lesz változatlanul reggel 6 6rakor csendes szentmise 
azok számára, akik hivatali vagy egyéb elfoglaltságuk miatt csak korán 
jöhetnek az Ur házába. 

Hitéleti tájékoztató. 
Sze nt Bertalan pl e báni a. 

Nov. 1., szombat, Mindenszentek napja.- 2.-án, vasárnap d. u. 
fél 3-kor vecsernye, utána gyászvecsernye, . melynek végeztt~vel körme
netileg megyünk a temetcbe. A temetőkápolnánál ájtatossilg, majd a 
hősök sirjánál gyászünnepség. Ünnepség után a körmenet a Szent Ber
talan templomba tér. Itt Libera lesz. Este 7-8 óráig harangozás. mely 
alatt imádkozzunk halottjain kért. - 3.-án hétfőn, halottak napja. ~8 

6rakor gyászmise az összes elhunytakért. 
7 .-én első péntek. Előző délután gyóntatás ~ órától. Elsó pén

teken a Menházkápolnájában szentségimádás. 
5.-én, Szent Imre herceg napján 9 órakor szentmisét végzünk 

Hanisz lmréért, a város jótevőéért. 19.-én, "Zerdán árp:ídházi Szent 
Erzsébet napján, a Szent Erzsébet templomban 9 Órakor körmenet és 
szentmise. 

Advent el~ö vasároapja november 30.-án lesz . 
• 

Szent Ferenerend i plebánia 

1.-én, Mindenszentek napján, d. u. 3 órakor ünnepélyes vesperás, 
2.-án, vasárnap d. u. litánia után körmenet indul a temetőbe. 

ahol ájtatosság lesz szentbeszéddel, majd a templomba visszatérve, itt 
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ünnepélyes Libera. Este 7-8-ig közös imaóra a templomba. 3.-án. ha
lottak napján 8- órakor gyászmise. 5.-én, Szent Imre napján 8 órakor 
a fiu iskolás gyermekek miséje. 16.-án vasárnap, d. u. litánia végezté
vel ünnepi beszéd lesz, valamint hétfőn és kedden este 6 órak.or, a 
Szent Erzsébet ünnepét előkészitö három napos ájtatosság keretében. 
November 30.-án advent első vasárnapja. 

Gyöngyöspüspöki templomban. 

Mindenszentek ünnepén szokot• ünnepi rend. 2.-án, vasárnap li
tánia után körmenet a temetőbe. Itt ájtatosság, majd a templomba visz
-szalérve itt Libera. 7 órától harangszó, alatta szentolvasót végzünk a 
holtakért. 3.-án, hétfön, 7 és fél 8-kor csendes mise, 8 órakor Iiberás 
gyászmise. A szent misék rendje e templomban változatlan marad. 

Nyomatékosan felhivjuk a 
halottak napja, november 3.-án, 
esik. Ennélfogva a temetőkben 
zés 2.-án, vasárnap d. u. lesz. 

hivek figyeimét arra, hogy az idén, 
hétfőn lesz, mivel másodika vasárnapra 
és a hősök sirjánál a megemléke-

Legújabb értesítés szerint a síroknál a világitás az egész 
országban tilos halottak estéjén. 

Hirek. 
- Uj helyiségekben 11árja i 

régi szereleltel vendégeit és véd
nökeit a Katolikus Legényegylet. 
Ugyanis a söntést áthelyezték a belső 
védnöki szobából a bejárat mellett 
lévő szobába. Igy sokkal könnyebb 
a vendégek kiszolgálása különösen 
előadások és tán':mulatságok alkal
mával. - November 5-én kezdi 
meg a Legényeglet ifjusági tagJal 
azámára a müvelődési tanfolyamot 
minden szerda este 8 órakor. U
gyancsak november havában lép .a 
Legényegylet mükedvelő gárdáJa 
ismét a nagy közönség elé, hogy 
vasárnao délutánol"'k~nt han~ulatos 
előadásokkal szárakollassa a közön
séget. Mindenkit szereleltel várunk! 
lsten áldja a tisztes ipart ! 

Dr. Monoslory 6-lek.né egyé-

nisége mindenkit megigézett a Ka
ritászhölgyek októberi teadélutánján. 
És Ö, aki előadásában a hatást egy 
kézmozdúlattal sem kereste, mégis 
rendkivüli hatást ért el. Szinte lé
lekzetünket is visszatartottuk, nehogy 
üdítő harmatként húlló szavaiból 
egyet elveszítsüak. Az előadónak 
n'igyszerü partnere volt az ének 
művésznője G ö r g é n y i Lász
lóné. Remek technikája, énekkoltú
rája és aranyos közvetlenséRe min
dig sikert jelentenek t~zámára A 
zongorakiséretet P átla y János ki váló 
karnagyunk adta, akit a Karitász 
örömmel és szeretettel lát gyülésein. 
Sok ilyen remekül sikerült tea
délutáni kívánunk a Hölgyeknek. 

Hitéleti Kurzusun/eról mindenki 
tudómást szerezhetett már, l\ aritás z-
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ban, EmericanabaD és röpcéduláról. 
Minden hónap utólsó csütörtökén 
este 6 órakor a Kolturházban :olyan 
egy órás előadásokat hallgathatunk 
tudós Előadók ajkáról, hogy összes 
dogmatikai, erkölcsi, egyházjogi, li
turgiai és szentírási kételyeinkre fel
világosítást kaphatunk. Az októberi 
Kurzusnak Monostory Adorján pré
post Ur az előadója. Reméljük, 
hogy nem azzal a megazokott kato
likos közömbséggel fogunk napi
rendre térni a Hitéleti Kurzus fe
lett, hogy nekünk újat úgvsem mond
hatnak, mert ezeken mindnyájan 
tanulhatunk. 

.flz egyházközségi /eölcsön/eöngv
tár ügye azépen halad előre. A 
könyvek beszerzése erős ütemben 
folyik. A könyvbizottság megalakult 
és vállalkoztak már önzetlenül, a 
Katolikos Akció, a cselekvő kato
licizmus szellemében hölgyek és 
urak, akik ellátják maid a szüksé
ges adminisztrációs dolgokat. 

A :XCenházzal k_apcsolalos nap
közi otthonhoz, ahol ~>okak által 
• 'd" k e~zre sem vett nemzelve o mun ·a 
folyik, új óvónő került Lábas Jolán 
személyében. 

Halász István, aki a gyöngyösi 
NemLeli Bank főnöke volt, a sza
badkai !'\ emzeti Bank élére került. 
Ma~as kitüntetéséhe7. szivből kíván
juk lskn áld<isát, bár távozását ka
tolikus szempontból is sajnáljuk. 
Nemes gondolkcdá~ú em~~rikánás 
szellembe~ buzgólkodó Úr volt. 

.flz Aclió Calholica /ilmk.riti
k.ájJból. "Huncut kis kacsák'' Szó
rakoztató s7Ínes rajzfilm. "Leány
vásár''. Szórakoztató filmoperett 
"Végtelen út". Komoly törekvésü, 
mégis a film az öngyilkosság i$!a
zolásának látszik, ami az erkölcsbe 
ütközik. 

Gyönggö&i A.atoli/eu& CCuJó&it& 

F ejérváryné intézetben nov. 30-
án d. u. 4 órai kezdettel "Csodás
érmü-Nagyasszony ' tiszteletére dísz
gyülést tart a Mária-~yermekek tár
sulata. Utána ünnepélyes litánia és 

l csodásérem felvétel a felnöttek ré
l ~zére, ~.elyre szeretettel ~~ghívjuk 
: es elvaquk az Asszony Mana-gyer-

mekek és a kedves érdeklődőket. 

A város k.isegitő/eántori minőség-
ben alkalmazta F erencz Lajost, aki 

i a gyöngyösi kántorok helyettese. 
1 ellátja a levente misék kántori te
! endöit, valamint a mátrafüredi temp 
. lomban énekel. Lelkes és soha el

nem maradó, mindig pontosan meg
jelenő tagja a Főegyházi és Kato-
likos Énekkarnak. Alkalmazását 
most már a vármegye kisgyűlése is 
jóváha~,nta. 

Szeniségi Házasságot kötöttek a 
Szent Bertalan templomban Lakatos 
László és Na~y Anna, Fodor Fe
rene és Eperjesi Ilona. Ollé Károly 
és Zay Gizella. - Elpihentek az 
U1 ban. Kozma Erz!'1é·l.et 81 éves --
(.... . I ' 7·} ' K · .nmger ~l\an _en~s --- O\"acs 

Anna 16 éves Suri Erzsébet 72 
éves - Bátor lánc"; 42 éves -
Opravi Ft•renc 6S éye:; -

Szeniségi Házasságot kötölte/el a 
Szent F erencrt::ndit>k templomában. 
Tarr jó1sd hiv. erm~ster f.s Gábris 
M~ria, Katalin: Deli János gép
munkás é'!o S:lndor AJln;t. El-, 
hunytök az Ur han: Kis Júlia 5 
hónapos: Kis Er?sébet Ryermeke: 
Nagvkovács józsef 7 hetes: N. j,)_ 
zsef és Baranyi l\1ária fia: Luca 
János 7t. éves, szentségekkel ellátva. 

.fl J\tlária TanoJában mint óvó
nő működött Biáth Alexia kedves 
nővér a szülők nagv megelégedé- , 
sére. Most rendi eli>ljáró!lága a tatai .. 
ÓYodába helyezte. Utódjául Matuska 
Mar~it küldetett. 



Gyöngyösi Ip. és Gazd. Hitelsa. 
alat az O. K. H. ta~ja Gyö~.y&sla 

betéteket már _1 Pengőtól elfogad 

kölc•öalket elöayös leltételek •ellett 
ayajt. 

Postacsekk Baakgir6. 

Pehely és vatta paplan 
készítését vállalom 

Kováts Gyuláné 
paplankéazitö meater 
Kossuth Lajos u 16. 

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

Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos és 
viaszgyertyakészitó 
Mézsütemén y, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gy&n8yÖs, 
Zita királyné u. 6. 

~!---

Mielatt kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

meg azletemet! 
Kaphatók : gyapju és nyul
sz6r kalapok minden mi· 

nóaégben! 
Javitások pontosan és 

szakazertlen készalnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyön8yÖa, 

Kossuth-u. 10. 

Hungária-nyomda nyomtatáta, Gyöngyös. Tulajdonos: Nijriayi Fereae 
Bérl8: Czobor Mihál y F elel8s szerkeszt8 és kiadé: Dr. Bem't Ferenc 

F elel8s nyomJavezet8: Czobor Mih41y ....11111111111 
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TAKAREKPEHZTAR R. T. 

EGER -GYÖNGYÖSI 
FIÖKINT~ZETE 

GYÖNGYÖS 
TELEFON: 230. 

Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit 
kölcsönöket vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan és olcsón teljesit. 
Betéteket könyvecskére és folyószámlára 
elf'Ogad és a legkedvezőbben kamatoztat. 

Fógei Gyula 

Telefon: 
388 

6ramííves, ékszerész és flát
szerész. Eterna, Alpiae, Tellas, 
Wyler órák egyedárasitója. 

Óra és szemüveg külöale~es-
ségek 

•• 
Uvegcsiszolások. 

Szemüvegek recept szeriat ls. 

Gyöngyösön 
Baaaz-t6r 8. 

Uj helyiségben. ,,G~zdakör'' ház. 
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