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Harminc év 
sok embernek eRész életel jelent, merl nem adatik meg minden/einek~ 

hogy élje a /ér/ikor diadalmas /eüzdelmeil és az öregség bölcs nyu

~ulmát, hanem el kell menni korán s a vándorút megsza/ead. .J/ki 

emberöltőnél is többet él, az nagy ajándékot kapolt az idők Istené

től, mert sokat láthat, jóformán egy korszako/. Láthat eszméket a 

dicsősé~ delelőjén, majd látja ugyanezeket elfeledve és eltemetve, lát

hal embereket, a/eik hiresek l1olla/i:, alkotta/e, kormányozta/e, azután 

cgy.~zcr helyetcseréltek és elindultak véget nem érő messzeségek felé. 

1/urminc éve áll az őrhelyen, az egri érseki trón hófödte ma

gussúgcíban, a Pátriárka, egyházmegyénk ura, főpapja, városunknak 

pc:Jig, (jy6ni!yös városának, legnagyobb élő jótevője· Dr. Szmrecsányi 

/Jajos. .1 mikor átvette hiboros elődjétől a kormányzás dicsőségét és 

terhes mJ/tó\ágát, augusztus volt --- 1912. éc augusztusa. De sokan 

nem éltünk még akkor, amikor érseke lett az ősi, nagy egyház.: 

megyének ez a lorténelmi nagyságú főpap, ez a remek magyar úr. 

Ö már al.:kor is hul évtizedre nézell vissza, gazdag, szép papi élet 

(,at értiudére, ami a ~Vagymag_lJflrország irigyelten gazdug és bol

J·o~ k_or.~za/;:tíra esett . 
. -lz c:,, al,:.i iát mindenl, ami eljövendö, lát minden vihart és 

svr.s/urgatagot, umi kovetkezik, tudta, hogy mikor kell kormányzásra 

.~zMiitani ·Dr. Szmreoányi Lajost. Akkor, amikor a horizont alatt 

mora}lott az orkán, hot:Y e}.!.lJ pár év mulva rombadöntse a békét, a 

nt~ugulmal s majdnem a rilJgot . .flkkor, amikor süllyedőben voll a 

ré~i életforma, a 1\Jnyelem, a hőség, de süllyedőben voll annak a 

nw mcír elmult .?mheröllönel.~ minden '\Jallási /;:özönye is . 

. -1 mi!;lu ér.sehinl.• Ö, ér.H·kc az öl ct.Írme~yére kiterjedő nagy 

t'i.!.l/h(izmeg_LJC mi llióny i k,alolikus hicének, harminc év tell már el. 

K. itk_u életkori, párat/un egészséget, friss testi és szellemi adottsá

gokkal gazdag kormányzást ajándékozott neki a Teremtő. A harminc 

ét, a munka és u z alkotás jegyében telt el, egyetlen célért: lsten 1i

csiisé~éért. f\;em lehet szat~akkal kifejezni azt a fellendülést, ami Er

-~ek U runk kormcínyzásántJ/.: 30 éve alatt egyházmegyén/e hitéletét 
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jellemzi. E& az alkotó törekvésben, !&len or&zágának lo\Jábbi mun-
kálá&ában, építéséhen ezután se áll be szünel, vagy lempólanyhulás . 
.fl jubileum hónapja elmúlik, a kormányzá& harmincegyedik évébe 
lép, ezüsthajú Főpásztorunk azonhan lsten dicső&égére, hívei nyájá· 
nak nagy lelki hasznára ezután is dolgozni fog. 

Életének tizedik évtizedéhen \Jan m.Ír. Halad az úton, amil 
életnek hívun/e, egyre feljebb, egyre tovább. Körülölte houzú évek 
sok-sok emléke elmult idő/erői beszél. Beszélnek az emlékek a fel
vidé/ei Sárosdarócról, ahol születell, ahol gyermekeskedett, az egri 
.kispapról, majd a kápolna i s mis/eolci /eáplánról· s a legnapró l, amik 
hosszú láncolatban már mind elmultak, de amik Szmrecsányi Lajost, 
az ezüstös Pátriárkát mindörö/ere szi\Jünkbe zárták. 

Élete, minl minden élet, az örökké\Jalóságba olvad át, szép 
alakja körül már szinle a sz/érák zenéje muzsik_ál. A jubileum 
csendes, léle/e-ünnepén hódoló lisztelettel nézünk /el reá. Beragyogja 
személyét a /eléje áradó szere/el és az lsten kegyelme. 

c1«ég sal~áig lássuk Őt az é/en, még sokáig tudjuk_, hogy biz
tos kezekkel tartja a kormányt ! jubileuma évében s havában na
gyon kérjük ezt BZ Istentől, testvérek_. 

A szent mise: testi-lelki újjászületés. 
Nyár idején a te~ti gondok foglalkoztatják az embereket. A 

föld munkásai a termés betakaritásán és az igérkezőnek biztosi
tásán fáradoznak, az ipari és szellemi munkások üdülni s erőt 
gyüjteni igyekeznek a természet ölén. Mindenki gyűjt, készül a 
keményebb, mostohább időre. Edzi testét és lelkét, hogy erős és 
munkabiró legyen a kötelesség teljesítésében meg az élet terhe
inek hordozásában. A leleményes üzleti szellem és a technika 
raffinált módokat és megoldásokat talált ki a fáradt ember fel
frissitésére. A reklám pazar eredményekkel csalogatja a fáradt 
embereket különféle tájakra és helyekre, ahol testi-lelki ujjáSLülc
tést igér. 

Isteni törvény, hogy a munkásnak munka után pihenőre s 
felüdülésre van szüksége. Ezért rendelte az lsten a hét végére a 
vasárnapot, hogy munkában töltött hat nap után legyen egy pi
henő napja az embernek, mikor erőt gyűjt a következő hét mun
kájához. Az isteni bö!cseség azonban nem a lusta heverés, hanem a ne· 
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lekvő pihenés napjának rendelte a hetedik napot és ezért az~Úr 
napjának rendelte, mert igazi felüdülés lsten és kegyelem nélkül 
nem lehetséges. Az ember kettőssége: test és a lélek létezése meg
követeli, hogy amint a munka e két tényező együttmüködésének 
eredrr.énye, ugy a felüdülésnek mindkét tényezőre kell irányulnia. 
A testi felfrissü=lésre természetesen a természeti erők: napfény, víz, 
erdők és hegyek nagyszerűen alkalmasak és ezek a testen ke
resztül hatnak a lélekre is, de a lélek üdülése igazán nem anyagi, 
nem földi elemekből adódik, hanem a lélek természetének meg
felelően földöntúliakbóL 

Mi tehát a megfelelőbb alkalom a lélek felüdülésére ~ 
A szentségek vételével egybekötött szentmise ! 
Szentmise: az a csodás alkalom, mikor az égi erők kap

csolatba kerülnek a földiekkel és a lélekre bőven harmatozik a 
kegyelmek ereje. · 

Szentmise: szent áldozatán keresztül tisztább, igazibb értel
met kapnak az élet eseményei; a kegyelem világosságánál meg
találjuk a helyes rnértéket a földi élvezetekben. 

Szentmise: kikapcsolódás a kicsinyes emberi dolgokból, mik 
gyarlók és kérészéletüek és bekapcsolják az embert az öröklét 
hatalmas sodrású áramkörébe, mely ~yógyítóbb erejü a villany
nál és a rádiumnáL 

Szentmise találkozás az élő vizek forrásával, melyből újjá
:;zülttnek az élet fáradt vándorai. 

Szenlniise: az isteni lakoma, 
táplálja az újjászületésre vágyókat 
lát halált mindörökké ! 

ahol az Ur jézus szent T este 
és aki e Kenyérból eszik, nem 

(m. gy.) 

A Gyöngyösiek Mária-tisztelete. 
Általánosan ismert nemzetünk Mária-kegyelete. Sokat beszé

lünk Mária orsvigáról, a magyarok Nagyasszonyának tiszteletéről, 
anélkül, hogy átéreznők, élnők a máriás gondolatot. Pedig ez a 
gondolat át meg átjárja multunkat történelmünket. Mária képét 
őseink pénzükre verték, zászlójukra hímezték és szivükbe vésték. 
Ezer év minden keservében, bajában, de örömében és ragyogá
sában is, hű osztályosunk és anyai pártfogónk volt. 

Mária jóságát anyai kegyességét sokszor éreztette a gyön-
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gyösiekkel is. Őseink fölfigyeltek, észrevették és meghálálni igye
keztek ezt a soha meg nem szűnó, mindig jelenvaló gondo~.kodást. 

A ferencesek kolostor-temploma kezdettól fogva az O nevét 
viseli, oltárok, képek, szobrok, haran~ok sokaságát szentelték tisz
teletére. 

Különös áhitattal tisztelték őseink a Fájdalmas S2.űzanya 
$Zép kegyszobrát. 1680-ban a már akkor nagy tiszteletben álló 
kegyszabornak Almásy András egri kanonok épit oldalszentélyt 
díszes oltárral. 1696-ban Esterházy Pál. nádor így ír "Mennyei 
korona" c., a magyarországi kegyhelyekról írt, ritka könyvében: 
"Tiszteltetik Gyöngyösön is egy csudálatos Boldogasszony képe 
a Franciskánus barátoknál, a pápista hívek nagy ájtatosságáva!; 
és noha a török birodalma alatt volt sok esztendeig: de lstennek 
nagy gondviselése által mind~~dig azon ájtatosság meg nem szünt, 
sót szaporodik a Boldogságos Szüzhöz való buzaóság", ( 191 sz. 
a 141. old.) 

A török nem lehetett elég kegyetlen, a protestán& elég ma
kacs ahhoz, hog} őseink szivéből kiirtsa Mária nagy tiszteletét, s 
igy ez a tisztelet csak fokozódhatott. 

Egy 1743-ban Kassán kiadott könyv, (Fontes gratiarum 
Marianarum etc. pag. 46-46) igy ír a ayöngyösiek Mária-tisz
teletéről: "Ha valahol Mária igaz tisztelőit keresed? - hát a 
gyöngyösieknek meg kell adnod ezt a dicséretet, annyira, hogy 
még a török kegyetlensége sem tudta einyornni buzgalmukat és 
őseik p~ldájára híven megmaradtak a Boldogságos Szüz tisztele
tében. Evenként hetvenszer fordulnak hozzá ájtatos könyörgések
kel és hosszú lenne a nép Mária-tiszteletének bizonyságairól egyen
ként megemlékezni". 

Ilyen dicseretet nem kapott hazánk egy városa, vidéke sem. 
Fájdalmas Szüzanyánk tisztelete nemcsak Gyöngyösön, hanem 
messze vidéken is elterjedt és hogy e kegyhelyen a Boldogságos 
Szüz bőven közvetitette a kegyelmeket, tanusitotta azt a mankók, 
ezüst, arany, szivek, kezek, lábak, ékszerek nagy sokasága. Saj
nos, előbb ll. józsef rendelete, majd később a közöny és a fe
lelőtlenség innen mindent elhordott. A régi ékszerek közül csak 
a XVI. Lajos stilusu vertezüst kánontáblák és egy összefonódó 
kettős fogadalmi ezüst szív maradt meg. A gyöngyösiek közönyö
sen nézték, hogy a kegyszabor nemcsak réai tiszteletét vesztette 
el, hanem kikezdte az idő viszontagsága 1s. A szabadelvű gon-
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dolkodás, az erőtlen, tétlen hit és közömbös vallásos élet közö· 
nyösen nézte Fájdalmas Szűzanyánk fakuló aranyos ruháját. 

Szégyenkezve kellene bevallanunk, hony őseinkhez méltat· 
lanok lettünk, mert Mária igaz tiszteletét elhagytuk, ha a közel· 
mult tapasztalatai mást nem mutatnának. 

Napjaink bizonytalansága s a most folyó háború szenvedései, 
megprób3ltatásai ismét közelebb hozta Máriához a gyöngyösieket 
Hányszor látunk könnyekben uszó szemű édesanyákat, éd<!sapá· 
kat, útnak indúló katonákat oltára előtt térdelni és tőle segítsé
get, kegyelmet kérni. 

Amikor a múlt év ószén híre terjedt, hogy a ferences atyák 
megújítják a kegyhelyet, a gyöngyösiek megmutatták, hogy szere
tik a Fájdalmas Szűzanyát. Azóta szinte nincsen nap, hogy va
laki ne juttatná el adományát a nemes célra. Gyakran érkeznek 
adományok a messzi vidékekról is a gyöngyösi Fájdalmas Szűz
anyána~. Az egész ország egy szí,vvel, egy lélekkel akar a dicső 
máriás ősök méltó unokái lenni. Es eljön az idő, amikor a vér
zivatarokban is fölöttünk és őseink fölött őrködő Mária ismét régi 
fényében tündököl. Sok kell ugyan még áhhoz, hogy a kegy
szabor díszes helyen, régi fényében ragyogjon, de amit már ed
dig is összeadtak a hívek, elég ahhoz, hogy a közeljövőben meg
indilljanak a megújitási munkálatok. 

Ha elkészül a kegyoltár és a diszesen megújított oldal
szentély, méltán rá véshetjük unokái nk épülésére, a jelenlegi nehéz 
idők hitvallását, azt, amit az egyik német dómon olvashatunk: 
u Akkor épült, mikor legdrágább volt a kenyér". 

-h-

T á bori levelező-lap 
indult útnak messzi Oroszország felé. Egy kis elemista leányka 
irta a katona bácsinak, ki idegen földön harcol sok-sok ilyen 
kis leányért. A rózsaszinü lapon szép, gondos, zsinór betükkel e 
sorok állanak: Kedves Katona Bácsi! Meleg szeretettel gondolunk 
Magukra. Minden nap imádkozunk Magukért. Arra kérem a jó 
Istent, hogy minnél hamarabb térjenek vissza győzelemmel. Ujból 
nagyobb legyen Magyarország! S mi itthon nyugodtan hajthassuk 
álomra fejünket. Kezét csé»kolom, kedves Katona Bácsi. Petner 

Ida IV. oszt. tanuló. 
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gyösiekkel is. Őseink fölfigyeltek, észrevették és meghálálni igye
keztek ezt a soha meg nem szün6, mindig jelenvaló gondo~_kodást. 

A ferencesek kolostor-temploma kezdettól fogva az O nevét 
viseli, oltárok, képek, szobrok, haranqok sokaságát szentelték tisz
teletére. 

Különös áhitattal tisztelték őseink a Fájdalmas S2.üzanya 
'SZép kegyszobrát. 1 680-ban a már akkor nagy tiszteletben álló 
kegyszabornak Almásy András egri kanonok épit oldalszentélyt 
díszes oltárral. 1696-ban Esterházy Pál. nádor így ír "Mennyei 
korona" c., a magyarországi kegyhelyekról írt, ritka könyvében: 
"Tiszteltetik Gyöngyösön is egy csudálatos Boldogasszony képe 
a Franciskánus barátoknál, a pápista hívek nagy ájtatosságáva); 
és noha a török birodalma alatt volt sok esztendeig; de lstennek 
nagy gondviselése által mind~~dig azon ájtatosság meg nem szünt, 
sót szaporodik a Boldogságos Szüzhöz való buzgóság", { 191 sz. 
a 141. old.) 

A török nem lehetett elég kegyetlen, a protestán~ elég ma
kacs ahhoz, hog} őseink szivéból kiirtsa Mária nagy tiszteletét, s 
igy ez a tisztelet csak fokozódhatott. 

Egy l 7 4 3-ban Kassán kiadott könyv, {Fon tes gratiarum 
Marianarum etc. pag. 46-46) igy ír a ayöngyösiek Mária-tisz
teletéről: "Ha valahol Mária igaz tisztelőit keresed? - hát a 
gyöngyösieknek meg kell adnod ezt a dicséretet, annyira, hogy 
még a török kegyetlensége sem tudta eloyornni buzgalmukat és 
őseik p~ldájára híven megmaradtak a Boldogságos Szüz tisztele
tében. Evenként hetvenszer fordulnak hozzá ájtatos könyörgések
kel és hosszú lenne a nép Mária-tiszteletének bizonyságairól egyen
ként megemlékezni''. 

Ilyen dicseretet nem kapott hazánk egy városa, vidéke sem. 
Fájdalmas Szüzanyánk tisztelete nemcsak Gyöngyösön, hanem 
messze vidéken is elterjedt és hogy e kegyhelyen a Boldogságos 
Szüz bőven közvetitette a kegyelmeket, tanusitotta azt a mankók, 
ezüst, arany, szivek, kezek, lábak, ékszerek nagy sokasága. Saj
nos, elóbb ll. józsef rendelete, majd később a közöny és a fe
lelőtlenség innen mindent elhordott. A régi ékszerek közül csak 
a XVL Lajos stilusu vertezüst kánontáblák és egy összefonódó 
kettős fogadalmi ezüst szív maradt meg. A gyöngyösiek közönyö
sen nézték, hogy a kegyszabor nemcsak réai tiszteletét vesztette 
el, hanem kikezdte az idő viszontagsága as. A szabadelvű gon-
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dolkodás, az erőtlen, tétlen hit és közömbös vallásos élet közö
nyösen nézte Fájdalmas Szüzanyánk fakuló aranyos ruháját. 

Szégyenkezve kellene bevallanunk, hony őseinkhez méltat
lanok lettünk, mert Mária igaz tiszteletét elhagytuk, ha a közel
mult tapasztalatai mást nem mutatnának. 

Napjaink bizonytalansága s a most folyó háború szenvedései, 
megprób.:iltatásai ismét közelebb hozta Máriához a gyöngyösieket 
Hányszor látunk könnyekben uszó szemü édesanyákat, édc!sapá
kat, ÚtRak indúló katonákat oltára előtt térdelni és tőle segitsé
get, kegyelmet kérni. 

Amikor a múlt év ószén híre terjedt, hogy a ferences atyák 
megújítják a kegyhelyet, a gyöngyösiek megmutatták, hogy szere
tik a Fájdalmas Szüzanyát. Azóta szinte nincsen nap, hogy va
laki ne juttatná el adományát a nemes célra. Gyakran érkeznek 
adományok a messzi vidékekról is a gyöngyösi Fájdalmas Szüz
anyána~. Az egész ország egy szí,vvel, egy lélekkel akar a dicső 
máriás ősök méhó unokái lenni. Es eljön az idő, amikor a vér
zivatarokban is fölöttünk és őseink fölött őrködő Mária ismét régi 
fényében tündököl. Sok kell ugyan még ahhoz, hogy a kegy
szabor díszes helyen, régi fényében ragyogjon, de amit már ed
dig is összeadtak a hívek, elég ahhoz, hogy a közeljövőben meg
indilljanak a megújitási munkálatok. 

Ha elkészül a kegyoltár és a díszesen megújított oldal
szentély, méltán rá véshetjük unokái nk épülésére, a jelenlegi nehéz 
idők hitvallását, azt, amit az egyik német dómon olvashatunk: 
"Akkor épült, mikor legdrágább volt a kenyér". 

-h-

T á bori levelezó-lap 
indult útnak messzi Oroszország felé. Egy kis elemista leányka 
irta a katona bácsinak, ki idegen földön harcol sok-sok ilyen 
kis leányért. A rózsaszinü lapon szép, gondos, zsinór betükkel e 
sorok állanak: Kedves Katona Bácsi! Meleg szeretettel gondolunk 
Magukra. Minden nap imádkozunk Magukért. Arra kérem a jó 
Istent, hogy minnél hamarabb térjenek vissza győzelemmel. Ujból 
nagyobb legyen Magyarország! S mi itthon nyugodtan hajthassuk 
álomra fejünket. Kezét csc',kolom, kedves Katona Bácsi. Petner 
Ida IV. oszt. tanuló. 
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Sok ilyen kis levélkét vitt el a posta. Lassanként megjöttek 
a válaszok is. A katona bácsik írták könnyes mosolygással, Ime,. 
nem felepkeznek meg rólunk odahaza! Ez a kis lap azonban 
visszajött egy hivatalos értesítésseh 

Petner ida IV. oszt. tanuló által ide megküldött tá b. lev. 
lapot hivatalos tisztelettel visszaszármaztatom, miután Szabó István 

honvéd, c. őrvezető, hazája iránti kötelességteljesités közben az 
ellenségtól kapott gyilkos golyó által 1942. évi május hó 9-én,. 
hősi halált halt. 

Kezünkben megremeg a papi r. Szemünk sarkában szétmor
zsolunk egy könycseppet Lehajtjuk fejünket és imával gondolunk 
azokra a drága, idegen földben porladó magyar szivekre. Elhagy
tak szülőhazát, szeretteiket Odaadták életüket, hogy idehaza 
sok-sok szöszke fej hajthassa le nyugodtan fejét az édesanya sze-

rető csókjával a homlokon a puha p4rnákra és álmodni tudjon 
békés mosollyal egy nagyon boldog Magyarországról. A Szabó 
lstvánok porladó teste pedig mag lesz, melyből egyszer valósággá 
sarjad az ldák, juliskák, Janesik és Pistikék álma. 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plébáni~. Augusztus 3. Elsővasárnap. Este 

6 órakor az Oltáregylet szenségimádási órája. Végezzük a 3. 

imaórát. -7. Elsőpéntek. Előző csütörtök délután 6-8 óráig gyón

tatás. A menház kápolnájában egész nap szentségimádás. -

l 3. Csütörtök. Fogadalmi zarándoklat indul a ;\látraverebély

Szentkuti kegyhelyre. Reggel 4 órakor a Szent Bertalan temp
lomban szentmise van a zarándokokért, utána szentbeszéd, majd 

indulás. A kegyhelyről visszaérkezőket l 5-én este 6 órakor a 

Kálvárián ünnepélyesen fogadjuk. Ve~yünk részt minél többen és 

minél jámborabban a zarándoklaton. - 15. Szombat. Nagybol

dogasszony ünnepe. A Szent Urbán templom búcsúnapja. A 

körmenet 8 Órakor indul a Szent Bertalan templomból, hol szent

beszéd, körmenet és szentmise Y an. 20. Csütörtök. Szent István király 

ünnepe. A Szent Erzsébet templom búcsúnapja. A körmenet fél 
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·g órakor indul a Szent Bertalan templomból. - 24. Hétfő. 
Szent Bertalan apostol ünnepe. Plébánia templomunk búcsúnapja. 
9 órakor Gyöngyös vá\os és egyházközségünk védószen~ének 
tiszteletére ünnepélyes körmenet, szent mise és prédikáció lesz. 
Délután 3 órakor ünnepélyes vesperást tartunk. 

Szent Ferenerend i plébánia. Augusztus 2.-án porciunkula 
búcsú. Előző nap déli 1 2 órától vasárnap éjféli 1 2 óráig teljes 

búcsút nyerhetnek mindazok, akik szentgyónást és szentáldozást 
végeznek és a szentferencrendi .. templomot látogatják, s ott a pápa 
szándékára 6 Miatyánkot, 6 Udvözlégyet és 6 Dicsóséget imád
koznak. A búcsút mindannyiszor megnyerik, valahányszor az elő
írt imát a templomban elvégzik. 1-én este 8 órakor szentbeszéd. 
2·án, vasárnap 9 órakor körmenet a kereszt körűl, szentmise és 
prédikáció. E!;te 7 órakor zárószentbeszéd és a káromkodás el
leni ájtatosság. - 7 -én elsópéntek. - 9-én, vasárnap 6 óra
kor a Rózsafüzér Társulat közös szentmiséje, d. u. havi sorsolás. 
- 13-án, csütörtökön indul a fogadalmi zarándoklat Mátra· 
verebély-Szentkut kegyhelyre. - 14-én, pénteken Nagyboldog
asszony előnapján szigoruböjt. - 15-én Nagyboldogasszony ün
nepe. - 16-án, vasárnap a lll. Rendiek szentmiséje, d.u. rendigyü
lés. - 20-án, csütörtökön Szent István ünnepe. Szentmisék rend
je ugyan az, mint vasárnapokon. - 24-én, kedden Szent Bertalan 
ünnepe. A Felsóvárosi Plébánia templombúcsúja. Fél 9-kor kör
menetben vonulunk fel a búcsúra. 

Anyakönyvi hírek. 
A Szent Bertalan plébánia terO.Ietén elpihentek az Urban : 

Kórdi János 56 éves. Holezer Lajos főjegyző 69 éves, Szalai Ferenc 
58 éves, Na~y L~szló 2 hónapos, Bikics julia 58 éves. Bádonyi Imréné, 
szül. Takács Anna 68 éves, Eperjesi jános 63 éves, Kerékgyárto jános 
70 éves, Mtksi József 2 és fél hónapos. - Házasságot kötöttek: 
af). Var~a l!ltván és Varga Erzsébet, - Pampuk Pál és Horváth Margit. 
Sallai Mihály és Gyuris Etelka. 

Szent Ferencrendi Plébánia. Az Urban elhunytak: Özv. 
Székely Andrásné 69 éves, Úlv. Besze Istvánné 8fl éves, Pruzsinszky 
Lajosné 67 é\·es, Donavár Andris 56 éves, Makács Ferenc 71 éves, 
Gyuris Mária 7 hónapos, Csiba Pál 73 éves, Szabó Bertalan ~O éves, 
Pataki lsh·án 82 éves. Házasságot kötöttek: Söti Sándor és Nagy 
Mária, Schneider józsef és Durnyi Anna. 
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Hírek. 
Augusztus 13-án indúl ez év

ben is zarándoklat a szentkúti bú
csúhelyre, hogy hosszú, fáradságos 
Út után Nagyboldogasszony napján 
ott lehessen a Szűzanya kegyhelyén. 
Valamikor. wk száz évvel ezelőtt, 
nagy veszély idején fogadta meg 
Gyöngyös városa ezt a zarándokla
tot. Azóta járja minden esztendö
ben változatlan hittel és a magya
rok Nagyasszonlába vetett bizalom
mal. Ma is van mit kérnünk. Ma 
is van keresztünk, amit e1éie viszünk. 
Tudjuk, hogy ezekben a ~ehéz idők
ben nemcsak a mi sorsunk dől el, 
hanem gyermekeinké is. Lesz-e bol
dog hazájuk és benne békés életük, 
élhetnek-e több kacagással és keve
sebb könnvel, lesz e családi tüzhelv, 
templom ~s imádság. ezek a törté
nelmi napok szabják meg. l\1int 
remegő gyermek húzódik éde!!anyja 
karjai alá, ugy menekülünk mi is 
ahhoz a Nagyasszoayhoz, kiben 
bízni s t·iben menedéket találni ugv 
megtanult népünk ezer esztend5 
alatt. 

25 éves házassági jubileumát 
ünnepelte jul. 14-én Fehér Glula 
szabómester és neje. Az ünneplő 
házastársak mögött ott állt két nagy 
fiuk, kik közül az egyik erre az al-
kalomra jött haza az orosz földről. 

Fehér Gyula tagja a Kat. Legény
egy lelnek, a Kat. Ént-kkarnak. fele
sége a leányegyletek ,·ezeté~ében és 
a Karitász Nöegyletben vette ki de
rekasan részét. Életük példaképe a 
becsületes, szorgalmas iparos polgá
roknak. Egész Gyöngyös katolikus 
társadalma szivböl kiván nekik sok 
boldeasággal gazdag esztendé.ít. 

Részvéttel értesültünk Bádonyi 
Imréné, sz. Takács Anna elhuny
táró!. A megboldogultban Szalay 
Ferenc, bonodsziráki plébános. 
városunk sz ü l ötte édesan v ját gyá
szolja. Az Ur jézus legyen jutalma! 

Köszönet nyilvánitás. Minda
zoknak, kik feledhetetlen jó felesé
gem temetésén mélyPéges fájdal
munkat jóleső résn·étükkel enyhi
tették, a család s rokonsá~ nevében 
l álás kötzönetet mondok. Bádon v i 
Imre. . 

Áthelyezésele a ferences Rend
házban: A gyöngyösi ferencrendi 
zárdában a következő személvi vál
tozások történtek: P. Réthy Meny
hért dr. Bajára került, helyébe P .. 
Német Lucius dr. jön. P. Boros
gyevi Imre káplánt a tartomán' főnök 
SiklóHa helye1te, helyére P. Oberten 
Odiló került Nyiregyházáról. 

Mátrafüreden a gyingyö•i vil
latulajdonoslik áldozatkész~ége ismét 
l~hetővé tette a n\ári lclké~zi álláe 
me~szerveús~t. lgv a nyaraleSk ~zá
mára minden Mp 'an szentmise. 
\'asárnaponként pedi~ '...; és lll óra· 
kor mutatják be a le;. Slf~ntebb áldo
zatot. Jul. 1.-)-töl :~1-ig Dr. Donáth 
F riayes, krisztinavárosi. káplán, au~. 
l-től pedig :11-ig F re;s József, az 
Emszó központi titkára látják el a 
lelkészi tee:1dőket G y on~' ös kedve!: 
nyaralé~hel~ én. - .. 

Városunk szülötte. Szabó Sán
dor. D) ir~gyházi k:iplán, mint tábori 
lelkész Oroszorsi ágban teljesit kato
nai szolgálatot. l\t1aaasztos feladatá
nak teljesitéséhez a Jó isten áldását 
kérjük. 



Gyöngyösi 

lparosokésGazdák HitelsiiEÖv. 
•ial az O. K. R. lacja Gyia11yisla 

betéteket már 1 Pengőtól elfogad 

kölc•öaökel elöayös lellételek mallett 
ayajl. 

t:'eslac~~ekk 

Pehely és vatta paplan 
készitését vállalom 

Kováts Gyuláné 
paplankészitö meater 
Kossuth Lajos u 16. 

- - - ........-------- ---.------ - -----

Alapítva : 1884-ben 

Kunsav Béla 
mézeskalácsos és 
viaszgyertyakészitó 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

-------- ~~~========== 

Mielött kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

meg Gzletemet! 
Kaphatók : gyapju és nyul
szőr kalapok minden mi

nóségben! . 
Javitások pon tos an és 

szakszerGen készOlnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10. 

Hungúla-nyomda nyomtatása, Gyöngyös. ,. "fula~do~os: Nijrinyi Ferenc 
BérU5· Czobor Milály Felelós szerkeszto es k1ado: Dr. Berút Ferenc 

· Felel3s nyomJavezet3: Czobor Mihály 
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E G Y H A Z ME G Y E li 

l ' l i TAKAREKPEHZTAR R. T. 
Eger-Gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös 

TELEFON: 230. 
Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit kölcsönöket, vállalkozásokat 
financiroz, átutalásokat gyorsan és olcsón teljesit Betéteket 
könyvecskére és folyószámlára elfogad és a legkedvezőbben kama-

toztat. 

"BOKRÉTA" 
könyv-, papír-, zene- és diszműkereskedés 

Gyöngyös, Kossuth-u. 3. 
A katolikus ifjuság és könyvbarátok könyvei, tankönyvek, iskolai és 

irodaszerek, diszművek, kegytárgyak nagy választékban. 

Ugyanou l\1arnitz lerakat Ugyanou 

T angóharmonikák. gombos és bécsi alaku harmonikák, szájharmonikák, 
egyéb hangszerek, zeneművek, rádió, gramofon állandóan kapható. 

Vitéz FÖLDI (Fógel) GYULA 

Teleloa: 
388 

óraműves, ékszerész és lát
szerész. Eteraa, Alpiae, Tellus, 
Wyler órák egyedárusit6ja. 
Óra és szemüveg különleges-
.. ségek 
Uvegcsiszolások. 
Szemiiv~gek recept szeriat is. 

-
Gyöngyösön 
Baai•z-t6r 8. 

Uj be lyiségbeo. G d k .. ''h, ,, az a or az. 
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