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XIV. EVFOL Y AM. 10. SZÁM. Gyöngyös, 1942. okt. hó. 

Háború és vallás. 

Most, amikor katonáink már hetek óta az első vonalban küz
denek a bolsevikiek ellen a keresztény és nemzeti Európa és 
benne Szt>nt István birodalmának fennmaradásáért, a családért, 
fiainkért, egyszóval a magyar jövendőért, az országon belül is 
mutatkoznak a háborus helyzet természetszerű tünetei. Egy világ
háború, korszerü »totális« háború idején a küzdelem nemcsak a 
a külső fronton folyik, hanem szinte párhuzamosan a belső fronton, 
a hátországban is. A háború egyszerre megváltoztatja az élet
viszonyokat, a javak megoszlását, az emberek magatartását a kö
zösséggel és önmagukkal szemben. A totá-lis háború a nemzet 
egész testi s lelki erejét igénybe veszi, mert csak teljes erőbeve
téssei lehet győzni olyan ellenséggel szemben, mely fanatizálva 
van a harcra s ki van vetköztelve emberi lényébőL 

Ha mindez igy van - kérdezhetné valaki - hogyan hoz
ható kapcsolatba a vallás a háborúval, azonkívül, hogy imád
kozunk katonáinkért, vigasztaljuk a sebesülteket és misét monda
tunk a hősi halottainkért ? Nem elég az, ha az Egyház támo
gatja és keresztesháborúnak nevezi a bolseviki Oroszország elleni 
háborút? 

A keresztlevél-katolikusoknak, ··az ünnepi - s kirakat - ka
tolikusoknak persze ez is elPg, hisz nekik már az is nagy haza
fiasság, ha borozgatás közben elénekelnek egy-két divatos, de an
nál giccsesebb háborús müdalt. 

A magyar katona kezében azonban ott:künn a keleti fron
ton nemcsak fegyver van, hanr>m ott a Kereszt is és rajta a leg
nagyobb és legszentebb Hősi Halott, a Megváltó, akit keresztre
feszítettt-k országáért, mely nem e világból való. 

A keleti frontról hazafénylő kereszt kemény parancsoka( ad 
a belső frontnak is. Nem ujak ezek a parancsok, maga_1 mon
dotta el az Üdvözítő, mikor a földön járt: 

- » Szeresd felebarátodat, mint tennenmaaadat « ;:- szól 
az isteni parancs. Ennek fokozott mértékű betartására fi
gyelmeztet a frontról felénk ragyogó Kereszt. 
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Szeresd felebarátodat, a harctéren küzd6 keresztény magyar 
testvéredet, mert az jobban szereti a többi magyart, a nemzetét, 
his% életét és egészségét áldozza fel érte. Hallgass a vallás sza
vára és az megmuta~a neked, hogyan tehetsz eleget ennek az 
isteni és nemzeti parancsnak. 

Segíts a hadbavonultakon és itthonmaradt hozzátartozó
ikon. A Vöröskereszt, a Bajtársi S~olgálat és a hatóságok lép
ten nyomon adnak alkalmat pénz, munka, téli ruha, könyvado
mányok juttatására. Ha csak a nélkülözhetót is adod, már tettél 
értük valamit l 

Önmegtagadást gyakorolj saját és családod életében, 
tudj lemondani és összehúzódni, hogy a kevésból másnak is jus
son. Türelemmel viseld a kényszerü korlátozásokat. 

Ne légy kapzsi s nyerészkedő, ha eladni valód van s 
ne használd ki a szükös helyzetet ár-, árú- és munkabéruzsorára, 
hogy meggazdagodj magyar testvéreid verejtékén. Hidd el, vérdíj 
az, rnely átkot hoz reád! 

Dolgozzál kettő helyett, mert még te vagy a szeren
csésebb, mert aki helyett munkát vállalsz, az most a Halállal 
csatázik! 

Higgy a Kereszt győzelmében, 
ni fog! 

mert a Kereszt győz
Dr. Márai György 

kir. járásbiró 

Az októberi Kat. Nagygyűlés szónokai: 
A ma~yar Kurir jelenti: Az Actio Catholica Országos Elnöksé

ge október 2 -8. napjaira Budapestre hivta össze a SO. Országos Ka
tolikus Nagygyűlést A magyar katolikusok ezidei táborbaszállásának 
három f5 nyilvános ülése lesz és mind a hármat a Vigadó összes ter
meiben tartják me~. Az első nyilváRos megnyitó gyűlést október 4,-én, 
vasárnap délelőtt 1 O óra :10 perckor tartják meg. Ezen a gyülésen fel
szólal Serédi Jusztinián bíbornok, Magyarorszig hercegprimása, Angelo 
Rotta c. érsek apostoli nuncius. Szinyei Merse jenő m. kir vallás és 
közoktatásügyi miniszter és Béldy Alajos m. kir. altábornagy az ifjuság 
honvédelmi nevelésének vezetője. A második nyilvános gyűlést október 
5-én hétfőn délután 5 órakor tartják. Ezen a gyülésen Gróh józsef 
ügyv~d. Wünscher Frigyes, az Actio Catolica országos alelnöke, Al
földi Dezső a budapesti kir. itélőtábla elnöke és Endrédy Vendel uó
lalnak fel. A harmadik nyilvános záró1yülést október ti,-án, kedden dé
lután 5 órakor szintén a Vigadó összes termeiben tartják meg. A zá
rÓiyűlésen Nyisztor Zoltán pápai kamarás azerkesztő, Drahos jános 



protonotárius kanonok, érseki általános helytartó, Petrovácz Gyula m. 
kir. kormányf3tanácsos, épitész, Shvoy Lajos székesfehérvári püspik é• 
Mihalovics Zsiamond pápai prelátus, az Actio Catholica orazágos igaz
gatója mondanak beszédet, majd a nagyayúlés három nyilvános tan4cs
kozása Serédi jusztinián bibornok, Magyarország hercegprimásának zá. 
rószavaival ér véget. A nagygyülés három nyilvános ülésére jeggyel 
lehet belépni. jegyek 50 fillértól 2 pengóig igényelhetők, de a legcél
szerűbb, ha mindenki előre, mind a hárem napra megváltja a jegyét 
az Actio Catholica országos szervezési szakosztályánál Budapest, IV.,. 
F erenciek tere 7. 

Gy6ngyösi származású és Gyöngyösön müllödött 
papok. 

Városunk sok papot adott már az egyháznak, azonkivül itt a Szent 
Bertalan plebánián is sokan megfordultak az elmult emberöltő alatt kö
lönböző · munkakörökben. Alább megpróbáljuk le közölni a Gyöngyössel 
kapcsolatban levő papok névsorát, jelezve a helyet is, ahol jelenleg tar
tózkodnak. A gyöagyösi születésúeket külön jelezzük. 

Aczél józsef apát, esperes-plebános jáezárokszálláson. Homonnay 
Miklós pálos szerzetes, tanulmányait végzi Pécsett. (Gyöngyösi születésü) 
P. Weidner Gottfried O. F. M. Gyöngyös. (Idevaló születésü) Bara
nyi András plebános Tiszasülyön. (Gyöngyösi születésű.) Bánhegyi Béla 
plebános jászfelsószentgyörgyön. Dr Bernát Ferenc pol g. isk. hittanár 
Budapesten. Bernolák Máté plebános Napkoron. Bobovniczky Gyula 
plebános Sajószögeden. Bódis Andor plebános . Tiszadadán. Császti 
Gyula Egerben a lajosvárosi plebánia szervezésével van megbizva. 
(Gyöngyösi.) Csékány Lajos plebános Tiszaeszláron. Czeglényi Pál ny. 
lelkész Egerben. Dankó Endre esperes-plebános Adácson. (Gyöngyösi 
sz.) Doboczky Gábor ny. plebános Rákosligeten. Fabriczius jános ple
bános Ctokva-Ományon. (Gyöngyösi sz.) Fincicky Béla ny. plebános· 
Kálbaa lakik. Dr. Halmos Hihály érseki tanácsos, igazgatója Egerben 
a tanitóképzó internátusnak. Dr. Hegyessy Béla apát fóesperes-plebános. 
Kenderesen. Horváth István esperes-plebános Balkányon. (Gyöngyösön 
született.) Szabó Sándor (gyingyösi születésü) jelenleg tábori lelkészi 
!IZol~álatot teljesít. Tábori posta !!Zám a 229 06. jéger józsef plebános 
Ajakon. juhász józsef plebáaos Ujfehértón (Gyingyösi születésü.) Kalo
csay józsef plebános Mátraballán. Karác~onyi józsef jászberén.yi káplán. 
Kató Ottó tanfelügyelóségi titkár, prefektus Egerben. (Szülei itt laknak) 
Dr. Kárpáti (Kiárik) józsef esperes-plebános Dévaványáa. (gyöngyösi sz.} 
Király Alajos plebános Ujhután. Koncsek jános káplán Egerben. Ko
renkó Bertalan plebános Hangácson. Kriskó László plebános Hódoscsé
pányban. Kusner István (gyöngyösi születésü) érseki tanácsos plebános. 
Csányon. Lipovniczky Sándor esperes-plebános. Keresztespüspökiben. 
Máté Pál káplán Püspükladányon. (Szüle; itt laknak.) Mednyánszky 
Mihály plebános Aldebrón. Melicher Sándor plebános Nagyfügeden .. 
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(Gyöngyösi.) Melicher Kálmán plebános Alsóáhrányon. (Sziatén gyöngyösi) 
Müller Jenő plebános Kömlön: Dr Nagy Sándor pleb. Tarnazsadányon. 
(Gyöngyösi születésü.) Nagy Antal esperes-plebános Balmazujvárosban. 
(Gyöngyösi születésü.) Nagy jános lelkéSl jászárokszálláson. Nagy jános 
káplán Mezökovácsházán. (Gyöngyöspüsköki születésü.) (~rébecz) Gáti 
Lajos káplán Apátfal ván. Csanád megye. (Gyöngyösi születésű.) Dr. Bo
dor józsef szentszéki tanácsos, esperes-plebános Kevermesen. Novák 
Antal plebános Viszneken. Pásztor István plebános Mályiban. Pávay 
(Péró) Sándor káplán Diósgyörben. Pomaházy Gyula karkáplán, leaény
egyJeti másodelnök Egerben. Rácz Imre káplán jászalsószentgyörgyön 
(Gyöngyösi.) Rácz Pál esperes-plebános. Oroson. (Szintén ~yöngyösi.) 
Schlosser jános plebánc.s Kálban. Sivák l::h·án jelenleg tábori lelkész, 
N yiregyházáról v oa uh be. Szalai Ferenc plebános Borsodszirákon. 
(Gyöngyösi sz.) Szarvas józsef lelkész Hangácsán. Szász Károly plebános 
jászszentandráson. (Gyöngyösi). Szita Mihály plebános Apcon. (Gyöngyösi 
sz.) Tóth Antal plebános Zalkodon. Tököh i Imre plebános Mátrade
recskén. Turi Sándor káplán Polgáron. (Gyöngyösi sz.) Dr. Turtsányi 
Ambrus érseki tanácsos, internátusi igazgagtó Egerben. Varga Sándor 
esperes-plebános jászalsószentgyörgyön. (Gyöngyösi sz.) Neumayer Károly 
hittanár Veszprémben. Tóth Alajos káplán Sashalmon. Száraz jános, 
valamint Lehotay jános plebánosok a székesfehérvári egyházmegyében. 
(Utóbbi· négy szintén gvöngyösi.) P. Schali Elek O. F. M. E~erben. 
Szabó Antal prépost Kerecsend. P. Medveczky Medárd O. F. 1\1. 
New-York. Zakkay józsef plebános Taron. 

Fentebbi felsorolásban a legutóbbi áthelyezéseknek megfelelő Yál
tozásokat már figyelembe vettük. 

Mire forditjuk az egyházi adót? 
(Ki,·onat az e~n·házköL!égek 1942. május 8 .-án tartott gy ülésének a jt'~:yzökcnyv(, l,;i(,) 

Szent Bertalan templom uj kikövezésére és az oratórium belső be
rendezésére .t:>OO P. -- Szent Erzébet templom belső tatarozására 
500 P.-Templomi ruhák javitása és újak beszerzése ;)UO P. - Temp
lomfűtés berendezésének elsö részlete ()f)OO P. T emplomfütés a feren
ceseknél 7:-,oo P. - Ferences templomban szélfogó ajtó l :lOti P. 
Egyházközségi fizetett munkatárs, adókezelő, pénzbeszedő, továbbá az 
együttes kezélésbeR levő adatokkal foglalkozó városi tisztviselő díjazá
sára ll il lll P. · Ugyanetekre a fe~t~nces plebánián ! If 1(1 P. Ference
seknél Egyházközségi nővér dijazására ~1)\) P. - Berendezések, aJ,j_ 
könyvek, nyomtatványok, adóztatási összeirások, felszerelé11, irodabútor 
Szent Bertalan plebánián 1-100 P. - Ferencesek plebániáján 200 P. 
Országos kat. közmüvelödés felddatokhoz való hozzájárulás eimén a 
f!!rences plebánia részéről mla;) lélek után á 4 f :!.77 P. 40 f. 
Enekkarok támogatása Szent Bertalan pleb. 400 P. - Ferences plebá
nián szintén 400 P. - Szociális célokra, elsőáldozók re~~elije, szegény 
gyermekek imakönyve stb. a Szent Bertalan plebánián 400 P. -- Fe
rences plebánián hasonló eimekre 1022 P. UO f. - - Gyöngyösi szár
mazásu papnövendékek támogatására 200 P. -- Katolikus mozRalmak. 
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Katolikus T udósitó, sa j tó, búasújárások, A. C. előadások rendezésére a 
Szent Bertalan plebánián 900 P. - Ferences plebánián 400 P. -
VégMszeg 30.000 P. - Ebből a Sent Bertalan plebániáé 
17.000 P. - a Ferences plebániáé pedig 13.000 P. Mindenki láthatja, 
hogy amire forditjuk az egyházi adót, az valóban fontos és kizhasznú 
dolog. Nyilvánvaló, hogy megdől az a hamis, de mégis sokszor han
goztatott felfogás, hogy az egyházi adó a papság javát szolgálja. 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia. 

Oktélber 1-én csütörtökön d. u. 3-6 óráig gyóntatás. 6 
órakor az első rózsafüzér ájtatosság. Az egész hónapon át vé
gezzük ezt az ájtatosságat hétköznapokon este 6 órakor, vasár
nap pedig d. u. 3 órakor. - 2.-án első péntek. A Menház ká
polnájában egész nap szentségimádás. - 4.-én első vasárnap. 
Este 6 órakor az Oltáregylet imaórája. Végezzük a 14.-ik imá
dási órát. - 6.-án, kedden az aradi vértanukért gyászmisét mon
dunk d. e. 9 órakor. - 22.-én, csütörtökön a Szent Bertalan 
templom felszentelésének évfordulója alkalmával d. e. 8 órakor 
ünnepélyes szentmise van. - 25 .-én, a hónap utólsó vasárnapján 
Krisztus Király ünnep<;. - 31 .-én, szombaton az utolsó rózsafü
zér ájtatosság.- Érsek Urunk körlevele alapján közöljük a hivekkel, 
hogy a háború tartamára hamvazószerda és nagypéntek ki
vételével a többi bőjti napon felmentést nyertünk a bőjt alól. 

Sze nt Ferenerend i plebánia. 
A hónap minden hétköznapján reggel a 6 órai szent mise 

keretében rózsafüzér ájtatosság, lorettói litániával és s1entségi ál
dással. Vasárnaponként d. u. fél 5 órakor tartjuk a rózsafűzér 
ájtalosságot. - 2. Péntek. Első péntek. Előző este 5-tól és kora 
reggel 6·tól gyóntatás. - 4. Vasárnap. Szent Ferenc rendala
pítónk ünnepe. A 9 órai nagymise elótt körmenet. D. u. 6-kor 
szentbeszéd és megemlékezés Szent Ferenc hal:iláról, utána rózsa
{ üzér ájtatosság. A d. u. fél 5 órás litánia kivételesen elmarad. 
- 6. Kedd. 8-kor szentmise az aradi vértanuk emlékére. -
J J • Vasárnap. 6-kor a Rózsafüzértársulat miséje, d. u. litánia 
után pedig titoksorsolás. - 14. Szerda. 9-kor szentmise Vak 
Bottyán kuruc generális halálának évfordúlója alkalmából. - 18. 
Vasárnap. 6-kor a lll. Rendiek miséje és d. u. litánia után rendi 
gyűlés. - 25. Vasárnap. Krisztus Király ünnepe. Hadigondozó 



6 (;göngyöli A.aloliifu1 ~udó1íl6 

vasárnap. - Minden kedden reggel 6-kor szent Antal mise, este 
6-kor litánia. Minden szombaton és vasárnapokon a litánia fél 5-kor 
tartjuk meg. 

Anyakönyvi hírek szeptember hónapról. 
Házasságot köt6ttek a Szent Bertalan plébánia te

rületén: Pampuk István ·és Kovács Rozália, lstvánfi Imre és. 
Munkácsi Valéria, Völler László és Kovács Anno, Szóke György 
és Tóth Erzsébet, Székely István és juhász Ilona, Hegede Jó
zsef és Hannos Etelka, Rigó János és Szalai Erzsébet, Nagy 
János és Jakab Margit, juhász József és Mádi Rozália. - El
pihentek az Urban: Csomós Antalné Bognár Margit 64 éves, 
Pászti András 1 éves, Buda Ilona 7 hónapos, Dutka latvánné 
Szlovencsák Valéria 76 éves, Mikulányi Ferenc 50 éves, Pa
taki László 5 hónapos, Vernyihel György hósi halott 24 éves, 
Vincze Erzsébet 3 hónapos, Kovács Sándor 7 5 éves, Kisbárány 
Miháty 46 é'ves, Pavalek Pál 92 éves, Kelemen János 51 éves, 
Eperjesi József 7 1 éves. 

Há zassigot kötöttek a Szent Ferenerend i plébá
nia terület én: ifj. Káposztás Ferenc és Rusznyák Ilona, Ko
vács László és Horváth Gabriella. - Elpihentek az Urban: 
Hajnal józsef 3 hónapos, Harmann F erencné sz. Nagy Mária 
83 éves, Bartha Károly 5 hónapos, Szabó jános 1 éves, Mát
rai István 6 éves, Kiss István 71 éves. 

Hírek. 
Az új váci-püspök Dr. Pétery 

(Petró) józsef, e~ri prépost-kanonok, 
plébános lett. Őszentségének, XII. 
Pius pápának választása az ősi egri 
egyházmeayének ezt a kiváló kép
zettségű, nemes papi egyénisé~ét 
emelte Vác püspöki székébe. Dr. 
Péteri józsef sokáig volt az egri 
szeminárium lelki igazgatója és egész 
papi nemzedék került ki a keze alól. 
Uj egyházmegyéjébe kisérje el a 
mi imádságunk és adja rá áldását a 
Mindenhat6. 

l Száz éves jubileum. Az asz
talos és lakatos céh szeptember 6-
án ünnepelte meg zászlószentelésé
nek centennáriumát. A Szent Ber
talan templomban ünnepi szentmise 
keretében megáldatták az ősi zász
lajukra készített új disz-szalla1ot. 
Szentmise után az ipartestületben 
diszgyülés volt. A szép multú céh 
érdemes tagjait a hagyományokat 
tisztelő ösi katoliku• város tánadal
ma szereleltel köszönti. 
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József Ferenc királ y i herceg sze p-
. tember 9.-én itt járt városunkban. 

Fel kereste a Szent BertalaD templo
mot és a magával hozott orgona
kottákból sokáig oraonált a mi hires 
orgonánkon. A királyi herceg nagy 
elismeréssel nyilatkozott már több 
izben is erről az elismerten pompás 
hangszerről, hisz nem először ját· 
~zott már rajta müvészi módon. 

Planleó János, aki több mint 
három évig volt a. Szent Bertan 
plebánia káplánja, Ersek Urunk el
határozásából Gyöngyösről N yiregy
házára helyeztetett. Az eltávozott 
szerény, kedves papi egyéniséget, 
aki szép munkakörét előbb az is
kolákban, majd pedi& a plébániai 
iroda vezetésében nagy hozzáértés· 
sei és lelkes buzaalommal látta el, 
őszintén sajnáljuk és új állomáshe
lyére Isten áldásával kisérjük. Utód
jául a Főpásztor Debrey Ferencet 
helyezte jászberényből, mivel azon
ban közben Debrey Ferenc id.lelkészi 
kinevezést nyert Egerszólátra, Plan
kó jános utódjául Pártos Péter tari 
id. lelkész került ide. 

A ferences ptebániáról is sze
mélyi változásról kell beszámolnunk. 
P. lamás Alajos lelkes és szép te
hetségű zenész-ferences, ilyenirányú 
továbbképzésre Budapestre nyert át
helyezést. Helyére P. V értes Ho
nor ICerlilf Csongrádról, az iroda
vezető· káplán tisztség betöltésére. 

A jelen háberús helyzet elle
nére is igen jól sikerült a ference
sek Aranypietáiának bucsuja. Mesz
sziről, az ország minden részéből 
jt;ttek a hivek, hogy könyörlgjenek 
a Fájdalmas Anyához. Kb. H ezer 
ember sereglett lssze. Ezúton is há
lás köszlnet mindazon gylngyösi 
csa!ádoknak, kik vendégszeretetükbe 
fogadták a zarándokokat. 
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Az egész évi Karitász-uzsonna
jegyek megváltásáért Dr. ICsengó 
Nándor tanügyi f3tanácsos, gim
náziumi igazgatónak a Karitász 
vezetősége ezuton is kifejezi köszö
netét. 

Amikor a Vöröskereazt gytlj
töi . utadat állják, katolikua 
testvér, érezd át, hogy soha 
sem adhatsz eleget a hazá
nak és azoknak, akik measze 
földön véreznek érted ! Adj 
és ismét csak adj, valahány
azor csak kérnek ! Adj azi
veaen éa adj azerényen ! A 
győzelem, a magyar vér és a 
boldog holnap minden áldo
zatot megér. 

-----------~-- ====== 
A karitászhölgyele Eegyesülete 

pár hónapos pihenés után megren
dezte első ozsonnáját. Hangsulyozzuk, 
hogy ezek az ozsonák nem a höl
gyek szórakozását célozzák, mert a 
mai nehéz időkben mi elleneznénk 
igy elsősorban ezeket az összej6ve
teleket, hanem minden fillér, ami itt 
befolyik, kizárólag szegényeink meg
segítésére szolgál. Ez alkalommal 
Eayesületünk Máriái (Csépányné, 
Fischlerné, Hidasyiné, lllésné, Mé
szárosné, Pongrácz M., Urikné) a
jánlották fel az ozsonnát szegényeink 
javára. lsten fizesse meg nekik. P. 
Aladár házfőnökplebános pedig a rend
kivüli időkben megkivánt,szeretetmun
kákról beszélt. Székely Adám VIII. 
l· t. két szép költeményt adott elő. 

Adomány. A Szent Erzsébet 
templom kifestési k6ltségeire Magyar 
Sándorné úrnő {Honvéd u. 13.) 20-
p -t adományozott. Szép tettéért ju
talmazza meg az Ur. Adományát 
hálásan köszönjük. A Szent Erzsé
bet templom restaurálására 1500 
Pengőnk van. Ennyivel azonban 
manapság nem lehet megindulni! 
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Papilyülés. A közép-patai espe
resi kerület, ahová tudvalevőleg 
Gyöngyös is tartozik, évenkint ta
vasszal és ősszel szokásos papigyülé
sét ezuttal Gyöngyishalászon tartotta 
szeptember 22.-én. Nem árt talán 
megemliteni, hogy a közép-patai es
peresi kerülethez a következő közsé
gek tartoznak: Gylngyös, Tarján, 
Solymos, Oroszi, Atkár, Visonta 
(Halmajjal) Markaz, Abasár (V e
resmarttal) és Halász. Esperesünk 
Rag ó Ferenc abasári plebános, aki 
már több mint fél évszázad óta lel 
kipásztora községének. 

Dezséri Bachó László, városunk 
neves történésze, olyan munkávallé
pett a nyilvánosságra, aminek ország
szerte viszhangra kell, találnia. 
A zsidóság térfoglalása Gyöngyösön 
Hl18 előtt és után, napjainkig c. 
két köteles, egymással szorosan ösz
szefüggű könyve a józan tárgyila
gosság hangján, az adatok me~győzö 
érveivel készült. Bőségesen tárgyalja 
katolikus intézményeink szerepét is 
az elmult időkben, amikor hősies e
röfeszitéssel küzdött a keresztény 
magyarság városunkban is, hogy ér
vényesítse minden vonalon életi
gén.yeit. Az alapos és komoly mű 
ára :l Pengő. Olvasóink fi~yelmébe 
ajánljuk. Rendkivül érdekes, lebi
lincselő, de elszomoritó korrajza a 
közelmultnak. 

Sarolta nővér hazatért. (A 
1\<tária Valéria Intézet Sarolta nevű 
kedves nő vére 1 B..f2 szeptemberében 
jobb hazába költözött.) Tizenhárom 
évvel ezelőtt tele fiatalos erŐ\'el, élet
kedvvel kopogtatott a gyöngyösi 
Mária Valéria zárda kapuján egy 
finommosolyú, halkszavu irgalmas 

növér. . . . Sarolta né5vér. lsten és 

a Szüz Anya iránti naay, bensőséges 

Gyöngyöli Katoliku& 'l:udó&ít ó. 

szerelele inditotta arra, hogy erőit, 

képesséaeit, ügyességél a legszentebb 
cél szolgálatába állítsa. Nővéreinek 
mindene ,·olt. Minden kérésre IDO· 

solygó igennel válaszolt, soha sze
retetszolgálatot vissza nem utasított. 
Amikor látszatra vaserős szen·ezetél 
alattomos betegség kezdte ki, ujra, 
meg ujra szembeszállt vele, ujra, 
meg ujra talpraállt, munkába fogott. 
A betegség azonba!) mégis erősebb 
volt és amikor az Ur elhivta magá
hoz a tulvilági boldog országba, mint 
az isteni Mester odaadó szivü hüsé
gese, nyugodtaA, szivesen, boldogan 
indult haza. . . . Amig közöttünk 
járt, csendes, halk, szerény járásával 
alig vettük észre mert kedves, sze
lid, rejtőző lélek volt . . . Most 
azonban nagyon érezzük, hoRy nincs 
velünk, hogy hiányzik ... Hisszük 
azonban, nagy, rendithetet len hittel, 
hogy tálátkozunk és a mennyei vi
szontlátás reményében bucsuzunk tőle. 

A hítéleti kurzus tavalyi, nagysze
rűen bevált előadásait ebben az e~
teadöben is megrendezzük a Ku Itur
házban minden hó utólsó csütörtökén, 
este, pontosan (l Órai kezdettel. Első 
előadás októberben lesz. Szeretnénk, 
ha városunk assz~nyain kivül a fér
fiak is érdeklődnének a komo' y de 
gyönyörŰ témák iránt, amiket oly 
pompás knnnyedség~el és mély tu
dással dol~oznak fel az előadó Urak. 
Ezek az ~gyetemi stilusú előadások 
kell, hogy több hallgatót vonZl.anak ! 

Az Emericana októbf"ri gy ü lé
sét 13.-án, kedden d. u fél 6 óra
kor tartja a Szentkorona házban. Ez 
alkalommal P. König Kelemen fü
leki ferences plebános ta1 t előadást, 
melyre a tagokat, vendégeket és az 
érdeklődöket szivesen látja a veze
té5ség. 



GyöJa«yö•i 
lpal'6s61t él Gal'.dalk il!itel••lv. 
•lat .. o. K. B. ta.;a ·07l•&llila 

. bltlteA~ mtil· 1 P~ttA41hl ~ tibRAd 

lllll:lllillllitit ..... ylli ......... lt .. dett .,.,l 
Pehely é• walta papJaa 

készité.-ét W&llíl.löM 
KovÁt• CyalAné 

papladk6szitéi mé•tt!r 
~-···v• U 16. . 

~~~~~~-~~~~ 

l Alapítva: 1884-ben Mielőtt kalapj't besze
rezné, jöjj~n el és nézze l Kunsa y ~é l a mee &zletemet! 

mézeskalácsos és kaphatók : oapju 's "nyul-
viatt11~i1jak&tit3 szőr kalapok minden mi· 
M~zsütetnény• nőséeben ! 

. méhviaiz, Ja VÍt,sok p 0 D t'o S & n és 
teQlplomi gyertyá~ nagy izlikszerflen késztilnek ~ 

::=:!~ba~~ •nandÓáb Kriszt l.ajos 
Gyön•t&•, 

Zita lliráiJaé a. 6. GyönjJis, 
Kossuth-u. 10. 

Hungária-nyomda nyomtatáaa. CJöDJt6s. . .. T uli· · : Nijrinyi Ferenc 
BérléS: Czobor Mihály .Felel3s szerkesztéS és kiad6: Dr. Bemát Ferenc 

Feleflt .nf0ÍIItlavezet3: Cnbar Mili6tJ 
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TAKAREKPENZTAR R. T. 
-

Eger-Gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös 
TELEFON: 230. 

Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit kölcsönöket, vállalkozásokat 
financirez, átutalásokat gyorsan és olcsón teljesit Betéteket 
könyvecskére és folyószámlára elfogad és a le«kedvezóbben karna-

laztat 

, 
,,BOKRET A'' 

könyv-, papír-, zene- és diszmükereskedés 

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

irodaszerek, disz~űvek, kegytárgyak nagy- választékban. 

Ugyanou Marnitz lerakat Ugyanou 

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

Vitéz FÖLDI (Fógel) GYULA 

Telefon: 
388 

óraműves, ékszerész és : lát
szerész. Eteraa, Alpiae, Tellas, 
Wyler órák egyedárusitója. 
Óra és szemüvec különleges-
.. sé gek 
Uve~csis~olások. 
Szemüvegek recept szeriat is. 

Gyöngyösön 

Uj helyiségbe&. G zel .k .. ''h' ,, a a or az. 
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