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\'.l 1,í,ib)r, t:1h:1 ir!<\/. ~e volt, b:J!d;)tTok vohr1.k az ernb: r(>k 
,J n 

>. .. t~lll r .. ip,_i.-1. ,í>r: ug .;·.!n, hi,:z ;;zcg~nys·:~r /c." nvomor n;1:ld!'' volt, 
... .. .... ~ , J o 

l r ; . l .. : ·,. .• . . ·,, l'.. l . l ' ' d l .. ,. ' • • 
· 11 o ;1 • • ,, • · "'' ( ~~ Vl~LOII:-' ago~~,:m :rwgL.; tu tak oruim, azok, , . . I 
.... ~!:.;. a ::Zt·!·t c-:t~, Ili: :c·~·.· né r·gyrn3sra találtak f.s e~yr11iJs ~~~:mc:be 

í'O(.'/:c·~. \·:~:.,·•ii~-Jr, t:.iL1il iga:L ;;·~vc·~~. :.tn,ik·H a.~ <l.:~'.·cnt ködbo
IC•:!_: .. ,. :~.,j!;<di<.i l'il(;!tc+. me~úndu·t 21. c~alácl apr<•J'il -- nac,, .. ;il és . ~ ~ .._. b./ J 

t' ;1•ei:!1 k iinÍt !t·:it f.·~~ld()?,~áoual én• kt·I:Ji a r;wavéíhó-várás !:iZent 
~- b..J o 

d.tlat. \'d.ur.ik.>~. e·~,. Ilt't:t if- (/;v.:'lfl nclp\c·n mes~;i n:ultban. örö-
, ' - 0. 

md ,!k;nt<tk t·~vmás;lc~!~ nlwnti L-11<ic~onyrd az emb;:~r{·k. Titkon 
~p~roii.ak, 6,\ li;ti•gd:d:. <~j:-~nJ2•~okat vet kk, s várták al éjtszakák 
Ejtszakáját, ho.;:: y sle· n: ~~mJ,;~aéssd vc~yék körü! a Fát, ar:~ti na
gyotJ ; :~6ó:a már <l ::;ze;l~ c:,tc örökszép szimbóiuma. Hogy is volt 

i.'' t ,., .. l ')\'".l ll k l" k k . ' csa""=" :..rn et-.s<'un ~-e meg. 1 e~:g 1a gattun aze otl so -so rorate-
misét. Egy t·sk beth!eherne~ck is kopo~:la!tak hozzánk, s mi öröm
mel l:ntuk ki elCttük sli\·ii<d ... és otiÍ1o1:ünk kapuját. Aztán elmult 
az advent, s !Iti lstennd megbékélve, Krisztus fehér kenyerével 
eg~·esü:ve ~ártuk a kicsi Jézus áldott szült'tését. Kigyujtottuk a 
karácsonyfa gyertyáit és nem hittük, hogy eljön egyszer egy idő, 
amelyik ezek--kel a gyertyákkal is-kényszerűségből-takarékoskodni fog. 
Gazdagon megajándékoztuk egymá~t, hogy az lstengyermek gazdag 
ajándékait némileg is kifejt'zzük. Es hová lett azóta a gazdagság? 
~-lová lett a nyugalom, hová a béke, a család megboatatlan, 
harmonikus egysége, hová?? 

A fak, a beszédes, illatos, kis fenyők eljönnek ugyan az idén 
is a havasok tiszta magasságából, de oly riadtan nézik a városok 
vásári zsivaját. Más lett az élet egészen! Hülnek a szivek, a sze
retet alvó, vagy száműzött vándor lett és a családok egysége 
megpattant, megpattantotta a háború. Ki itt, ki ott áll meszi ha
vas tájakon s karácsonyeslén az otthonról álmodik... S vannak 
glyanok is, és sokan vannak már, akiknek csak a feltámadáskor 
érnek véget álmaik. 

S mi mégis várunk téged szent Karácsony ... Várjuk, hogy 
újra mesélni f~gsz gyermekkorról, elsüllyedt multról és várva-várt 
jobb világróL Es nem feledjük el dalaid, mikben a béke muzsi
kája cseng, a békéé, amit te hoztál a világia, bethlehemi Kisded, 
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csak amit mi nem tudunk, vagy nem akarunk megérteni ... De, 
ugye eljön még egyszer számunkra a régi, szép karácsony~ Ó, 
mondj igeat erre a vágyra, fehér in1ecskés, kis jézuska ! 

Duklai László. 

Gyöngyösi frontkatonák leveleib,l. 

Igénytelen tábori lapok szünte~en áramlása jelzi a harcosok 
-és az itt h Jn világa közölt fennálló kapcsolatot. V árj uk, remegve 
várjuk a zöld lapocskák érkezését, mik me~szi országok, rombolt 
otthonok, felszaggatott mezók felett érkeznek hozzánk és hozzák 
a boldogító hírt, hogy írójuk él és a lelke, gondolata haza jár. 
Nemcsak családi vonatkozású üzenetek jönnek a tábori postán, 
hanem Ír a jóbarát a jóbarátnak, sót megszálai a levelekból a 
katolikus lélek, a hagyományosan vallásos gyöngyösi lélek is és 
felkeresi papját, lelkipásztorát, s emlékezik az itthon vallásos él
ményeiről, a Szent Bertalan templomról. harangzúgásróL orgona
bugásról, minek ott kinn, idegenben csak fájó, de Így is boldo
gító, vígasztaló, lelket melegító emléke él. 

Nemrégen a rádióban hangképet kaptunk a gyöngyösi Szent 
Bertalan templomból. Nem is mertük remélni, hogy hallani fogják 
ezt Oroszországban is és hallatára melegebben dobban majd haza 
a lélek. Hallották mégis, amint Mikéta Dénes tüzérfőhadnagy 
levele igazolja. (Táb. posta ?30172.) 

Pátzay János karnagyunknak írja" Nagy élvezettel hallgat
tuk tegnap este a rádióban, az orgona játékodat. Közel egy fél 
éve annak, hogy utóljára hallottuk a Szent Bertalan templom 
orgonáját, de egyáltalán orgonaszót. Annál nagyobb örömet kel
tett a tegnapi játékod. Láttad volna, milyen csendben ülte körül 
tegnap este a nép a rádiót, a "téli szállásunk" nappali szobá
jában. A föld felett ágyudörej. lenn a föld alatt pedig az or
gona lágy, simogató, majd pedig diadalmas, ünnepi hangja. Na
gyon köszöoöm azt a negyedórát, ami alatt elfeledt ük. hogy a 
fronton vagyunk és szerelett városunk szép templomában éreztük 
magunkat" 

Kóródy István tizedes (Tábori posta2 57118) a következó 
szép levéllel kereste fel Plebánosát" Lelki Atyám, mint magyar 
katolikus megborzadva járom ezt a végtelen orosz földet. Meg
döbbenve tapasztalom, hogy az itteni nép a vörös rémuralom 
következtébP.n a vallást félredobva, Istent nem ismerve, valóság
gal állati sorbaa él. Gyönyörü szép templo: ok lerombolva álla-
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nak, vasy istállóknak, közraktáraknak vannak átalakítva. Környé
kült csupa gaz, szenny, dudva. 

Mi, magyar katonák, harcaink közepelle is és vészes, setét 
éjtS7akákon át kérve kérjük a nagy Istent, hogy a mi szép hazán
kat óvja meg minden káros eS1mét61, amely országokat és milli
ókat tud a legborzalmasabb sorsba dönteni. 

Amelyik ember a vallását nem becsüli és Istent káromolja,. 
jöjjön ide a Don partjára, és biztosan tudom, hogy megtanulja al. 
Istent imádni, s vallását a halálig szeretni. 

Mint vallásomban hű szolgája, marddok hazafias tisztelettel" 
A harmadik levélb61 is a magyar honvéd öntudatos büsz

kesége hangzik és a gyöngyösi polgár vallásessága szól. 
"Köteleségemnek éreztem, hogy kifejezzem büszkeségemet, 

hogy mint magyar honvéd, a haremezón hazámért és hitemért 
küzdhetek. Mindennapi imáimban kérem az Istent, hogy tartsa 
meg városom népét erőben egészségben papjaival együtt. Fele
ségemet, gyermekemet, szüleimet, testvéreimet hagytam otthon, 
mégis öntudattal küzdök a vörös horda megsemmisítésén. 

Ide a messzeségbe lassan jut a posta, a csomag meg még 
ritkábban, pedig nagyon jól esik a haz.1i. Mi mégis imádságot 
kérünk inKább, az otthon imádságát, hogy az Ur Jézus minél 
hamarabb, győztesen vezethessen haza minket. 

Kérem Prépost Urat, tolmácsolia hiveinek, hogy szent val
lásunkhoz való törhetetlen ragaszkodással, minden iegyekezettel azon 
vagyunk, hogy a bolsevizmus szörnyü veszedelmét távoltartsuk a 
hazától. városunktól, de nemcsak távoltartani, hanem megsemmi
siteni is igyekszünk és hisszük, ez sikerül is!'' 

Maradtam katoliitus köszöntéssel Kocsis Fe rene szakaszvezetcS. 
(Gyöngyösön lakik: Papföld, Diófa-ut 2. Tábori posta 230130.) 
Derék gyöngyösi katonák, az lsten óvjon bennetekel és hozzon 
vissza ebbe a városba, melynek polgárai minden nap kérik érte
tek az egek U r át! 

Ismét a Szent Erzsébet templom. 
Sokak igaz örömmel látják, hogy a Szent Erzsébet templom 

körül, Gyöngyösnek legmostohább sorsú temploma körül. derülni 
kezd. A pénz, ami néhány hete még csak l 300 P volt (bank
ban, a templom festésére félretéve), megkétszerez6dött már azóta, 
sót mire e sorok napvilágot látnak, eléri a 3000 P·t. Pedig nem 

• történt ;óformán semmi, csak kicsit elkezdtük ezt a templomot 
sűrűbben és hangosabban emlegetni. És a szívek {no meg az er-
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szények is) megnyiltak és az az érzésünk, hogy a jóság aktivitása 
mé(l továbbra is t;:a~ani fo\.! . .., . 

Noven.b·r 15.-e óta ujra őrinük itt az Olt<iii~•('!1tsiget. rni-
vel é\ villany\·iL,git,1·~ hevt"t~tt~s~v::·l mego!dt'dott il! öröklcimp't 
kérdl~~e is. l\1edw~uLv Ján.,-;, s7~rnvev/}:-:égi ftnök mq:találtr-t a 
módját, hogy a vi!LHI~·vii,:gitá.~ h" vett-"r(·sévc>l kapcwhtos külls(:~~·k 
b. . l k l. . l ' • . ' .. , f" 'kl l' tztnsitva egyene . 1"-<ipde ''.: J·H1o~; rn·'Tnl)..;: a ovctde ·ot· va o 

kapcso!ásn:d részc~Íktt bt·nnüakci jeit·•'ltf-kcnv a:~~·agi támogrtlá~
ban An2. \s,;y é:; \'·i,·tena c~g j('•fur•oán önki>li·:;:~,~i ;:\ron po:npás 
és gyors rnunk.it v~·gLett. Ai:1r.cL~kba kaptuk a cégtt')! a kórus 
két lárnpi.ját, vz\lamint a L'nusf· iiúónál eihelrezett i·gt.t Í-;. 

V , . l, l' ' ' ' l 'll' l , argan ! L.a-;1 o pom r':'~. crt.·!\f's .ron z csr art il( :om<w -·ozott a 
templomnak. Az in<":kméo•·s l;1n'll<.Ít Füleky ,lót~t{ mÍÍ~laki ti~:>tnek ko
:;zö:lhetjü~. A bei<ir;;t:!,l t>;h~Lt'l~"'l f-::f..) Bar<íth T1bt•r aj;ndda. Az 
orgona j<\tékasztala mn~~·· iL1··:t ·.~.:nak !t·!w!ő~é·gét Rei.;'- Jakab rk. polg:hi 
iskolai tanár seClitette eli) a<.!cm,Ín\f. .. :.l. t-\ ~~. krnt·,(··~ en Duklai Láqlt) 

~ . .. 

h l 1 ' " A 1 • · ' l ·11 .,. · ' E k k l , eyezteklt e. egot. .z o.tatra 1~ "'~:ii vr .an .\Jil~Jlös. _.r.nl" · ·· tse-
geire Heimich Jáno: kó~há:i t1s7J és P,iuay J.tnos b,, nag' Lldakc:zlak. 
T er v be vettük egy mási:< cs r i If. r fels1.erelé~ét is Ennek ke. hségeit Bet ta 
Boldizsár zaránki kisgazda viselné. 

A sekrest y e b:.:torzatának átfestése pompásan si került. A Hegedűs 
testvérek komoly és eredményes munkája ez. Ro~dány Lajos építő

mester valósúnüleg pár nap mulva teljesen elkészül a sekrestye kijavítá
sával és újrafestéséveL A ré~i rom és omladék helyett igen vigas1taló 
látvány már e1. is. Ö maga is 50-P -t adott templomunknak. 

A templom belseje egyenl0re a freskó meghagyásával telje!en 
egy szint, valónínüleg a fehéret kapja majd. Enel eltűrik a regJ sze
gényes, kopott bei•Ö és miután a fal szigetelve is lesz, derült, kellemes 
benyomású lesz ez a szomorú templom. Erre azonban csak tavaszra 
kerülhet már a sor. 

Minden reményünk meg van arra is, hogy a sokak által, soktzor 
felemiített korhadt kerítés ~égleg eltávo!ítódik a templom körül és par
kosilva lesz a templom környéke. Ez Makrányi Gyula polgár
mester Urnak is a terve. 

Alább közöljük hálás köszönettel azok neveit, akik az 
utóbbi időben a Szent Erzsébet templom céljaira adakoztak. 

GJ16ngyösi Gazdák és Iparosok Hitelszövetkezete 100 P. Nem
zeti Bank gyöngyösi Fiókja 40 P. Gazdakör 50 P. Pampuk Mihály 
50 P. Ferences Koloator 50 P. Belvárosi Takptár Rt. fiókja 25, Vághy 
jános bornagyker. 20, Szloboda jenő 50, Cysi. T akptár Egyesület 25, 
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Kisipari Term. és Érték, Szev. 20, Nemzeti Hitelint. Rt. 25, Magy. 

Ne~nzeti Bank ~yösi. fiókja. 40, Gyösi Bank Rt. 2;), Gyösi szesz és 

Bor!~eresk. BO, Osw.ald Miklós 24, Egyed András ~O. Mészáros Lajos 
· · t ·>o R . A· -'d •l L' · ·· k j-' ' 1 l) G 'b E " n B · g1m.1 .. - , e1~z 1 p .1 -, tp·~Cl y anosne , :1 or rno ~. ohus 

János 2, Mannó É\'a 1 O, {á !ta; a Hi,) Záhonyi Béla 2:>, Be~zterczey Ala

dár 10, Harajda Jcnéíné ltl, Lihisch Káro!yné 10, A Koháry lvtván 

Gimnázium VIli. oszt;\ !va 1:~0. Kiss Sándor 1 O, Kosztolnyik József 1 O, 
Pt>ti Ferenc 10, ó7.'·' R;íhel Mih;ilyné 10,TóthMihály7, PatakiLajos 
-R 1 f' f' K · V dI-B' L' I'- C'· J' -;l, ucs..;:a _.ol.se -1, óve·r en e ,), t>res asz o ;J, sepany anos a, 

Na:-,!y józsef 10 P. Boh~1ert ÜHkrír 10 P. 80f, Csépány Imréné 10, Csé

pán v Józsefné lll, Benei Sándorné l O, Hidassy Istvánné 1 O, Krakóczky 

Jánosné il, Schu!!n M;hál}né il, Bágyi István 2, Répánszky Margit B 
Szőllőssi jános 22 . .Juhász Sándor 12, Szlanka Tibor 4, Kiss Ernéí i), 

Urb;ín L:i~zló -l P :ln f Zilahy Szabó Lajos 4, N. N. 1 O, Balogh 

Gyula gimn. tan. által 11 H P ;)2 f özv. Pataki Antalné 20, Kolb 

Lor:int tanuló által 2 l P 40f. Tóth Béla HU, Szabó Gyula ?>O, B:>dáky 

Endre ált;1l 70, Barna Rób ~rt által 1 H P Smóling Katalin által 58, 
Pintér Barnabásné 2, Fényes l. 5, Dr. Rácz Pál 4, Nagy Ferenc fl, 
T aos F erencné 2, Szijártó jenő B, Barna Sándor 2, Antal Klára 2, Bar

tus Tibor 2, Földi István 2, Dallos Jakabné 2, Kollár Erzaébet 2, Pop

rádv László 2, juhász józsef 14 P 20 f. Deák l. 2 P 50 f. 
A f~lsoroltakon kivül még sokan juttattak el hozzánk a jelzett összeg

nél kisebb összeget. jóságukat köszönjük. Neveik felsorolását, megem

lítését részben ök maguk nem kivánják, részben-sajnos-nincs elegendő 

helyünk. 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia 

December ·t-én, első péntek. A Menház kápolnájában egész nap szent

ségimádás. Előző d. u. a ··-6-ig gyóntatás. - 6.-án első vasárnap. 9 

órakor ünnepélyes nagymise Kormányzó Urunkért. Este 6 órakor az 

Oltáregylet imádási órája. Végezzük a 21. imádási órát. -·- 7 .-én, 

hétfőn az fl órai szentmise után indulnak a búcsúsok Szentkútra. - 8.

án kedden, Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. Szokott ünnepi rend. --

23.-án szerdán utólsó roráte. - 24.-én, karácsony vigil;áján, tekintet

tel a felmentésre, semmiféle böjt nincs. Éjfélkor ünnepi szentmise. -

25.-én reggel 6 órakor pásztorok miséje. D. u. 3-kor szentbeazéd és 
vecsernye. -- 2ti.-án Sz~nt István első vértanu napja. Szokásos ünnepi 

rend. -- 27.-én vasárnap. - 31.-én, csötlrtökön, az év utólaó napján, 

este 6 órakor hálaadás. 
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F erencea pleWnia. 
Dec 4.-én. Elsó péntek. Dec. 6.-án, vasárnap. Reggel 6 órakor· 

a Rózsafúzér Társulat szeotmiséje. Kormányzó Urunk névünnepe alkal
mából d. e. 9-kor ünnepélyes szentmise. D. u. litánia végeztével a 
Rózsafüzértársulat havi sorsolása. Dec. 7.-én, hétfön, este b óraker az 
Urak Mária Kongregációjának havi ay~lése. Dec. 8.-án, kedden, Szep
lótelen F o1antatás ünnepe. Dec. 13.-án, vasárnap, egész aapos 
szentséaimádás lesz templomunkban. D. u. 2-3.-ia az Oltáregylet,. 
3-4-ig a Rózsafüzértársulat köz6s imaórája. Este 6-órakor szentbe•zéd· 
és litánia. Szentségbetétel. Dec. 2U.-án, vasárnap, re~gel 6-órakor 
a lll. Rend szentmiséje. D. u. litánia végeztével rendi gyülés. Dec. 
23.-án, szerdán, re~gel fél 6-kor utólsó hajnali mise a legm. Oltári
riszentséaz kitételéveL Dec. 25.-én, pénteken, Karácsony ünnepe ~j
félkor Slentmise, reagel 6-kor pásztorok miséje. D. u. fél 5-kor ünnepélyes 
Vesperás. Dec. 26.-án, szombaton, Szt. István első vértanu ünnepe. 
Reggel 6 órakor a Szent István Társulat szentmiséje közös szentáldo
zással. Mise után az uj vezetőség e"kütétele. Dec. 31.-én, csütörtöken 
Szt. Szilveszter ünnepe. Az év utolsó napja. Este 6-kor hálaadó ájta
tosság. 

GyönayöspOspöki Szent János templom. 
Dec. 23.-ig bezárólag, Advent minden napján reggel fél 6-kor 

hajnali szentmise. Dec. 25.-én, pénleken, Karácsony ünnepén, éjféli 
szentmise, reggel 6-kor pásztorok miseje, D. u. 3-kor ünnepi vecsernye. 
Dec. 26-án Szent István első vértanu ünnepén, azokott vasárnapi rend. 
Dec. 31.-én, Szent ~zilveszter na~ja. Est~ 5 órakor ünnepélye~ évvégi 
hálaadás. Lapunk megjelenési~ az éJféli mise esetlegell más rendiéről nem 
érkezett hozzánk rendelkezés! 

Hírek. 
Dr. Péteri József uj váci 

pOspöknek lélekemelő püspökké
szentelési ünnepségén Gyöngyös vá
rosa is képviseltette magát. Monos
tory Adorján prépost-plebános és 
dr. Hornyák Miklós városi tanács
nok, polgármester helyettes jelentek 
meg a város képviseletében, és ki
fejezték a gyönayösi hi v ek örömét, 
hoay Egernek, a testvérvárosnak pré
post-plebánosa a hatalmas kiterjedésü 
váci egyházmegye püspöke lett. 

P'pai kitOntetéa. XII. Pius 
Pápa Öszentséae, Dr. Szmrecsányi 
Lajos Énekf~pásztorunk elóterjesz
tésére Pajkos Lajosnak, a Szent Ber-

talan eayházközség pénztárosának, a 
Hitelszövetkezet igazgatójának, a Pro 
Ecclesia et Pontifice pápai kitünte
téat adományozta. A magas pápai 
kitüntetés olyan közéleti férfiút ért, 
aki szivvel-lélekkel dolgozik váro
sának és különösen a Szent Ber
talan egyházközségnek ügyeiben. A 
pápai kitüntetésről szóló okmányt 
Maglione biboros-államtitkár írta 
alá. (A biboros-államtitkári méltósáa 
az Egyháznál a pápai hatalom után 
következik.) A meleghangú érseki 
leiratban külön6sen kiemeli Ének
főpásztoruk Pajkos Lajosnak az egy
házközségi életben megnyilvánuló 
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buzgó és eredményes munkáját, a 
Szent Bertalan egyházközség anyagi 
helyzetének megszilárditása körül ki
·fejtett tevékenységét. A pápai kitün
tetés átadása ünnepigyülés keretében 
.a Szentkorona házban lesz, minek 
megszerzésénél Pajkos Lajos oly 
sokat buzgólkodott és aminek azóta is 
fáradhatatlan aondviselője. A Szent 
Bertalan egyházk -"zsé~. de az egész 
város is szeretettel veszi korül Pajkos 
Lajost, a pápai érdemkereszt birto-
kosát, és munkás életére az Úr bősé
aes áldását kéri. 

Ájtatosság harcoló honvé
deinkért. Előkelő női küldöttség 
kereste fel a napokban P. Kará
csonyi Aladár házfőnök-plebánost. 
Az országos kilenced mélysé~es lelki 
kincseinek mintegy állandósítására 
azt kérték, hogy a háború tartama 
alatt a Fájdalmas Szűzanya kegyol
táránál szentmisét és ájtatouágot 
végezzenek harcoló katonáinkért, 
és győzelmes hazatérésükért A ké
résnek a házfőnök at va természete
sen, készségesen eleget tett, és ezen
tul minden pénteken reggel 7 óra
kor szentmisét, este () órakor pedig 
litániát és ájtatosságot tartanak a 
barátok templomában a Fájdalmas 
Szűzanya kegyoltáránáL Csatlak~z
zunk minél t&bben ehhez a nagy 
magyar engeszteléshez és hívjunk 
magunkkal másokat is! 

Szt. Cecilia napján énekeseink 
hagyományos bensőséggel hódoltak az 
egyházi ének védszentjének. A Fő-
egyházi Énekkar szentmisét szolgál
tatott elhunyt és élő tagjaiért, este 
pedig han~ulatos összejövetel kere
tében szeretettel megvendégelték a 
város képviselőit, s a Főegyházi 

Énekkar barátait. Dr Hornyák Mik
lós, Balogh Sándor, énekkari elnök
Bardóczy Sándor, Benei jános és 

7 

Mátyás i József mondottak beszédet, 
azeretettel emlékezve meg az énekkar 
távol harcoló, derék taajairól. Ven
dégü! látták az est folyamán a 14. 
gyalogezrednek éppen Gyöngyisön 
szereplő zenészeit is. 

A Katolikos Énekkar Sz~nt 
Cecilia napján ezredünk zenekará
nak tagjaival karöltve a 11 órai mi
sén Schubert g-dur miséjét adta elő. 
Nagyszerű vallásos és zenei élmény 
volt. Szentmise után évi kozgyülését 
tartotta meg az énekkar, minek kap
csán a régi tisztikart ujból egyhan
gúan megválasztották és lelkes sza
vakkal méltatták Dr Libisch Károly-
nak az Énekkar iránt tanusitott ál
dozatos szeretetét. Alelnöknek meg
választották még Dr. Márai György 
kir. járásbirót, aki katolikos és tár
sadalmi ügyekben a város legfárad
hatatlanabbul dolgozó polgárai közé 
tartozik. 

Mécs László gyöngyösi sze
replése, november 8.-án városunk
nak az utóbbi évek legnagyszerűbb 
és legsikerültebb társadalmi esemé
nye volt. Hatalmas ünnepi közönség 
csodálta a nagy magyar pap istenadta 
tehetségét, mikor szebbnél szebb 
verseit a legjobb előadásban köz
kinccsé tette. A műsor másik nagy 
azereplöje Szabó Ilonka, az Opera
ház müvésznője volt, aki gyönyörű 
hangját ajándékozta az est résztvevő-
inek. A Katolikus Énekkar énekszá
mait a megszokott biztos tudás és 
csillogó müvészet jellemezte. Az est 
anyagilag is nagyon jól zárult. A 
jövedelem az Énekkar ccSljait szol
gáló hangverseny-zongora mielőbbi 
megvételét segiti elő. 

Az Emerikána november havi 
előadója, Freesz józsef EMSZO 
országoa vezeté a hivatáaszervezetról 
és időszerű szociális kérdéaekrlSI 
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tartott naoyon érdekes és lelkesitő ~ Monika T f'sln~r S7aYai nyomán idéz
előadást. Decemberi előaJónk, dec. l tiik fel a m?. ~ik ha/~iba tér t testvé
l ?·_-én Dr. Kiss István egri teoló- ~ reink emlékét. , ,Kül.?n dicf~ret !11:-ti 
g1a1 tanár. ~ r~:f·(~ nl ern!t•:J''n est ko:0n:;cget, 

Lelkigyakor:at. P. Z~íros Fe-~"';.,.!. (•J:'" ~f <l·;·:,llLlll ·'···~ .. ~ h,,t·i,·ti 
repe jé tustársasági élt\ a. a Sd v uJ- ~ t :·t·nwr.v l:·' 1 1 0!,71iilt:"t "'t•Jur: :·t: al 
ság s7e:·ke~ztőjt" a Ko:rloi;tJ Elemi ··n;L.·!.··,-(í ·,.t t~ t:t .. ,,:, ;i Karii:>.,. s 
l k l ' • d ' , ' l ' l k F.' ' '· ,· ~ f'' l •' ' ' l.' l f O .. ~ ,, ,·l ' 'J' T' tl ( ·, v u;. r n • s o.a tll.lVgar 1sta1nak c~s e/Zé ·ap- ·•· ,.-. · ·"· .... ' · -- · ·' .. 

l l · "kk'· 1 ;',1!1\'ll!t-·.~r.~-' cso atl>,L'l a szü lo ne· eo: i\.Ü!tin a,: 

Oltáte~n iet fériita..:jdi:,ak s a KA- Házs.t·sá;;ot k(i!é>to.·li. H i-'t'!T·:~es 
LO i' iiuknak lel!,i·~·,·akllllatct taJtot' ;,:eh.tt':i.ic:én: Tl~h: l\1. i~:. I\;~;,.:· Ko 

l ) . . . \1 . . " \ l ' , 1 ' J.) l i\1 novern Jer :..ti. :..\.-Jl' as;irnan <.acs J\i. 'or~~·Jé\Ct IH·::· c~ ·~ra ;1 '. n r-

pedi~~. november :.! 0 .-én ü:;nepé- ~ J.í\;er Jrítsef é~ Ta:; :cs Er:sé · 
lyes szív~árdaa,atás n·lt a t~l~o\á- bet. Gyu1is kdn (:o, fhl(·vh Ju!ian-
ro.;i i~·kolák s·; Í\l•:údiF-tái sz<~lii.:.ra. na,Tál;c.ri!a Sándor f.s Kt>lemt;n An-,-. 

r.n. Var~a Andrá~ é-,:. l<é);,'1~i l\'largit. 
A Fejervá:q, né !nlt.zt:tben El .h· k LJ b ..... · 

"._ '" M' · k 1 1 p1 ente az r an. l"oagy mu":oGo • ana-\.!yerme ·el( tarsu.ata J F 1\.r. . ~14 
d , b . 8 , d · , . , k .. . á n<, s 01 g ;i cs 1 v l<í n n 11 z n·\.! p~ , ece.nLet .-an, . u. "t Ola or osz-. . B 'k' A 1 , • S 

· · 1 · l'd' .. · : <'H::~. f'rze 1 nm a~;~~~ sz.. zat-szeJo. etet es csa a tas unnepseget 1, , . R •1. S? , 13 · 
' · , k . . ·b • ma n oza ta eYes, r oro~m:~~za 

rena'::'Z az mte1et szo c.tt tet me• en ·, J, f . J . . M, · f' 2) · .. 
• · 1 • 1 :. otse es a~Jc7a ana Ja ~ c.es es erre az (,sszeJovett" re a tarsu .at J . k A. ·l . F k A 

· · 1 · · , • · v anott · nia ne sz. ar ·as nna 
ta~!,)att szerelette hlv)a es vaqa. r. 49 . T ld 1 · · E · 

~ . ·: e ves, o y rr. rene sz. cseg1 
• A F er~nces .~eo_logu~ok eg v- ;: Mária 9 t éves. 

haz1rod~lm1 IskolaJa e\'e~?k1~t d~c.~m- = A Karitászhölgyek nagy ér
b,er 8.-an szokta . belso e~eterol ~ Í dek lődés mellett tartották novemberi 
~~tylatf~llebben~em. Mag~! ~ZJ~vonalu l teájukat Jótevőink ebben a hónap-
unnepseg keretcben az 1den ts mek l b Áb yné Fazekasné Gullánné 
· l 'k G k ' l" an ....... r ' ' ' Je em yöngyös özönsege e ott. H . M és Jankóné flrömmel 
AzK l ünhn.epi dl Í"zgyülé'sb ez,uttal l fo;~d:Jk és. látták. el a szép közön
a u tur az ~me eh term~ en esz. l séget. Kedves h.an~ulatot ~.ar~ztOit 

A Katohkua Legenyegylet B. Pintér Manctka ~yönyöru eneke 
működését az elmult időkben sokszor ' és Csépány Á~a bájos szavalata. 
cátolta a háborús időkben bizony Előadott P. Zsigmond az Egyesület 
nem ~~yszer előforduló körüh:nény, Igazgatója. 
az t: t., hoay az Egyl.et termeJt, ka- A hitéleti Kurzua novemberi 
tona1 celokra lefoglaltak. A Legeny- t'· p z · d man,1arázta a 

l .. k d l" , d,., k . . es Jen . s1~mon , ~J 
eay et mu e ve o gar aJana tagJal k" k k•• 't l t nek o"'rök igé f 'l • · onyve - onyve , sen -
delhaszboa va 8az , atrnAeneh l ls~ünedt~.t, jét, a Szentirást. Szeretnénk, ha 

ecem. er " ·"an, , z . , g ~1 1?- minél többen kapcsolódnának bele 
kok szmmu eloadasavai &Jandekozzak K b 1 te'maoazdaoaág 

L . l " . a urzus a, ame y e e 
m~g. a .. ~ge~yegy etet szereto gyön- miatt minden figyelmet megérdemel. 
gyös1 kozonseget. A hó utólsó csüt6rtökén este 6-7-ig 

Emlékez6 est keretében gon- tartjuk a K ulturházban. Kivétel lesz 
dohunk elköhözitt kedveseinkre december hónapja, amikor Szilvesz
november 15.-én a Szentkorona- ter e•tje miatt előző nap, tehát 
házban. A Szociális Testvérek szerdán jövünk össze. Előad P. 
rendezésében Duklai László és Karácsonyi Aladár házfőnök. 

A felléSváro•i aoyaköoyvi adatokat helyuUke miatt a következ8 uámbao közöljük. 
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Iparosok és Gazdák Rftelaaöv. 
llllat .. ·o. K. B. laci• Gy ... yhla 

..,_,"., mdr 1 Pen~ótólello~ad 

lallcalalket ellayl• lelt6telek •eUett 
ayaJt. 

Baakelr6 

Pehely és vatta papJaa 
készítését vállalom 

l 
l 

Alapítva : Ul84-ben 
~ 

Kunsay Béla 
mézesbiK.o. él 
viuzgyertyakétzit3 
Mézsütemény. 
méhviasz, 

templomi gyerty'k nagy 
v'luztékban 'llandóan 
rak-'ron. 

Gy&nula, 
Zita kir,lyné u. 6. 

Kováts Gyuláné 
paplankéazitéi meater 
Kosauth Lajos u 16. 

Mielött kalapj't beaze
rezné, jöjjön el éa nézze 

mel' tlzletemet l 
Kaphatók : uapju éa nyul
azar kalapok minden mi

nőaé .. ben! 
Javitáaok pontoaan éa 

azakazerflen kéaztllnek LJ 

Kriszt Lajos 
Gyönl'yla, 

Koaauth-u. 10. 

Hupna-nyomda nyoaatatúa. Gyöagy61. Tulajdonos: Nijrinyi Fereae 
11&14: Czobor MiWiy Felelas szerkeszt3 és kiad6: Dr. Berút Fereae 

FeleiSa ayomdavezeta: Czobor Milály 
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TAKAREKPENZT AR R. T. 
Eget-Gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös 

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

toztat. 

,,BOKRÉTA'' 
könyv-, papír-, zene- és diszmükereskedés 

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

irodaszerek, diszmü vek, . kegytárgyak nagy választékban. 

Ugyanou 1\1arnitz lerakat Ugyanott 

Tangóharmonikák. gombos és bécsi alaku harmonikák, szájharmonikák, 
egyéb hangszerek, zeneművek, rádió, gramofon állandóan kapható: 

Vitéz FÖLDI (Fógel) GYULA 
óraműves, ékszerész és lát
szerész. Eteraa, Alpiae, Tellas, 
Wyler órák egyedárasltója. 
Óra és szem.iiveg kiilöaleges-
.. ségek 
Uvegcsiszolások. 
Szemüvegek recept szeriat is. 

Telefon: Gyöngyösön 
388 Baal••·l61' 8. 

U• h l • ' b G dak.. '' h ' J e yaseg en. ,, az or az. 
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