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Hs.lottak fájó ünnepén 
könnyet és virágot visznek az élők az elpihent életek halk 
bir oda] mába. A virágba borult .hantok mellett felszakadnak a 
szeretó sziv sebei. ame]yeket nem meggyól!yitani, hanem csak 
összeférceloi tudott a muló idö. Az emlékezés szomoru fáján 
ldhajt a bánat sötét virága. Csendes zokogással visszajönnek 
a fájdalmas percek, mikor utolsót sóhajtott egy áldott asz
szony, a mi drága édesanyánk és megtért pihenni hivó Iste
néhez, mikor örökre lehunyta csillagos szemét kedves ~tyer· 
mekünk és an~valként szállt az égbe. 

Halottak estéjén novemberi szél jajQat az őszi virágok 
csodála tos szineitól elvarázsolt temet ö felett, de a szivekbe is 
belesikait a fájdalom. KönnytOl harmatos koszorut teszünk 
e~y-egv feldomboruló sirhalomra és ujra elsiratjuk azokat, 
akiket már egyszer elsirattunk 

N y ár i esték csillagpompája igézte meg a temetó földjét. 
Ezer és ezer mécses gyulladt fel a novemberi ködben. Rep· 
kénybefonta sírokon gyertyák hullatják tüzes könnyüket. Lán
l!ok törnek a ma~asba és szélhasitják az é-~ fekete kárpitját. 
Es a kanddáberek zizegO máiilyatüze összeölelkezik szivünk 
szárnyaló imajával& 

- Uram. adj .. adj nekik örök nyugodalmat! 
És tul a gyertJák reszketO fénylengerén egyszerü k6-

kereszt emelkedik a maQasba. Megszólalt harangok érc• 
muzsikájával zugja felénk: 
·- Sirok közt botorkáló szomoru emberek az é~tre nézze· 

tek és elárvult sziveteket benépesiti az isteni vigasztalás, 
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n~ nyugtalan a mi sziviink és a torkunkat foito~atia a 
sírás. VerQődünk, mint lépre csalt madár és a kemény szavaink 
vasvesszőjével ostromoljuk a temetőt: 

- Miért raboltad el tőlünk azokat, akiket ugy szeret·· 
tünk. És miért hallgatsz most konokul, mikor belsőnkben 
annyi kérdés lázadozik ? l Beszélj ma este te néma ors7á~ 

és üzeni valami biz~ató-vi~asztalót fényes sirjaid közt ho
lvon~ó embertestvéreimnek. Más napokon a bánatos emberi 
sziv zsoltározta feléd énekét. Az anyaszív jajsikolva hiába 
esen~ett a frissen hantolt gyermeksir felett és te nem feleltél. 
temető. A komoly férfilélek hiába olvadt fel könnves imá
ban és hiába tördelte a fájdaJom szavait és te keQyetJen 
némaságban burkolóztál, temető. Nem halJottad me~ a kis 
Marika panaszát a kihült hűséges anvasziv koporsója felett 
és nem adtad me~! kis szivének a vigasztalás t alzsamát. mi
kor hide~ rögedre rásírta é~ö könnyeit. Igaz, ef!vforma igaz
ságot oszto~attál mindenkinek és megfagyott mosollval ölelted 
magadhoz az élet hercegél és a boJdo~talansáJ! sze.tényle~é
nyét. De mindig hall~ató félelmetes szfinksz maradtál, te kö
nyörtelen fekete birodalom. 

De halottak gyertyafényes estéjén lépj fel fenséf;!es szó· 
székedre és dübör~ö szavakkal hirdesd vigasztaló igazsá
gaidat: 

-Halottakat sira tó embertestvérek, a temetó Isten virágos
kertje, ahol az elszórt ember· maJZvak kifakadnak az örök
életre. A sirhantokba tüzdelt J!vertyák szelid fénye átviJá~it 
a mulandó dolgok sötétsél!én. A síró szemekból azért gör· 
~ülnek eló ra~yogó könnyek. hogy a mennyorszáJ! szépségét 
tükröztessék vissza. Minden itt nyugvó szenvedó sziv lsten 
országában mosolvos! és énekel. Azért van itt a földön annyi 
átko-' harc. széldult boldl!sá~. békétlensé(2, hol!y az örök béke 
és az örök boldol!ság vál!ya muzsíkáljon meghaiszolt emberi 
szivüokben. A sirokon kigyuJt piros mécsesek a lélek hívó· 
jelei és azt sutto~ ják titokzatos láo~nyel ven: találkozunk. 

Arasznyi itt a lét és minden csak hiusá~. A dicsöség 
mámora. a gazdagság aranya, az élet káprázatos pompája csak 
olyan, mint a hullámok játéka a végtelen ten~eren: szPrte 
szórja a zu~ó feraeteJ!. Költözö madarak vagytok a mulandó
sáJ! és a sirok onzáQában, ahol mindenre a halál árnyéka 
borul. Ne mcneküljdek a rettentő ~ondu~attól: a kacagáslJól 
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könny. a vasból rozsda, a gránitból sár, a ringó bölcsöböl 
koporsó és belőletek egy összemarék por és hamu lesz. Ti 
élö emberek veJ!yetek példát a holtaktól f Lássátok meJ.!, 
milyen csend. béke, nyugalom honol itt a temetöben. Akik 
e~ymásra lán~oló ~yülölettel öklöt ráztak, akik me~mérgez
ték e~ymás életét, akik gyilkos szemekkel mére~ették egy-
mást. ha összehozta öket a sors, akik e~ymásra szörnvü átkot 
szórtak, akik bár szomszédok voltak, de J;!ymásra ajtót soha-
sem nyitottak, akik egymásnak öröm helyett csak szomorusá· 
go t adtak, most milyen nagy békességgel nyu~szanak egymás 
mellett. Hát nem tudták voJna az életben egymást szeretni! 

Igy zugia felénk november hulló homályában evangéliu
mát a temető. Es ti mindoyáian. akik borult lélekkel álltok 
egy· egy virágos sirhant tövében, halljátok meJ! a temetö üze
netét és szemetekben felszáradnak a könnyek és szivetekbe 
betér a megnyugvás békessége. 

H!llottak szomoru estéjén gyujtsuk meg szivünkben a 
kegyelete-B emfékezés örökmécsesét, morzsoljuok szemünkben 
egy fájó könnyet, hozzunk egy szál virágot és gondo)junk 
azokra a szétszórt katonasirokra, amelyeket nem látoJ~at 
meg senki, csak a vándormadár. amelyeket meg nem öntöz 
seki, csak a futó eső, amelyekre nem hord virágot, csak a 
si ró szellő. 

Imádkozzunk értük! Életüket adták, hogy mi élhessünk. 
Legyen nekik könnyü az idegen föld, akik a kárpáti fenyők 
tövén, lengyel erdők mélyén, orosz mocsarakban, doberdői 
sziklák között, szibériai fogolytáborok temelóiben szenderül
tek örök álomra. 

Találjanak enyhülést azok is, akik nem mehetnek el 
kedves halottuk besüppedt sírjához, mert rab maávar föld
ben várják a f~ltámadást. Pihenjenek Isten bél<éiében ök is 
és álmodják a napot, mikor megindul a könnyet hullató 
gyertyalángok processziója a felvidéki, erdélyi bánáti elárvult, 
elhagvolt temetők felé. 

É~ most, Uram, bocsáss meJ! nekünk. amiért keserü 
könnyeket hullattunk kedveseink sírja felett és a bánat sötét 
felhőin át nem láttuk meg fényes arcodat. Te is sirtál Lá:zár 
barátod gyors elmulásán és fájt a szived, mikor koporsóban 
láttad öt viszont. 

De erőt veszünk magunkon! Az é~re mutató keresztre 
nézünk és letöröljük fájó könnyeinket, mert tudjuk: Te va~v 
az örök élet és akik Téged szeretnek, a halál után orszá
godban ébrednek fel egy szebb boldogabb életre. 

B6dla Aador 
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Legnagyobb hibánk, 
vagy miért vagyunk szegények ? 

Ellenségei vagyunk saját fajtinkn3k, saját . magunknak, kato· 
likuJ te~tvéreinknek, irigykedUnk egymásra, ahelyett, hogy . szerel· 
nOk egymást. Hiszen egy nagy cs1:1ládnak. a Jegnacyobbnak a vi. 
ligon, 360 miliós családnak. a katolikus egyháznak vagyunk 
gyermekei. Ezt a hatalmas egységet s összetartozá 't kellene vi~sza 
tükrözni közéletünk minden megnyi'atkodsának !_ Ha ennek tuda
tára ébrednénk. c~odálatos eredményeket produkálnánk, gazdasáRi 
fellendülésünk közvetkeznék be, mert minden vonalon mindent ma
gunktól szereznénk b~ s magunknak adnó'c vissza. Ez a 20ndo lat 
vezeti ami ,.Tudósitónkat" is, amikor ö.iszeállitjJ a kato1ikus ipa
rosok, kereskedők, szellemi munkások stb. névsorát, hogy min
denki lássa,kik tartoznak a mi családunkba s tudjunk tájékozódni 
e téren is l 

Ha kérdem, mi az o\ca, hogy erről a magától értetődő dolog
ról még beszélni is kell, válaszom egy: a katolikus öntudat teljes 
hiánya l Az ország lakosságának közel 70 százalékát, azaz zömét 
tesszük ki s mégis fenn s mindenUtt, de kOlönösen fenn tO· sze r, 
sok helyen tOO· szor megelőznek bennünket másvallás u m 1gyar 
testvéreink. Mert nincs öntudatunk, nincs átUtö aktiv vallá~os 
meggyőzödésa nk ! A kio;ebbsé~nek pedig ezzel sze n. ben jól ki. 
mUvt.lt, jól kifei 1elt öntudata vln, aminek természetes folyománya, 
hogy mindenütt el hel) ez ked ik és érvényesül ! Ne Jegyek ünnep
rontó, n~ ernlitsem a hiányos nevelésUnket. amellyel jó templom
jlrókká nevellek u2yan bennüukel, aminek nag} on szép s áldá~ os 
eredményei meg is vannak hála Istennek. de katolikus ölitudatra 
és közéleti érv~nyesü1ésre nevelni elmulasztotrak. A kisebbség 
ezt mosolyogva szemlélle, hagyta, mert neki nagyon kedvezett a 
"csak• templomi vallásosságunk, ö pedig közben kiépitelle állá
sait. elfoglalt minden vonalon számarányát sokszorosan 'u' haladó 
mértékben az élet ama helyeit, melyek minket illettek volna meg. 
KOtetet lehelne erről a téves nevelésről írni, de csak egyet mon
dok. a legtöbb testvérUnk alt se tudta, hogy gazdája, kenyéradója. 
főnöke stb, milyen vallásu s igy milyen világnézc:ü s cs.ak akkor 
eszmélt esetleg fel, mikor kenyerét vesztette, vagy jogtalan mel
lözés érte s kereste ennek az okát ! 

Ma étZ ulólsó órában vezetOink is kezdik belátni a tévedést s 
k~!zdik nevelni azt az öntudatJI, ami nélkOl nincs egészséges vi· 
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l~gnézet, ami nélkül nincs érvényesülés, nincs kenyér! Aki 70 
százalék vért, adót stb-t áldoz, annak már számszerint is legalibb 
ilyen arányban jár a kenyér, nem is beszélve a szellemi s erkölcsi 
többletröl, mert akkor nagyon eitérek kitnzött tárgyamtól. 

De minden éremnek két oldala van l Ha én jogot várok, 
akkor ezzel szemben köteksségem is van. Tehát mikor jogosan 
el várjuk, hogy a mieink minket támegassanak, akkor is leg) Unk 
hgalább olyan jók, olyan meg b tzhatók, becsületesek. olyan olcsók 
slb. mint a kisebbségiek, mert ez már azt1n igazán elsO köteles-
~égünk ! 

dr. Tremkó Ferenc 

Pillaaatfelvételek Halottak estéjén 
Az alkony már szélteritelte sötétlő Utyolát. A sápadt ég al

ján apró fénysu~arak villannak fel. 
A Mátra felől az elmulás hal!los illatát hozza a ezél és 

Halottak estéjén az öszi hervadás elégi~ját sírja el nekünk. Az 
egyre növekedő sötétségben hatalmasan megnyuJnak az árnyékok. 

Virrasztó lélekkel állunk egy· egy sir előtt. És érezzUk: a 
röpke szó most nagyon szegény és a besléd szinte szentség· 
törés . .ts mé~is beszéln nk a lélek m&lyére hulló; könnyes szavak
kal. De a kriz nténumos temetőben megszólalnak a sirok is, 

* * * Az egyik síron hófehér márványkereszt A felírás rajta csak ennyi: 
- f:desanyám. 

A sirhanton fehér riros szekfU csoko!' illatozik. A ~yermeki 
szeretet melengetö napsugara megvédte az öszl fagytóL Gyertya
lángok csipkézik körül a sirt, amelynek mélyén egy jóségos anyai 
sziv poriadozik. A sirhJiom mellelt összekulcsolt kézzel áll egy 
f;atal leány. Mozdulatlan, mint valami fekete szobor. SzemébOI 
lassan peregnek a könnycseppek. Kezébe temeti arcát és ugy zo-
kog fájdalmasan: 

-_Anyám, drágö jó anyám, miért hagytál itt árvaságban l De 
keserü lelt az életem. amióta áldott kezed nem simogat. Minden 
sebem begyógyulna, ha még egysz~r kebledre borulhatnék. De jó 
lr!nne még egyszer kislányod lenni és elsuttogni szivem titkait. 
Áldj meg. drága any~m, még e~yszer és vigyázzon szemed az 
égbc51 reám. 

Sóhajt a novemberi szél és megrázza <;Sendesen " ~~metö 
kopasz fáit, 
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Minthacsak lent a mélyben dobbant volna fel a kihUit sze-
retO anyai sziv. 

* * • 
Behorpadt siron esöverte fakereszt. Az irás már régen el-

mosódott rajta. Akinek alatta nyugszik kincse, irás nélkOl is rá
talál. Két gyertya pislákol a si ron. A kereszt tövében néhány 
szál virág. A sirdorwb meilett kis pad. Oreg anyóka ül raj1a és 
szemé: törlllgeti. H ill<a:l sirdog~l é) olykor-olykor reslketó kezé
vel simitja a sirhant oldalit. Föléje hajol és ugy cirógatja öreg 
szavaval ! 

-Megint eljöttem apó. Messziröl. Pedig már alig va1 lábam 
Ha mir én egyedUl vagyok, nem akartam, hogy te is egyedül 
légy ezen a szent estén. De nagy bánatot tettél nekem, hogy itt 
hagytál. Még éltél, milyen sokat zsörtölódtilnk és most mennyire 
hiányzol nekem. Mennyit bajoskodtam reumás lábaddal és hogy 
melegiteltem neked minden éjszakára a téglákat. Tu 1od·e, apókám, 
holnap mondatok érted misét ho~y Isten fölvegyen boldog haj-
lékába. · 

A bezáruH sir hallgat. É~ a szeniantalos nénike csak egyre 
b.!SZéJ. . • 

* * * 
Frissen hantolt gyermeksir felett hullatja könnyét az édes-

anya. Ar. apa szivébe is belehasogat a fájdalom. A koszoruk még 
alig hervadtak el a kicsiny siron. Vérzik az anyai szi·1: 

- Aranyos kicsikém n1iért mentél el oly hamar! Ugy érzem, 
megszakadt a szivem, mikor a halál letépte bársonyos arcodról 
a rózsákat. Hogy váriam jöttt~det és az én szent örömöm oly rö
vid ideig tartott. Te voltál verejtékező apád kinyilt öröme. Mi
kor aranyos gyermekkacsód imádságra lendUit, mikor szemed 
kigyuJt, mint az esti csillag, miénk volt a mennyország minden 
öröme._ Ó hányszor voltál közöliUnk aranykapocs és hányszor 
hoztál minket ismét közel egymáshoz, apádat és engem, mikur 
szivilnk oltárán kezdett kialudni a sz eretet tUze. A te tiszta gyer
mekkacagásod. volt a villámháritó. amely háborgó szivOnk indula
tait levezette. O mi~rt is hagytál itt minket! 

És a fajdalmas szivU asszony ráborul gyermeke sirjára. 

*** 
H JvJ5 széi kcr~k~o:l.hk, A Mitráról hide~ ködfe,hü ereszkedik 

alá, E 1c;enJ:!s~d:k l JS >a1 a temc:tö. Etalszarnk .:t •~yerlyák í-.s JÓ-
téko 1y s')t~''~.~ t) :i ·H a ~ r·J 't. F !'{, f!:'·1 !r vtrt~o·c é; siremlé-
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kek belevesztek az éjszakába. Akik kisírták magukat, megkönnyült 
lélekkel térnek nyugovóra. És az elhagyolt temetőben virraszt a 
sirok felett a nagy kereszt és üzeni minden kedves halotlat 
sirva- siratónak : 

- Se zo~ogj l Akit te annyira szerettél, lsten elkérte zálogul 
és visszaadja neked az utolsó napon. Addig légy türelemmel. 
Légy bél(ességes szivü és Istennél találkozol majd azokkal, 
akil(et a halál lesz;:~kitott szivedrc~l, 

Bódis Andor 

Adományok a Ferences 
Plebánia templom megujitására. 

288 P- t hozott okt. ll- i ki ünnepi elóadásunk· - 250 P-t 
adott át a Ferences lll. Rend szept. 27 iki elöadásáról. - 50 p-t 
adott dr. Orkényi Gyula; 25 p-t Sándor józsef és neje Heves; 20 
p-t N. N.; 10 p-t öz·1. Bognár Imréné, Borhy Györgyné, N. N.; 
6 P-t Kováts Jenö. Mészáros Kálmán; 5 p-t Burgetti Ilona, Mak
rányi Rózsi, Takáts István· 4 p-t Acs jános, Rigó Erzsébet; 3 p-t 
Virág János, 2 p-t E:ber István, L~deczki János, id. N.olnár Jó
zsefné, Nemes Dávid, özv. Sándor Istvánné, Szobóclky józsef, 
Varnos j.; t·50 p-t Képes Janos; l p t özv. Kovács Sándorné, 
Vidi jános; 60 fillért Zsigri Alajo~; 50 fillért Antal Sándor, Bok
ros József, Bajerliné, Buzás E~ek, Bt:ngyel Antalné, Befán József, 
Borosi Mihály, Bezzeg János, Barták József, Berzéki Mihály. Ba
kocs István. Besze István, Baranyi János, Czipa Alajos, Csépány 
Ferenc, ifj. C:;épány József, Csomor N-né, Csoszánszki Sándor, 
Csomós Istvánné, Donovár András, Dénes Dezső, Eperjesi Jó
zsefné, fdrkas Gyula, özv. Farkas Lajo~né, özv. Fehér jánosné, 
özv. Gambár Jánosné, Gunics Józsefné, Gál András, Horváth Pál. 
Hajagos N-né, özv. Horváth Palné, Hovanycc Mihály, jancsovics 
Józsefné, Király Józsefné, Kovács Antal, Kiss Lajosné, özv. Krom
perger Jánosné, Kovács M. ferenc, Kelemen Sándorné, Kereke& 
Rózsi, Kovács J1nos, özv. Kiss Józsefné, Kovács Pál, Kiss István, 
Ladik Józsefné, Lipcsei Sándorné, özv. Mtdi Ferencné, özv. Mező 
Antalné, Molnár jános, Mészáros Mihályn~, Marton Istvánné, Mel· 
Ilk Ferenc, Petrák Rózsi, Papp jános, Pasztor Andor, Pdli István 
OlV. Reilik Jánosné, Sándor Jánosné, Sebők Lajos, Sághy Mihá1y, 
~c1ndor András, Székelyvölgyi Ferenc, ~Labó Mar&it, SLabó jános, 
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Szernecz János, Tó h Mihály, Tóth Gyuláné, Toldi István, Tóth 
Ferenc, Vidra János, Vargányi István, Vigdorovics Dezsö, Vöfény 
József. Vályi Lajos, Vancsó józsef, Veres Sándorné, Zshka János. 

Jelen kimutatásunkban leközölt 757•60 pengövei együtt 
13,682 pengő az eddigi adakozások eredménye. Ezen összegben 
bennfoglaltatik azon ci r ca l OOO peng ö is, amelyet a jó hivek fel
ajánlottak, de még ezidószerint be nem fizettek. A váro~ által fel
ajánlott 4:000 pengOs hozzájárulással együtt 17,682 P 60 fali. áll 
ezid6szerint rendelkezésDnkre. A jó lsten fizessen meg minden 
adomáRyl. 

Bely•bbltésl Mult számunkban az 1 pengős adományok 
közOtt özv. Munkácsi jánosné helyett tévedésből Munkácsi Jó
zsefnét kOzOitOnk. Ez utóbbi 10 pengöt adományozott, miként azt 
mirciusi számunkban az ajánlások közOtt jeleztuk. 

A Fereaces plebáaos üzeaetei: 
lsten után nemeslelkü jótevöinknek köszönjOk, hogy tt"mplo· 

munkat megujithatjuk. Mint lapunk más helyén olvassuk, szép 
összeg gy Olt már eddig is egy be a nemes célra. A sz i ves felaján · 
lisokból még circa 1000 pengő nem jött ugyan be, de meg van 
minden reményem, hogy igéretét mindenki be fogja váltani. Hogy 
elgondolásaink megvalósil hat~ k legyenek, még közel másfélezer 
peng6re van szOkségünk. Hiszem azonban, hogy a jó lsten gon
doskodni fog a hiány pótlásáról s az eddigieken kivül kü!d még 
áldozatos lelkeket, akik adományaikkal pó:olni fogják a mutat
kozó hiányokat. 

Nem mulaszthatom el. hogy hálás köszönettel ne t2dézzam 
Ferences lll. rendi testvéreinknek odaadó fáradozásaikért, mely
nek eredményeként eddig már 750 pengöt juttattak !emplomunk 
festési kiadásaira. Amint értesültem a buzgalom szent tüze tovább 
heviti 6ket, hogy még ujabb áldozatokat hozzanak a szent cél érde
dekében. Az agilis vezetöséget, a lelkes munkatársakat egyaránt 
kisérje nemes buzgalmukban szeráfi Atyánk áldása ! 

De Oszinte hi\lával adózom ama lelkes munkalársaknak is. 
akik október 11-iki kolturházi ünnepségünkön olyan kedves áldo
'2 atossággal közremükOdni szivesek voltak s ezáltal előadásunk er-
kölcsi és anyagi sikerét - várakozáson lelUI is - biztositották. 
Isten dicsöségére végzett fáradozásaikért jutalmazza meg öket az 
Ur J Szeretettel Krisztusban : 

P. Kovát• Raymaad 
ferenoes pléBános. 
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Hitéleti tájékoztató. 
November hó. 

Szent Bertalan plebánia. 
l. Vasárnap. Mindenszentek ünnepe. Első vasárnap. Reggel 

6 órakor az Oltáregylet offertóriumos miséje. D ~lelőtt a sz o kott 
Un nepi rend. D!lután a vecsernyét f ~l 3 órakor tartjuk, utá na rö
vid gyiszvecsernye lesz, majd k~rmenetileg megyUnk ki a teme· 
töbe. A temetö-kápolna előtt ájtatossigot végzUnk az elhunyt 
hivekért. Ezután a hösök sirjánál gyászünnepély lesz. Ennek vé
geztével visszajövünk a Szt. Bertalan templomba, ahol Liberát 
mondunk az összes megholtakért. Este 7-8 óráig harangozás, 
mely alatt imádkozzunk az elhunyt hivekért. 

2. Halottak napja. 8 órakor ünnepélyes gyászmise az összes 
megholt hivekért. 9 órakor diákmise lefz. A temetö·kápolná'lan 
reggel 7 órakor gyászmisét tartunk. 

5. Csütörtök. Ssent Imre herceg Unnepe. Reggel 8 órakor a 
magyar ifjuság védőszentjének tiszteletére s!ent=nisét mondunk, 
melyen az iskolás gyermekek részt vestnek. 

6. Els5 péntek. Reggel 6 órától gyóntatás, 6 órakor jézus 
Sz. Szive tiszteletére szeniséges mise. A városi Menh1z kápol· 
nában egész nap szentségimádás. 

7. Slombat. 6 órakor a R.lzsafUzér Társulat élő tagjaiért 
énekes szentmise. 

8 Vasárnap. Szakott ünnepi rend. Délután 5 órakor a~Szo
ciáli:; Testvérek rendezésében .Emlékező" est lesz kedves el· 
hunytjainkról a Szentkorona Házban. 

10. Kedd. 8 órakor gyászmise az egri föegyházmegye el
hunyt érsekeiért és püspOkeiért. 

It· Szerda. 8 órakor gyászmise az egri főegyházmegye 
elhunyt papjaiért. 

12, Csütörtök. 8 órakor gyászmise az egri föegyházmegye 
elhunyt tanitóiért és kántoraiért 

15. Vasárnap. 
19. Csütörtök. Árpádházi szt. Erzsébet Unnepe. A Szt. Er

zsébe-t templom bucsuja. Indulás a főtemplomból fél 9 órakor. 
9 órakor a Szt. Erzsébet templomban szt. beszéd, körmenet és 
ünnepélyes szentmise. 

22. Vasárnap. Szent Cecilia ünnepe. 
29. Vasárnap. Advent elsO vasárnapja. 
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Szent Ferencrendi plebánia. 

t.Vasárnap. Mindenszentek ünnepe. Reggel 6 órakor sz. 
mise lesz templomunk jótevöiért. Délután 3 órakor ünnepélyes 
Vesperás, melyn~k végeztével körmenetileg a temetőbe vonulunk, 
ahol a szokott ájtatosségokat végezzük el sz. beszéddel egybe
kötve. Utána visszatérünk a templomba s ünnepélyes "Liberá"- t 
végzünk az ö;szes megholtakért. Este 7 órától egy órán át meg
szófalnak a harangok kegyeletes megemlékezésül az összes meg
holtakról. Ez alatt közös im3órát végzünk templomunkban a 
szenvedö lelkekért. 

2. Hétfö. Halottak napja. Sz. misék lesznek reggel fél 6 órá
tól. Az összes megholtakért 8 órakor végezzük az ünnepélyes 
gyászmisét. Ugyanezen napon este 6 órakor az Urak Máriakong
regációja hitbuzgalmi gyülést tart a Ferencesek Oratóriumában. 

6. Elsö péntek. Reggel fél 6 órakor szentséges nagvmisr, 
majd Jézus sz, Szive litánia a felajánló imával. A jézus sz. Sz i ve-
társuiat miséje 6 órakor a sz. Sziv oltárnál. 

B. Vasárnap. A nagynevU ferences hitludor Boldog Duns 
Scotus ünnepén It órakor ünnepélyes sz. mise lesz, melyen a 
ferences thcológusok _énekkara müködik köue. A délutáni litánia 
végeztével a R1zsafil~ér-társu'at havi sorsolásAt tartja. 

15, Vasárnap. Reggel 6 órakor énekes sz. mise a ferences 
lll. Rend élö tagjaiért. 

16. Hétfö. Reggel 6 órakor sz. mise a ferences III. Rend 
m~gholt ·_tagjaiért. 

17. CsBtörtOk.: !\t agyar sz. Erzsébet ünnepén reggel 6 órakor 
énekes nagymise. \tinden kedden reggel 6 órakor sz. Antal áj
tatosság. 

29 ... Advent elsO vasárnapja. 
30. Hétfő. Mától kezdve minden hétköznap reggel fél 6 

órakor hajnali sz misét tartunk. 

A gyöngyöspUtipöki szent Járws tcmplumuan : 
l. Mmdenszentek tinnep~n d. e. 9 órakor sz. beszéd, maJd 

nat.(ymise. Oltáriszentséggel. D. u. fél 3 órakor~ Mindenszentek 11-
tár.iája, u~ána körmenet a te:-nelöbe. ott sz. bt!széd és ájta:ossá~ 
a megholtakért. Visszatérés a templomba annepélyes .Liberá*-ra. 
Este 7 órától egy órás harangozás. ma közben sz. olvasó ájtatos· 
bág a templomban a megholtakért. 

2. Halottak napján 7 és fél 8 órakor csende~ mi~ék, maju 
~ órakor "Liberás" gyászmi~c a megholtakért, 
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8 , 15 és 22-én d. e. 9 órakor sz. beszéd, u ána nagymise. 
D~lutánonkint 3 6. litánta. 22-én sz. mise a Mária-társulat élö 
lrJgjaiért. 

23-án reggel 7 órakor Liberás gyászmis'! a Miria. társulat 
meglloltjaiért. 

29. Advent első vasárnapján reggel fél 6 órakor sz. mise. 
közben sz. beszéd. D. u. 3 órakor litánia. Az adventi sz. időben 
naponta fél 6 órakor Roráte. Minden szombat d. u. 3 órakor 
litánia. 

}iirek. 

Mindenszentek délutánján kim~gyUnk a temetőbe meg
Init Sleretteink sírjához. Az ösz komolyszinO virágaival diszifett 
sirokon meggyujtjuk az örökéletet szi;nbolid.!ó gyutyát. A temető 
hullámLó embertömege mély áhitattal imádkozik. A visszaemléke
zés percei halk zokogásban végződnek. Az elmulás, a mindent 
illhagyás gondolata ébred fel bennünk. Komolyak vagyunk, keve · 
set szólunk, kezdjük érteni az élet célját. A temető, szeretteink 
sirja megtanit: ez nem a mi h alánk, itt vándorok vagyunk, hala
ladunk az örö~ hajlékok felé. 

Érsekfőpásztorunk a Katolikus Legényegylet téli filtési 
S!Ukségletéhez ötven mázsa fát ajándékozott. Érsekföpászlorunk 
ezt a nt!meslelkü adományát minden évben elküldi s ezzel is ki· 
mutdtj~ megér!ö tamogátását a gyöngyösi egylettel szemben. 

A XXVII. Országos Katolikus Nagygyülés ezuttat is ki
emelkedő eseménye voll a magyar katolicizmus életének. Az egy· 
ség es témakör, amit néhány évvel ezelőtt a Katolikus Akció kez
deményezett, eL alkalommal is beváll és nemcsak katolikus kö
rokben, hanem a közélet és a kormány za t tényeL.öinél is komoly 
érdeklödésl keltett. Aki ujsá~jaikat figyelemmel kisértt!, az lát
hatta, hogy már a téma, a falukérdés felvetése egész kis irodal
mat váltott ki minden oldalról. Az előzetes érdeklődéssei és vára· 
kozással azonban nem állott arányban a részvé!el. A vidék, a falu 
t!l alkalommal is alig mozduH meg. Az a néhány tarka, gyöngyös
lwkrétás csoport, mely a megnyitás fényes ünnepségei közölt a 
mJgyJr falut vult hivatva képvtl:it:lni, szintc elveszett a fekete 
p~s11 HLne~b~n. tv\é~ a le~köLl!iel>bi P~st környéki talvlik scm 
mutattdk érdel<lödést. Sz.Uretre, pénzt~l~n~;égrl! nem Jehet h1vat-
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kozni, mivel a kommunisták és horogkeresztesek megmutatták, 
hogy a legszegényebb népet is meg lehet mozgatni. Ehhez azon· 
ban hit, lelkesedés, megteszitett munka kell, ami ugy látszik ná. 
lunk hiányzik. 

A trJÖDKJÖspiispökl elemi Iskola tanulói h1zafias 
ünnepség kuetében emlékeztek okt. 6 ·án a 13 aradi hösröl. Sike 
Miklós ;igazgató-tanító alkalmi beszédében a nagy vértanukat, 
mint a haz aszeretet ragyogó példáit állitotta a gyermeklel kek elé. 

A• Urak Miria-Koaere~áci6ja október 5-én 6 óra
kor tartotta elsO hitbuzgalmi gyűlését a Ferencesek Oratoriumá · 
ban. P. Karácsonyi Aladár prézes, theológiai magiszter gondola
tokban gazdag elmélkedésben szólott a megjelentekhez a kegyelmi 
életről. A tartalmas exllortátiót élvezettelt hallgatták a kongregáció 
tagjai, akik mintegy ötvenen \·ettek részt az elsO összejövetelen. 
A Kongregáció egyébként a multhoz has;onlóan minden hó elsö 
hétfőjén tartja ezirányu gyUiését. 

Budavár vi•szavétel6aek eaaték6re október ll ·én 
nagvsikerü ünnepség volt a Kulturházban. Ünnepeltük a felszaba • 
dulás 250. évfordulóját, de annepeltük XI. Ince pápit is, aki a 
felszabadító háboru szervezöje, irányitója és támogatója volt. Az 
emlékezést ,azdag mUsor szolgálta. MDvészi zeneszámokat adlak 
elő Dániel IJonka okl. zongoratárnő és Tomils György heged ü
müvész. Szép sikert aratott az alsóvárosi egyházi énekkar is. Ko. 
vác~ Miklós cserkész örsvezető érzéssel előadott szavalatával, a 
kisc~erkészek hangulatos szereplésOkkel nagy tetszésére voltak a 
P. Faddy Oltmár hazafias lelkes beszéde mindenkit magával ra
gadott. Mély, szinte megrendítő hatást váltott ki a ferences teoló· 
gusoknak a legnagyobb precizitással elöadoit szavalókórusa. Bakó 
Lajos elsOrendDen alakitotta Kapisztrán sz. jánost kereszttel és 
Szüz Máriás zászlóval a kezében, Szinte lélegzet visszafojtva 
szemlélte mindenki e nagyszerU é löképer, a me ly mértó befejezője 

volt a mindvégig élvezetes nnnepségnek. A 288 pengő bevétel a 
ferences templom festési költségeire fordíttatott. 

A Fel'eaces lll. Read szept. 27-én sorsolábsal egybe
kötött elOadást tartolt a Kulturház nagytermében, melyet zsufoiá
sig megtöltött a közönség. Bájosan kedves volt a felsO és alsóvá
rosi elemi iskeJák növendékeinek ügyes szereplése. A nyeremé-
nyek kiosztása hangulatos perceket szerzett a megjelenteknek. -
Hálás elismerés illeti mindazokat, akik áldozatos munkáiukkal 
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elősegitették az elOadás erkölcsi és anyagi sikerét. A tiszta bevé· 
telbf>l 250 pengő jutott a ferences templom javára. 

A Hősök emfékmUvéi .akarja a katonaság felálli1ani. jól 
esik cn öl hallanunk, me rt ez a legkevesebb, amit adha! unk a ha 
1áért vérüket adó hősök emlékének. A hely is megfflelö, a teme
tőnek az a része, ahol sok hősi halott porhUvelye pihen. Nekik 
adj Uram örOk nyugodalmat, de nekünk ne adj nyugtot addig, 
amig emléküknek rr.éltón nem áldoztunk! 

Emlékező estet rendez a Szociális Testvérek Tátsasága 
november 8 án délután 5 órai kezdettel a Szenlkorona Ház disz· 
termében. Ezen az előadáson megholtjainkról emlékeznek majd 
meg a visszaemlékezés kegyeletes szavaival. Előadók lesznek: 
A Szenilélek Szövetség egyik budapesti tagja és Bódis Andor 
kap'áraunk. 

Kusner István érseki tanácsost, földinket szeptember 27-
én iktatta be vitéz Subik Károly pápai prelátus, oldalkanonok, 
egyházmegyei irodaigazgató a csányi plebániai javadalomba. A be
iktatási nnnepségen az Egri Kat. Legényegylet - ahonnan Csányba 
került - 60 tagu kOidöttséggel képviseltette magát. Az egriek 
mellett nagy számban vettek részt a helybeli és vidéki előkelOsé
gek és tisztelői az Onnepségen. 

Az első terményhálaadó ájtatosságot tartottuk meg ok
tóber utolsj vasárnapján, Krisztus király Onnepén. Sohasem volt 
annyira veszélyben a termés, mint t.bben az esztendőben. ~~ en
nek dacira bOséges hordóhiányról panaszkodnunk. Ez az oka, 
ho~y rágondoltunk a sok kérés után : köszönjük meg lstennek 
a föld bő~~ges termését. A terményhálaadás gondolatát megértö 
örö,nmel karolták fel a társulatok. A Szent Tamás és Szüz Mária· 
társulat a ~zöllöpiramis költségeit is szivesen válJalta A gyüle· 
kezés a Sll!nt Erzsébet-templomban volt reggel fél 9 órakor, hon· 
nan körmenetileg vonultunk a Szent Bertalan főternplomba hála
adásra. A t1álaadó misét, beszédet és a terménymegáldást pré
post ·plebánosunk végezte. OyönyörU és lelkes volt ez a szent
mise, mindenki ugy érezte, ezzel tartozunk az Istennek. A jövőre 
vonatkozólag pedig terveket készitettUnk, hogy miképen fogjuk 
még szebbé tenni ezt az Istennek tetsző hálaadást. 

A Katolikus Legényegyletben október 28· án kezdődtek 
meg az ismeretterjesztő előadások. A kulturdélutánokkal együtt 
összesen 32 elOadás leaz. Az elOadások a leeakluélisabb dolgo. 
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kat fogják fel<\lelni. Az el()adásokat a következök fogják tartani: 
Magnin Adorján, Bódis Andl)r, Bobovniczky Gyula, Szabó Jó
zsef, dr. Szalmási Gyula, Zury Béla, dr. Kossa Lajos, Szondy 
László, Szirmak jenő, Boér Miklós, Demény jár.os, Reisz jakab, 
Balázs Piri Lajos és Szemlér Károly. 

A Tudósitó jóbarátainak nevét hílás köszönettel köznl
jük. 2 P-öt fizettek : ozv. Vlahovszky Simonné, dr. Hilián 
Jenőné. J·so P-öt: Marosfy Lajos, özv. Gallusz Imréné, Nesz
vadba Géza. 

Ötezer példányban fogja megjelentetni "Katoliku sok 13-
mogassuk Egymást• eim alatt a Gyöngyösi Katolikus Tudósító a 
a helybeli katolikus iparosok, kereskedők és szellemi foglalko
zásu egyének névsorát. Célja ezzel az, hogy minden~:i ismerje 
meg, kit tartozik legelsősorban vásárlásaival, rendeléseivel és meg
bizatásaival támogatni. Ezzel is meg kell mutatnunk el!yfivé tar
tozásunkat l Az eredménye pedi~ i~en hasznos lesz, t' J.! Y mást tá
mogatva fajtánkat fogjuk gazdagitani. Hogy e névsort összetud
juk állitani, felkérünk minden érde'.(eltet, fogadja megértö támo
gatással megbizottunkat, söt igen helyes lenne, ha a Szent Ber
talan plepánia hivatalában jelentkeznének, neho.;y e névsorból 
kimaradjonak. 

A felsővárosi áll. el. iskola Sziv~árdája október 2i· én. 
az lfjusági Egvesu:et Kulturtermében "Krisztus Király ünnepélyt .. 
rendezett. K. Szathmáry Irén: A Szivek Királya c, egyfelvonásos 
darabja volt az ünnepély fénypontja, melyet hatásos szép szava
lafok és élőképek tettek kedvessé a hálás hallgatóság elö:t. Az 
ünnepség célját hatásos szavakkal Koncsek jános hitoktaló mél
tatta. A rend~zésért hálás köszönet illeli a felsöváro~i tan•estülelet. 

Egyházk~zségeink okt. 23-áR tartották ~öíi'1s tanács
ülésüket a Szentkorona Ház díszterméber, Ezen a közns tanács
ülésen letárgyaltál( az isko'ák jö\'Ő évi killtségvetését. A felső

mezőgazdasági isko:a költségvetésében szerepel e~y 12000 peilgös 
tétel a tangazd 1ság terilletén felépitendő uj helyisé~ céljaira. 
Orvendetes tény ez, az iskola fejlődésének biztos jele. A költség
vetése~ letárgyalása után a szabadság iránti kérvényeket intézlék 
el eredményesen A közös tanácsülés után a Szent Bertalan 
egyházközség tan;.c~il tartott gyülést. Ezen a Szentkorona Ház 
ügyét, kü önnsen az uj bérleti szerződéséket tár~yalták. Szives 
örömmel hlllgatták a tanácstagok ezt a tárgyalást, mert minden 
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a ·.terve1ett számitások szerint halad és igy beigazoJódik, ho2y a 
Sze n t Korona Ház megvásárlása nagyon jó U z let voi t. 

Winchkler Istvin v. kereskedelmi miniszter, városunk 
képviselője a Katolikus Legényegyletet meglá.togatta. Több, 
minl egy fél órét töltött az egyletben, szivesen elbeszélgelett a 
tagokkal és megnézte az összes helyiségeket. A látottak felett 
elismerő dicséretét fejezte ki az egyesület vezetöségének. 

A Nótis kapitiny cimü opereltel kezdi meg kulturdélután
fait november 8 án a Katolikus Legénylet. Ebben a darabban 
nemcsak az. egylet kiváló szinigárdája, hanem városunk legjobb 
mUkcdvelOi is szerepeini fognak. Igy biztositva látszik, hogy a 
MAgnás Miskával elért sikert nemcsak megtartani, hanem fokozni 
is fogják. 

A rom. kat. fiupolgéri Szivgárdája és a felsömezdga1.da· 
sági iskola Mária· kongregációja Krisztus Király ünnepén disz-
gyülést tartottak. A szivgárda az ünnep elOiti délután, a 
kongregáció pedig az ünnep délutánjAn fejezték ki hódolatékat 
Krisztus Király elOtt, A fiuk e1ismerésre méltón szerepeltek. 

A Gyöngyösi Katoliku& Tudósitó lntéz6bizottsága a 
Kato'lkus Akció sajtószakosztálya egyUttes gyUiését okt. 16-án 
tarlották me2 a Sze nt korona Házban. A GyOlést Willner Sándor 
dr elnök nyitotta meg. Beszédjében kUiönösen kihangsulyozta: 
a Tudósiló legyen a gyöngyösi katolikus családok lapja. Majd 
köszOnetét fejezte ft. Guba Pál kórházi lelkiatyának, ki a Tu
dósító kiadóhivatalát egy éven keresztül ldválo pontossággal ve
zetlt·. A felelős szerkesztö beszámolójából kitünt, hogy lapunknak 1162 
elöfizetöje van, számonkint több mint száz példányt adnak el 
és cserep~ldányként 38 lapot kUidenek el. ,\ lap 1400 példány
ban jelenik meg. A bizottság foglalkozott az Eger-Gyöngyösi 
Ujság Ugyével is és ennek az ujságnak mint egyedUli kimon
dottan katolikus gyöngyösi napilapnak a propagálását is sUr
gette. Az inditványok során elhatározták a helybeli kalolikus 
cé~ek és szellemi foglalkozásu egyének névsoranak a kiadását 
abból a célból, hogy ezeket támogassuk. Többen azt kérték, hogy 
mivel igen sok embernek egyedUli olvasmánya a Tudósitó, gaz
dasági vonatkozásu hireket a vásárok és bucsuk idejét is kö
zöljék. A szerkesztö megigérte, hogy ha a Tudósító megfelelO 
támogatással jobb anyagi helyzetbe kerU', akkor a~ oldalszámot 

felemeli és ezeket a kivánalmakat is teljesiti, 
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A Szent Bertalao Egyházközség 
• •• • anyag• ugye1. 

Október hó 30-án mu'olt két éve annak, hogyaSzt Ber· 
talan egyhátkötség nyilvános birói árverésen megvásároha a 
Stentkorona Hátat. A vá.llalko:ás igen meréunek látszo't, mivel 
október hó 30-án még csup8n 7000 pengő kéupén: állott ren
delkezésre, tehát csak annyi, amenn}i a bánatpinne tell~tt Sok 
nehé: és gondterhes napot é It át a vezetözég, ugyan össze Ichet
e hozol a vételár jelentős részét, mí lesz, ha nem j~r sikerrel a 
gyüjtés? Minden akadályt elhárított a: utból a vezetőség előrelátó 
gondos munkája, az eredmények pedig mindenben igazoll.ík, hogy 
számításaikat helyesen végezték, Immár két év óta egyházköz
ségünk birtokosa a stép övedelmct hozó és értékes bérháznak, 
Gondjaink, bajaink van• J.lt, at tagadhatatlan, mert tartozásunk 
19000 pengöt tesz ki, e minden reményünk megvan arra, hogy 
nehány esztendő elmt· •ával terheinket lényegesen tudjuk csök
kenteni. 

Igen jelent~ser hátravert számításainkban a: a körülmény, 
hogy igen sokan, ·.ik megigérték, és kötc:I~:ö aláirásukkal fel-
aján'olták adomá yi ösuegciket, igérelisket még nem váltották 
valóra, 17oo pe gö az az öszeg mely még a mai napig sem 
folyt be pén:U .Jokho: Ezekre az össtegekre biztosan stámitot
tunk, mcrt Ct' .1 kötclc:ö igéretekre veltük meg a házat s vállal-
tunk magun~ .·a neh•: terheket. A két év alatt közel 400 pengót 
fizetett ki e ,yhá:kö:ségünk kan· at ba azok miatt, kik nem tettek 
eleget váll~ .t kötel~:ettségeiknek. Ezt at ö~uegct tehát el kel-
Jett v ono :~k a ház jövedclmtböl. 

Rr .néljük azonban. hogy mindazok, akiknek a: elmult ktt 
év ali ' nem állott módjukban, hegy mtgfi%essés a: t gy hátköz · 
ség g' ' szem ben fennálló tartotásukat, belátva ad, hogy ezt el 
tényleg tartoznak, önkéat sletodt leróni kötelezettségeiket. 

1937. évre s:6ló költségvetésünket, mely a Szentkorona 
Házzal kapcso1atos, elkéstitettük, azt tanácsunk 1etárgyalta s vá1-
to:atlanul elfogadta A költségvetésünk a plebánia hivatalban 
minden érdeklődő által megtekinthető s az erre vonatkozó esd
leres észrevételeket bárki mcgteheti. P L 
... 
Uzeaetek: 

A Tudósító szerkesztősége és kiadóhivatala a Szent Berta
lan pleb~nián van. Ide kérjUk az elOfizetéseket és eimváltozások 
hejelentését. Slivesen fo2adunk lapunkba való hiranyaPot. söt 
kérjUk is erre olvasóinkat. Lapzárta 22. én van. - K. E. Hely
ben. A jövő •~ámban közöljOk. 
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míí6rás, ékszerész és látszerész 
Gyöngyös,aHanisz-tér 12. 
1\jánlja : elsőrendO zseb, fali, asztali 
és ébresztő óráit. A világhirD svájci 
"TELLUS" órák gyöngyösi egyedárusitója A leg
modernebb szerszámgépekkel felszeren javitómi
hely. Praelz munka. 

Arany gylirlik, fülbevalók, arany keresztek. -
Arany kereszt valódi gyémántkövekkel már tO·
P-töl kapható. Valódi ezlist áruk, tálcák, 
virágvázák, Iikőrös és dohányzó készletek stb. 
Mindennemü optikai áruk. Szemüvegek, csiptetők, 
iiveg különlegességek. hőmérők, lázmérök9 must-

és borfokolők stb. 

Keresse fel üzletemet bizalommal!! 
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A legmodernebb 

temetkezésivállalat 

Gyöngyösön 

Halottszallitás, ex
bumálás az orszag 

' e1ész terDietén bár
honnan-bárhowi sa

l ját autómon a leg-

,, ~~!·~-~b~~~~~--

1 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH UTCA 9 
TELEFON HIVO: 91 

Akar Ön 
olcsón vásárolni? 

Akar On 
pénzéért jó árut kapni? 

Akar Ön 
me~bizható helyen előzékeny 
kiszolgálásban részestiini ? 
Mindezt me~találhatja a 

gyöngyösi Hangyában 
A 
HANGYA 
árui megbizhatók, 
naponta frissen érkeznek. 

Rendes havi vásárlóknak 
kedvezményt ad. 

Szives érdeklődésre a .,Hangya" 
irod é já ban felvilá11,ositást nyujtunk 

az h!8ZR81ÓSáf. 



8008 LLt\JOS 
angol-, 
Vah(>t 

uri- és papi szabó 

Imre u. 6. • 

.- -:-.. . .. : . 

KESZIT 
nlinden e sza km ába vá
g() munkát: revcrendát, 
cimádát, cingulust és 
qu-tdrátust, elsörendü ki
VItelben, teljes szavatos
ság és mérsékelt árak 
me ll ett. 
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F eilájá•aál 

lltltéúc•• .. .,..,&O. 
Teldatete• 

• 

loglájásaál 

me gb ülésnél 
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