
GY 6 NGY öS l 

• • l , 

1mnusz az ee 
. a§yáJ 

8ondolafok a /4 
Nap uJ 

}(öoyörgóim~d. 
tiszta· !l:!öc 

ilélefi fájé/to 
la tó. 
Adományok a fi 
reoces femp/o, 
megújífására. 

A Ferencrendi 
p/ebános üze-
netei. 

1-lírelt.-
A Sz en t Berfala 
!igy házközség 
anyagi ügyei 

X. évfolyam 1937. május hó- 5. szám julius 

ustitsztus kivé-telévelminden hó ~Főszerkesztő: MAGNIN ADOR-

ebános Fömunkatárs: P. KOVA TS RAJMUND plebá· 
~~---.-..-·--



• 

A legjobb miaőségii ~at 
legaagyobb választékbaa 
legolcsóbb szabott árakon 

.... 

&ZLDBDDA.TOL 
Gylagyösl T a karék

péaztár Egyesiilet 
Alapllwa; 1867. nbea ll 

irdekklzl••6abea (aiH
IIall) a Mauar Allal.__ 

Bitelbaakkal 6• a Ma1r7a .. 
Leszámllol6 6• P6azw6116 

baakkal. - Kllcala&kel 
loly6•li.EIIoaad bet6tekel. 

Mladea baakl iizlel ell· 
ayis l•ltoayoUiáaá .. a ••• 

•lzúokat átweaz. Tel.: 11. 

Tüzelőj ét, 
széasziikségletét, 

Budaynál 
SZEREZZE BE l Piispöki a. 2. Teleloa; 41. 

- - -

Hungaria-nyomda Oyöngyös, felelösa Nigrinyi Ferenc, 
Kiadó: Bobovniczky Gyula, 

Ha a lelujabb divat 
igényeinek meglelell 
ruhát akar, keresse lel 
ari szabóságomat. -

30.000.000 P. lekötölt töke l 
Ez a szám jellemzi azt a kolosz· 
stállis tömörülést és eröt, a 11i a 

Katoll~us NépszGvetaég Orszigos 
Temetkezési Pénzfiregyesfilete tac· 

jainak segélyt6k6jét jelenti 
Mindenkinek saját érdeke, hogy 

l 

~sépány G~za 
ari szabó Gy6ngy6s, 
H a n i s z-t é r 8. s z d m. 

tagja legyen az EgyesOletnek l 

Belyl•zenezel .. ••'• 
••ld lllladea khMpWal 
Gyöngyösi szerve:~ö és p~nzbeszed6 

Ka•cla Lato• 
BAstya-u. 14. 



Gyöngyös 1937. máju\) hó. 5, szám. 
•• •• 

GYONGYOSI l l 

HATOLIBUS TUDD SI TO 
Me~jeienii< hiivonkénr. 

----~~-----------Felelős szerkesztö: l Főszerkesztő : F(1munkatárs: 
BOBOYNICZKY G1ULA MAGNil ADORJ!N P. KOIÁTS RAJIUND 

hittanár. prépost plebános. plebános. -----Kiadja a gyöng)ösi felső·· és alsóvárosi plebánia. 
Egy szám ára 1 O fill. Egész évre l peng O 

Himnusz az édesanyákról. 
Ma tépjetek le minden májusi virágot. ma mondjatok el 

minden imádságot, ma csókoljatok meg nagyobb szeretettel egy 
áldott szent kezet a az édesanyátok ke~ét. • • Majd ajkatok piros 
fészkéből szálljon a boldog ének, ma szivetek tárja fel minden 
rejtett kincsét és meleg öleléssel vegyetek körlil egy lemondó 
jóságos szivet : az édesanyátok szivét. . . 

Ma otthon halkan járj:.tok és az oltárnál igy imádkolZatok: 
Ha lstennek száz keze van, mind a százzal áldja meg; ha lsten
nek ezer szeme van, mind az ezerrel őrködjék felette és tegyen 
boldoggá egy drága életet : az édesanyátok ~letét. • . Mert ma 
az anyák ünnepe van. Ma szebb·!n mosolyog az ég, ma illatosabb 
a virág, ma jobbak vagyunk és szivUnk szótárából előkerülnek a 
legszebb szavak, hogy aranyrámába foglaljuk édesanyánk meg-

azentelt nevét. • • 
Édesanyám, . • Hogy zen~, hogy sir, hogy kacag ez a szó 

és úgy muzsikál ajkunkon, mint a templomi orgonaszó. Ó, ti 
mindnyájan boldogok, nem remeg-e meg a szivetek, nem ra2yog·e 
fel szemetekben az öröm viilanó csillaga, mikor í~y szóltok: ne
kem m~g van édecsanyám. r~am még mosolyog egy vigyazó szem· 
pár, amely melegebb a napsugárnái. En~em még simogat egy 
kéz, amelynek egyetlen érintése c&;upa orvosság. Éi tem még imád
kozik egy ajak, amelynek minden sóhaja az enyém. Értem mé~ 
dobog egy jóságos sziv, amelynek minden dobbanása rólam beszél. 

Mllyen a mi édesanyánk? 
Olyan, mint a napsugár. Virágot fakaszt, gyümölcsöt érlel a 

kicsiny gyeJmekbimbókból. Szeretetének rnelegével elüzi gyer
meke homlokáról a borút és megaranyozza kisdrd életét. Mindig 
az árnyékban jár, c;akhogy gyermekének több fény jusson. 
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Olyan, minl a virág. Kinyilik észrevétlenül, hogy a családért 
illatozzék és érle hervadjon el. Lelkének drága virágkelyhében 
ott tondöklík a jósAg és a csendes aláz1t harmafcseppje. Minden
nap elhullajtja egy-egy rehér szirmát, csakhogy megszépilse az 
otthont és boldoggá tegye gyermekeit. 

Olyan, mint a szentek és az angyalok jóságl. Mindenétöl 
megfosztja ana~át, cslkhogy gyermekét boldognak lássa. Rongyos
kodik, csakhogy gyermeke ruháján ne legyen folt. Virraszt egye
dül az éjszakában, csakhogy gyermekének slép legyen al 
álma. Megvonja magától az utolsó falatot, csakhogy gyermeke 
ne érezze a szegén}•ség~t. A mi anyánk dicséretét zengi még a 
magyar nóta is: éjszaka font, nappal mosott, jaj de keservesen 
ta rt ott. 

Nagy a világ, magas oz ég, mély a tenger. De nagvobb a 
világnál, magasabb az égnél, mélyebb a tengernél a mi édes
anyánk jósága. 

Megcsalhat benntinket az egész világ, de anyánk akkor is 
hű marad hozzánk. Átkozhat minden ember, de anyánk akkor is 
imádkozni fog értünk. Gyülölhet mindenki, de anyánk akkor is 
szeretni fog. 

felelj meg a kérdésekre : 
Kinek az arca volt az, aki szelid mosolygással először 

föléd hajolt ? lsten nevével együtt kinek a nevét tanultad meg 
először? Ki virrasztott zokogva először beteg ágyad mellett? Ki
nek a szemébOI gördült az els6 kl\nn)'csepp érted? Kinek a 
lelke remegett elöször féltő aggodalommal érted ? Aranyos 
gyermekkacsódat ki kulcsolta először imára? 

Nem-e az édesanyéd? 

Es emlékszel-e még a boldog imádságos estékre, mikor 
szemed kigyuJt, mint az esticsillag . . • a1cod puha selymén ott 
érzed-e még a lefekvés elötti búcsúcsókol • • • hallod-e még 
anyád halk, suttogó szavát a 

- Aludj fiacskám, aludj és boldog álmod legyen • . . 
Eszedbe jut-e ez nét,a-néha ? Megjelenik-e elOlted ilyenkor 

egy asszony iulván y arca ? Megcsókolod-e ilyenkor anyád re sz· 
ket ó kezét ? El tudsz- e tartani ilyenkor becsülettel egy édes
anyát ? Hajtsd le alázattal a fejed és boldog- boldogan köszOn d 
meg Istennek, hogy édesanyát adott neked, akinek jóságát, On
feláldozását soha ebben az életben nem tudod eléggé meghálálni. 
Mert nemcsak szive alatt hordozott, nemcsak Olelő karjai közOtt 
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ringatott, hanem Isten után tö~e kaptál legtöbbet. jól mondja 
a kOitú: 

. • . mikor a szivünk 
Megtelik jósággal, 
A szemünk könnyűvcl, 
Lelkünk imádsággal, 
Mikor egy· egy nemes 
Tettet viszünk végbe : 
C§ókoljuk meg édesanyánk 
Lábanyomát érte l 

1705. február ts. án huny ta örök álomra szemé l N ikornédié
ban Zrinyi Ilona, ll. Rákóczi Ferenc édesanyj~t. A számUzött 
magyar ásszony u~ól~ó sóhaja fiához szállt: 

- Tudassálok fiammal u'.ólsó anyai áldásomat, O sohasem 
szomoritott meg engem. 

Boldog édesanya ! Boldog gyermek l Ugy szeresd édesanyá
dat, hogy soha bánatot ne o~<ozz áldott szivének. 

Nekem nincsen édesanyám. 
Én csak egy besüppedt sirhantra roskadok le ott kUnn a 

temetőben. Csak egy fájó emléket örzök és egy elsárgult fény. 
képre hullnak könnyeim. A tíz körmömmel kikaparnám a földbOI 
drága jó anyámat • . • Szivemen begyógyulnának a sebek, ha 
kezér még egyszer a fejemre tenné • . • 

Milliók lelkéből jajdul fel ez a panasz, akik vágyva· vágyód
nak az anyai szerelet után. Hol keressenek vígasztalást az árvák? 
Ki hallja meg siió szavuk ? Es találnak-e édesanyát a földön 
azok, akik már ráborultak egy koporsóra • . . Men az édesanyá
nak nem volna szabad maghalni . . . 

Van egy áldott fehér Asszony, aki mindenkinek az Edes
anyja. A Szentlélek árnyékozta be f-Zépséges lelkét. Kegyelmet 
talált Ö htennél, aki felmagaszlalta mindenek fölé. Égre nyilott 
virág, aki mind~nkire szórja illatos szirmát, mert vigasztaló és 
kegyelemosztó. Méhének kisarjadt gyümölcse a mi megváltó Iste· 
nUnk .. És Boldogságo~ nak, és Sz ütnek, és M~riának mondatik • . 

Ime: Ö a te É d !sanyád és te légy a gyermeke. Édes
anyád szive régen porladozik - az Ö szíve él és érted dobog. 
Anyád szemére szemfedöt szöt a halál - az Ö szeme szellden 
téged cirógat. Édes~myád ajka régen elnémult, de Ö örökké ró. 
lad beszél. Halld meg hf 1ószavát az élet siralolllvölgy ében és 
menekülj védőszárnyai alá. 
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Mintha lelke volna az ércnek, amely a torony ablakából 
szétkiáli : 

- Máriát dicsérni hivek jöjjelek l 
Májusi virágok pompájába borult a fényességes Asszony 

oltára. Imára lendOI a kezünk. Boldogan köszönjük meg az Is
tennek, hogy a legjobb &desanyát megadta nekDnk, akinek nincs 
mostoha gyermeke. 

A legjobb édesanya 
1933· ban a nemzetközi vásár alkalmával egy leány állt a 

rádió mikrofonja elölt. Üzenni akart ö is, mint a többiek. Reme
gett az ajka és szinte hallani It hetett megilletődött sz ivének dob .. 
banását. Nem törődött azzal, hogy százak tolongnak körülötte. 
Nem bántotta, hogy az e1ész világ hallja üzen~tét. Szeméből 
kicsordult a könny. mikor megszólalt: 

- i!desanyám l halld meg a te lányod szavát . • . Botlá .. 
somért megbllnhödtem. Anyám, neked volt igazad. Térdrehullva 
kérlek: fogadj be még egyszer anyai szived szeretel~be • • • 

Csak ennyi volt az üzenet. Nem jelezte ; kinek szól, hová 
megy. De érezte : valaki felfogja és megérti. 

Most m i is feszltsük ki szivünk antennáját. Alijunk alázatos 
fővel lelkünk mikrofonja elé. Üzenjünk legjobb Édesanyánknak az 
égbe: 

- Dicsőséges alakodra néztek őseink a talárdúlás és 
a törökpusztitás üszkös romjai közölt És nem hagytad el Oket. 
Könnyes szemmel fohászkodott hozzád a majfényi sfkság bujdosó 
kuruca és a világosi fegyverletétel megszakadt szivü magyarja. 
És meghallgattad öket mindenkoron. Képeddel ékesitett lobogók 
alatt mdultak frontra apáink 14-ben. És velünk voltál életben .. 
halálban. 

Hozzád szárnyal most, Istenanyja~ esdeklő imánk. Mert 
lsten után oltalmunk csak te vagy. Ne vesd meg kérésUnk. Nagy 
a mi bánatunk, mert nálunk most a szahad is rab, a gazdag is 
koldús és minden sóhajunkból jajkiáltás születik. Adj nekUnk 
békességet, mert a békesség Királynőjének hívnak. Tanits meg 
minket arra, hogy Szent Fiadat úgy szeressOk, mint ahogy Te 
szereted. Taníts meg arra is, hogy úgy szeressOk egymást, mint 
ahogy Te szeretsz minket. És hallgasd meg régi szép imánk, 
amelyben benne sajog minden fájdalmunk, de benne csendül 
meg reménységUnk : 

- Anyánk . . • nagy inségben lévén . • . 
Ne feledkezzél meg szegény magyarokróL 

B6dia Andor. 



Gon~olatok a Katolikas Nap után. 
Egyházközségünk által rendezett április 4-l katoli

kus nap már a multé. A tüzes szónokok igazságot hir
dető szavai a gyöngyösi katolikus lélek termékeny tala
jában elvetve pihennek. Most a lélek titokzatos erejének 
csirafejlesztő munkája következik. Ez az erő minden 
lélekben megvan, csak az akarat napfényének tüze kell 
hozzá. A csírázást megindító akarat nélkül az elvetett 
mag elpusztúl. Minden a régiben marad, a pezsdülő 
élet helyett sorvadás, pusztulás következik. A neves szó
nokok jó munkát végeztek, most rajtunk a sor, hogy 
hasonlóan jó munkát végezve virágzó katolikus életet 
teremtsünk. 

A sokat hangoztatott összefogás ne csak hangos 
szó legyen, hanem vegyük már komolyan egyszer és 
ebbOl az összefogásból szalessék meg a helyes támoga
tás lendületesen épitő kedve. Azt a katolikus testvért 
lássam meg a másikban, aki legelsősorban hozzám tar
tozik, kinek emelkedése, földi boldogulása örömmel tOU 
el. A szintén sokat hangoztatott szeretet tettekben nyil
vánuljon meg. Ne a hibét, a rosszat keressOk egymás
ban, hanem a jdt lássuk meg, hogy egymás boldogulá
sát mozditsuk elő. Becsllljünk n1eg mindent, ami kato
likus. Legyen ez katolikus gyáros, iparos, kereskedő 
munkája, avagy katolikus szellem betükböl alkotott 
könyve, ujságja. Pénzünket egymásnak továbbítva a ka
tolikus tőke uralmát ntozditjuk elő. A katolikus töke 
pedig erkölcsös és szociális munkát fog végezni. Ez a 
n1unka az igazságos, az emberi méltóságot szen1elótt 
tartó bért fogja juttatni a dolgozónak. Addig, míg nem 
lesz katolikus tókénk, csak álom n1arad a n1unka igaz
ságos jutalmazása. A keresztény szellemtől távo! állók 
pénze schasent fogja clömozdítani Krisztus királyságának 
földi országát. 

Manapság sokat beszélnek a n1agyar család rneg
nJentéséröl. Legkomolyabb vezetőink belátják, hogy 
inkább anyagi, mint erkölcsi hiány n1iatt van baj a csa
ládban. Ennek a bajnak megsznntetésére, rnint a Jeg
utóbbi hetek ujsáBhfrei közt olvashattuk, a csaljdi bér 
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bevezetéséről szóló hiradásokban ka toJik us gyárosok, 
kereskedők és fö!dbirtokosok részéról indultak meg a 
kezdeményező lépések. 

A kékesi Madonna is könnyebben elkészülne, ha 
hittestvéreink jobb anyagi helyzetben lennének. TöbblH 
többet lehet adni. A szükös életviszonyok között élők 
m~guk is segítségre szorulnak. Igaz, nálunk nagyobb az 
áldozatkészség s ezért szegénységUnk n1ellett is bizha
tunk, hogy a kiváló terv megvalósuL A Madonna állani 
fog a Kékesen és hirdetni fogja a magyar katolikus 
nép szüzmáriás tiszteletét és nagy áldozatkészsé~ét. 

A napok mulna~·. Az élet egy percre sem áll meg. 
Minden pillanata a számonkérés terhe mellet cseleke
detre szólít. Ne felejtsOk eJ, az nyeri el az örök ~let 
boldogságát, ki cselekszik, nem pedig tétlenkedik. Ele
tUnk tettei legyenek katolikus steilemtöl áthatva, akkor 
egy szebb jövő igazságos és áldásos eljövetelét moz
ditjuk elő. 

Könyörgö imádság tiszta időért. 
ó áldott jézus, Te ad taj nekünk az igéretet éf a biztatAst: 

kérjelele és adatik nektek. Mostani nagy fzftkségUnkben biza!om
mal futunk oltalmad alá és kérve· kér Unk : jusson elődbe esengO 
szavunk és adj nekUnk tiszta idOt. Vedd el rólunk a csapást és 
szUntesd meg a záporesOk árját. Amig a föld~n jártál, annyi be
teget meggyógyftottál, annyi fájdalmas sebet beheggcsztetlél, annyi 
szomorú szivnek adtad meg a· vidám!3ág r:römét és jóságos sze
med mindlg meglátta az árvái és szenvedö,. Váijék örömre a mi 
szomorúságunk is és ne törje ö:;sze h :.a a god reménységUnk utolsó 
menedékét. Bünbánó szívvei elismerjUk, hogy megérdemeljUk 
atyai ostorozásod, mert jóságodért sokszor há:átlansággal fizet
tUnk. De a bantelés helyett inkább sajnálj meg minket és kO
nyOrUlj rajtunk a te nagy ir~almass~god szerint. 

Ha gonoszságainkat figyelembe veszed, :nem állhatunk meg 
elötted. Ne nézd hát gyarlóságunkat, hanem irgalmas szemmel 
lekintsd atyáink hitét, anyáink könnyes imáját, gyermekeink ár
tatlanságát és az ö jóságukért ne vesd el szined elöl alázatos 
kéré&Unket. Isteni hatalmaddal parancsolj a pusztí•ó felhöknek és 
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távoztasd el határunkból vizeid szörn 1 fi háborgását, amelyek már 
végromlással fenyegetnel< mind~yájunka t. Zárd be az egek csa
tornáit és csendesitsct el fejünk felett az idők viharát, amint 
egykoron szavadra eloiiultak a zajgó hullámok a tengeren. 
Kiáltva· kiállun·k hozzád : Me n ts meg minket, me rt elveszünk! 

Gondviselö ls fen l Aki a szemeket alkottad, lásd meg a mi 
nyomorúságunkat és Aki a füleket adtad, halld meg a mi jaj
szavunk. Ki segit rajhtnk, ha Te távol maradsz? Ki ad nekünk 
kenyeret, ha nem süt ki fényes napod? Ki törli le arcunkról a 
könnyeket, ha nem nyujtod felénk áldó kezed? Kihez menjünk, 
mikor az örök élet igéi ná'ad vannak? Mannával tápláltad vá
lasztott néped a puszták-pusztájában és a s~iklából is hűs italt 
tudtál fakasztani a szomjazóknak. Minden bizalmunk csak Te
benned vagyon és esengve száll hozzád imánk: ne fordítsd el 
tőlUnk gondviselö jóságod és hajolj le hozzánk, Mi hisszük: Te 
nemcsak az ég madai ait táplálod, Ofmcsak a virágos mezök li
liomait ruházod, hanem elsősorban azoknak viseled· gondját, akjk 
a Te országodat és igazságodat keresik. 

Adj nekUnk hát, ó Uram, tiszta idöt, derült eget, melengetö 
napsugarat. Vidámítsd meg irgalmaddal szomorú szivünket, hogy 
ajándékod bőségéért és a 1óled vett jókért mindörökké áldhassuk 

szent neved. Amen. 
B6dis Andor. 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan·plebánia. 

Aprilis 30 án,··· pénteken d. u. 6 órakor tartjuk az első 
m~iu~i ',litániát szentbes1.éddel. A májusi litániát úgy hétköznap, 
mint vasár és ünnepnapokon mind:g d. u. 6 órakor végezzük• 
A májusi litániák idejéila keresztelés d. u. 4, a temetés pedig 

fél 5 ó r akor va n. 
Május 2. Elsö vasárnap. Reggel háromnegyed 8 órakor 

bticsú indul a benei Máriácskához, 10 órakor· a· benei templom· 
ban szentmise é1 1zentbeszéd. U1ána a hivek a Mária-szaborhoz 
mennek. Este fél 6 tájban ~rkeznek vissza a Szent Bertalan 
templomba. Este 6 órakor szentbeszéd és má]üsi litánia. · 

3 Hétfő. A szent KereHzt feltalálásának Onnepe. Reggel 7 
órakor indul a búc!'ú a Kálváriára, ahol sz~ntbeszéd, körmenet 
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és szentmise lesz. 3-4 -5-én kerenijáró napok. Hétfőn a kereszt
járó nap egybeesik a Kálvária búcs ú jávai és igy hétfőn a Kál
váriára megyünk. Kedden a Szt. Urbán, szerdán pedig az alsó
városi templomba me gy a körmenet. Indulás 7 órakor. 

6. ÁldozócsUtörlök. A gyöngyöspOspöki templom búcsúja. 
A búcsú 8 órakor indu) GyönyöspUspökibe, ahol szentbeszéd, 
körmenet és szentmise lesz. A szt. Bertalan templomban 8 óra 
után 10 perccel kezdödö diákmisén áldoznak az elsö áldozók, 
akik szerdán délutan végzik szentgyónásukat. 9 és 11 órakor 
csendes szentmise. 

7. ElsO péntek. Reggel 4 órakor SLentmJse a budakeszi bú
csúsokért. Mise után indúl a 200· ad ik zarándoklat Budakeszi be. 
Reggel 6 órától gyóntatás. 

15. Szombat. PUnkösd vigiliája. Sz igor ú böjt. Reggel 6 
órakor keresztkútszentelés. 15-22 közt minden este 7 órakor 
litánia a patak melletti kápolnában Nepomuki szt. jános tiszteletére. 

16, Pünkösdvasárnap. D. e. rendes Onnepi rend. Délután 
3 órakor szentbeszéd és ünnepélyes vecsernye. 

17. Pünkösdhétfő. Rendes On nepi rend. 19-~n -22. Kán
torböjti napok. 

23. Szentháromságvasárnapja. Rendes ünnepi rend. Ezen a 
napon lesz a reánk következő kettős szentév ünnepélyes meg
hirdetése. A 6 órai szenlmise után 8 napon át litániát mondunk 
a Szentháromság tiszteletére. Ezen a napon v~gzódik be a hus
véti szentgyónások és szentáldozások ideje. 

21. Urnapja, 8 órakor ünnepélyes szentmise. Utána indul a 
körmenet az urnapi ollárokho1. Déiután körmenet a templom 
falain belül és ii!ánia a legm. Oltáriszentségről. Urnr1p nyolcada 
alatt a 6 órai misét kitett Oltáriszentség elött végezzük. A dél
utáni 6 órai litániát a le~m. Oltáriszentségről mondjuk. 

30. Vasárnap. Az alsóv~rosi templomban urnapi körmenet. 
A Szt. Bertalan templomball l) órakor csendes szentmise. 

31. Hétfő. Délután 6 órakor az ulólsó májusi litánia szent
beszéddeL 

Szent Ferencrendi plebánia 
t. Szombat. Este 7 órakor rí jtalosfág szentbeszéddel. Ezen 

éitatosságokat a hónap m inde n na p ján megtartjuk éspedig köz
napokon esténkint 7 óralwr, va sár. és ünnepna poko n a rendes 
délutáni litániák ideién.LegyUnk jelen minél töbhe~ ! 
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2. Vasárnap. Szokásos rend. A déiutáni Jitánia után a Ró
zsafüzér társulat havi sorsolAsát tartja. 3-4-5 keresztjáró napok. 
ferences plebánia templomunkban ez évben kivételesen szerdán 
ion a körmenet a Szt. Bertalan templomból. 

3. Hétfő. Este 6 órakor az Urak Mária-kongregációja hit
buzgalmi gyűlésre jön öss~e a ferences zárda Oratóriumában. 

6, Áldozócsütörtök. Ez ünnepen reggel 8 órakor járulnak 
elsO sz. áldozáshoz a Mária- tanoda és alsóvárosi áll. elemi iskola 
növendékei. EgyOttes indulás a Mária-tanodából háromneeyed 8 
órakor. Kisérjék el a azOlök is gyermekeiket s legyenek egyatt 
velük az Ur asztalánál ! Ma van a gypüspöki sz. jános templom 
búcsúja. Az idén az ünnepre való tekintetlel reggel 8 órakor in· 
dul a körmenet a felsővárosi templomból. 

7. Els ö péntek. Reggel 6 órakor nagymise Oltáriszentséggel 
és litániával. A Jézus Szive-társulat sz. miséje 6 órakor a sz. 
Szfv oltáránáL 

9. Vasárnap. Reggel 6 órakor a Rózsafűzér· társulat sz. 
miséje az éiO tagokért. Másnap reggel 6 órakor a társulat meg
holt tagjaiért a Fájdalmas Szüz oltáráná!. 

15. Szombat. Szigorú böjt nap. PUnkösd ünnepének vi&i
Jiája. Szokásos szertartások reggel fél 6 órakor kezdődnek. 

16. Pünkösdvasárnap. Az Onnep 3 napjin szelségimádás 
lesz templomunkban. Reggelenkint 6 órakor Oltáriszentségkitétel. 
Óránkint sz. misék. Délután 3 órakor közös imaórák. Esténkint 
fél 6 órakor sz. beszéd, majd litánia és Szentségbetétel. Kedden 
az esti sz. beszéd után befejetö körmenet • Te Deumma1•. 

19-21-22. Kántorböjti napok. 
23. Vasárnap. Szentháromság ünnepe. A mai napon történik 

a reánk következO kettős szentév ünnepélyes kihirdetése. Este 7 
órakor sz. beszéd, litánia lesz, majd körmenetet is rendezünk. A 
közelebbi tudnivalókat hirdetni fogjuk. 

21. Urnapja. A legmélt. Oltáriszentség főünnepe. Tem pio. 
munkban 9 órakor csendes mise. Szeniségi körmenet a sz. Ber
talan· templomból. 

30. Vasárnap. Reggel 8 órakor Onnepi nagymise, melynek 
végeztével elindul az urnapi nagy körmenet a szekott útvonalon 
a feldiszitett 4 oltárhoz. A szeniségi Jézus iránt szivünkben égő 
szeretetOnkntk adjunk kifejezést házunk ablakainak kivilé&ftása 
által is. Vonuljunk fel példcis rendben l lmádkouunk buzgón, 
énekeljUnk lelkesen l 

NB ! Minden reggel 6 órakor 87. Antal éjtatos&ál(, 
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Gyöngyöspüspöki szt. jános templomban. 

2. Vasárnap. Az iskolások ünnepi keretek közölt járulnak az 
elsO sze n t áldoz4shoz. Az iskolából a hivekkel együtt háromne
gyed 8 órakor a templomba v~nulnak s ott a 8 órai mise alatt 
egyesDinek először a szentségi jézussal. 

5, Szerda. Délután 3 ó1 akor litánia. 
6. Áldozócsütörtök a szt. jános templom búcsúünnepe. 

Reagel 6 órakor csendes mise. Fél 9 óra körül érkezik a kör
menet a sz. Bertalan templomból, amelyre a püspöki hivek a &7. 

jános szabornál várakoznak. A menet fél 9 után érkezik a temp
lomba, ahol szeniséges körmenet. naeymise, majd sz. beszéd 
lesz. Az ünnepi sz:beszédet P. Unghváry Antal kiérd. tartomány
fftnök, egri házfőnök tartja. Szentbeszéd után a felsővárosi pro· 
cessio a szokott módon visszatér. Utána a püspöki templomban 
ismét sz. mise fog tartat ni. Délu!an 3 órakor Dnnepély es Vespe
rés körmenettet 

7. Péntek •. Reggel 6 órakor a Mária-társulat sz. miséje ál
dásos termésért. 

9. Vasárnap. Délelőtt 9 órakor sz. beszéd, majd az "Oreg 
Püspöki Hegyközség" könyörgö sz. miséje a föld terményeinek 
megóvdsáért. 

16-17. PUnkösd ünnepén és másnapján reggel fél 8 órakor 
csendes mise, utána körmenet az alsóvárosi plebánia temp!on~ ba, 
hol szentségimádás tartatik. Itt a hivek részt vesznek a 9 órai 
nagymisén, mely után körmenetileg visszatérnek Pnspökibe. 

23. Szentháromság vasárnapján ünnepi rend. 
27. Urnapján reggel 8 órakor nagymise, majd körmenet az 

oltárokhoz. Délután 3 órakor Vesperás. 
30. Vasárnap. Az alsóvárosi urnapi körmenet miatt csak 

reggel 6 órakor lesz csendes sz. mise. 
NB l Szombatonkint és ünnepelötti napokon délután 3 óra

kor litánia. 

Pannónia-száll ó 

Szobaárak: 2 ágyas 9-tOl 
20 pengöig, l ágyas 5 pen-
20től 12 pengOig. 
Ez árakból a Oyön~yösi 
Katoliku& Tudósiló elOfize
tőinek 20 százaléle kedvez
mény, 

Budapest, Rákóczi· út 5 
Elsőrangú szálló. - Vidéki 
főtisztelendő papság és keresz-
tény urak régi, jóbirU találkozó 
helye a főváros középpontjában. 
A legmodernebb felszerelés s ra. 
gyogó tisztaság. Fürdók. Hideg 
és meleg viz minden szobában. 
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Adományok a Ferences 
Plebáaia templom megujitására. 

ll 

2,000 pengöt adott P. Hermann Hermenegild ferences tar· 
tományfönök, 30 pengöt Demjanovics Margit1 Polgár Istvánné, 
14 peng6t Gyöngyösi Önkéntes Tüzoltó EgyesOiet, 10 pengöt 
Déghy jenö. Király Ferenc ujabban, N. N., Vasu•asok sz. miséjén 
perselygyUjté~, 5 pengöt C\zv. Bachó Lászlóné, Hornonnay Gás
pár, juhász Míhály, Moln~r György, Schuller Mihályné. 4 pengöt 
Kozik Ferenc ujabban, 3 pengöt Eperjesy Józsefné, 2 pengöt 
Bengyel jános, Csiba Ferenc, Halmóczky Lajos, Páli István, 1 
pengöt Benei Mihály, Szalay János. 

Itt kö!öJIUnk 2,156 pengöt. A véroai 4.000 pengOs hozzájá
rulással eg \J Ott eddigi gyUjtésünk eredménye 21,971 peng ö 62 
filér. Hátralékosok még mindig vannak. Remélni szeretnOk, hogy 
adakozó elhatározásuk nem c~upán hirtelen fellángoló szalmalúz 
volt, h1aem komoly meggo:1dolás, melynek most már nagyon rö
videsen eleget fognak tenni. Szeretettel várjuk Oket l 

Ferences plebános üzenetei. 
Befeje2ödvén templomunk megújltási munkálatai, módom· 

ban áll feltárni a kiadások összegét. Sokan érdeklOdtek már ez 
ügyben" Érthető. Hiszen sokan kivették részOket az áldozatból s 
tudni szeretnék,l mibe került ez az egy évnél is tovább húzódó 
nagy munkateljesítmény, Kiadésaink tehát a következök : 

Lohr Ferenc festömüvésznek - - - 9,800•- pengő 
Forgács Sándor és Tsai kömüveseknek - 3,966·60 " 
KOlOnféle asztalos munkákért - 1,691·90 " 
Kiss Sándornak állványo1ásokért 1,360'- " 
Gajdóczky j. Kórusi munkálatokért 1,353 SO " 
Andrássy-cég villanyszerelésekért 965·78 " 
Kollman Ödön mázolónak 323·- • 
Angster József orgonaépitőnek - 161·- " 
Templom palatetőzetének javf'ása 156·70 " 
Mayt=r Sándor bádogosnak - 133 40 " 
Lorettói kápolna vasablakai 13177 " 
Vegyes kiadások eimén 2.0~2·66 ,. 

Osszkiadás: 22,~6'31 pengO 

• 



12 Oyöngyösi Katoliku& Tudósító 

(EzenkivOl átlagosan 5 festömunkás ellátása 8 hónapon ke
resztül - csak egy pengövei számltva naponta- kitesz 1,200 P-t.) 

MérlegUnk tehát a következO: 

Összbevétel : 21,971"62 pengő 
Összkiadás : 22,096·31 • 

Hiány: 124·69 pengö. 

Bevételnek számítom a még künn levő cca. 500 peng6t js, 
mert meggyőződésem, hogy egyetlen igéretet tevő lélek sem 
marad adós s nem engedi feledésbe menni lelkiismereiben is 
kötelező önkéntes felajánlását f 

Az ujitésokat egyébként kisebb tempóban ugyan, de folytat· 
gatjuk tovább J 

Május l·től augusztus végéig vasár- és ünnepnapokon reg· 
celenkint 5 órakor sz. mise lesz templomunkban, miként ez már 
tavaly is meg volt. A mult tapasztalatai igazolják, hogy a hivek 
eléggé látogatják ezt a korai sz. misét. A kirándulók meg egye· 
nesen örömmel fegadják. 

jfirek. 

Szereleliel Krisztusban: 
Kov6ts RaJmund O. F. \1. 

pl e bá nos 

Érsekf6pisztorunk Onagyméltóságinak április 24· tn 
volt 87-ik szflletésnapja. Mélységes hódolattal állunk meg ennél 
az ünnepélyes dátumnál, hogy a hálás sz i .. ek ragaszkodó szerele
tével kOszOntsOk • Gyöngyös legnagyobb él ö jótevőjét," - mint 
nálunk mondani szokták - aki bökezü adományok-
kal annyiszor gazdagitotta városunkat. Ezrek ajkáról szárnyal 
fel ezen az emlékezetes napon az áldó imádsá&: Tartsd 
meg Isten jó Atyánkat, Eger aranyszivíi érsekét, trogy at)'ai 
jóságának bOségét még nagyon sokáig érezhessük és áldva·áld
juk nevét. 

XI. Plus pipa Öszents~ge Stiller Kélmánt az f. M. G. 
voU megbizott igazgatóját önzetlen munkásságának elismeréséUl 
"Pro Ecclesia et Pontifice• érdemktreszttel jutalmazta. A pápai 
kitüntetés átadisa ünnepélyes formák között egyházközségUnk 
dlszközgyülésén történik. Öszinle örí)mmel tölt el mindnyájunkat 
a m&IIS eliamer~s és szlvböl gratulálunk a ritka kitUntelé&he~ . 

• 
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A Katolikus Legényegylet április l -2-3 napjain tartotta 
husvéti lelkigyakorlatát Bencskó Andor gyöngyösoroszi plebá
nos vezetésével. Zsufolt terem hallgatta minden este a jeles lelki a 

pásdor pompás eiOadását, akinek teljes mértékben sikerült meg· 
fogni a gyöngyösi derék iparosság szivét. A lelkigyakorlatot Fehér· 
vasárnap közös áldozás fejezte be. Szentmise elatt volt a Legény
egylet ifjusági tagfelvétele, amely alkalommal 40 leány és 32 
iparos ifju esküdött fel Kolping zászlójára. 

Az Egri egyházmegye papnövendékei közé felvételért 
folyamodó ifjak felv~teli vizsgálatának ideje ez évben junius 23-
ára van kitüzve. A gimnázium IV., V., VI., VII., és VIII. osztá· 
lyát végzett, pályázni ohajtó ifjaknak kereszllevelUkkeJ, az ezévi 
iskolai bizonyitvényukkal és hittanáruk ajánló levelével felszerelve, 
Egerben a papneveiOintézetben folyó évi junius 22-én, délután 
2-4 óra közOtt személyesen · kell jelentkezniök. A gimnázium 
növendékei közé csak állalános jeles bizonyitványu növendéket 
vesznek fel. 

A Gyöngyösi Katollkus Nap fák ja hordozója volt a katolik tts 
gondolatnak. Ezreket mozditott meg lendUJet~vel és az eredmé
nyes munka jegyében zárult. Beváltotta a bozzárOzött reményeket 
és elmondhatjuk a érdemes volt megcsinálni. Minden előadáson 
hatalmas tömeg lelkesedett. A vezérlő eszme sokakban felserken· 
tette a kstolikua öntudatot, amelynek teljes kibontakozása hozza 
meg majd a mi gyOzelmUnket. Megértettük: a jelenkor forron
gásai kOzt egyedUl a katolikus gondolatnak van jövője. Nem 
tudta megtörni fényét letont ~vezredek annyi ellénsége. Kitört a 
katakombák sötét kriptájából és meghóditolla OldözOit. Nem tuda 
megtépázni igazságát a tudás ravaszkodása. Nem tudta kilépni 
milliók szivéböl az erOszak és a gyülölet Mindig diadalmasko· 
dott mert benne Krisztus élt és térdre kényszeritette azokat, akik 
egykor ellene harcoltak. És a gyöngyösiek Oszinte. lelkesedése 
Dnnepélyes igéret volt arra, hogy harcos közkatonái lesznek a 
hódító katolikus gondolatnak, amely mindnyájunk számára eröt 
és életet jelent. 

Iskolai látogatások. Vitéz dr. Pethő Endre tanUgyi 
titkár látogatta meg április elsO napjaiban a róm. kat. fiupolgári
iskolét. Megelégedését fejezte ki a nagyszerQ eredménnyel dol
gozó tanári karnak, amelynek szaktudása révén iskolánk az elsők 
közé kUzdötte fel magát. 



-14 OJ!)npOai Katoliku• Tudósító 

Ugyancsak magas vendége volt a felsömezögazdaségi isko
lának. EgerbOI szállt ki megtekintésére Szentgyörgyi józsef, pápai 
káplán, egyházmegyei tanfeJUgyeló. Megnézte az iskola tangazda
ságát, amely a jövőben az egyházmegyei hatóség szaktanécsa 
alapján fog fejlődni. Ez alkalommal adta át az iskola leltárát 
Fucsek Oabor egyházmegyei fOszámvevő Balázs Piri Lajos meg. 
bizott igazgatónak. 

Dr Hajós István lelkész a !lyugalomba vonuló Dobóczky 
Gábor után elfogJalta az atkári plebániat. Szereleltel köszöntjük 
új helyén és lsten áldását kérjük müködésére. 

t Lehotay jános. Slrba szállt a mindenki által kedvelt 
.János bácsi'•. A lapok a tüzvész alkalmával történt király láto
gatással kapcsolatos szerepléséről emlékeztek meg, mint jelleg
zetesebb eseményről, mely nevéhez fűződik. Egyéniségének azon· 
ban Jegértékesebb vonása az ö meggyőződéses vallásassaga s 
törhetetlen ragaszkodása Anyaszentegyházunkhoz,, melyről a Jeg-
nehezebb időkben is tanuságot tu~ott tenni. EmlékezzUnk a kom
munizmus napjaiban veghezvitl hősies magatartására, amikor a 
Ferencesek rendházában leltározni akaró vörös kiküldötteknek -
tObb derék társával együtt - nyiltan ellenállott s távozásra kész
telte Oket. A következményeket nem kerülhette el. Sok másokkal 
őt is elfogték. BebOrtOnOzték. S szenvedések árán is tanuskodott 
hit hfiségéröl, •• Az alsóvárosi egyházközségi képviselötestületnek 
is lelkes tagja volt ••• Sokat tevékenykedett az alsóvarosi Egy. 
házi Enekkar einOki tisztében. • • A jóságos Jézus legyen az O 
OrOk jutalma l 

Vasutasmlse OydngyGsön. Első alkalommal jöttek testU
letileg a szent Ferencrendiek templomába városunknak tényleges 
és nyugdíjas vasutasai családtagjaikkal együtt. hogy husvéti sz. 
eyónásukat és áldozásukat kozösen elvégezzék. Közel 250-en vetlek 
részt a MAV. derék alkalmazol t ai ezen sz. misén kitünő FOnO
kUkkel az éJen. A megjelentekhez dr Horváth P. Zsigmond szólt 
meleg közvetlenséggel. Az AHomásfOnOk Ur melletl a szervezö 
munkát a kiváló katolikus kongreganista testvérünk, Mészáros 
József főtiszt végezte. 

Fehérvasárnap ezidén is, miként a multban, közösen je-
lentek meg a gyOngyOsi postahivatal tisztjei és altisztjei a Fe
rencesek templomában, hoay közösen \'égezzék el husvéti sz. ál
dozásukat. Amióta mostani Főnökük Gyöngyösön van, honosodott 
meg ez a szép szokás, Megható látvány, amikor a napközben 
szigorúan elfoglalt levélhordóink és csomagkézbesítőink a köz. 
pontban szalgálatot teljesilO tisztekkel együtt kora reggel 5 óra. 
kor a templomba sietnek, hogy eleget tegyenek elsörendü katoli
kui kötelességeknek. Negyedhat órakor P, Karacsanyi Aladár sz. 
misét végzett s közben alkalmi buzditást intézett a jelenlévOkh~z. 
Bizony azép példaadás ez! Sok késedelmeskedö katolikus tanul
hatna ebből l 



A Fejérv6ryné Intézetet megláto1atta a jó lsten. A neve
lOintézetben két vörhenyes megbetegedés fordult elO. Ezfrt az in
tézel februir 26-tól március 16-ig be volt zárva. Igy a deoemberi 
jánányszUnet miatt már e1yszer elhalasztott annepélyünket -
melyet Husvét elOtt a Csodás Érem feladásával kapcsolatban a
kartunk megtartam i, - ismét kénytelenek voltuak elhagyni. - A· 
Mária Leányok ájtatosságának gyakorlását nem zavarta a azDnet. 
mert - régi szokás szerint - nagyböjt vasárnapjain a Szent 
Bertalan főtemplomban végezték zsolozsmájukat. A zár felo1dáaá
val az iskolában megindult a fokozott munka és már pótolták az 
elmulasztott anyagot. 

Kettösz6z elsőáldozó gyermekUnk közDI .- a felsövérosi 
és központi iskola tanulóiból - 120· nak nincs imakönyve l Ki 
tud é:; ki akar segiteni e- hiány megszüntetésén ? 

Az alsóvárosi MAria Leányok május hó elsö vasárnapján 
d.u. 5 órakor •artiák tagfelvételtiket a Mária Valéria-Intézet ká
polnljában. A tagfelvétel után az intézet udvarán, kedvezőtlen idc5 
eselén a nagyteremben kedves Unnepséget rendeznek Május Ki
rálynőjének tiszteletére. 

Gyermekzarándokvonatot vezetUnk május hó 25-én Szent
kutra. Az összes felekezeti és á~lami iskolák novendékei kOzOsen 
zarándokolnak a szentkuti Szüzanyához, bOflY zsenge gyerme" 
szivUkre, életükre s csonka hazánkra leesdjék a Legszentebb ál
dását. Az utikOltség oda-vissza 2 pengő. Ezuton is kérjUk a jó 
szOIOket, hogy engedjék el gyermekeiket. A Tantestületek tagjai 
gondoskodnak, hogy senkinek baja ne történjék. Igy hát nyugod
tan résztvehetnek azon iskolás gyermekeink. • • 
(P. Thun Albin hitoktató.) 

Szerkesztöi üzeaetek : 
B. Kálmán. Cikkét nem közölhetjUk, mert Tndósitónk poli. 

tikával nem foglalkozik. fölvetett gondolata jó és ötletes. Kato. 
likus irányu társadalmi, szociális, vagy hitbuzgalmi cikket azfve
sen veszünk s ha mértékUnket megüti. kOzOijUk. Kiskereskedő : 
Egész évi hirdetés feladásinél jelentékeny kedvezményt ad la
punk. V. Y.-nek UzenjUk. Eddig 570-en fizették be az elOfizetési 
dijat. Ezek azok, kikre minden körülmények közDit számíthat 
Tudósitónk, mert ezek f-=lhivás nélkül Onként sietnek hozzájárul ni 
lapunk fenntartásához. Sajnos nekUnk sem adják ingyen a 
papfrt, de még a nyomdénak is fizetnUnk kell az elöállilési 
kDitségérl. Haszonbér. Nem ajánlhatjuk, Ezzel tessék valamelyik 
helybeli katolikus Ugyvédhez fordulni s tőle tanácsot kérni. M. 
Tamés: Ez igaz. Szóvá fogjuk tenni azerkesztöbizottságunknál 
s ha csak lehet a jOvOben fogjuk is kOzDini . mindkét plebjni.a 
anyakönyvi híreit. foglalkozunk vele. P. L. Ogyes gonfiolatalt 
kOszOn jUk. 



Oyöngynsi Katolikus tudósitó 

A Szent Bertalan Egyházközség 
• •• • anyag• ugye•. 

Felhivták figyelmünket, hogy tudósítónk márciusi uámának ~b
be a rovatába sajtóhiba csus~ott be, melyct a lr..orrekturánál s~m 
vettink ~sz re. A~ els ö beke~d~s utolsó mondata igy k~rült nyom· 
tatásba: "Itt tehát csak a~ok vannak felsorolva, kik el~get t~ttek 

k6te1e~etts~güknek. • Ehelyett a helyes szöveg igy hangzik: ,.Itt 
tellit oemcsak a~ok vannak felsorolva, kik eleget tettek fizetisi 
kötelesetts~güknelr. 

A banknál levő 9 .OOO pengös tartotásunk ba ismét letör leS%· 
tettünk 1.000 pengót, igy ott csak 8.000 pengönk maradt. A~ 
Egri Egyházmegyei Alapoktól felvett adósságunk válto~atlanul 
9.000 P. Össtesen a k~t helyfD 17.00rl pengös hitelünk áll fenn. 

S~entkorona Há~unk udvarának parkiratását az Fmg. isko· 
la kertés~tanárának felügyelete és irányitása mellett megketdtük 
és s~erény anyagi tehets~günkhö~ kipest elvégettetjük. 

Sok gondot okot a hatalmas udvarté_r elegyengetése is, 
melynek lehetövé tételére ujabban J20 mm. s~insalakot bo~attunk. 

Továl.b folytatjuk a~ok neveinek kötlését, kik adományai. 
kat s~ivesek voltak felajánlani a há~ra: ötv. Dors~ky Györgyné, 
V acboth S u. 20 P. Majeresik Lajos ny ug. vasuti pályafelvigyá~ó, 
Kállay u. 20. P. Libisch Ottilia áll. el. iskolai tanit6o0 10. P. 
dr. Papp István áll. fögímn. tanár, Haaák tér 20 P. S~akács Já· 
nos Borhy S. utca JO. P, 6~v. Kiss Jánosné 2 P, Gál Géza bor• 
b41y és foclrán m~ster 1 P, Palóc~ Ferenc fuvaros, Je~suita utca 
10 P, S1alay Endre iparos m. Buvó utca 5 P, Majer Gyula bá· 
elogos mester, Csárda. u. 5 P, Naeyfejeö János nölötermelö Csár· 
da utca 2. P, Maticsck János, Menhá~- u, 5 P, Kubányi Pál ny. 
csendörtis~thelyettes 1 o P. 

Eddig kö,öltüok 328 nevet 21.019.50 pengö öss~eggel, most 
kö~lünk 14 nevet 130 peneó öss,eggel összes kötltsünk t~hát 
3f2 né• 2l.lf9 .50 pengö értékben 
Folytatjuk. P. L. 

K6rjiik az ellllzeté•ek megujltá•át ! 
ElOfizetni lehet : a Szent Bertalan plebánián, 
a Szent Ferenc.rend plébániáján. Iparosok és 
Oazdák Hitelszövetkezetében és Buday Ferenc 
irodijAban, Pllspöki utca 2. 



F Ó-G E L G Y U L A=================== 
l 

•fí6rás, 6kszerész 6s:lá18ze .. 6sz 
Gyöagyös,•Baaisz-tér 12. 
Ajánlja : elsllrendD zseb, fali, asztali 
és ébresztő órélt. A vlléghirll svájci 
"TELLUS" órák gyöngyDsl egyedárusitója A leg
modernebb szerszámgépekkel felszereJt javitómil- l 

hely. Prlciz munka ! 
l 

Arany gyDrDk, fDibevalók, arany keresztek. - ' 
Arany kereszt valódi gyémántkövekkel már tO·- l 

P-től kapható. Valódi ezDst áruk, tálcák, 
vfrágvázák, Ilkőrös és dohányzó készletek stb. j 

Mfndennemn optika i áruk. szemnvegek, csiptetök, j· 
Dveg klllönlegességek, hömérök, lázmérők, must- · 

és borfokolők stb. 

Keresse fel üzletemet bizalommal!! l 

A legmodernebb 

temetkezésivállalat 
Gyöngyösön 

Halottsz6111t4s, ex-
-laumilis az orszAg 

e1ész területén bir
honnan-birhowi sa
jét autómon a leg
jutinyosabb iron. 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH UTCA 9 
TELEFON HIVO: 91 

Akar On 
olcsón vásárolni? 

Akar On 
pénzéért jó árut kapni ? 

Akar On 
megbizható helyen elözéutt~ 
kiszolgálásb•n részesWni ? 
Mlndezt megtalálhatja a 

gyöngyösi HangyábaB 
A 
HANGYA 
árui megbizhatókt 
naponta frissen érkeznek. 
Rendes havi 'vésérlókoak 
kedvezményt ad. 

Sz i ves érdeklődésre a ., Hangya" 
írodéjAban fel világositist nyujtunlr' 

az ÍIIZIIIÓiil• 



Pártoljak városaak egyed~li 
katolikas papirkerflskedésé~l 

·. ' · Könyv, papír 
' és irósz8rell 

ellayl• beszerzé
. • •. lorrá&a r 

A katolikas sajfó lapjainak hely- képvise• 
lele! . -

A Katolikas Kalturház papírkereskedése 
Pap Melchizedek 
acca. Teleloa: 88. 

Z: e m e s u ár y 
H • t' . · &DISZ• er1 
--- ·-·- - ·--·----·- - . w -

gyógyszertá.ra 
. -· ---·~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~ 

Gyöngyös 150 éves patikája 

Mé1tóságos 
Nacyaágos 
T e Idatetei 

• _______ . _ _ . ____ ... __________________ . .:. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - úr 
---·· --------------·-·--

úrn6 
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