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Bent a Szentévben . • • 
Testvér! Emlékszel még pünkösdi ünnepségünkre?l 

Eucharisztikus évnyitó volt. A lelkesedés tüze moz
gatta meg az összegyültek hatalmas tömegét. Mily bi
zakodó, drága hitvallást sugall t a szónokok hangja és 
a ti lélekben-tekintetben égő figyeléstek! 

T estvéremf Ápold magadban az eucharisztikus év 
nagy gondolatait! Ide jönnek hozzánk, világrészek moz
dulnak meg. . . Azt keresik a legsötétebb Afrikából 
idejött katolikusok is, mint amit a forrongó Keletről, 
megrontott Spanyolhonból hozzánk zarándoklók: az 
élet legabszolutabb értékét, a Szentséget. Mi is ott le
szünk az Oltáriszentség természetfeletti béke-kenyeré
nél. a megváltói áldozat drága ostyájánál. . • Sok·sok 
misében hangzik az Agnus Dei könyörgése, de milyen 
megrázó élmény lesz a kongresszusi szent-mise Isten 
Bárányát kérő, megkérleló, imádó leborulásal A poros 
vándorok, az örök zarándokok, az Isten felé forduló 
ember könnytelen ül is zokog e világtalálkozás fönségében. 

Ö, szent évi mise csengetyüszava, vissza tudnád-e 
adni az égö világrészeknek a Jelenések könyve igére
tét: a farkas és bárány együtt élnek?! Erösebb lesz-e 
országunk szivében felbúgó harangok szava, az "ez 
nagy Szentség" üdvözlése, mint az ágyúk torka, vagy 
a vészrepülők id~greszkettetése! 

Ö, kongresszusi szent-mise, te "szent Jeruzsálem", 
melyre megmozdul minden nép, kelet és nyugat viláQal •.• 



2 Oyön~yösi Katolikus Tudósító 

TJe gyüjtjük-e már a szenf év oltárára ajándé-
kainkat? jfitünket, tevékeny szeretetünket, megio
gafhatatlan erkölcsi tudatunkat/ Lovagja tudsz-e len
ni életed és örökkévalóságod gazdag eszmekincseinek? 
Tudsz-e dolgozni nagy lélekkel? Megérled-e a kato
litius megmozdulás, összefartás szükségességét?L .. 

Más kongresszust is tartanak 1938-ban: atheista 
(istentelen) világkongresszust. Nem féltjük mi Oltári
szentségünk diadalát, mert ezt az örök Isten adta; az 
Oltáriszentség maga a lelkek gondviselése. Igen, mert 
gyakorlati világot teremtett: mártir·akaratot, szent csa
ládi együttlétet, a gyermek megbecsülését, a szeretet 
legfinomabb világát, az örök élet bizaln1át a tébolyító 
nyomorban. Az Oltáriszentség eme mindennapi, fönsé
gesen építő hatásaival ellentétben, az atheizmus (az is
tentelenség), mint a veszett eb, csak a düh félórült ki
töréseit mutatja és amerre vonu], romokba borít min
dent. Nem aggódunk mi világszervezkedésük miatt, de 
szégyelnünk kell, hogy vannak. Szégyen a komoly em
beri haladás, a humanizmus nevében is, hogy az isten
tagadás degradália a komoly bölcselet által is megál
lapitott igazságokat: van Isten, van lélek.· . . Ezzel el
lentétben tagad minden nemeset . és ösztönéletet, or
gialétet vezet be. Nagy kudarca modernségünknek, 
20· ik századunknaki * • • 

jlogy élüak tehát az eucharisztikus üoneplésbe 
beérkezó hóna/)okban? 

Lelkületedböl, tetteidból csillogó gyermekszemrr .. el 
és örömmel adj valamit naponkint Isten áldozati oltá
rára. A kehelytányér - rezervoár: oda kell helyezni 
az áldozatokat! 

bégy széfJ lélek! Ontudatbao, kristályos-jel/em
ben lelkiember! 

ltrezz együtt az Egyházzal, fJafJságával, lelki
fJásztori életünkkeff 

Mindenkitól várjuk az eucharisztikus-oltár virágdi
szeit: beszélj, elmélkedjé], imádkozzál és az Oltári
szentség nagyra becsülése minden cselekedetedben 
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bentéljeni Én nézem Öt, Ö néz en~em - ez a mély 
lelki-megérzés volt Vianney szent János egyszerű föld
míveséber.. 

Oltáriszentség becsülésében boldog családi létet 
teremtséli l;egyen imája, lelkisége, ·bízó nyugalma 
családi életednek. 

• * • 
A moszkvai központi tanács 100,000 ruheit bo· 

csájt az atheista világkongresszus megszervezésére ... 
Borzasz tri, hogy voDDak még távolból is: megtévesz
tett, szervezett /Jár/o/ó tagok! Pedig a megmételyezett 
ember minden rubelnél többet ad: lelkét veti oda a 
kongresszusnak. 

/Vem fJafJirmasé arcokat és hangokat, nem fari
zeusi !Járto/ó tagságof váruak, hanem Jtatakombás 
hitell Ha nem vagy Krisztussal, ellene vagyi Aki nem 
gyűjt vele. szétesik. 

Hazudott már sokat a világ, átkosan félrevezette 
embereit. Igen, mert a világ ma~áhan, irodalmában, 
müvészetében, társadalmi ténykedésében, ha nincs Ol
táriszentsége, eszménye, akkor csak a tomboló vágyak 
pokoli változatait, a sivár haldoklásf mutatja be. Her
czeg Ferenc az Árva László királyban mondatja ezeket 
Erzsébet nővérrel: "Minden ember haldokló. Egyiknek 
órákig tart a haldoklása, másoknak évekig. És azok, 
akik rongyos szalmavackon láztól cserepes ajakkal 
vergödnek és várják a megváltó halált, nem oly szá
nandók, mint azok, akik mulatnak, táncolnak, kaca
rásznak, kereset után loholnak, nagy ügyekben fontos
kodó arccal intézked nek és nem tudják, hogy ök 
haldoklók! ... " 

Ne haldokoljunk a katolikos élet nagy eredményei 
mellett. kezdd meg, ha gyermek-lábakkal is, az eucha
risztikus évi lélekváltozástl.,Ne hagyjuk magunkol lá
gyi/ani, fJubifani, fornpitani, lapi/ani annyira, hogy 
aztán széfmáijunk és . .. hitetlen, jellemtelen, fáradt 
lelkü, bágyadt reményü félférfiak és félasszonyok 
lézengjenek a földön.'' (Prohászka: Harc a félszegségek 
ellen, Esztergom, 1892.) Dr. Bernit ferenc. 
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Művelódéstörténeti szemntel 
sajtóügyünkről. 

Egyik komoly; higgadt gondolkodás u katolikus· úr, Tudósítónk 
nagy barifja (N. F.) fr ja " . • • sajtóOgyünkröJ szerelnék megemlé
kezni. Van egy érdekes sajátsága az angol népnek. Meglepö, 
hogy mily szlv6san, a tradici6 6si erejével ragaszkodnak a 
fiúk atyAik lapjához. Szenzációéhes ujság megbukik. Tulzó ten
denciákban, ravasz hl rterjesztésekkel próbálkozó lapokat az angol 
bojkottálja. Nálunk meg csak a szenzációkkal agyontömOtt lapha
lábok hódltanak. Szinte idegéhséggel vásáralja a .revolver la
pokat." ldege!l világnézetű lapra fizet elö, azt veszi kezébe gyer
meke és szlvja magába az otthon és az iskola nevelésével ellen• 
tétes eszméket. A tendenciózusan bfállftolt hfrek, cikkek, tárcák, 
Illenetek, képek durva erőszakokkal törnek a lelkekre és lassan, 
laicizAlják a hitben és morálban éiO lelkOletet • • • • 

KOszOnjOk okos, bátor szavait. Egy lap nagy kUidetést tOlt
het be. Szórhatja az igazsáe sugárkévéjét, az emberiség lelki, 
szellemi közösségének szent kapcsa lehet. Közelebb hozhatja a 
lelkeket, kielégltheti az örökké kutató értelmet, de romlás széthin
t6je is lehet l És, sajnos, szomorúan kell megállapitan unk: n6ttön 
nl az a/sáfok vétke, az illazaáll is az erkölcs mellrontá
sduall A te lapeiOfizetésed is számit: filléreiddel új vérkeringést 
biztositatsz annak az idegen lapnak, palotákat építtetsz nekil 

Kaltúrlrtlk szempont/áb6l is meg kell vizsgálnunk lap. 
jainkat l Mennyi erkölcstelenség van egy· egy lapunk állandó cikk
bozisábaa. A lelkek lorradalmosításáill is elmerészkedik. 
Míntha idegen lenni neki fajtának lelke, nem kiméli, nem veszi 
figyelembe finomabb igényeita lassan Oli olvasóit tolla mérgével, 
Izgalmakat kelt, nemlétező sérelmeket, alapnélküli pletyka-pana
szokat szór szét a tömegek lelkében. Ez kulturrombol6 anti· 
szo~idlia manka l Ne megosztani, hanem össze kell kapcöolni 
a hazafOld szereleiével testvéreinket l 

Ó, igen : szereljük mi az i'azmond6 hanllot, de legyen 
lr61 lelkiiameret: _mit, hogyan, mikor frjon l És föleg: ne a ke
serves 10 filléreket elrabló nívótlansággal, hamis sunyiséggal 
megelégedO munkát végezzen egy-egy ujsdg. 

Nem egyéni, hanem kollektiv szerepe van a h;rlapfrásnak: 
k4Jiviaetet6en sz6lal fel naponta. Vigyáztunk, hogy kire bfz-
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zuk ezt a képviseJetet, kinek adjuk, hitOnk alapján, maodátumun
kat ! ! . . Bér a "d tennök, amit az angol: az ismeretlen szenzációs 
lapot nyurodt .hidegvérrel" félrel~ki és vár, amig az O lapja 
megérkezik (Mi nyu&odtan vakká olvassuk magunkat. még a 
legforgalmasabb utcán is, abból az ujságból, ami éppen kezUnk
be jut és nincs az a. villamos csöngetés, autó tülkölés, ami ilyen
kor figyelmeztetni tudna a veszélyre 1) Igen, azoeidlis azemporaf 
is az ujságolvasás, nem elég csak azt mondani: nekem nem 
drt. Art, mert érdeklődéseinket nemzeli és kalolikos Ugyeink iránt 
eltompítja, lassan áiHat, egoizmusl (önzéil), szenvedélyt, erkölcs
telenséget termel ki ; bajt lát az Egyház, vallás körül, szégyelli 
hite külső megvallását.l!s nem csak önmagát temeti fgy el, hanem 
örökre elvonja Jelkét a máoik embertől : legfeljebb egy ujságpa
lotának lesz névtelen adakozója, jótevöje. 

Ne légy a sajlóOgyben kö-ember, ne beszéljünk mindig ma
gyar "széthúzásról," meg nem egyetésről ! 

A mi összetartásunk nem szélsőség, hanem kötelesség, mert 
katolikus sajtónk felemelésével magunk és gyermekeink tiszta vi
lágnézeti és erkölcsi lelkikulturáját akarjuk bhtosHani. 

El egyik legfontosabb figye Eucharisztikus szent évanknek ist 
ldef~n lapok vilá~a nflm melellíthet fel ll% Eacha· 

risztilla efyéni és efyetemes ért4keinek a me11becsdll· 
sére l Szerk. 

KelteJer püspök mondja: Többet lehet robbantani egy kiló 
ujságpaplrral, mint egy métermázsa dinamittal. 

-.-
Madarat tolláról, embert barátjéról . . . Melyik ujság a te -

barátod l ? 
-.-

A saitó olyar., mint az erdő, amit belekiáltunk, azt zúgja 
vissza. (Rákosi jenő.) 

A fűszeresboltban nem szabad ember. mérget árulni. A pa
tikában is csak kulcs alól, orvosi rendelésre parányi adatok ban. 
A könyvkereskedők azonban árulhaljék szabadon, akár kiJószám· 
ra ! (Gárdonyi.) - . -

P.Abel mondta a béctiieknek, hogy ostobábbak a patkányok· 
nál, mert a patkányok megeszik a mérget és aem fizetnek érte, a 
bécsiek pedig még fizetnek is azért a méregért, amil megesznek 
a rossz ujságok állal. 
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Jl% ujságsk századára 
jellemzO egy· kis francia diák gondolkozásmódja. A francia kö 
z~piskolák egyik föiga1gatója mondla el jelentésében ezt az él
ményt : Egyik iskolában a irásbeli dolgozat témája az A riostó. féle 
legenda volt. Ariostót, az ismert költöt 1521· ben elfogják a zsi
ványok. Már meg akarták ölni, amikor a költő egy fejezetet 
szavalt el nekik romantikus époszából, az Orlando Furioso· ból, 
Ez annyira megtetszett a zsiványoknak, hogy azonnal szabadon 
bocsátották. Az egyik érettségiző diák le ir ta az egész jelenetet 
azt a részt azonban, ahol a köl:ö szavalni kezd. iRY mondta 
el: ••• Ekkor a rablófőnök egész véletlenül eg}· "ujságo1• (!) 
vett ki a zsebéből és arca egyszerre megváltozot!, Az elfogott 
költő arcképét látta az ujságban, felismerte a képről a köliöt. 

- Te ilyen hires, ilyen nagy emb:r vagy ? - És szaba· 
don bocsátotta a költöt. 

Ha már a 16. században is ilyen ujságkulturát gondolt a 
a francia diák, akkor ma ! ... 

Honcz fl)ronr (M3t~ á~· király U'Ca 4. szálfl.) 
ll ll ll Hungária me'lett. ---~-~-- ______ _ 

Festékház. 
Mindenféle 

o l cs ó á r ak! 

festékek, Ja~~ok, zorr~1 C(,)l, \Ubu:-:- ls gorrb
ft:slékek, vt~yszot~, ~1i~e·tlö ar,yc~ok, 
háztartási cikkek, kefe- és ecsetáruk és az 
összes szakma· cikkek kaphatók a :e~na~yob 
v á l a s z t ~ k b a n. Pontos kiszolgálás h 

Guba Pál máriazelli és lengyel útja. 
Zar8Ddok ember: a magy;n érzés és a papi fel

kentség kettöségévei.Csodálatosan egyesül nála a gyöngyösi 
szUietés büszkesége és a világjárás fáradhatatlansá~a. 
Tiltakozik a szerkesztöi intervjú ellen, de egy kérdésem 
segit: - Mik a magyar vonatkozások Máriazellben? 
- Máriszell gg 0t.-ban a magyaroké. Nyolc oltára. kö-
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zút Ot a magyarak áldozatk~szs~géböl ~pült, magyar 
szentek neveivel ékes kednelt. Nap y Lajos királyunk a 
templomalapftó. Nagyhan·ngja Rudnsy prímás aján
déka. 

Ez vo.lt a 32. zarándoklata. Megszállott területeink
ről is tömegesen jöttek magyarok. Könnyes szemekkel 
csókolták a nemzetiszfnú szalagot .. , vagy három mé· 
tert vagdostam nekik darabokra •.• Ilyen kedves emlékem 
volt a lengyel csensztochowdi zarándoklatom is, Ott a ll. 
József által eltörölt magyar pálos rend mostani fiai fo
~adtak szinte tüntrtö szeretettel ma~yarsá~Zom iránt. B~r 
nagyon sok pap voJt ott, engem a kegyoltárhoz engedtek 
n1isézni több alkalommal. Mint magyart és mint "Pali 
b~csit" tartottak számon .•• Milyen ott az egyszer ü nép, a 
búcsújáró ?- kérdem tovább. Fönséges bennDk a hit és 
nemzeti érzés összeolvadása. Egy vár ugyanis a magaslaton 
épült Csensztochowa. Mikor a hegy lábéhoz érnek, arcrabo
rúlva és zokogásközt énekelni kezdik az ösi, szép len
gyel himnuszt : lsten, ki lengyel-hont oly sok század 
éven . . • A kegyk~p befedése szép, erőteljes szint_e ka
tonai pompijú epizód. Trombitaszó, dobpergés, orgona
riadó közepette vonják oss,1e a kép elött esténkint a 
gazdag, súlyos aranylepeit Es megkapó, valósággal exta
tikuc; másnap reggel a kegyk~p leleplezése. Amikor az 
aranytakarót szétvonják, az "ave, ave" megsokszorozó · 
d6 üdvfohásza elöbb halkan, majd zítgó erővel tör ki 
az ajkakon, hogy áldják szegény életünk leghúbb Any
ját ! ... Mindketten ott vagyunk ismét lélekben a fe
kete Madonna előtt : a testvérnép iméjára gondolunk, 
hogy áldást hozzon a Kárpát okon túlról . . • 

Cser j án Imre =---==-----~-~----
11 SZEHETET" gyógyszsrtára 
Yacbott Sándor o. 6. szám. Telefon: 29--- ·-- -----·-
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A megújított gyöngyöspüspökii 
templom megáldása. 

Még elevenen élnek lelkUnkben az alsóvárosi ferences temp
lom belső megájitását megkoronázó impozáns ünnepségek henye
misai s OyOngyOspüspökiben máris újabb templommegáldásnak 
lehettUnk szemtanui. Szinte álomszerü gyorsasággal tljúlt meg s 
nyert istenházához méltó külsöt és belsöt a gyöngynspUspökiek 
templema. Dicséret illeti ezért elsősorban a gyöngyöspUpökiek ál· 
dozatosságát, akik Buday Ferenc kezdeményezésére, ezekben a ne
h6z időkben, félretéve egyéni gondjaikat lehetövé tették temp
lomuk restaurálását, me ly szépségben mos t már méltán odasoroz
ható Gyöngyös többi diszes templomai mellé. Elismerést érdemel 
~ohr Perene festőmüvész is. Négy nemesvonalú kép dicséri az ö 
kezének munkáját. Ezek közill egy az Immaculata bájos alakjával 
a sekrestye feletti falrészt, három pedig a mennyezetet diszhi. Az 
utóbbiak az eucharisztikus Jézust, az imádkozó assziszi szent fe
rencet és a szent éjtszakát eleve n ft ik meg szelid tonus ú szinekkel 
A dekorációk szép összhangban simulnak ezekhez a képekhez, 
ugy, hogy az egész templom összhatásáhan az imádság maga· 
sabbrendft érzelmeit és gondolatait csalja ki a szemlélöb51. 

Az ilymódon megújúlt templom. ünnepélyes m~gáldását ju· 
lius 4-én, vasárnap d.e. 9 órakor, P. Kováts Raymund. házfOnök
plébános végezte nagy papi 8egédletfel. Ott volt Püspöki apraja· 
nagyja, nem hiányoztak természetesen a gyongyösi ercteklldök 
sem. Miután a templom megáldásának szertartása véget ért, meg· 
kezd6dött az ünnepélyes nagymise, mely alatt a Szent János 
Énekkar jól megválasztott misebetéteket énekelt. Evangéliu rn utá11 
P. Raymund házfőnök ünnepi beszédet mondott. Rámutatott arra 
a tényre, hogy templomra adakozni szent kötelesség, mert a temp· 
lomnak igen fontos szerepe van életünkben. A templom szent fa· 
lai közitt lakó Or Jézustól nyerUnk vigasztalást, bátorítást és ele· 

---------- --------------- ~-------------- --==--- -----:=-~-===-=--~~==--- ---- -- -------

lagy.kir.Dobánynagyárnda Plébánia 
me ll ett 

szivarok, szivarkák és dohány··-----· 
nemOek a l e g n a g y o b b v á-

-----·' as z t é k b a n vásárolhatók ~-----· 
----- ------------_-_--- ---- ---~- - --~-~-~------- _:_.:.::-·-=----.---- --
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11ndO erOt az élet nagy klzdelmeinek sikeres me1vlv6sjhoz. Te
bát a saját érdekét jól felfogó ember s1imára nea lehet kOIIa
bGs az élet meglijitásának és tAplilásának ez a pótolbatatlan lé
nyezOje. Hála lstennek - mondotta a szónok -, a IYOngyOiiek 
ezt megértették és rOvid pir esztendO alatt csaknem valame••r·i 
:negkopott templomukat megujittatták. Ezután az Úr jézus neti .. 
ben megkOszönte a hivek Aldozatosságét és a gyUjtOk tira
dozásait. A nagylelkDen megajánlott Osszegek nem folytak •11•• 
mind be, de minden remény megvan arra, hogy igéretét •ill· 
denki:rovidesen beváltja. . • 

Az ünnepség báJaadó Te Deummal, majd a pápai és ae•
zeti himnusszal nyert befejezést. 

-.-
Szépen sikerült kirándulást rendezett a Szent jé1101 

Énekkar augusztus 20-An Szent István király Unnepén ~t
rafUredre. D.e. 10 órakor szent misét és szép szent beszédet 
mondolt részükre P. Luptovics Kolos alsóvárosi plébános. A szeat 
misén az Énekkar szerepelt szép énekekekket. Utána a Kalló
völgybe vonultak, ahol kedélyesen tOllötték el a napot. 
Visszaindulás előtt a lurdi Szűz ttzobra elOtt közösen vé~ezték 

el a lorettói litániát. 

Vida Kálmán Hevesmegye legrégibb c:ukrlisz
déja szakmába vágó elsc1rendl . 
dolgaival vezet. 

Alapftva 1852. Gyöngyös, Főtér 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Berealan plébánia. Szeptember hó. 

3. ElsO péntek. Reegel 8 órától gyóntatás. A Menlláz kápol-
néjában egész nap szentségimádás. 

5. ElsO vasárnap. D. u. 6 órakor szentbeszéd 6s Jitjnia. 
8. Szerda. Kisboldogasszony annepe. Onnépi rend. · ·· 
12. Vasárnap. A boldogságos Sz6z névannepe. 
14. Kedd. Szent Kereszt felmagasztaltatásának Dn11epe. 

7 órakor indul a körmenet a Szent Bertalan templomból a K41Yáriira, 
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allol szentbeszéd1 körmenet és szentmise lesz. 
15, Szerda. Hétfájdalmú Szüz ünnepe. A temetö-kápolna 

búcsúja. Reggel 8 órakor a kápolnában csendes szentmise .. 
Enyhített kántorbOjti nap. 

19. Vasárnap. Az egri szervita templom búcsúja. 
26. Vasárnap. 
29. Szerda. Szent Mihály arkangyal ünnepe. E napon lép 

életbe a téli rend. Reggeli harangszó 5 órakor, az esti 7 órakor. 
Hétköznapokon a temetés délután 3 órakor. 

Ószi kántorböjti napok : szept. 15 (enyhftett), 17 (szigorú), 
18 (enyhitett.) 

Szent Ferencrendi Plébánia. Szeptember hó. 
3. Első péntek. Reggel 6-órakor nagymise, Oltáriszentséggel 

és litániával. A jézus Szive társulat szentmiséje 6 órakor a Szent 
Sziv oltáránáL 8 órakor a Mária Valéria intézet s az alsóvárosi 
állami elemi iskola növendékeinek iskolaév megnyitó Ven 
Sancle- j uic Gyóntatás c~ütörtökön d. u. 5-7 óráig és misnap 
reggel 1/2 6 órától. 

5. Vasárnap. A szokott rend. Délután a litánia végeztével a 
Rózsafűzér társulat havi sorsolá.sát tartja. 

8. Kisboldogasszony ünnepe. Az istentiszteleteket vasárnapi 
rendben tartjuk. 

12. Vasárnap. E~ész napon át szeiltségimádás. Reggel 6 
órától óránként lesznek szentmisék. Délután 3 órakor a Rózsaffi. 
zér Társulat imaórát végez. Este 1/• 6-kor szentbeszéd, litánia, 
körmenet, befejező Te Deum., 

15-17--18. az ö sLi kántorböjt napjai. E napokon - pén
tek kivételével - a hús étel élvezése megvan ugyan;·· engedve, 
de napjában csak egyszer szabad jóllakni. 

17. Péntek. Assisi Szent Ferenc szent sebhelyeinek fölvé
tele ünnep, reggel 6 ótakor énekes na~)•mise. 

18. Szombat. A Fájdalmas Szüz tiszteletére tartani szokott 
búcsújArAs e napon indul Egerbe. Reggel 4 órakor szentmise 
lesz templomunkban, melynek végeztével a zarándokok elindúlnak. 
A bd csusok hétfőn este. 1/• 6 óra kOrU l érkeznek vissza, amikor a 
vámházi keresztnél fogadjuk Oket. Templ9munkból 1/, 6 órakor 
kftzosen indúlunk eléjflk. Legyünk jelen minél többen a befejező 
hálaadáaon. 

19. Vasárnap. Reggel 6 órakor énekes szentmise a 111. rend 
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élő tagjaiért. D. u. a litánia után templomi gyülés a lll. rendiek 
számára. 

20. Hétfő. Reggel 6 órakor Szent Ferenc oltáránál olvasott 
szentmtse a 111. Rend ·megholtjaiért . 

. 29. Szerda. Szent Mihály fOangval ünnepe. Harangozás ez. 
után reggelenkint 5, esténkint pedig 7 órakor. Litániák vasár- és 
Onnepnapokon délután 3 órakor, szombatonként és Unnep elötti 
napokon továbbra is 6 • órakor tartatnak. Temetések d. u. 3 
órakor. 

A gyongyOspüspökii Szent jános templomban. 
3, D. e. 8 órakor "Veni Sancte" és olvasott szentmise a 

pUspOkii elemi iskola tanutói részére. 
5. D. e. 9 órakor prédikáció, utána nagy· mise szentségkité

tel!el. D. u. 3 órakor litánia. 
8. Kisasszony napján d. e, 9 órakor prédikáció, majd ün

nepélyes nagy-mise szentségkitétellel. D. u. 3 órakor ünnepélyes 
vesperás. . 

A többi vasárnapokon: 12-én, 19-én és 26-án d, e. 9 óra· 
kor prédikáció, utána énekes nagy-mise, d. u. 3 órakor litánia. 

Minden szombaton és Kisass30ny vigiliáján d. u. 3. órakor 
litánia. 

Prépostplébánosunk gyásza. 
Meleglelkü nagyasszonyunk, özv. de Gar 
debois Magnin Elekné, városunk na
gyon szerelett Gizella nénije, a mennyei 
hazába költözött. . . Türelmesen viselt két 
heti szenvedés után, 80 éves korában, aug. 
22-én éjjel 12 órakor húnyt el. A plébánia 
anyja nem hallja már itt a földön látoga
tására érkező urasszonyok halk kopogá
sát .•• Nem látja rajongó anyai tekinteté
vel gyámolítására siető papfiát, akinek 
papi hivatásá.n kivül mindene a drága 
anyai szoba volt : átsuhant a folyosón, 
ott pihent meg • .. A drága halott beszen
szentelése aug. 24-én d. u. fél 4 órakor 
volt, a város teljes részvéte megnyilvánú
lásával, utána Ludason helyezték el 
nyUIIalomra. 
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Hírek. 
jubileumi évünk soH.- ~----------.... 

irányú elóJtészűleleiben Mlel6tt kalapját besze-~ 
egyik Dagyszerű esemény reznt~ jöjjön el és néz-
az 6srégi, a Szent Ist- ze meg Dzletemet J l 
váD állal alapítoll egri Kaphatók: gyapjú és 
egyházmegye fópászlorá- nyúlsz6r kalapole mln-

l. d. -1 • den minöségben l 
nan negye százauos er- javitások pontofan él l 
sek i j ubi /eu ma. /{ ÖZJE._!J.!_ szakszeriien készülne ll! 
méltósága a király ne- Kriszt Lajos 
gyediN fiának neveléséf Oyöngylls, 
adja ösjogon: mi, az egy- Kossuth·u lO. 
házrnegye hivei is, liai-
ként állunk meg és hó-
dolunk a Föpásztor elölt és az isteni 8ondvJselés 
áldását kérve, mi is áldjuH vezér/ö Jiezél. iUdjuJi, 
mert a lelkek legiöbb vezelésében löpssztori gon
doskodása a negyedszázad legviharosabb éveiben 
sem c~ökkenl. Tűzbehamvadi városunk elsö nagy 
iólevöje voll, úgyhogy nevének áldása, a romokból 
-~~---ot/boDI teremleli atyák és iskolába-növelfvö liúk 
lel /iében, a szeretet és hál• sze nl tüzének lángjával 
lobog még ma is. 

Erröl lesz tanúságof az a bensőséges, a hiváse
reget s a?. "összes hatós~gok és egyesülelek Jiép
viselelél összefoglaló ünnepi szenf mise, amelyen a 
Szenf Bertalan főtemplom h~ta/mas férségeit zsúfo
lásig megtöltö gyöngyösieli hálatelt szivvel énekel
ték a Te f.Jeumot. 

Az Érsekfőpásztor Bobov. 
alczky Gyula hittanárt. Tu
dóeilónk szerkesztOjét SajószO· 
gedre helyezte id. lelkészhelyet· 
tesnek. Értékes munkálkodása 
kOzismertté tette mindenutt a 
Tudósitót. felemelte, biztositotta 
annak novekedés!t. A Tudósitó 

Edénykölcsönzés 
BALAZSOYITS ed6nyunhtzb611 

Mátyás· kirAlJ utca 4. sz .. 
DisztárRyak, márkás porceiiA· 
nok, zoméncedények. háztartási 
cikkek. Niszajindékokban 
nagy raktár. Szolid árak l 

Pontes kiszol~ilés l 



Oylngylll Katolikal Tad6alt6 ta 

l F• h J , f l közönsége éa a Katoliku• Le· 
ISC er OZSe gényegylet fényes keretek kö&ött 

vaskereskedö úYBNOYDS búcsdzott el volt szerkeszt~j~tc51 
(volt .Hangya" vas· osztály) 

állandóan nagy raktár háztar- és másodelnökéti~l. 
tási, konyhafelszerelési cikkek- Kató Ottót az Érsekföpásrz
ben,Vasáruk, ipari és gazdasági tor Mezökövesdröl Gyöngyösre 
szerszámok, kályhák, Uizhelyek helyezte a róm. Ikat felsOmezO· 

.és vadászati cikkek! gazdasági iskolához~ Reménytel· 

l "Kühne"-féle gazdasági l jes várakozással tekintUnk itteni 
gépek nagy lerakatal munkálkodása elé. 

Oyöngyösi .szDietésU papjaink áthelyezése. Fabricius 
jános miskolci hitoktató Csokvaomán)·ba kerDit id. lelkészhelyet. 
tesnek. Máté Pál ujmisés jászszentandrásra helyeztetett. 

OylSngyösklSrnyéki pa pi klnevezések. Tresó Béla Gyön
gyöspltára helyeztetett adminisztrátornak, Snitzer Károly Abasárra. 

Athelyezések a sz. Ferencrendnél. julius 12-16. tartotta 
a K:Jplsztrán Provincia hirom-évenkinti nagy· káptalanját, amelyen 
ismételten P. Hermann Hermenegildet választották meg Provinciális
nak. - A gyöngyösi rendházat illetöleg a káptalanon a k~vetkez~ 
változások eszközöltettek: Házfönök lett P. Karicsonyi Aladár teoló
giai magiszter, házfőnök· helyettes és adminisztrátor: P. Luptovics 
Kolozs, káplán: P. Szalóki Fe
licián. - P. Kováts Rajmund 
volt adminisztrátor és házfönök, 
S~écsénybe kapott áthelyezést. 
P. Kováts Rajmund emléke na· 
gyon sokéig fog élni a gyöngyö
si jó hivek lelkében. Ö rövid 
id~ alatt oly nagy és szép em
léket állitott önmagának, hogy 
csak állandó hálával lehet és 
kell Reá emlékezni. 

K e g y t 6 r g y ak, 
i m a k lS n y v ek, 
r ó zs afiizér ek, 
mindennemü ba
zár-, r lS v i d á r ú, 

gyermekjáték ok 
legolcsóbban az újon
nan á t a l a k i t o t t 

SZABÓ bazárban 
. (Barátok· templomával l 

EzOstmlse. julius 18-án szemben) kaphatók ! 
tartotta P. Medveczky Medárd, Rózsafiizérek szakszerO Ja-
Gyöngyös város szD l ötte, ez idO· 1 vitását v á ll a l om. 

1 Kérem a nagy6rdem6 kö-~ 
szerint amerikai kommisszárius 

1 
zOnség szfves pirtfogását: 

provinciális ezUstmiséjét fényes SZABÓ JÁNOS 
ftnnepsígek kerete között. On· 
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nepi szónoka uzdóczy P. Zad-
Fe~ete Pál Utóda ravetz Istvén pOspOk volt, kéz

imakGnyvkereskedésében 
kaphatók: 

diszkOtésQ imakönyvek, 
celluloid·, kristilycsont., 
bör- é~ vászonkötésben 

lagyon szép kltitell Olcsó Araa 1 

vezetője pedig P. Unghvéry An
tal, kiérdemnlt provinciális je
lenleg egri házfönOk. Valamikor 
huszonöt évvel ezeJött is - el
sO miséjén - ugyanezek buz
di'otlák. támogatták és indliot
ték el Öt a papi életre, melyet 

oly eredményeFen, hasznosan és példRszerfien tnltött he az ünne
pelt huszonöt éven át. Emelte az ünnep fényét és fokozta annak 
nrömeit, hogy legfőbb ·rendi előliárónk is tévir~.tilag Cdvlhölte a 
jubilánst, söt Ö3zentsége is áldását kUI dte P. Medárd nak. Isten 
aidésa áradjon Reá, hogy továbbra is - az emberi élet le~végső 
határáig - Isten dicsöségére és a Jelkek üdvére még . igensokat 
lehessen. 

Új egJhilközségl n6v~r. Fekete Matild nővér folytatja a 
tőlUnk áthelyezett ~óza nővér munkáji\\t. Szerda és szombaton d. 
u. 4 órától a Szentkorona Ház egyházközségi irodájában ke•es
hető fel. 

Veni Sancte az iskolákban szep1. 3·án 8 órakor lesz meg
tartva. 

A fels6mez6gazdaségi iskola internátus léte si. ~sérc az 
Ér•ekllpá.sztor 10 .. 000 P-61 adományozott. 

Porciunkula. A porciun. ~~-..-!~--~.-.~--~~ 
~ u'ai buct ú nap Onn··pélyes ke· AKIUa pNiSt vAaY: 1M8B4-Ébeln A l 
r tek közölt és n agy té\ meg rész-
vételével folyt le. Meleg sza. mézeskalácsos és vi-
vakkal emlékelett meg az 0'1- a sz gyertya készitö 
nep jelentOsé~éröl Tökölyi Imre mé7, 
vArosunknak nemrégen közsze· sfitemény méhviasz, 
releinek örvendO k~plAnj;t, templomi l!yertyák 

nagy válas,tékban ál-
most arlói plehános. A búcsú landóan raktáron. 
napon szép számmal vollak k~p-
viselve a környékb'!Ji falvak Gyöngyös 
hi vei is. '--liiZiiiiita-kiiiillrálilil'-yaiiiiii'iíl·lií•tiiiíoa-6•. _ _. 
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Szt. Erzsébet templommal szemben 
legjobban: legolcsébban: 

füszer árút, 
cseDlege árút 

Pom p u h Mihilyníl 
szerezhet be. 
Egy próbavásárlás ás 
meggyőződik róla! 
Pontos kiszolgálás! Szolid árak! 

Egyhátmegy ei Takarékpénztár r. t. 
Eger-gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös, 

Telefon: 230. Telefon: 230 
Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit 
kölcsönöket, vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan és olc!ón teljesít. 
Betéteket könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és legkedvezőbben kamatoztat. l 

Leonardus Maria Be lio, sz. ferencrendi generális. főnök 
aug. 22-én d. u városunk vendége volt. A rendi teológusok fé
nyes "akadémiát" tartottak latin nyelven, kiválló énekkarukkaL A 
generális-főnök latin nyelvü sz. beszédében meleg hangon em
lékezett meg a magyarok k1váló Mária-tiszteletéről. Nagy szere
tettel UdvözOlte a város kö1.c)nsé2ét és haláját fejezte ki azért a 
szeretetért, amire fogadására kénOitek. Magyar nyelven a magyar 
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tartományfőnök. P .. Hermann Hermenegild tolmácsolta a beszédet. 
Majd pápai áldást adott a generális a templom hlveire. 

Sulyok Jinos, Máv. irodafőtiszt és neje, Bogdány Róza 25 
éves házassági jubileuma alkalmából fiaik és nagyszámu rokon
ság jelenlétében az ezUstmenyegzOsök megáldását az unokatest-
vér: Tóth Alajos végezte aug. ~3-án, Meleghangú beszédben kérte 
az Úr áldását. SzeretO szfvvel gratulálunk l 

PINTÉR BARNABAS 
Szent Antal-drogériája és Gyógvárúk és mat-

ó k k dé l szerek, betegápolási 
gy gy eres e se 8 eg- kvzmefikai. háztarláBi 
olcsóbb bevásár·lási forrás! és fotó cikkek l • 

Templomi hangverseny. Országos arány u templomi hang
verseny lesz szep~ember havában a Sz. Bertalan fötemplomban. 
Az Eucharisztikus Szentévvel kapcsotatban ez lesz az els6 nagy-
szabásu e~yházi hangverseny városunkban, amelynek tiszta jöve
delme a Szentkorona H~z c' l jait szo!gálja. Ezen e~yházi hangver
senyen kOzremöködnek: Medek Anna operaénekesnő, a m. kir. 
Operaház örökOs tagja, dr. Koudela Géza pápai kamarás, el!vete· 
mi egyházzenei igazgató, Z~ámboky Miklós csellómfivész, a Zene
mfivészeti főiskola tanára és Pátzay j~nos, a Szenl Bertalan fO
templom karnagya, Minthogy a hangversenyt a rádió is valószi. 
nfileg közvetiteni fogja, az elöad~s időpontját kés6bb fogjuk meg
allapitani. A hangversenyrOl már beszámoltak az összes fövároai, 
valamint vidéki ujságok. Előreláthatólag i2en sok idegen érkezik 
a hangversennyel kapcsolatban városunkba. 

l M Ű V e S Z l !j Nyolc kispap gimnéziumunk-
1 

FELVÉTELE_K
1
:.! 

r ból. A gyön~yOsi gimnázium 
i BardóczyésTlSzser: tanutói kozol teoló~iára f~lvételt 
l fénJképészeknél ! ; nyertek: Cselkó jános, Hortolá-
H A NÉJ SZ ! nvi Antal (Eger). Mayer Oszkár 

T R 8. l · 
F . k"" .. . k f'I : (Sze~ed), Hornonnay Sándor eny .pezugeoe , 1 • , 
mek, az összes foto 1 (Pécs, pílosrendi). Gimnazista 
cikkek legolc .. óbban l : kispapok: Takáeh Pál (VII o. 
benerezbet6k. Amat6r l i ' 
felv6teleitalega~ebben, 1 Kecskemét, piarista), Ficsór Pé-

szakazarleR kldolrozzuk l l l 1 : 
======================::~~ l ter (VI. o. Pécs, sz. ferenc-
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rend), Galambos Ferenc (V. o. 
S á Ir j J Ó zS ef Kispest, iskolatest vér). OyOri Já· 

azab6sáara és nos (V. o. Eger. világi kispap). 
készl"aba l"aktál"a A Hzülök, a hivek és iskolánk 

kiséri Oket továbbra is áldást 
Pap Melchizedek a. 3. kérő imáival 1 

A legmagasabb igé-
nyeket ls kfeléglti. Kiss Gvuléné, Máv. intézi) 
Modern szabás első- neje értékes necc-antipendiumol 
rendO munka s f6-
legbecsDieteskfszol- készitett a sz, Erzsébet templom 
gálás, szolid árért. oltárára. N agyon hálásan kO-

~~:.;~iiiiiii-iii. ;;;. _;;;_.~.--~-·-·---: sz~njUk a kedves ajándekot. 

Szeptemberi programmba: az esperesi kerUlet papi ai oltári
szentségi· gyUiésének és terményhálaadásunk idejét templomi hir· 
detésben közöljük. LegényegyJeti szUreti mulatság plakátokon lesz 
hirdetve. 

Karesztény háziasszonyok figyeiméboi 
Tiszlén kezelt, eredeti étel e c e t 
napl áron állandóan kapható r 

Pontos kiszolgálási 
Szolid árakl 

NOVOTNY ALAJOS Szt. Bertalan u. 9, 

Olcsó euch. évi szentséglmádási fDzet jelenik meg 
szepte•berben.jegyezzé elő a sz. Bertalan plébéniAn vagy 
a Kultúrhizban. 

Befizetéseket kérjük: a szent Bertalan, vagy szent Perenc
rendi plébánián, Iparosok és Gazdák Hitelszövetkezetében és Bu
day Perene ;rodájában, Püspöki· u. 2. Szerkeszt6ség és kiadó
hivatal: Kállay -u. 17. 

Sz 616- előnyös áron 
vessz6k, b h ''k 

gyDmGicsfék, eszerez eto 
az Gsszes bevélt SZABÓ GYULA szc116telepén 

jobbfajokban GY0NGY0S 
----·------



-
ta .QyOn(yOsi Katolikau Tudósító 

Szerkesztöi üzenetek. 
M. l. Bioett könyve pornográf irányú. - Tótis könyvét 

dr, Közi-Horváth támadta az Ugyéiz~aég elOtt gyJzelemmel, A 
könyv világnézeae ellentétes a katolikus morállal. 

Za. J. Nevetséges a arafológus·láz. Kiváncsiság és auloszug
aesztió, Kar a pengöért. - Igen: más kerdésben 1s szivesen nyujJunk 
felvilágoaitást. lrjon. 

K. Oy-nénak. Sorkosztot nyujtó meleglelkü testvéreink ál
dozatosságát, sok törödésüket mindig nagyrabecsUHUk. Köszönö 
sorainkat nem tudjuk eléggé ismételni, a mai időben föleg annyira 
értékes anyagi és megértö lelki segítségért. KözOlje, hogy mely 
napra fogadna diákot. 

Lelkigyakorlat. Ma már minden társadalmú osztály külön 
csoportban, vegy egy.egy egyházközség hívei eljutnak a Manrezába. 

S L-nak, OyGngyös. VégtelenHl örülünk, hogy a kis né
met csere gyermeket anyaron annyira hozzánk édesgettc.Lassan Bau
zenben is emlegetik a magyaros vendéglátást, a Smóling és Dódi 
bácsikatl •.• 

EIY anya. "Fiamnak esténkint sokat beszélek a mi jobbik 
világunkról, amikor még nem rohantak az emberek az élettel. 
TObb hit, m~lyebb lelkillet volt és talán boldogabbak is voltak. • 
Sajnos, futó mozikép sok embern;!k az élete. Hit- és jellemal
kotásra alig jut idejUk. A napi robot ámokfutói! 

K. B-nek: Igaza van! Nem tekinthetjUk sem irodalmi, sem 
mfivészi értéknek a lokálízfi operetteker. Másra kell maroknyi 
erőnk, gondunk, idegiloki 

H. B. K. Nem maradunk el, csak a nyaralások miatl kitoló. 
dott a Maorelába vonulás ideje. Hála Jslen, hogy oly szép 
számmal vagyunk. 

H. L. Bármikor megkaphalja a Kat. Akció c. lapot. A Nem
zeti Ujság is állandóan hozza az A.C. és az Eucharisztikus kong
resszus ügyeit. 

Pannónia-száll ó 

Szobaárak: 2 ágyas 9-tOl 
20 pengOig, l ágyas 5 pen
ROtől I 2 pengOig. -
Ez árakból a Oyönllyösi 
Katolikus Tudósiló elöfize
löinek 20 százalék kedvez· 
mény, 

Budapest, Rákóczi-út 5 
Elsőrangú szálló. - Vidéki 
föliszlelendő papság és keresz-
tény urak régi, jóhirü találkozó 
helye a főváros középponljában. 
A legmodernebb felszerelés s ra. 
gyogó tiszlaság. FUrdók. Hideg 
és meleg viz minden szobában. 
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Iparosaink - Kereskedőink 

MOLNÁR FERENC 8 n 
úri és egyenruha szabósalga • 
Pap Mefchlzedek .. utca 16. &J&g'OS áador 

Öltönyök részlet- k6szörQs és 
re ls készülnek késárúkereskedő 

Bardóczy józsef 
borbély és fodrász 

N6i hajvágás 
és ondolilés 

Károly. kir A ly körut 34. 

Legujabb modellekböl a 
legnagyobb válalJték leg

o'csóbban 

C§épány Imréné 
kalapszalonjában l Sz. Berralan-u 

özv. Kóczién 
Elemérné 

dohányárudéja 
Sz. Bertalan u. l O. 

ftDOJ ]óZSBf 
fűszerkereskedése 

Károly kirily-körút 

JENES ANDRAS 
férfi szabósága 

Kossuth utca 8. 
Férfi és eyermekruhék 

nagy választékban l 
--=--=--~=--
M0v6szi felvételek minden 

Időben, villanyfény 
mellett is készOlnek 

Zsolnai Kovács Imre 
mütermében Hanlsz-tér 4. 

D l 
E N E 

Hegedús jános 
S töraragó özeme és sfrkörattira • 

úrisza bósága 
Kossuth u 27. 

-'"=""~-

---Tóth Béla 
vaskereskedése 

Kossut- utca 

BOGNAR 
ISTVAN 

hentes és mészéros 
Kossuth· u. 18. 

Ajánlia h~ntesárú készitménycit ! 

at adóhivatal mögGtt 
Epöletmnnkikat olcsón tilialot ! 
Galambos Sándor 

Speeiélis cipöjavitások 
és fest~sek 

Hó és sárciplSjavftások 
Szentkorona- hAz 

ŐRÖLTESSEN 

Szlovencs4k J4nos 6a Fia 
hengermalmában 

Gyöngyös, Pet(5ff utca 
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Jöuö számunktól kezdve aktuális 
katolikas ü'yekre uonatkozó kérdésekre 

~~~~~!_·lt~é~sz~s~é~ggel válaszolunk J 

A Szt. Bertalan Egyházközség anyagi ügyei. 
Amint már legutóbbi számuAkban jelettük, a Stentkorona 

hál egyik bérlője ellen bér nem f1zetés miatt a kilakoltatási eljá
rást k•llc:tt folyamatba venni és azt keresztül ver.etní, Ebből szár
maló elmaradt bérjövedelem 75.- pengöt tett ki és ezenfelül az 
tigyvédi késtkiadásunk is 17 80 pengőre rug. Az előbbi összegból 
adóelengedés eimén valamelyes összeg meg fog térülni. Sajnos 
~irmennyire is óvatosak vagyunk a bérlemény kiadásánál, mégis 
előfordul, hogy egy·két esetben le kell irnunk Yalamit. A·z Igy 
megüresedett lakást szeptember 1· ével azoDban sikerült ismét bér· 
be adni, úgy hogy jelenleg a Stentkorona hátban nincs üresen 
álló, kiadatlan helyiség. 

T ovábbfolytatjwk a StentkoroDa házra adakozók neveinek 
kö1léstt. 

Borbély Dénes államptári főtisd 20- P, Ocsovai Imre 
5.-, P. Ozv. Borosi Jánosné, KálJay. u. 10. P, Csépe Ilona, Kál
lay u. 14.•z. 5 P, Tolgyesay László kéményseprő mester, Jókai u. 
10 P., Nagy Balázs, Vachott S. utca 30J4. sz. 5 P. Martinetz 
Gyula ctpésdels6részkészitö, Hám püspök utc~ 10. P, vitéz Har· 
gittai Tamás álJ. elemi iskolai tanító 5 P., Zsiga Gyula csizma
clia mester, G6dürdő· u, 7. s1. 3 P, Szén János szőlőterme1ő, Ha· 
tir-u 11. sz. 5 P, Kotik: Lajos okl .. kőműves mester, Huszár-u. 
13. sz. 10 P. ö.cv. Pongrácz Gy6rgyné szólőbirtokos, Battyany 
tér 35. sz. 10 P. Stentgyörgyi Pálné Petőfi-u, 68;2.. sz. 5 P, 
NesJWadba Gé.ca villanyszereló, Kállay.u. 7, sz. 10 P, Tutachinyi 
károly szabafestő mester, Hámpüspök utca 12. 11. 5 P, Kiss Gi· 
aelia magántisatviscl6, Zalár utca 23. sz. l O P, özv, Kiss Lajosné 
Zalár·utca 23. s.c. 5 P, Krakóc:zki Jánosné T6r6k Kálmán u. 
1-P, Fehér János sz6lötermel6, Arany János-u. 27. sz. l P, özv' 
Ko1mári Imréné, Cukor-utca 16. sz 1 P, Eperjesi Istvin l p• 
Mwakácsi Józsefné sz6lötermeJ6, Arany János utca 24. sz. 2 p• 
lav. Gábor Ferencné, Arany János u. 3. sz. 3.- P. 

Edeiig k6%öltünk 360 nevet 11,395 peng6 trtékben, most 
kozlünk 23 nevet 14-f pengő trtékben, összesen tehát 383 nevet 
21.539 P trtékben, 

Folytatjuk ! P.L. 

1!13 llenelskoliba belrattoznllehet mtnden hétfiD 6s csfttörtötön. ~ 

Utcidban ki nem olvassa még a Tudósitól? 



F Ó G E L G Y U L A========~=== 
má6rás, ékszer'•• 6s_látszer6sz 
Gyöagyös,-Haaisz-tér 12. 
Ajánlja : elsőrendO zseb, fali, asztali 
és ébresz• ö óráit. A világhirD svájci 
"TELLUS" órák gyöngyösi egyedárusitója. A leg
modernebb ~zerszámgépekkel felszerelt javitómQ-
hely. Preelz munka- 1 

Aranygyfiríik, fUibevalók, arany keresztek. 
Aranykereszt valódi gyémántkövekkel már tO·
P-töl kapható. Valódi ezüst áruk, tálcák, 
virágvázák, likörös és dohányzó készletek stb. 
Mindennemn optikai árúk. Szemüvegek, esiptetök, 
üveg kQiönlegességek. hlSmérök, lázmérökp must-
- és borfokolők stb. 

Keresse fel üzletemet bizalommal ! ! 

A legmodernebb 

temetkezésivállalat 

Gyöngyösön! 

Halottszallltás, ex

humálás az orszag 

erész terfiletén b4r
honnan-bárhowi d&· 

, ját autómon a leg

jutányosabb áron. 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH UTCA 9 
TELEFON HIVO: 310 

Akar Ön 
olcsón vásárolni? 

Akar On 
pénzéért jó árút kapni? 

Akar Ön 
metlbizható helyen eiözékeny 
kiszolgálásban részesülni ? 
Mindezt me~találhatja a 

gyöngyösi Hangyában 
A 
HANGYA 
árui megbízhatók, 
naponta frissen érkeznek. 

Rendes havi vásárlóknat 
kedvezményt ad. 

Szives érdeklődésre a .,Hangya" 
irodéjiban felvilágosftist nyujtu·nk 

Az ira,eatósir .. 



Pártoljuk városunk egyedüli 
katolikas papírkereskedéséti 

Könyv, papír 
és irószerek 
előnyös beszerzé-
si forrása 

A katolikos sajtó lapjainak helyi képvise• 
lete! 

A Katolikas Kalturház pap~rkereskedése 
Pap Melchizedek 
utca. Telefon: 88. 

aaq ........ ._....- -~-~,...._.......~_.,.....-~---.· ... -.-.~ -· .. 
lemesuáry 

Hanisz-téri 
. -- .. 

gyógysz-ertára 
Gyöngyös 150 éves patikája/ 

Ha a legújabb divat 
igényeinek meglelel6 
ruhát akar, keresse lel 
úri szabósá,omat. -

l 

. i Csépány Géza 
l úri szab6 Gy6ngy6s, 

H a n i B z-t é r B. B z á m. 
( Gazdakori udvar. 

30.000.000 p. lekötött töke 
Ez a szám jellemzi 3Zt a kolosz
Slá:is tömörülési és eröt, ami a 

Katolikus Népszövetség Országos 
Temetkezési Pénztáregyesülete tag· 

jalnak segélytökéjét jelenti! 
Mindenkinek s:tját érdeke, hogy 

tagja legyen az Egyesületnek l 
Helyi ••enezet az ora6s 
••ld madea lllu6s6heal 
GyOn~yOsi szervezO és p~nzbeszedO: 

Kni•ch Lalo• 
Bistya-u 14. 
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