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A nagy lelkipásztor. 
lrta: Gáspár Jenő 

Az egyházfejedelem, aki immár negyedszázada kormányozza 
az egri föegyházmegyét, Szent István király ünnepén egy kOlföldi 
kegyhelyen csendes elvonultságban ünnepelte meg trónralépésé
nek huszonötödik évfordulóját. Az apostolok alázatosságával és a 
nagyvonalu lelkek finom izJésével tért ki az ünneplés elöl, nem 
akarván, hogy személye az érdeklődés középpont jába kerUijön. Pedig 

Szmrecsányi bajos egri érsek negyedszázados jubi
leuma már nem egy ember ünnepe, hanem az el
mult huszoaöt év eseméayeinek távlatából egy da
rab magyar történelem. Mikor a jubileum napján MáriaceJI
ben bemutatta a hálaadó áldozatot s megemlékezett huszonöt éves 
kormányzatának élö és elhunyt szereplöiröl és munkatársairól, 
ahogy nemes, történelmi ~a·ériákba illO mag~ar feje meghajolt az 
ollér fölött. az ujkori magyar történelem legsulyorabb negyedszá
zadára kellett visszagondolnia. A magyar aranykor derfis napjai-
ban foglalta el az egri föpapok trónját, hogy aztán a világhábor• 
megpróbáltatásai, két forradalom gyötrelmei, Uldöztetés és meg
aláztatá~ után a poraiból me~elevenedö nemzet élniakarásá
nak minden monanatába belekapc~o!tdjek s vt2esse a ~ordjaira 
bizott hatalmas föegyházmegye hiveit a lelki megujhódás él a 
szebb magyar jftvendő utjain. Micsoda távlatai a világot rengetG 
eseményeknek, miceoda mélységei a megpróbáltatásoknak; micsoda 
kataklizmái isteni és emberi értékeknek, mennyi er~feszités és 
munka, szakadatlan virrasztás, gond, reménykedés tOiti ki ezt a 
huszonot esztendőt, amelyben Szmrecsányi Lajos munkássáaa 
immár tOrténelmivé magasztosult l 



2 Gyöngyösi Katolikus Tudósiló 

Ha valaki egyszer megírja ennek a negyedszizadnak a lör
t~netét, mindenekelőtt kénytelen lesz rimutatni arra, hogy az egri 
~rsek korminyzása az egybiz egyik legnagyobb titkának és erős
ségének, a rugalma~ságnak legszebb példája. Hatvanegy éves ko· 
riban, egy konzervativ egyhizkorminyzási iskola neveltje és ré
szeseként vette át az Osi egyhizmegye vezetését s mégis egyszerre 
tele volt lelke megértéssel minden iránt, amit a vérben fürdö, 
vagy a szenvedésekkel teli esztendOk kivántak és követeltek. A 
legelsOk közölt volt a magyar földön, aki a világháboru és a két 
forradalom tanulságait levonta egyházkormányzásban. ors1ágos po
litikában, szociális gondolkozásban és gazdasági kérdésekben egy
aránt s akiben a megérlés és szerelet mindig ott tett, alkotott 
vagy segített, ahol JegsOrgösebb volt. Szinle nap-nap után olyan 
kérdések meredtek eléje, amelyeket az egymás után dübörögve 
rohanó, vért verejtékez.ö esztendOk dobtak fel váratlanul és ~tür

getőn s amelyeknek haladéknélküli megoldására patriárkai korá
ban is mindig törellen ener"iával vállalkozott. 

És a .történetíró meg fogja azt is állapítani, hogy Eger jubi· 
(áló érseke maghallotta az Egyház új korszakának jelszavát, a 
.cura animarumot" s elsösorban is vezető lelkipásztora tudott 
lewni föegyházmegyéjének. Elődjei közt, az egri egybiznagyok so
rában voltak államférfiak és kancellárok, kincstartók és hadvez~
rek, tudósok és költők, diplomaták és fejedelmi mecénások, szer
vezök és aranyszáju szónokűk: az ö bandériumai prtpjainak és 
tanitóinak serege vol•~ küldetése: megőrizni, fenntartani és felvirá
goztatni a legmagyarabb e2yházmegyét s hivatása, a lelki meg
ujhódAst és a vallásos fellendülést szomjuhozó nép pásztorsága. 
Ez egyházkormányzatának elfája és omegája s ezt a munkát a fe
gyelem, az igazságosság és az atyai szeretet segitségével végzi 
mind a mai napig. - A nép minden rétegét, intelligenciát és föld· 
mívest4rsadalmat, iparosságat és munkásságot s főleg az ifjusA
got veszi gondjaiba ez a pasztoráció, amelynek gyümölcsei! látni 
és élvezni napról-napra megadatik a jubilánsnak. 

Érseki cimerében, amelyben ösi családjinak clmermotivumai 
ölelkeznek a főpapi jelvényekkel, ez a jelmondat olvasható: .Fruc
tus oneris honor". Huszonöt éves érseki kormányzésa alatt ez a 
jelmondat sokszorosan beigazolódott. A megbecsUiésnek, tiszte
letnek és hódolatnak sok. sok jelével halmozta el az Egyház és az 
ország. Az érseki palliumon kiYOI a Szentatya figyelme odasorozia 
lrónállói kOzé is. Két apostoli király kegyének su1arai hullotlak 
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rá s elhalmozta kitDntetésekkel a mai Magyarország is s ezenki
vUIJPázmány egyeteme, vármegyéje és székvárosa. De a legszebb 
és a legkifejez.öbb emléke munkásságának az a templom és lelki· 
gyakorlatos ház lesz odaát a Tiszántulon, a nyírségi homokon. 
Ott, ahol apró szekták, nagy felekezetek éa kUIOnbOzö világnéze. 
tek találkoznak azétszőrt és szervezés alatt levO plébániák kftzatt. 
ott emelkedik majd a templom és az Assisi-beli szent fiainak 
szerzetesháza, azé a rendé, amelynek tagjait a magyar nép egyik 
legszebb szavával, barátoknak nevezte el. És ha majd ennek az 
épületnek a homlokára felkerül Szmrecsányi Lajos neve, hirdetni .. 
fogja, hogy a aagy épitö egri föpapok sor.Jban -egyik 
legragyogóbb név az övé. 

Mert ha volt az egri egyházmegyének Lambertje, aki a ta· 
tárdulás után teremtette ujjá az egyházme2yét, ha volt Telekesy 
István ja, aki a kettOs királyválasztás pártiusái, a törOk hódoltsá&, 
a felkelések és a R~kóczi·fde szabadságharc után al'aro•aa v1ssza 
az egri pOspökség Szent István által megszabott határait, ha volt 
Barkóczy Ference, aki a ma is meglevO két főiskolát alapította, 
ha volt Eszterházy Károlya, aki egyetemrOI álmodott Egerben, s 
megépitette KOzépeurópa egyik legszebb barokk épnletcsodáját, 
ha volt Pyrker Lászlója, Bartakovica Bélája és Samassa józsefje, 
akik épUietekben, irodalomban, müvészetekben és tudoményokban 
képezték ki Eg ert .kis magyar Athén né", akkor méltán disziti 
ezt a sort Szmrecsányi Lajos neve, aki ég· és földindulások ko-
rában, minden Muhinál és Mohácsnál nagyobb nemzeti szeren
csétlenségek éveiben a Jegjobb pásztorként viselte 
gondjál a reá bizott nyájDak. A lilurgia himnusza a templo
maiba belépő főpapot igy kOszönti ujjongva: Ecce, sacerdos 
magnus: a törté ae/ mi értékké magasodott egri érseket 
igy fogja mélfatni a /örténetirás: Ime, a nagy 
l el Hi/Jász tor! 

OyGngyös város hódolata Érsekföpésztorunk iránt. Ér~ 
sekfőpásztorunkat huszonötéves érseki jubileuma alkalmából GyOn
gyOs város képviselötestülete is hódolatteljes üdvözlésben része· 
sitette. Orosz ErnO polgármesterhelyetles a közgyülés megnyitó· 
jában meleg szavakkal emlékezett meg a főpásztor ~ubileumáró! 
a szavai kOzben, amelyeket állva hallgattak a képvaseiOtestUleta 
tagok, többször lelkes éljenzésben tOrtek ki a jelenlevők. Stiller Kál· 
mán mondott ezután emelkedett hangu emlékezést, kiemelve• 
hogy a lOpásztor egy ízben GyGngyOst egyházmegyéje gyOngyé· 
nek nevezte s a város mindig a legteljesebb szeretetét élvezte. 
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Dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek volt az - mondotta -, aki az 
1917 ben leégett várost elsOnek látogatta meg és mindig a szi· 
vén viaelte a város és lakói sorsát. - Gazdag földadományt 
nyujtott a rokkantaknak, az Érsekföld kiosztásával pedig az örökké 
aktiv, nemea szociális lelkülettel biró főpásztor a városfejlOdés 
utját leghatalmasabban elömozditotta. Most, jubileumakor sem fe
ledkezett meg rólunk, mert fejedelmi ajándékából a gyöngyösi 
Rk. felsőmezőgazdasági iskolának is juttatott 10.000 pengOt, hogy 

• a récen szUkséges internátus tervét megvalósfthassák. Ezzel Gyön
gyös iskolaéletének igen hatalmas lendaletet nyujt és az annyira 
biányzó családi nevelést vidékröl tömegesen beözönlő tanulóink· 
nak intézményesen biztositja. A képviselötestulet Jeikesen határozta 
el, hogy hódoló feliratban juttatja el hódolatát Érsekfőpásztorunkhoz, 

Az Érsekfőpásztor ünneplése az egyhAzközségek disz
IYAlésén. A szent Bertalao és az alsóvárosi eQyházközséQek 
közös diszgyülésén szept. S·án impozáns ünneplésben része· 
sitették a neQyedszázados jubileumát ünnepl6 Főpásztort. A 
díszközQyülést Magnin Adorján prépostplébános nyitotta meg, 
s be.:zédében bensőséQes szavakban szólt az ünnepelt Fópász· 
torról. Érsekfőpásztorunk a szó szoros értelmében a lelkek 
vezére, élete Iegna~yobb feladatának a Jelkek gondozását te· 
kintette. Lelkipásztori, szociális munkálkodása egy kulturtör· 
téneti fejezet a magyarság történetében. A diszközgyülés 
résztvevői állva hallgatták a prépostplébános beszédét és 
több ízben lelkes éljenzéssei szakitották félbe. - Dr. Okoli· 
csányi BéJa városi tisztifőorvos gazdag felépitésü ünnepi be
szédében hódolattal emlékezett meJ! a Főpásztor szemé1yér61· 
Beszédéből mesléreztük az E~yházzal, annak Főpásztorával 
együttérző fiúi hangot, az Akció Katolika tetterós munkásának 
lelkületét. Hosszas ünneplés után az eQyesitett diszközgyülés 
elhatározta, hogy hódoló feliratot terjeszt a jubiláló főpász
tor elé. 

Eucharisztia és ének. 
w ..... l! Alalo• hittudományi l• •f'Y· 
házzenei doktor, zenemfJul•zeti-lli•· 
kolai l• szombathelyi teol6fiai tanár 
a ituá/is szentlui cikke Tud6sit6nkban. 

A illagyar katolikus életnek idei naptárában, a 37 -38-as 
esztend~ben az Ornapjénak vörösbetUs ünnepe mintha meghosz
szabbodott és megnőtt volna, mintha ünneppé és pirossé festené 
az eRész évet és minden hétköznapját. 
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Eucharisztikus év, eucharisztikus világkongresszus Magyar
orszAgon l Ezt hirdeti plakát, ezt hirdetik cikkek 6s prédikációk, 
ezt hirdeti a lázas munka, mely a kUisö kereteken és kUisös6ge· 
ken dolgozik. 

De az. ünnepet mégis csak a tartalom és hangulat teszi un
nep~é. Az Urnap hangulatának kell végiglebegnie ezen az éven, 
az Urnap hangulatának kell bejárnia erd0t-mezc5t, szivet·lelket, ér· 
zést és akaratot l 

Az Úrnap hangulatával kell vetnUnk és aratnunk a magyar 
búzát, melyböl ez évben oly sok ostya készül majd és Krisztus 
teste lesz, s melyböl a világ összes népei fognak nálunk téplAI· 
kozni. Az Úrnap hangulatával kell ültetnUnk és szareteinUnk ez
idén a magyar szOiöt, melyböl ez évben oly sok misebor és Krisz• 
tus vére lesz, melyet a világ összes népeinek papjai fognak ná
lunk felmutatni. Az Úrnap hangulatával kell elsc5sorban magunkat 
eltöltenUnk, szivUnket, érzésvilágunkat l 

És mi az Úrnap hangulata? 
Több érzésböJ és mozzanatból tevődik össze, de én moat 

csak egyet ragadok ki és osak egyet nevezek meg: az örömteljes 
és énekes lelkUlet. Ez az Úrnapnak és Eucharisztiának légköre, le
vegöje; ebben az örömteljes és énekes lelkilletben nönek az 
Eucharisztiának csodálatos és szinpompás virágai: a szeretet, a 
tisztaság, az áldozat, a buzgóság, 

ErrOl az örömteljes énekes lelkületről akarok egyet 1 mást 
mondani. 

Mikor .is volt az elsO Úrnapja 7 Az elsO úrnapi körmenet, 
amikor az Ur végigment erdön-mezőn, hegyen-völgyön, emberek 
közt - láthatatlanul, de áldással és kegyetemmel ? - Akkor 
midOn a Boldogságos Szíh volt az élő monstrancia és szfizi mé-
hében hordván az Urat, Erzsébet Játoga1ásara indúl. E1 volt az 
elsO úrnapi körmenet. Ki,ére 1e madardal, lá~y o1a1hk su-.ol!ása és 
patakcsobo~ás volt. A Szent SLQ, nem :ud tömJénfOstOt aldozni, 
csókjaival sem tudja illetni még a kis jézust, - de az Úr!lap 
hangulata, az énekes lelkillet eltölti szivét, megnyitja ajkát és 
megrezegteti hangját. Útközben • megkomponál ja" az alázatosan 
büszke Magnificatját, ott zson~ szivében, fUiében és Erzsébet há-
zában kitör lelkébOl. Az elsO Úrnap hangulata örömteljes énekes 
hangulat volt 1 ezt az első úrnapi dalt a Boldogságos Szüz 
énekelte. 

S azóta is ez az úrnap és az Eucharisztia hangula h és jellege, 
Amikor a Boldogságos Szüz a legelsO monstranciából áthe· 

lyezte a kis jézust egy másik monstranoiába, a kemény jáazol 
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szalmájára, az Úrnap öröm·énekes hangulata ott sem hiányzott. 
A Boldogságos Szüz bOicsOdalába beleszovOdOtt az angyalok ka-
rácsonyi éneke. 

Az utólsó vacsora termében, - ahol Krisztus forró és ál
dozato& szeretete szinte már nem birt magával és nem fért el 
szivében, hanem elővételezi a keresztáldozatot és megalapili• az 
Oltáriszentséget, - ebben a teremben is fOlcsendUl az Úr és az 
apostolok husvétos zsoltározó éneke. 

S még a katakpmbákhól is, ahol az elsO keresztények egy-
szerfien, minden fény és pompa nélkül ünnepelték az Eucharisz
tiát, fOiballatsz.ik az Úrnap hangulataa a keresztények Krisztusnak, 
mint királyuknak himnuszt énekelnek. (Plinius). 

Nem csoda hat, hogy Szent Tamás csupa dalba öltözteti az 
Úrnap hivatalos Dnnepét, 

Most, hogy Úrnapol Onnepelünk egész éven át, euchariszti· 
kus esztendőt, nekUnk ls ebbe az OrOmteljes és énekes lelkületbe 
kell OltOznUnk - belsőleg, kUisOieg. 

Az ének a katoliku& liturgiának, mint mnvészetnek legérté
kesebb gyöngye, a belsO érzelemnek, léleknek, tartalomnak leg
azebb és leghatásosabb kifejezője. Forditaunk gondot a liturgia-
nak erre a tényezőjére is, ebben az évben fokozottabb mérlékben. 
TeremtsUnk szép éneket, a szép énekkel úrnapi hangulatot és az 
úrnapi hangulattal eucharisztikus életet l 

Minden iskola, minden templom, minden falu és város meg 
hitközség kérdezze meg magától: milyen a mi énekUnk ? Mint jó 
és kellemes illalu tOmjén száll fel az Eucharisztiához - vagy 
gyatra, fUisiketitö, lanyha és nem épületes? Az idegenek, akik be 
fognak tévedni városi, dc! falusi templomainkba is és buzduini 
akarnak, hogyan fognak visszaemlékezni a magyar ternplo. 
rnok énekeire ? jákob-lé& ra lesz· e számunkra, melyen fellendOinek 
a magasba, vagy bolránykO, melyen megütköznek ? 

Ne kiméljUnk m unkát, fáradságot, próbát, lelernényesréget. 
Legyen énekünk mindig az egyház elöfrása szerint: szent mú 
viszi és katolikus, vagyis e~ysltles. ' 

. Ezt követeli tOlUnk az eucharisztikus év úrnapi hangulata. 
jáqunk benne a Boldogságos Szüz örömteljes és enekes lelkü
letével. 

lagy. kir. nohánynagyárnda Plébánia 
me ll ett 

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

-----·' a s z t é k b a n vásárolhatók ~-----· 
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Vida Kálmán Hevesmegye legrégibb cukrász
déja szakmába vágó elsilrendd 
dolgaival vezet. 

Alapftva 1852. Gyöngyös, Főtér 

Pafrona ffuagariae-kézimunka kiállítás 
a Máfra }félen 

Sok tervezgetés, még több gond elözte meg és 
mégis sikerült. Pedig de sokan mosolyogtak, csóválták 
fejüket, különösen azok a Kunktátorok, akik minden nagy 
eszménél hamar tüzet fognak, csak a munkától riadnak 
vissza. Ezeket szerelném idehozni a Kulturhá:lba, hogy 
megnézzék, mit értek el rövid idó alatt azok, akik vi
szont nem csak akarnak, hanem dolgoznak is. 

Nem országos méretü még ez a kiállítás, erre idö 
sem volt, talán Gyöngyösön láttak már szebbet is az 
emberek, de itt mindenen ott csillog az áldozatos sze
retet sugara. A Kat. Leánykör kedves tagjai igazán 
szivük melegével szinezték a kiállítás minden kis da· 
rabját. Ezek a kislányok, ha kell, szinpadon lépnek fel, 
ha kell táncolnak, de ha kell, dolgoznak éjjel· nappal. 
És valljuk meg őszintén, Gyöngyösön rendezhetnek e 
valamit, ahol a Leánykör ne szerepelne? 

Itt pedig .••• de ezt látni kell. Hímzés, tüfestés, go
belin, perzsa, ollózott munkák, aquarell, lombfürész
munkák, annyi szépség kicsiben, hogy minden látogató 
elragadtatással távozott el. 

A lelke azonban minden munkának az az úrhölgy, 
aki még nevét sem szeretné közzétenni, de mi ·igaz
ságtalanok lennénk, ha elhallgatnók: dr. Nárai Béláné. 
Ö buzdított, járt-kelt anyagok, munkaerók után, eré
lyes volt, ha kellett, gyengéd volt máskor és maga is 
együtt éjjelezett lányaival. Attól a perctöl kezdve, ami
kor a Patrona Hungariae-terv komolyan felszínre ke
rült, állandóan az élén jár, és sokszor férfiakat is meg-
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szégyenit nagy hitével és munkakedvével. A Patrona 
Hungariae nem is engedi megszégyenülni. És az lesz 
legnagyobb jutalmuk, ha épen ez a kis kiállítás és az 
ezt követő még nagyobb, segíti felállitani Nagyasszo
nyunk szobrát a Mátrában. -- Hölgyek, leányok, er· 
ről a kiállításról sok munkakedvet vigyenek haza. 

Dr. H. F. 

Keresztény háziasszonyok figyelmébe! 
Tiszté n kezelt, eredeti étel t 
napi áron állandóan kapható l e c e 
Pontos kiszolgálás! 

Szolid árak 
NOVOTNY ALAJOS Szt. Bertalan u. 9 

PINTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és Gyógyárúk és illat-

ó k k dé l szerek, betegápolási 
gy gy eres e se a eg- kuzmelikai, háztartási 
olcsóbb bevásárlási forrás! és fotó cikkek l • 

Nagy sikerrel zajlott le a gyöngyösi 
Szent Bertalan-templom 
e gy házi hangverseny~. 

A hatszáz éves hatalmas gyöngyösi Szent Bertalan 
templomban 12-én este előkelő és nagyszámú közönség 
gyűlt össze a meghirdetett templomi hangversenyre. -
A nagy érdeklödést méltán megérdemelték a hangver
reny szereplöi, akik között a magyar zenei élet nem 
kisebb értékei foglaltak helyet, mint M. Medek Anna 
operaénekesnő, az Operaház örökös tagja, Zsámboky 
Miklós gordonkarn ű vész, a Zenemű vészeti Főiskola ta
nára és a szépen fejlödö helyi zenei élet képviselői, az 
aranyérmes l(ato/ikus Énekkar, valamint annak kar
naQya P~t~ay János orgonan1űvész, 



Oyönflyösi Katoliku& Tudósitó 9 

A műsoron az egyházi zene ismert és legkiválóbb 
müveinek tartott darabjai szerepeltek, amelyek 
az interpretáló mű vészek h ü és szép előadásában 
a hallgatóság lelkét a magasba emelték. Medek Anna 
énekszámai: Franck: La procession, Luis Saar: Salve 
Regina és Percy B. Kahu: Ave Maria, egy kulturált 
énekesnő színekben dús, hatalmas szárnyalást]. szop
ránjának diadalmas megnyilvánulásai voltak. Uj han
gokat szólaltatott meg gordonkáján Zsámboky Miklós 
Tartini; Grave ed espressivojával és Couperin: Pasto
ralejával, amelyek változatos szinJkkel mély hatást 
váltottak ki. Az énnekkar Liszt: Jézust nézzed és 
Bárdos L: Nyujtsd ki mennyböl kórusokat adta elő. 
Szép szövegkiejtés, fegyelmezettség, tökéletes dinami
kai kidolgozás és Liszt nehéz müvében feltünóen ta
pasztalt igazi vallásos átérzés jelJemezték az előadást. 
Pátzay János orgonamüvész Bach: D-moll Toccata és 
Fuga, valamint Widor: Toccatá-ját játszotta. Lendület, 
gép pontosságu ritmus és szines re~isztrálás jellemez
ték a fiatal müvész előadását. 

A. hangverseny közepén Magoin Adorján prépost· 
plébános kimentette dr. l( oude/a Géza pápai kamarás, 
egyetemi egyházzenei igazgatót, aki betegsége miatt 
nem tarthatta meg előadását. Beszédében a zene imád
ságra késztető hatalmáról sz0lt. Igen, a királyi szár .. 
nyalásu salve-k, a Szüz Mária áldott nevének imádsá
gos mélységü ismétléséi királyi házzá avatták templo
munkat. 

Pannónia-száll ó 

Szobaérak: 2 ágyas 9-töl 
20 pengöig, l ágyas 5 pen
~ötöl 12 pengöig. 
Ez árakból a Oyön~yösi 
Katolikus Tudósitó elöfize
töinek 20 százalék kedvez· 
mény, 

Budapest, Rákóczi-út 5. 
Elsőrangú szélló. - Vidéki 
főtisztelendő papság és keresz· 
tény urak régi, jóhirn találkozó 
helye a fövéros középpontjéban. 
A legmodernebb felszerelés s ra. 
gyogó tiszlaség. FOrdók. Hideg 
és meleg viz minden szobában. 
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Sz ölő
vesszők, 

gyDmölcsfák, 
az összes bevátt 

jobbfajokban 

előnyös áron 
beszerezbelök 

SZABÓ GYULA szötötetepén 
GYÖNGY OS 

-------

Reaoválják a gyöngyöstarjáni 
róm. kat. templomot. 

Mult év október utolsó napjaiban nagy szélvihar. 
vonult át Gyöngyöstarján felett, A vihar ledöntötte a 
toronyról a keresztet, mely épen azután zuhant alá, 
amikor az iskolás gyermekek mise után elhagyták a 
templomot. 

A község agilis adminisztrátora szent célul tüzte 
ki, hogy a templom rövidesen újra kinyíljon a hívek 
előtt. Fáradságot nem kimélve járt az egyháztanácsta
gok kiséretében télnek idején házról-házra s adako
zásra buzdította a híveket. Fáradozásának szép ered
ménye lett. Azt mondhatjuk, hogy minden háznál ki
vették részüket az adakozásban. Igy összegyűlt közel 
6 ezer pengő. Az egyházmegye jubiláló F öpásztora 
2 ezer P-s adományával sietett gyöngyöstarjáni hívei 
segítségére. A kultuszminisztérium a vallásalapból 
1 ezer, a Müemlékek Országos Bizottsága szintén 1 ezer 
pengót adományázott 

Az így összegyűlt pénz azonban nem fedezte tel
jesen a költségvetési összeget. Ujra gyüjteni kellett ! 
MiBden házat ujra felkerestek a lelkes egyháztanács
tagok. Igy a másodszori gyüjtésböl sikerült a külsö va
kolásra is előteremteni a pénzt. A jó lsten se~ítségével 
a munka megindúlt f Uj toronytetöt, uj tetőzetet kap 
a templom. A kórust pedig nagyobbítják. 

Még két-három hét s ujra megszólalhatnak a to· 
ronyban az immár félév óta néma haran~ok, hogy hála
adó ünnepi szentmisére hívja össze a falu népét. 

lsten áldása legyen mindazokon, akik nemes ada
kozásukkal és fáradságos munkáikkal elősegítik temp-
lomunk rendbehozását. H .. B .. 
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Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan fJ/ébánia, 

Októbor l. ElsO péntek. Reggel 6 órától gyóntatás. A Men
héz kápolnájában egész nap szentségimádás. 

Este 6 órakor rózsafüzér, melyet hétköznapokon egész hó
napban este 6 órakor tartunk. Vasárnaponként d, u. 3 órakor. 

3. Első vasárnap, g órakor ünnepélyes szentmise, Este t5 
órakor Jézus Szive litánia szentbeszéddeJ. 

8. Szerda. Ünnepélyes gyászmise d. e. l órakor a tizenhi· 
rom aradi vértanuért és a szabadségharcban elesett hOsökért. Az 
iskolások d. e. 8 órakor hallgatnak szentmisét. 

22. Péntek. A Szent Bertalan templom felszentelésének év
fordulója. 6 órakor ünnepélyes szentmise. 

31. Október utólsó vasároapj a. Krisztus királységAnak Unnepe. 
9 órakor ünnepélyes &zentmise szentsé~kitétellel. Délután félötkor 
Kriszlus- Krirály ünnepélyt tartunk a Kat. Legényegylet na~y ter
mében. U~yancsak délután félötkor ünnepély lesz a Fehérvérynt 
intézethen. Este ft órakor termény bálaadó körmenet, utána azent 
beszéd. stentséges litánia és Te Deum. 

Szenf Fereaerendi fJ/ébánia. 
A hónak minden hétköznapján reggelenkint a 6 órai szent 

mise keretében Rózsafüzér ájtatossá~ot végzUnk a szokott módon, 
lorettói liténiával, utána szeniségi áldással. Vasárnaponkint d. u. 
3 órakor tartjuk a rózsaf~zér ájtatosságai. 

l. Első péntek. Reggel 6· kor engesztelő szentmise Oltári-
szentség kitélelével és a saokott Jézus Szive ájtatossággal egész 
8 óráig. A Jézus Szive Társu!at havi szenimiséje 6 órakor a Jé-
zus Szive oltárnál. 

M Ű V É SZ l :1 

fELVÉTELEKI 

BardóczyésTözsér l. 
l fényképészeknél ! ! l! 

HANISZ i 
TÉR 8. . 

Fényk6pez6gépek, fil· , · · 
mek, az összes foto : 
cikkek legoJc::oóbban j 
beBJ.erezbet6k. Amat6r l 
felv6teleit a Jee•zebbea, : 

11akszer6ea kldolro .. uk l l r 1 i 

Sági Józsel 
azah6a6~ra 6• 
k6azl'ahal'akt61'a 

Pap Melchlzedek a. 3. 
A lelmagasabb lgé
ny~ket ls kielégltl. 
Modern szabis e ls6· 
tendG munka 1 f6-
leg becsDietes klszol
~ális, szolld ir6rt. 

.. __ .. _ - . - - .. -- - --- - - ~-

• 
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4. Hétflt Assziszi Szent Ferenc, Alapltó Atyánk ünnepe. 
Erre való tekintettel 8 és 9 órakor is lesznek szentmisék. Este 
l órakor szentbeszéd, litánia és Szent Perene Atyánk átköltOzé-
s~nek emlékezete. 

5. Kedd, Reggel 6 órakor Szent Antal ájtatosság. 
10. Vasárnap, A 9 órai nagymise előtt körmenet Szent Fe

renc Atyánk tiszteletére, Este 7 órakor szentévi imádási óra a 
Legm. Oltáriszentség kitételével. 

13. Szerda. D. e. 9 órakor tartjuk Vak Bottyán kuruc gene
rálisért az évente szokásos gyászmisét. 

17. Vasárnap. Reggel 6 órakor énekes szentmise a Peren· 
ces III. Rend élő tagjaiért, D. u. szokásos havi gyUiésflket tartják. 

18. Hétfő. Reggel 6 Orakor csendes szentmise a Ferences 
III. Rend megholtjaiért a Szent Ferenc oltárnál. 

31. Vasárnap, Krisztus Király Onnepe. A szokott vasárnapi 
rend. A közefebbi pro2rammot hirdetni fogjuk • 

.::- ;·If gyöngyösJJüspökii Szent jános· templomb« n. 
· 3-áa d. e. 9 órakor prédikáció, utána szentmise az Oltári

szentség kitételével. 
A többi vasárnapokon 10, 17, 24 és 31-én d. e, 9 órakor 

szentbeszéd. majd énekes nagymise. 
Minden S70mbat és vasárnap d. u. 3 órakor litánia. 

Egyházmegyei Takarékpénztár r. t. 
Eger-gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös, 

Telefon: 230. Telefon: 230. 
LegeiOnyOeebb feltételek mellett folyósit 
kölcsnnoket, vállalkoz~sokat financiroz, át
utalásokat gyorsan és olcsón teJjesit. 
Betéteket knnyvecskére és folyószámlára 
elfogad é.s legkedvezőbben kamatoztat. l 

Hir ek. 
EspereskerUJeti gytilés. A középpa!ai esperesi kerUlet pap

sága szept. 22-én tartotta őszi nyilvános gyUiését. Ünnepi szent 
mise vezette be a gyiltést. Evangelium után Bencskó Andor gyön-
gyösoroszii lelkész Onnepi beszédében kiemelte az Oltáriszentség 
életet átható erejét, szociális kiegyenlitOdést hozó hatalmát. A Má· 
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ri a· ta nodában az elnöklő Ra gó Ferenc esperes mély tartalm u be· 
szédben mutatott rá az oltáriszentségi világkongresszus jelentősé
gére. Egyéni és társadalmi önzés hatalmas megsznntetöje lesz ez 
a szentévi eucharisztikus találkozás. Társadalmat formáló erö 
lesz az eucharisztikus évi át nevelődés. A lelkesen finnepelt megnyitó 
után a negyedszázados érseki jubileumát nnneplö Főpásztort üd-
vözölte táviratilag a gyülés. Majd a szentévi munkaprogrammot 
beszélte =neg a papság. 

Szt. Erzsébet templommal szemben 
legjobban: legolcsóbban: 

liiszer árút, 
csen~ege árút 

Pompuh MihDiynól 
szerezhet· be. 
Egy próbavásárlás ás 
meggyőződik róla! · 
Pontos kiszolgálás! Szolid árak! f 

A Szt. Bertalan· és alsóvArosi egyházközségek kBzös tanécs. 
gyülése szept. 8.én. A következő személyi változások tOr
tén•ek: uj Fejérváryné· intézeti növérek: Toller Pia és Mészáros 
Klotild, aki Kollár Kamilla növér kiváló nevelörnunkáját vette át. 
A Mária Valéria intézetnél Pál Editha növér helyébe Kóbor Feli
citás·l helyeztetett, Pintér Leon!in növér helyére Czakó Oerarda nO
vér került kórházi fönöknönek. Elnök a felsómezögazd. isk-ban 
egészségtan tanftására Vereb L::~jos dr. iskolaorvost kérte fel, 
Kaufmann ferenc kertész tanár helyét pedig Tóth jenO okl. ker· 
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ész untötte b~. Szondy Ltszlónak, a nOi keresk. szaktanfolyam igaz· 
gatójtnak elttvozásával, Reisz jakab vette át a szaktanfolyam igaz
gatástt. UJ tanárai a tanfolyamnak: Pataky István és Cserháti 
Róza Angéla. - Szabadságot kért PUieky Józsefné gyOngyöspUs· 
pöki rk. el.· isk. tanitónO. Helyettesftését KorcsmAros Magdolna végzi. 

A gylSngyösl m. kir. éliami Kohiry Istvén 1Imnézium 
évnyitó Dnnepélyén dr. Csengö Nándor igazgató .Az Iskola 
ls politika" eimen tartott évnyifó beszédet. Mint minden évben 
- most is aktutlis problémtt választott évnyitó beszéde tételéUl a 
eimnázium igazgatója. BevezetO szavaiban vázolta azokat a törek· 
véseket, melyek célja a nemes életre-nevelés. Azonban sokan a 
politikának iskolai érvényesitését is életrenevelésnek minOsitik -
nagyon tévesen. Majd e hármas kérdést boncolgatta: lehet- e, szUk
séges- e s tUrhetO-e a politika az iskola életében. Fejtegetésének 
érvekkel igazolt kOvetkeztetésea az iskolában nincs helye politi
kának vagy politikai célzalu irányzatnak. Az iskola is ad azonban 
világnézetet vagy életszem l életet, amelynek fundamentuma a vallás, a 
haza s hagyomány. Erre bővebben lesz alkalmunk a f.tanévben,amely· 
!lek az iskola szempontjéból is fontos kettOs eseménye: az eucha· 
risztikul kongresszus és a Szent István Unnep. E két esemény 
kapcsán még a szakisosnál mélyebbre pléntálhatjuk iskolánk he
lyes életszemléletre - nem széls~séges világnézetre vezet6 szellemét 
1!. két esemény pompás szintézise az iskolai nevelési eszmény s 
életstemléleti törekvés két bázisán4k: a vallásos s nemzeti neve
lésnek. Iskolánk nem fog késni e két esemény értékét az iskola 
munkájtban ifjuságunkon át E~yházunk és Hazánk javára gyOmöl· 
csOztetni. Ilyen a mi életrenevelésDok s kapcsolatunk az étette'• 

Zarindoklés a Szent SzOzhllz. Éveken át itthoni bócsú 
ink a Szent SdbhOz fonódó kármélusi, szent Anna-i búcsúk, de 
valóságos missziók a szentkúti zarándoklások. Szentkútl kegyhe
lyUnk VédOanyja az elmult hónapokban ez évben is vendégOI fo
gadta :oyönf~työs Máritt tiszteH~ nagy hivőseregét Nagybo1dog
aHszonyra és a szeptemberi Mária ünnepekre. 

BennUnk élnek kitörUihetetlenUI a költő sorai: .,Máriát ha 
áldva nem dicséred, korcs magyar vagy, veszve ~si hited!• 

NapkGzl otthon a g fi\ngyllsi gimnizlumban, 
Dr. Csengő Nándor. a gimnázium agilis igazgatója. az idei 

_tanévben a szegénysorso tanulők iskolai munkájának megkönnyí
tésére napköd otthont akar léte3iteni, ahol azok a szegényebbsonú 
gyermekek v6gezhetnék tanulmányaikat, akiknek az otthon és kOr· 
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nyezet egyéltalán nem alkalmas iskolai munkájuk elvégzésére. 
Sokszor elOfordult az a szomoru tény, hogy su ly oa anyagi helyze
tük miatt, jófelfogásu gyermekeknek abba kellett hagyni tanulmá
nyaikat, 

Az igazgató elgondolása szerint kb. 40 tanuló befogadására 
alkalmas termet fütenek, ahol a szegénysorso tanulők teljesen 
ingyen és a jobbmóduak pedig csekély dij ellenében zavartalanul 
tanulhatnak. Az iskola-otthon megtertmtésének gondolatát beve
zette az ifjuságnak otthonában való meglátogatAsa, amit a hittanár 
és osztályfOnOkök végeztek. 

Kegytárgyak, 
i m a k ö n y v e k, 
r ó zs afiizé r ek, 
mindennemii ba-
zár-, r ö 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 
szemben) kaphatók ! 

Rózsafiizérek szakszerü ja
vltását v á l l a l o m. 

Kérem a nagyérdemil kö
zönség szlves pártfogását: 

SZABÓ jAN9S -

Mlelőtt kalapját besze
rezné, jöjjön el és néz
ze meg Dzletemet l l 
Kaphatók: gyapjú és 
nyúlszőr kalapok mln-

den mlnöségben l 
Ja vilások pontosan éa 
szakszeriien késziilnell! 

Kriszt Lajos 
Oyöngyös, 

Kossuth ·u l o. 

Énektanttás a Sze nt Bertalan főtemplomban. Gondos
kodunk arról, hogy a kettős szentév alkalmával a hivek megta· 
nulják az egyhá1.i énekek helyes szövegét és daJJamát. Azért 
az októberi Rózsafíizér·ájtatosság elvégzése után, minden 
estén énekórát tartunk templomunkban. Szeretettel kérjUk a hí
veket, hogy a Rózsafüzér ájtatosság után ne távozzanak el a 
templomból, hanem vegyenek részt az oktatásban, 
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Szerkeszt6i üzenetek. 

REGÉNY OL VASÓNAK. Nem veszít kérem semmit, ha 
lemond a túlzott regényolvasásról. Nem az a.tvonreklámozott 
regény adja az "intelli~eos embernek pótolhatatlan életisme· 
retet•. Stilusukban, gondolatszövésiikben lehetnek ezek szé· 
pek, de tartalmi világuk, életfelfogásuk idegenek a mi lelkisé
llünknek és az egészséges életszemléletnek is. A legtöbb hiiper
azeauális, lerontja a lélek finomabb világát. Rom
bolia a természetfeletti tudatot, gúnyosan néz a vallásra, ni· 
vótlannak tartja. Nemcsak lélekrombolók, de a mai kor sze· 
mével nézve antiszociálisok is, mert míg kevesek hedonizmusát 
featik, feledik, hogy ma a nyomorban élő embertömeg nem· 
csak idegenül, hanem forrongva néz a kéjenc világ írója felé· 
Nem freudizmus, hanem kenyér és a hit nyugalma kell ma 
aa idegek, érzékek felzaklatása helyett. 

T. J.. NEK. N y író nem tudja szélválasztani az egyént 
az intézménytóL Sok a panasza a regényben szereplc5 embe
rekre, bár az Egyház eszméi, gazdag természetfeletti világa is 
elö·elt~ törnek tolla magasztalásában nem etly írásában. A re
Jiény általános hatása: sok panasz hívatása követelményei 
miatt. Épp azért nem ajánljuk. 

N. Z.·NAK. Téved, nem a Népszavában, hanem a Ko· 
runk Szavában jelent meg a bántó cikk Egerröl. Fanyarral ír. 
Nem minden "tardi helyzet u. Akkor minden "városkánk ról• 
így írhatnánk. 

A. GY.·NAK. Mi a haladás emberei vagyunk, a papság 
ily értelemben modern, mert az anyagi jólétet is akarja az 
örökkévalók mellett. T ény leg, sok az epigon - Kol um bus. Nem
hoQy felfedez, hanem összetör mindent, amihez hozzányú1. 
Vitriolos a kezük; a pesszimista, a maltat efyetemes szem· 
pontb61 nem lát6, efyoldalá kritika lá%áb an elleleitik, 
hofy telt aoiat a mait is. Az egyház nincs a csoda chariz· 
mij6val ell6tva az élet, társadalmi lét ügyes· bajos dolgainak 
az elintézésében. A korszellemet, a világi, sokszor hátráltató 
tényezöket is vizs~álni kell. A vilá~iak, lr6k apostolkodása 
••6••n lefrdaban nem lehete,yenl6 a felel6ssl1revonással. 



QröJ!&Jöll Katoliku• Tudóljt6 l 'Í 

•zekre a ka·~ likusokra bizony azt mondjuk: Uram, csak a 
barátainktól fi ents me~, az ellensél!~el majd elbánunk ! 

TISZ A. ISTVAN-ÚTI ELÖFIZETÖNEK. IQ en, me~ható 
milyen finomsáQI!al éneklik a kis Fehérváryné intézeti Qyer· 
mekek a azép Jézus Szive és Szíiz Mária-énekeket. Kiváló 
érték a nővérek munkája. 

DÖZSA Lalinak, Papának, Potjének. Gondának, érettséQi
zett Qimnazistáknak, mint a Tudósító barátainak sok köszönet l 

TÖBBEKNEK~ Köszöaöm szives, helyeslő soraikat. Mi 
nem lehetünk közömbösek a gyakorlati élet ügyei iránt, azért 
adtunk feleletet abban a kérdésben is. A támadás azépen 
bocsdnatltlréssel vl~zódött. 

Cserján I~nre ~~~~ 

,,SZEBETET" gyógJSZBI'fíPB 
V acbott Sándor n. 8. szám. Telefon: Z9 __ __ ------

Van-e a~ir 
eacha.-isztikus jelvéayed 7 

Minden katolikus ünnepi gondolatokkal 
hordozza l 

Ara 30 fillér. Kapható a szt. Bertalan plé
bánián és a Kultúrházban. 

Méf ma me«vásárlod l 

Öt kl•6pl•kol6val, a6pír6slad6•••• 
irodai vagy péaztá .. i állást 

v611ala6k. Ci•: K. A. GylaDI•, .J6kal·a. ll. 

:· 



il Gr6•1J4al Katoliku• Tud6alt6 

A Szenf Berfa/an Egyházközség 
anyagi ügyei. 

Szeptcmber 1 O·én lejárt 7 500 p. 1 váltótartotásunkat 5oo 
P-s t6kd6rlesztéssel 7000 P·re cs6kkentettük 1 a kamatot 3 
h6ra december 10 ig kifitettük. Foly6 évi adónkat pontOtan fi
zetjük. hátralékunk e eimen elVetlen fillér sincs, Hasonlóképen 
fizetjak a vizdijat, valamint törlesztjük illetéktartatásunkat is. 

Szeptember 12-én megtartott orgonahangverseny, mely Szent 
Koronahitunk javára volt rendctve, 34:4 P. tistta j6vedelmet 
ereclményecett. Et az össteg pénztárunkba tényleg be is folyt. 
Hálás k6st6netet moadunk e helyr61 is mindatokoak, kik mun · 
káfukkal lchet6vé tették a jelent6s ~rk6lcsi és anyagi sikert. 

Továbbá folytatjuk a Saent Korona·hizra adakotók nevei· 
DCk közlését. 

Duba latván stabómester, Domb·ucca 6. 11ám 2. P, Gulyás 
lstvál, Buaát Pál ucca 6. stám 1 P. Ötv. Fabrictius Györeyné, 
Perclináncl- ucca 5 stám 2 P, - Motsár József, Götfürd6· ucca 8 
szám 2 P. - Budai Jótsef, G6dürd0· ucca 10. szám 3 P. -
Ozv. Naey Ferencné, Püspöki·ucca 18. szám 10 P. - Ifj. Juháiz 
Aatal lneatlank6tvetit6 Érseid öld, I O P. - Pataki Antal áSJam· 
rendOr Ujtelep, 10 P, - Özv. BoJgir Dets6né 10 P,- ChGmor 
Béla telekk6nyvve1et6 10 P. - Ifj. HortoJányi Sánclor vlrosi 
tisztvisel6 10 P. - Bakó Aurél városi stámtiszt 10 P. - Kis 
StiláeTi József st616birtokos 5 P. - Hanita Kovács András sz6· 
l6termel6 1 P. - Özv. Csépáay Jánosaé sz616termel6 3 P. -
Szarvas Lajos 4 P. - Tóth József 5 P. - Mikulányi Mlbályné 
jelenleg férj. Hannos Jánosné 5 P. - Rác& András tct6fed6 5 P. 
Tatár István 1 P. - Német }ótsef gépést 2 P. - Nagy Pél 
sz616terme16 5 P. - Krakóczki János sz616teraacl6 J P. - Sági 
Mihály 5 P. - Nyem.c% Pál müszerés% 5 P •• Vargányi Láuló 
5 P. - Durnyi János csitmadiamcster 5 P. - Ku!esár Lajosné 
1 P• - Stekkcl Károly 5 P. - Bogdány András 5 P. - Ros· 
aer Károly 5 P. - Hámoly Lajos 1 P. - Maclár Lajos városi 
tisctvi1eiO 2o P. - Burián Lajos csitmadiamester IO P. - Sze· 
pe1i Andrá1né l P. - Ifj. Szalai Alajol csizmadiamcster 10 P. 

Ecldi1 kötöltünk 583 nevet 21.539 P ért~kben. Most k6z · 
link 36 nevet, I '6 P. össteget. Eddigi közlésünk tehát 41' név 
11.755 P. értékbca, 

(P olytattuk.) 
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·lparosaink - Kereskedőink 

MOLNÁR FE~ENC 8 n 
úri és egyenruha szabósága aJ· agos ándor 
Pap Melcbizedek-utca 16. 

Öltönyök részlet
re is készülnek 

----------------------

Bardóczy józsef 
borbély é~ fodrász 

Női hajvágás 
és ondolálás 

Károly. klr~ly körut 34. 

Legujabb modellekből a 
legnagyobb válas1ték leg. 

OlCSóbban 

C~épány Imréné 
kalapszalonjábani Sz.Bertalan-u 

özv. Kóczian 
Elemérné 

dohányárudéja 
Sz. Bertalan u. l O. 

-----:--

kőszörüs és 
késárúkereskedő 

MagJ --lózssf 
fűszerkereskedése 

Károly királ v· körút 

JENES ANDRÁS 
férfi szabósága 

Kossuth utca 8. 
Férfi és gyermekruhák 

nagy választékba n! 
--::_------::---::---::--=-: 

Müvészi felvételek minden 
Időben, villanyfény 
mellett is készülnek 

Zsolnai Kovacs Imre 
mütermében Hanisz-tér 4. 

0 t N E 
Hegedfis jános 

S töraragó üzem e és slrköraktira 
úriszabóság a 

Kossuth u 27. 

Tóth Béla 
vaskereskedése 

Kossut- utca 

BOG NAR 
ISTVAN 

hentes és mészáros 
Kossuth- u. 18. 

Ajánlja bentesárú készitményeit ! 

at adóhivatal möglStt 
ipületmnnkikat olcsón t!llalok ! 

Galambos Sándor 
Speeiélis cipöjavltások 

és festések 
Hó és sárcip~javftások l 

Szentkorona-ház 

ÖRŰLTESSEN 

Szlovencs4k János ~~ Fia 
hengerroaimában 

Oyllngylls, Petdfi utca 



Gyöngyösi Katolik us Tudósító 

Fischer József l A l a p i t v a: 1M84- ben. l 
vaskereskedő OYlJNOYGS KUNSA Y BÉLA 
(volt "Han2ya" vas· osztály) mézeskalácsos és vi-

állandóan nagy raktár háztar· aszgyertya készltő 
tási, konyhafelszerelési cikkek- méz, 
ben,Vasáruk, ipari és ga2dasági \ sfitemény, méhviasz, 
szerszámok, kály hák, túzhelyek templomi gyertyáll 

és vadászati cikkek! nagy vélasztékban éi-
"KUhne"-féle gazdasági landóan raktáron. 

é Gyöngyös 
g pek nagy lerakata! Zita kuálya'·•tca 6 . 

Honcz Ferenc ~~~~;:~·:i~~~ett.u·c:_4·_ szá•o-~ 
- ~--- ---------------

Festék.há.z. 
Mindenféle 

O l c s ó á r ak! 

festékek, lakkok, zománcok, tubus- és ~omb. 
festékek, vegyszerek, szi~e!elö anyagok, 
háztartási cikkek, kefe- és ecsetáruk és az 
ösgzes szakma· cikkek kaphalók a :egnagyobb 
v á l a s z t é k b a n. Pontos kiszolgálász 

Fekete Pál Utóda 
imakönyvkereskedésében 

(Szt. Bertalan· u. 6.) 
kaphatók : 

diszkötésil imakönyvek, 
Ct'ilu!oid·, kristálycsorat., 
bőr- és vászonkötésben. 

lagyon szép ttvitell Olcsó ára& l 

Edénykölcsönzés 
BALAZSOYITS ~~él!Já~~h~~bó!_' 

Mátyás- kirait y utca 4. sz. 
Dísztáreyak, márkás porcellá· 
nok, zománcedénvek. há2tartási 
cikkek. Nászajándékokban 
nagy raktár. Szolid árak l 

PontoF. kis1ol.zálás l 



F Ó G E L G Y U L A=======~~ 
míí6rás, ékszerész és:_látszerész 
Gyöngyös,-Haalsz-tér 12. 
Ajánlja : elsőrendO zseb, fali, asztali 
és ébresztő óréit. A világhirD svájci 
"TELLUS" órák gyöngyösi egyedárusitója. A .leg
modernebb szerszámgépekkel felszereJt javitómD
hely. Preelz munka-

Aranygyiiriik, fUibevalók, arany keresztek. 
Aranykereszt valódi gyémántkövekkel már tO·
P-UII ka p ható. - Valódi ezüst áruk, tálcák, 
vfrágvázák, Iikőrös és dohányzó készletek stb. 
Mindennemn optikai árúk. SzemDvegek, csiptetök, 
Dveg kQiönlegességek, ht'JmérOk, lázmérök, must-

és borfokolők stb. 

Keresse fel üzletemet bizalommal ! l 

A leimodernebb j 

temetkezési vállalat i 
l 

Oyftnttyösön ! 1 

Halottszillltás, ex. 
humilis az orszag 
eg~sz terDietén bár
honnan·bárhov6 sa· 
ját autómon a lel-
jutányosabb áron 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH-UTCA U. 
TELl! PON HIV Ó: 31 O. 

Akar Ön 

ol est n vásárolni ? 
Akar On 

pélizéért jó árút kapni? 
Akar On 

megbizható helyen előzékeny 
kiszol~álásban Jé.-zesOint? 

Mlndezt megtalálhatja a 

gyön&Jösi Ban gy iban. 
A 

HANGYA 
árúi megbízhatók, 
naponta frissen érkeznek. 
Rendes havi vésárl6knak 
kedvezményt ad. 

Szives érdeklődésre a ,,Hangya•• 
irodájában felvilágosilást nyujtunk 

Az i~razgatóság~ 



~. 

Pártoljak városunk egyedüli 
• katolikas papírkereskedéséti 

Könyv, papír 
és irószerek 
elöayls beszerz6-

. si lorrása 
A katolikas sajtó lapjainak helyi képvise• 

lete! 
A Katolikas Kalturház papírkereskedése 

Pap Melcbizedek 
utca. Teleloa: 88. 

-
Z:emesuáry 

HaDisz-téri 

gyógyszert á ra 
Gyöngyös 150 éves patihájat 

Ha a legújabb divat 
ifinyeinek megfelel6 
ruhát akar, keresse fel 
ári szabósá1omat. -

l 
l 

l 
l 
i 

l 

Csépány Géza 
ári azabó Gyöngyös, 
B a n i a z.-t é r B. B z. á m. 

i ( Gazdakori udvar. 

30.000.000 P. lekötitt töke 
Ez a szám jellemzi azt a kolosz· 
Slá:is tömörúlést és erOt, ami a 

Katoliku& NépszGvetség Onzigos 
Temetkezési PénztiregyesDiete tag• 

jalnak segélyt6k6jét jelenti! 
Mándenkinek s11ját érdeke, hogy 

tagia legyen az EgyesOletnek l 
Helyi •••nezet ....... ,. 
..ld _..deaii&.HpiHtal 
Oyongyosi szervezO és p6nzbeszed0: 

Kna•cla Lalo• 
Bistya· u. 14. 
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