
y . ., o G y 

Tartalom: 

4 A jászol evan~6liuo 
J Templomépit6s Y' 

lénházán 
E.zy sür1t6ssé vált 

adóssi-unk 
Hitéleti táj.,koztat 
Hírek, 

•• o SI 

:. évfolyam. l! 11. sz. l 1937. december hó ll Megjelenik julius és augusztr 
vételével mind~n hónapban. 11 Főszerkesztő: M A G N l N A· D O R J A 
·épostplébános l Főmunkatárs: P. LUPTOVITS KOLOS ferences plebánc 
~elelős szerkesztö: Dr. B E R N Á T F E R E N C gimn. hittanár. 

Előfizetés egész évre 1 P. Egyes szám ára l O fillér. 

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Gyöngyös, Kállay utca 17. szá•. 

-



A legjobb miDöségii árát 
leeaqyohb válas•tékbaa 
legolcsóbb szabott árakon 

ll ll 

&ZLOBDDATDL 
OyGngvösi Takarékpénztár · EgyesD let. 
Alapttva: 1867. évben. Érdekkftzfts
ségben (afffliált) a Magyar Általános 
Hitelbankkal és a Magyar Leszérnitoló 

és Pénzváltó bankkal. 
KDicslSnöket folyó81t.. Elfogad bet~te
ket. Minden banki llzlet előnyös lebo
nyolitésára megbizásokat átvesz. 

Telefon: 18. 

Tiizelöjét, 
szénsziikségletét, 

Budaynál 
szerezze be. Püspöki u. 2. Telefon: 41. 

NEMZETI HITELINTÉZET r.-t. (Bndapost) 
GJöogrisi fiótja Haaisz-t6r 4. sz. Telefoa: 83.sz. 
Betéteket elfogad: 

Kölcsönftket folyósft. 

takarék betét-könyvecskére és 
folyószámlára. 

Minden bankszerú üzlet lebo
nyolitására meRbizásokat át
ve~z. Az Első Magyar Általá-

nos Biztositó Társaság képviselete. 

--~~~----~----HUDR~ria-nyomda Gyon.zyos, felel6s: Nigrinyi Ferenc. 
Ktadó: Dr. BERNÁ T FERENC gimn. hittanár. 



IX. évfolyam. Oyöngyos J 937. december hó. J J. &&im. 
•• •• • • 

GYONGYOSI l l 

HATOLIHUB TUDO&ITD 
Megjelenik júliu" és au2u~ztus kivételével havoóként. 

Felelös szerkesztö: Főszerkesztő : 
IIGIII IDOBJAB 

prépost· p lé bá nos. ____________ ._ __ __ Dr. BER RÁ T FERENC 
gimn. hittanár. 

Főmunkatárs: 

P. LUPTOYITS lOLOS 
ferences plébános. 

Kiadja a gyöngyösi felső- és alsóvárosi plébánia. 
Egy szám ára 10 fill. Egész évre l pengO. 

A jászol evangéliuma. 
lrta: Dr. Sc:baaiedt Béla. 

jansens egyik festményén megkapóan illusztrálja a karácsony
eszméjét. A kép előterében egy beszédes ragyogásó csilla& Ját· 
szik és besugároz2a fényével a hátteret. melyben, mint a csillag 
titokzatos bűvkörében, láthatók azok, akik követik a csillagot. ElOl 
a három király, utánuk végtelen tömegben ifjak és aggok, kiri
lyok és pásztorok, dúsgazdagok és koldúsok, meggazdagodottalt 
és tönkrementek, gyárosok és napszámosok, arisztokraták és pro
letárok. Ez a századok zarándoklata a betlehemi jászolhoz. 

Nem volt még szószék, amely oly eredménnyel röntgenezte 
volna meg a beteg emberiséget, mínt a jászol. 

Nincs az a kvarc-fény, amelyik jótékonyabb hatással birna. 
mint a karácsonyi barlang mécsesének éther rezgése, 

Nem volt s nem lesz a világnak olyan áldásos rendelője, 
amelynek receptjei eredményesebbek lettek volna, mint a kedves 
karácsonyi Kisded evangéliumának a lapiai. 

jöjjetek, test\ ére im s az irott evangélium mellett, amelyet 
rendes vasárnapokon olvas fel nektek a Hit : álljatok meg velem 
a j~szol elölt, a bettik helyett jelenetben megörökitett evangélium 
hallgatására. A jászol minden kornak egyformán modern evanl'é
liumos könyve. 

Olvassatok be l öle l 
Olvassátok ki abból, hogy szénaágyon épen úgy lehet em

bernek szOietni, mint menyezetes selyemnyoszolyán. Nem szDle
téshely szerint kell osztályozni az embereket, Adám és Eva gyer
mekei vagyunk valamennyien. A szUietés kOrUiményeiböl nem le
het elíndú!ni az egyének mértékelésénél. 
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Minden embernek k~t szUIOje, négy nagyszUIOje, nyolc déd. 
tzUIOje, 16 UkszDIOje, 32 ötödik, 64 hatodik: 128 hetedik, 256 
nyolcadik, 312 kilencedik, 1024 tizedik foku DkszfJIOje van. Ti· 
zenhatodik fpkon mándenkinek 65,533 OsszUIOjevan. Tizenhat nemze
dék kOrOibeiül 500 év alatt éli le életét. A közOtt a 65 531 Os
nülO kOzOtt, kiknek elei a XV. században éltek, bizonyára volt 
ntinde rendü·rantú szegény, gazdag, intelligens és tanulatlan, úgy 
hogy a származás kUiönbOzOsége bizonyosan nem luiságosan nagy 
a most éiO emberek között. KOlönben is mit használ a vaknak, 
hogy az apja látott. • • Ezért igaz az, hogy a kevélység nem nagy-
ság, csak daganat. 

A kis jézus becsUietet szenett a jászolnak s tiszteletet a 
szalmának s ezzel megnyilotta a keresztény demokrácia kapuit, 

Olvassáiok ki a jászolból, hogy a boldogságról csak a lelki 
szegények beszélhelnek s a boldogulásról a megelégedettek. 

Mi!!den volt ott bőségben - mondja szent Bernát - ahon
nét az ÜdvOzitő jOtt, csak épen a szegénység hiányzott a menny
országban. Itt a földOn pedig épen ebbOl van a legnagyobb bO. 
ség és az ember nem ismerle fel ennek becsét. Ezt a ssegény
s~get kivánta meg lsten Fia és választotta magán~k, hogy veiUnk 
is megkedveltesse. A pólyák tetszenek neki. Ez a szegénység a 
selyemtakaró, mely alatt jól esik pihenni neki. 

- Fájdalom a boldogaágnak egyik alkatrésze - mondja a 
költó. Ha tehát a fájdalom is a boldogság egyik része, miért ne 
lehetne akkor a szegénység az ? Ki lehet boldogabb annál, akinek 
nincs mit vesztenie? 

Tudjátok, mi a boldogság ? Mindjátt elmondom ••• 
Ill. Ince pipa egy napon megtOrtnek érezte magát, eliizent 

tehát Assziszi szent Ferenc~rt : jöjjön el, vigasztalja meg~ 
Szent Ferenc azonban akkor éppen a madaraival volt elfog. 

lal va. 
A pápa érle küldOtt másodszor is és akkor a Poverelló azon

nal elindult. . . De közben, ahogy a pápéhoz megy, egy bokor 
pllyacskái közölt nagy tarka pókon akadt meg a szeme. A pók 
épen hálóját szövögette és a munka olyan megindUó volt, hogy 
szent Perene megállt, mintha lába földbe gyökeredzett volna ••• 
~~ elfeledkezett magáról •.• a világról. .. a pápáról ..• 

A pápa embere a bokor mellet lelte meg szent Ferencet. 
Sietett a pápához Ferenc. 

- Ugyan, Ferenc - szólt a Szentatya - nem tudnád meg· 
mondani, mi bajom ? • . . Olyan üresnek érzem az életet: segits 
rejlam, kérlek, 
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Szeniséges Atyám l - szólt Ferenc - téged bizonyira 
cranypalástod, drága köntösöd terhe nyom ••• Tedd meg a ked
•emért : vesd le. 

A pápa csakugyan úgy tett. ~s akkor 1zent Perene lekanya
litotta a válláról a maga foltos, avult, szinehagyott csuháJAt 61 a 
tá pa Oszentsége testére boritotta. 

Abban a pillanatban mosoly derOlt Ill. Ince arcára él me· 
eg hangon szólt : "Ejnye, Ferenc, hallod-e? ••. kGIOnOa .•• kBIO
rös, milyen konnyunek, milyen boldognak érzem én most mall
nat ! .• ~" 

Ez a karácsonyi játzol gazdag szegénysége! Ez az az il• 
hni értelemben vett szent szegénységi állapot, melyben a boldog· 
ágról himnuszt és glóriát lehet énekelni. De erre az erkölcsi 61 
nfivészi magaslatra csak azok emelkednek fel, akik szemében a 
•oldogság lelke a lélek boldogsága l 

Olvassátok ki a jászolból a szent gyerm-:kaég evangéliumit. 
fl ogy nem a vénség vénftO orom eibe, nem a btlnOk Szahari jába, 
tanern a bOicsObe rejtette el lsten a boldogulást. Olvasd ki te, 
lYOnyOreidben fu Idok ló világ : hogy boldog család és békességel 
családi élet el nem képzelhelO bölcsO nélkül, amelyre az angya
bk lelki dala melletl két fej hajlik le áhitatos csendben : a ftrjé 
t& a feleségé. 

Amerikában nem egykéröl azónokolnak éa irnalr, hanem 
aen a eimen folynak a nagy csaták: bölcsOt vagy autót tartaon·e 
iZ ember? Sajnos, a ragály már Európéban jár. Nem gyermekek 
dénkitik az ucat, hanem gépkocsik. Ez a mindenott uralkodó rAk· 
f:ne ki fogja kezdeni a karácsonyt. Gyermek nélkOl nincsen a 
aent estének romantikája, a karácsonyfának nincsen miaztikéfa, 1 
i karicsenyi kis Jé,uskának nincsen barátja. 

Az elmult években kezdték felállitani az utcasarkokon a 
1Mindenki karácsonyfáj át". Félö, hogy nemsokára a .Senki ka· 
ric;onyfáját" állitják, miután nem lesz a karácsonyfák IzémAra 
rafv gyermeksereg és gyermekiré lett embertömeg, , 

A jászol volt az elsO szószék. Arra kellett lépnie az Ur J6· 
z.unak, mert akikhez beszélni akart, ist,llóban éltek. Az emberi• 
égre csak az istállóban lehetett ráakadni. 

A jászol lett az elsO hely, melyet jézus elsO pihenOnek vi· 
lasztott a Terra Sancta l Szent Hely lett, amihez tanulékony 161ek. 
lel kell közefedni mindenkinek, mert a jAazol evang61iuma a he• 
IYi beszédnek, a boldogságok beszédj6nek preludiuma l 
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Templom,pitM GeUénbázáa. 
A l•lllnhtbai templom alaplt41etltele· 
ltor elmondotta dr. Tremlt6 Fnenc 
.,áro•i "dllator.,o•, T•fl4•1t6nlt rl1i 
••rdf/a. 

Hizat épitenek az Úrnak l Cselekvő, élő, igazi evangélium, 
amin~l kedvesebbet, nagyobbat, lstennek tetszőbbet ember nem 
lehetett· soha s nem tesz ma sem l 

LetUnt korok, régmait századok jóformán kizárólag abban 
élnek ma is, amit templomokban alkottak az Úrnak l Templomot 
épitett a maga egyszerGen primitiv elgondolásában az Osi pogány 
ember, isteneiknek alkotott tem p lomokat a pogány, melyek év
ezredek viharát kiállották és templomot ~pit ma 1937. évben a jó, 
a szegény zalai katolikus nép ! 

Ebben a korban épit templomot, amikor a felgyujtott temp-
. lomok lángjától vörös a szovjet pénzen elcsábított spanyol 
nép földje. amikor templomok s kolostorok romjai mutatják 
az ott járt vörös hiénák utját, amikor kifosztott és me~becstele· 
nitett templomokban fegyverraktárak, autógarázsok, mo'zik, mula
tók kéazUitek orosz földön l 

Templomot épit Gellénháza hazafias magyar népe ezen a 
gyönyörűszép vidéken, hogy dicsérje benne az Urat, hogy meg
vallja benne hitét és hazaszeretetél l 

Mindig a legnagyobb teljesUmény volt az ember részérOl a 
föidön a templomalkotás, de sokszorosan nagy és istenes munka 
ez a modern istentelen áramlatok közepette, amikor klllönbözö 
szinllre mázolt jelszavak alatt igyekeznek a nyomor és nyomában 
jogosan támadt elkeseredés vémszedöi a maguk gyáva földi éle
tét minél kényelmesebbé tenni az elkeseredett és becsapott em
bermilliók tömegein keresztül ! 

Tanu'ja meg pedig már egyszer kicsiny és nagy, egysz.erll 
és pallérozott koponyáju ember egyaránt, hogy minden irAnyzat, 
minden áramlat, am~ly a szegény emberl az lsten·hitiOI meg· 
fosztani igyekszik, ismétlem: minden olyan irányzat vilégcsaJ4s, 
szélhámosság és legelsOsorban a legdurvább támadás, a legna
gyobb &értés az emberi méltóság, az lslen képére s hasonlatossá
gára teremtett ember ellen. Igenis éllitom, hogy ~ilágcsalás, 
mert amig divat lesz a halál, pedig ez nem megy ki divatból 
soh~. amig minden órában látom a temetési meneteket, hallom a 
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csenditö har&nfl szavát, olvasom a gyászkeretes~ j~lentéaeket s uj· 
sághireket, addig én - mé~ ha nem volnék is hitemre bUazke 
katolikus ember, pedig héla Istennek, az vagyok - még akkor 
sem tudnám elfogadni ezen istentelen irányzatokat éspedig elaO
sorban azért nem, mert ezek mikor az la ten. hitet irt jAk, akkor erre 
a néhány rövidke évre, a földi életre igérnek paradicaomol az em
bereknek, de egyuttal kitépik a tulvilági élet gyönyOrO hitét az 
emberbe511 

De tovább megyek s itt látszik aztán ki a lóláb, mikor erre 
a rövid kis időre is csak igérik, hol öt éves terv beállitisával, hol 
10 évessel, de semmiesetre se most azonnalra, hanem mlndig 
C'3ak a .holnapra• igérik és hirdetik a földi jólétet! Hogy aztin 
ez a jólét és föld i paradicsom a valóságban hogyan fest,· arra 
elég példát látunk a spanyol s orosz földön, de mindenDtt, ahol 
az ö istentelen elveik tápot találnak. Tehát ez a világcsalás a mai 
nehéz idOk gondjaitól összetört embert még mélyebbre rántja le 
a piszokba, a szennybe azzal a szemfényvesztéssel, hogy most 
egyelOre ez a nehézség minden asztélynak egyformán kijut, de 
ba ezt, jó ember, kibirod. akkor majd holnap, persze a dátu
mot sohse jelölve meg, aztán jOn a beigért földi mennyorszé1 l 
Hogy aztán ell a bizonytalan és eddig be nem váltott határidOt 
persze sok millió ember nem birja k1, vagy nem meri kibirni, 
azokat aztán egyszerDen kiirtja, legyilkolja a rendszer kUIOnbözO 
UrUgyek alatt, igy legalább kevesebbről kell gondoskodnia, vagy 
kevesebbnek kell hazudnia ! 

De ahol az lsten-hitnek ilyen ragyogófényessége tündöklik, 
mint a templomépitc5 népben, ott hála lstennek józan a nép. fog· 
juk meg ezen célt szolgáló munkánkban, a tulvilág elérését célzó 
harcunkban a mi legnagyobb támaszainknak, a papoknak a 
kezét s ezek a jó papi kezek elvezetnek bennUnket egyetlen ct
lunkhoz, az lstenhez! Ezek a papi kezek sohasem vezetnek se 
balra, se jobbra, csak előre ! Mert ök inditanak el bennUnket az 
életbe, mikor a keresztség szentségével ellátnak, 6k oktatnak az 
iskolákban tovább, Ok állitanak be. a helyes irányu életkUzdelembe, 
ök áldják meg lsten nevében házasságunkat, családunkat, aztéR 
gyermekeinket, Ok emelnek fel, mikor el· el botiunk az életben a . . 

bOnbocsánat szentségével, Ok vezetnek vissza az Urhoz, Ok szol· 
giltatják ki nekUnk az éiO ·Istent az Eucharisztiában, végOI ha
lilunk óráján is Ok állanak mellettUnk, mikor az utolsó kenet 
azentaé&ében részesitenek ! 
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A magyar fOldmives ember, hála a jó Istennek, szer~ti a 
fl'Udjét, enn~lfogva szereti hazéját, mert szereti Istenét l Ragasz
ko9ik a földhöz, melynek szinét a &aját teste is felvette, melyet 
mindenllúpi vuejickt!vel öntöz s így mintegy belenO a fOidbe, 
ai1onnét kinött, amibOI lett. Ez az oka annak, hogy c5 nem fél a 
haláltól, mert mántegy várja azt, természetesntk, magától értetO· 
dOnek tartja, Osztonosen az élet fo!ytatását a halálon keresztUl 
érzi. OyOnyOrü példáját irla le a napokban az Uj Nemzedék egyik 
számában, amikor egy békési 90 éves m:agyarról írja, hogy pénze 
pereze nem lévén, gyalog indult el Békésről P~stre, hogy fiát 
meglátogassa ~s attól búcsút vegyen érezvén a vég közeledtét. 
Oda is ért Pestre, fiát s családját megcsókolta~ elbucsuzott tOUlk, 
azt6n vállara vette ismét a tarisznyáját, kezébe vette a görbebotol 
1 viaazaindult haza. De a fáradt testnek, meg az öreg tUdőnek 

sok volt már a t oa kilóméter. lerogyott az árokpartjára megpi
henni, nem birt tObbet felkelni, a jó emberek felvett~k, vonatra 
tettik, még élve hazaért s otthon csendesen elhunyt. 

Amig ilyen a magyar, akit a XX. század modern világcsaló 
eszméi nem fertOzték meg, amig ragaszkodik a magyar zászlóhoz 
s annak három szinét nem engedi széttépni. addig lehet csak re
mény a feltámadásra s a boldogabb jövőre l Ne feled jUk, hogy 
már egyszer megpróbálták a vöröset leszakitani s ezzel iz
gatni a szegény embert, már a zöldjét is szaggatják, de a ma. 
gyar józanul ráestmélt mindig, hogy neki a kOzépsO szin, a fehér 
mutatja meg az egyenes, az égbevivő utat, az igazi értelmét s 
c~lját az egész földi életnek s ezen fehér szin mell~ fonódik a 
piros ~~ a zöld s a három szinbOI adódott nemzeti lobogó alatt 
~~ templomépitö istenes lélekkel várhatjuk csak a jobb, a boldo
labb jOvendOt, amit adjon a jó lsten ! 

EI'Y sürgőssé vált adósságunk. 
Ha a munkában elfáradunk, ha a gond és a bánat, földi 

igazságtalanság, csapás, nélkülözés, szenvedés, kétségbeesés kezd 
erOt venni szivUnkön g~ndoljunk mindig isteni Megváltónkra. Mi 
a mi szenvedésUnk az Övéhez képest? A porszem milliomod ré
az~n~l is kisebb valami. 

Vedd kezedbe ilyenkor megazentelt imakOnyvedet, r6zsafU
zéredel, indulj felkeresni a Kálváriáll Megn)ugvást és megbékU
I~st találsz ott l 

. Nek.Unk is van . GyöngyOsOn Kálváriánk. Oda járn uk búcsúra, 
fáJó sebetnkre gyógyJtó·irért könyörögni. 



Kegyeletet sérleni, még gondolatban is távol áll t 61 em, 
- mégis kérdem, gyöngyösi katolikos Testvérem, nem OtiOtt.e 
szemedbe a kinti négy stáció képe ? Talán a festészet sozOieté
sekor tetszheltek az ottani képek, de ma, - ne vedd zokon, -
nem odavalók 1 

Tud lelkesedni a gyöngyösi katolikos társadalom l Tud kul
turdlis intézményeket létesíteni, Szentkorona Házat venni, tudalkotni l 
Tud térdre rogy n i, összetett kezekkel ég felé fordulni, ha sötél fel
legek jelennek meg határa felett r 

Nem hiszem, hozy közönbösen venné, ha a 14 sláeió fel
építésére, a stáció képeinek a jelenkor követelménye szerinti meg· 
festésére a megbizottak az ajtókon kopogtatnának és nem 
engednéd el Oket Ures kézzel ! 

lsten megadja mindig, ami az emberé l Emberek, adjuic rne1 
mi is, ami az Ové l Állitsuk fel. egyesült erővel a 14 stációi, hogy 
az elfáradtak, kétségbeesettek erőt merithessenek az élet tovébbi 
kUzdelmeiben. 

Kraftailt Jtfnes 

Hitéleti tájékoztató. 
D e c e m b e r h ó n a p, 
Szeal BeataJaa pl6b6ala. 

Minden hétköznap reggel félhatkor bajoali azent~ise. Az 
utolsó december 23-án lesz. 

December 3. Első péntek. Reggel 6 órától gyóntati1. A 
Menház kápolnájában egész nap szentségimádás. 

5·én. Első vasárnap. Este 6 órakor jézus S1ive ájtato11ig 
szentbeszéddel. 

6-án HétfO. E napon van Magyarország Kormányz6j6nak 
névünnepe, mely alkalommal 9 órakor ünnepélyes szent111i1it 
mondunk hazink sorsának jobbrafordulisáért. 

7·én reggel 5 órakor olvasott szentmise. Utina a SzepiOte
len Társulat tagjai Szentkutra indulnak. 

8-án. Szerda. SzepiOtelen fogantatás ünnepe. 
15-én enyhitett kántorböjti nap, 17·én szigoru, ll·áll iiMél 

enyhitett böjti nap. 
21-én. Kedd. Stent Tamás apostol lnnape, ftegg~l l éra· 

kor a Szent TamAs Tirsulat mis•J•· 
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23· én, CslltOrtök. Az utolsó hajnali mise. 
24-én. Karácsony viQiliéja. Szigoru böit éjfélig. 
25-én, Karácsony Onnepe. Éjfélkor annepélyes szenlmise. 

Reggel 6 órakor a pisztorok miséje; a. azokott Unnepi rend. 
Délután 3 órakor szentbeszéd és vecsernye. 

26-án. Szent István elsO vértanu Onnepe. Szakott Onnepi 
rend. DélelOtt 9 órakor szeniséges mise Szent Istvén király ju
bileumi évének megnyitéia alkalmából. 

31. Péntek. Az év utolsó napja. 

Szeat Fel'eacreadl pl6b6ala. 
3·án elsO péntek. A fél 6 órai roraté kerelében szeniséges 

nagymise Jézus Szent Szive litániával és fölajánlttssal. Utána 
Szentségimádással. A jézus Szent Szive társulat szentmiséje a 
Szent Sziv oltéránál. 

5. A hónap elsO vasárnapjiJ, ·Advent második vasérnapja. 
Délután a litánia végeltéve l a Rózsafüzér· társulat havi sorsolés a. 

~. Magyarország kormányzójának névünnepén 9 órakor nagy· 
mise hazánk sorsának jobbrafordulásáért. Este 6 órakor az Urak 
Mária Kongregációjának hitbuzgalmi gyOiése a ferences Zhda 
oratóriumában. 

8. Szerda. SzepiOtelen Fogantatás ünnepe. Vasárnapi rend, 
Reggel 6 órakor a RózsafLizér· társulat szentmiséje. 

12. Vasárnap. Advent harmadik vasárnapja. Egész napon ét 
Szentségimédás papi hivatásokért. D. u. 3 órakor a Rózsatazér 
Társulat ima-órája és &:lentévi szent óra. Este fél 6 órakor szent-
beszéd és· li ta nia. - A következO szerdán, pénteken és sz omba
ton lesznek a téli kéntorböjt napJai. E napokon - péntek kivé
teltvel - szabad ugyan husfélét enni, de csak egyszeri jólla
kással. 

19. A hónap harmadik vasárnapja, ádvent negyedik vasAt
napja. Reggel 6 órakor a Ferences Harmadikrend szentmiséje, 
délután havi gyUiéae. 

23. CsOtOrtOk. Reggel fél 6 órakor utolsó Roráte Oltári
szentség kitétellel. 

24. Péntek. Karácsony ünnepének vigilia .. bOjt je: szigorú 
bOjtje. Ezen szi1ord bOjt éjfélig tart. • 

25. Szombat. Szent Karácsony Unnepe. Éjfélkor szentmise 
reggel e órakor piaztorok miséje, d. e. 9 órakor ünnepi nagymise 
suntbeszéddel. D. u. J órakor Unnep61yes vecsernye. 

28. Vasárnap. Szent István elsO vértanu Onnepe, ~eggel f5 
6ralror a Szent Ittvin tArsulat talJai közösen járulnak a azent il-
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dozáshoz és a szentmise után az új vezetOség Jetes·1i hivatali e,.
kOjét. 

31. Pén!ek. · Szent S:dlveszter ünnepe. Az év utolsó napja. 
Este 6 órakor szentbeszéd és hálaadó ájtatosság Te Deummal. 

A ~ryla.yöapii•pökll S•eat Jáaoa te•ploabaa. 
l -23. bezárólag naponta fél 6 órakor hajnali szentmise. 

Mise közben vasár és ünnepnap szentbesz.éd. 
25. Karácsony ünnepén éjféli szentmise. Reegel 6 órakor 

p~sztorok miséjt-. 9 órakor szentbeszéd, nagymise Oltáriszentség 
kitételleL D. u. 3 órakor ünnepélyes vecsernye. 

25. Szent István vértan-ú ünnepén a szokott vasárnapi rend. 
31. Szent Szilveszter napján este 5 órakor ünnepélyes béla· 

adás. 
Minden szombat és vasárnapon, Mgyszintén Onnep előtti na

pokon d. u, 3 órakor litánia. 

Világkongresszusi himaasz. 
Oy6zelemrc51 énekeljen 
Napkelet éJ Napnyugat, 
Milló aziv összecsenglen, 
Magasztalja az Urat ! 
Krisztus ujra földre szállott, 
Vándorlásunk tirsa lett• 
Mert szerette a világot, 
K~nyérszinbe rejtezett. 

Krisztus, kenyér s bor szinében, 
Ur 8 király a föld felett: 
Forrauz eggyé békességben 
Minclen népet 8 nemzetet l 

Egykor értiink testet öltött, 
Kis gyermekként jött közénk; 
A keresztfán vére 6ml6tt 
V6ltsá11unknak béreként, 
Mos& az oltár Golgot6j.ín 
Ujra itt a drága Vér, 
Atdozat az lsten·Bárány, 
Krisztus teste a kenyér. 

Krlsstul, keny6r atb. 

Zúgjon hát a hila6nek, 
Szállton völgyOn·tengeren: 
A szeretet Istenének 
Dicsc5ség és ddv legyen l 
Az egész föJd legyen oltár, 
Vir61 rajta a azivflok, 
Minden dalunk zengő zsoltár, 
Tömjénillat a bitünk l 

Krtsztua, kenyér stb .. 

István kir6ly árva népe, 
Te is hajtsd meg homlokod. 
Borulj térdre, szórd elébe 
Mlnden gondod, bánatod l 
A kereszt volt ezer éven 
ReménJ&éged oszlopa: 
Most is Krisz&us jele lé1yen 
Jobb JOvc5dnek záloga! 

Krisztus, kenyér stb •.. 
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A Jlzaska altat6ja. 

PiheDj szerelmem, kicsi virágom! 
es6kolja JJillád, halk, édes álom 
e.eDdesen. 

Süvit a szél künD •• . Magzatom, fázol? 
Vékony a pólya, hideg a jászol? 
... TJideregsc ? 

/(•romba zlrlak, szívemre veszlek . 
• . . jfJdeg az arcod, kis kacsód reszket. 
Virágom .•• 

MosoJyogsz mégis?, .• Nem fáj a kín sem? 
. , • Alom se jó, hogy rózsákat hintsen 
fiajadrar 

Édesanyád most szívével véd meg, 
esóf.tkal melenget, asicsígat Téged •.• 
, .. Aludjáll 

jézuskám f r3yöngyöm, kicsi virágom, 
(!sókolja JJillád halk, édes álom 
esendesen ••. 

Birek. 
Az eucharisztikus kongresszus el6készit0blzottségának 

ta1Jai minden hónap elsO vasárnapján a Szent Bertalan temp
lom 9 órai szentmiséjén közösen áldoznak, amelyet a kongresszus 
sikeréért ajánlanak fel. Eddig a kongresszusi jelentkezök száma 
304 a azent Bertalan· plébánién, és 151 a sze nt Ferencrendi pl é· 
bánián. 

l!ucharlsztlkus kelyhet és cibóriumot ajénlottak fel : 
a szent Kereszt, szent Tamás· társulat, Sz ü z Mária társulat taajai, 
Olt&regylet, Legényegy let, Polyák l)onka.tanitónO, Sebestyén jános és 
neje Bard6czky Etelka bortermelő, Déahy jenő bankigazgató, 
Ejyed .Jlnoa ta neje Antal Erz•tbet bortermel~, 
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lmpozlns Krlsztus- kirily gyertyiskGrmenetDnk rendezöi 
nagy kOszOnetet és elismerést érdemelnek a kOrme~t regajéért. 
A körmenetek rendezésében a következök noktak résztvenni a 
Bogdány Lajos, Bágyi Ferenc, Budai Mihály, Egyed András, 
Gráf jános, Oulyás János, Hablicsek józsef, Hegedfis László, Hor
tolányi Ferenc, HortoJányi István, Horváth Sándor. juhász Mi
hAiy, juhász Ferenc, Kiss Ferenc, Mátyási józsef, Pataki János, 
Pampuk István, Rácz András, Rejlik józsef, Schneller józsef, Szabó 
Imre, Ujhelyi Ferenc, Zörö1 jános, Benei jános. 

A gazdag programmú_Krisztus-Király Dnneps6g szónoka 
a Legényegyletben Balázs Piri Lajos igazgató volt. Szépen ünne
peltek még a gimnáziumi kongregáció, a Fej~rváryné· intézet és a 
Közpt"nti iskola növendékei is. 

Uj alapszabályokat fogadott el a Legényegylet, amelyeket 
jóváhagyás végett a I::rsekf6pásztorhoz terjesztettek fel. 

A legényegyJeti kulturdélutánokon minden alkalommal 
nagyszámu közönség gy filekezik össze és nagy érdeklődéssei hall· 
gat já~ az előadásokat. Hangulatos operetteket is nyójt a szinigárda. 
Eddigi elOadók voltak : Magnin Adorján prépostplébános az 
Eucharisztikus szentévrOI, Kanyó Imre legényegyleli világi elnök 
szent István királyról és Makrányi Oyula tanácsos a tU~rendészetr6J. 
A közeljövOben szerepeini fognak dr. Okolicsányi Béla tisztiorvos 
és Bódis Andor káplán. 

A f6egyházl.énekkar Unnepélyes tagfelvétele szent Ce
cilia napjén szent mise keretébfn volt. A tagok Onnepélyts igéret
tel ajénlották fel munkésságukat a szent liturgia Hzolgálatába. 

MŰVÉSZJ 1 1 
fELVÉTELEK 1 

BardóczyésTözsér 
fényképészeknél 1,1 

HANISZ i! 
TÉR 8. li 

Fényk6pez6gépek, fil· l 
mek, az összes foto
clll'kek legolc?óbban , 
best.erezbet6k. Amatör ' 
felv6teleit a legszebben, l 

azakszerGen kidolgozzuk l l l l 1 
l. 

Sági József 
szab6sáea 6• 
k6sznaba l'aklál'a 

Pap Melcblzedek:u. 3. 
A legmagasabb Ilé
nyeket ls klelégltl. 
Modern szabis. els6· 
rendii munka s f6. 
leg becsDietes klszoi
Rálás, szolld ~rért. 



· · Tevékeny szeretetDkért há lés kOsznoetet mondunk gimna
zistéinkat segit O sorkosztad óinkna k: Zászlóaljparancsnokság 7 na p 
Alapitvény i KözkórhAz (3 tanuló,) Dr. Cseng 6 Néndor, Lud4nyi 
Béla, H. Buzás Károly, Erdös Tivadar, Pampuk Mihály, Fehér 
Gyula, Paragó Lajos, Bognár István, Szabó Gyula, Kiss Oyula, 
Kaluzsa jános, Orosz Kázmér, Szájártó jenO, Antal józsef, Varga 
István, Csárdás László, Kollmann Ödön. Teljes ellátást nyujtott 
Dózsa Kilmán, lakást: Orosz Kázmér és Bodr<lgi Lészló. 

A pol1érl leényiskola Eucharisztikus gyermekszövetsége 
dec. 8-án tartja annepélyes tagfelvélelét, utána Onneps~g lesz 
szavalókórussal és a lurdi pásztorlány cimíí szindarabbaJ • 

., Dlákv6delem és társadalom" eimmel tartott nagy ér
dekiOdés mellett elOadást a legutóbbi gimnáziumi szf.l JOi értekez
leten dr, C5eng0 Nándor igazgató. A mai idOkbe helyezte be a 
gyermeket. Fog alkozott a ma súlyos nevelési problémájával. A 
normális családi ottbon nevel, védelmet nyujt, az iskola is a leg. 
jobbat nyujtja, a gyermekeket lelki-szellemi képességeinek kibon. 
takozdsára öleli fel. A társadalom is "gardfrozza" a lehel O leg
jobban a két e~sO tényezOtól hivalá~osan gondozott gyermeket. Ne 
helyezze c5ket a felnc5tteknek való világba, föleg polilikai irányba. 
EbbOl csak kár háromlik a tanulóra. 

Az Emericana gy1Jn1y6sl Conventj~nek nov. 9-én tar. 
tott gyQiésén SzGIOsi józsef negyedéves pesli joghallgató tariott 
el~adást a Quadragesimo Anno szociális rendje eimén. A gyQié· 
sen Náray Béla dr. sUrgette a Patron a Hungari ae vajudó kérdé· 
sének a katolikus hivöket is kielégitő megoldását. A decemberi 
gyOiésen, t4.én SchOnviczky Bertalan dr. egri jogakadémiai ta. 
nár értekezik szociális problémákróL A Convent februhi gyülé
sére elOadónak Bilkey ·ferenc székesfehérvári esperes· plébánost 
torekezik megnyerni. 

Az Alsóvérosl Márla-le,nyok nov. 21· én azent Erzsébet . ' 

Unnepsé1et rendeztek a KuHúrh4zban. Megkapó képekben mutat. 
tik be Izen\ Erzsébet karácsonyát. A F•Jira~árinl inll"l gyer. 
mekk6rusa. •~ azivg,rdéja i a e napon hódolt kedvea · Onnepa~-



· - Oyancylal : Katolitua . Tud611t6. -· _ ____ _ _ _ .. .....li . 

gével a Szentnek. Dec. lJ án pedig a Lefényefylet6en tarta• 
nak ünnepélyt a Fejérváriné intézeti Mária leányok. Az ün
nepség 8-án d. u. 4 órakor kezdOdik. ElOadásra kerül a "Vad· 
virá/l" cimfi daljáték. Jegyek eJOre válthatók a Fejérváriné·érva· 
házban. Az elOadás jövedelmét az lij Mária. leány zászlóra fordU
ják. -A Mária· Valéria intézet kis ovodásai és elemislái szent 
Karácsony ünnepén d. u, 4 órakor szinieJOadást rendeznek. Igér
nek: kedves angyaltáncot, több szép mesejátékot, Mindenkit a 
betlehemi kicsi Jézus meleg ezeretetével várnak l 
Dec. 5·én este ó órakor a Patrona Hungariae bfzottséga tárgy
sorsjátékot rendez a Kékesen felállitandó Szüz Mária szobormü 
javára. 

A m6lya6e•• gy68ZIIIlkba kUeJezett a ........ , ... , ••• 
6• eg.,att6ra6•t h'lúaa kl•zlaJI.k. 

izv GULLÁN PÁLNt á nA 

A Dolgozó Leányok EgyesDiete s"teptem ber 24· én kezdte 
meg gyüléseit. Minden héten szerda este 1/28-1!29-ig és mlnden 
2. és 4. vasárnap d. u. 1/s4-6.ig tart összeiöveteleket. Nov. 8-án 
Palágyi Natália szociális testvér, központi vezetO tartott értékes 
elc5adást a dolgozó leányok hazai és kOlföldi gondozásáról. Az 
egyesület vezetősége NOnevelési Tanfolyamot kezd. 

Nov 21· én tartotték aranymenyegz6jDket Bágyi ferenc 
és Palócz Erzsébet. A boldog On nepiOket 8 gyermek és 25 unoka 
vette korai. lsten áldását kivánjuk rAjuk és szép családjukra. 

EzDstmenyegzök a sz, Bertalan fOtemplomban. Nov 7·én 
Puruczki István és Letanóczki Erzsébet, nov. 20 .. án Tuza András 
és Juhász Rozália, nov. 2t·én Oál János és Rejlik Mária az 
ezfJstmenyegzös házassági áldást nyerték, Szerelettel osztozunk 
nrl\mOkbP.n l 

Nau karAc•oayi v6•61' l 
Gyermekének örömet, önmagának S Z A 8 Ó BAZA·RT 
me1elégedéat akar szereznf, Keresse L 

fel a a barétok templomával szemb~n, 

ahol mindenféle GYERMEK JAT!K ot a legnagyobb v•laaztékban és a Jeg .. 
olcsóbban Yehet. Rakt,ron tartok kat. imakönyveket esicos és iztéses kö· 
tésekben. Pa, gyöngy, kókusz. gyöngybiz olvasókat és m•• egyéb kegy· 
táriJakat nagy viiaaztékban a lelolcsóbb árakon. Kérem a n. é. közönség 
támn.atáaét éa a kirakatom nlves mtrtektntéeét, ahol mfadll a .~Y~IúJabb . 
·•• J•1nebh játékf>kat ntmltlhttl. TfnttJftttl a $lAiv· BAZAR · 



-
, -. 

Gyöngyösi Katoliku& Tudósiló 14. 

J Kmoschek Laci l 
Halottak napján temettük el a kis Kmoschek Laci t. 

Fiatal volt, 16 éves. Bensőséges lelkiélet, jeliem, jósáJI mind 
hozzánk fíizték Öt. Az eQész város szeretc~ részvéte kereste 
fel a nal(yrabecsült, sokbánatban küzdó sz ülöket és az örökké· 
vaJósáQba költözött Laci koporsóját. Őszi rózsa hullott sirjára 
a családi együttérzésben gyászoló tanárok és tanítványok ke
zébOJ. Dúzs János VII. osztályú tanúló drága, meleg~szavak
kal búc!úzott Lacitól, akit lsten az "örökkévalóság érettségi
jére.. hivott és iQérte : "mindnyájan forró diákszivvel. a gyer· 
mek szeretetével nézünk helyetted is édesatyádra; megta
nuljuk öt, mint atyát is szeretni, aki eddig bennünket a tu
domány; világában vezetett. Édesanyád mellett, mint az áldo
dozal anyja mellett haladunk el •.. " 

Bárdos diszhaagversenye Gyöngyösön. 
Az elmult esztendO legnivósabb hangversenye volt a Kat, 

Énekkar diszhangversenye, amelyen Bárdos Lajos professzor és 
dr. Koudela Géza pápai kamarás müködött közre. 

A Kat. Enekkar vezetősége elhatározta, ·hogy Bárdos Lajos 
zeneakadémiai tanárt a tavalyihoz hasonló nagyszabású diszhang
verseny keretében az énekkar diszkal nagyává választja. Ezen a 
hangversenyen, amelyet december 7-én, kedden este fél 9 órai 
kezdettel a Kulturházban tart meg a Kat. Énekkar, ismét Bárdos 
milvek lesznek míisoron és az énekkarl maga a szenö vezényli. 

Olvasd a Szivet, a te ujságod ! 
...... .. ~ . -

Ul Ne•zed6kc a legiobb riporllap 

Va14gntzeti tisztaságban a N••••ll Ui•'• vezet ! 
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A Kaltúrházban november hó folyamán a következO ·-el~a
dók tartottak RépmUvelési elOadást : P. Lup~ovics Kolos· ferences 
plébános : Szent István királyról, Darvas Miklós áil. el. · ÍÍkÓiai 
tanit6o0 : a talajmtlvelésrOt és 
P. Thun Albin : Szent En.sébet l 
és a szegénygondozás c. alatt. 

A Tudósltó· és a Sajtóbi-1 
zottság nov. 26·án dr. Willner 
Sándor közkórházi igazgató fő

orvos elnöklele alatt értekezletet 
tartott a Szentkorona-há~ban, 

amelyen az aktuális sajtóDgyi 
teendöket beszélte meg. Lapunk 
1400 példányban jelenik meg. A 

Mlelött kalapját beaze
rezn6. jöjjön el és n6z
ze meg üzletemet l l 
Kaphatók: gyapjú és 
nyúlszőr kalapok m·ln· 

den· mlnöségben 1. 
javitisok pontosan éa
szakszerüen készülnelll 

Kriszt Lajos 
OyiSngyiSs. 

a templom eiOt1i és a trafikokban 
példányonkénti vásárlás élénk QU ... 

Kossuth ·u l o. 

------------------~ 
Megjelent Lantos Kiss Antal a Oyakorlatl tiszta 61et c. 

munkája, Az ifjusággal foglalkozó cserkészpap bOaéges tapaszta· 
lata alapján szuggesztiv erOvei ir diákolvasójának. Megérti a kflz· 
da ifjút. Praktikus akaratmunkára tanitja. Értékes fejezetek sora
koznak egymás mellett. Okosan kezeli az ifju egész lelklvilá.zit, 
(fantázíajátékok, sport és tornaélet a "kemény parancs• szolgála· 
tiban). Ára Ittzve 2.· 50, kötve 3 20. - Igen bájos sorokat ad 
egy kedves gyermekéletrc51, sokat szenvedO kisdiákjáról a ,.Hanzi" 
c. életrajzban. A könyv ára 1.50. ElOjegyzés karácsonyra a Kul· 
tur házban. 

Bangha Béla és ljjts Antal : A kereszttny egyhéz tör
ténete esemén}' könyvpiacunkon. Érdekesebb és szinesebb, mlnt 
a legromantikusabb film, vagy legfordulatosabb regény. SzerepiOi 
nemzetek, császárok, pápák, eretnekvezérek, szentek, tudósok, há· 
boruk, századok és kontinensek. Hézagpótló és úttörő munka. 
Nem tankOnv, hanem feltétlen tudományosság& mellett a nagy. 
kOzOnség legszélesebb rétegeit érdeklő mGvészl alkotás. - Ter
jedelme nyolc kOtet lesz. Megjelent az elsO két kOlela az Os
egyház éa az Egvházatyák kora, KOletenként fUzve 5 P, kötve 
6·50. Megrendelést felvesz a Kat. ~ulturház. 



IG OyönQYöti Katoliku& Tud615it6 -------·- -

Paaa6aia-száll ó 

Szobaárak: 2 ágyas 9-tOl 
20 pengc5ig, l ágyas· 5 pen· 
g_Otől 12 pengOig. -
Ez árakból a Oyön2y0si 
Katolikos Tudósitó elOfize
tOinek 20 százalék kedvez· 
m6ny. 

Badapest, R'k6czi·út 5 
Elsörangu szálló. - Vidéki 
fc5tisztelendc5 papság és keresz-
t~ny urak régi, jóbirU találkozó
helye a főváros középpontjában. 
A legmodernebb felszerelés s ra. 
gyogó tisztaság. FUrdók. Hideg 
és meleg viz minden szobában, 

Sz616- előnyös áron 
vessz6k, b h t''k 

gyDmölcsták, eszerez e o 
az összes bevált SZABÓ GYULA szlSiötelepén 

jobbfajokban OYONOYOS 

========~~~~-----···~--------

Vida Kálmán Heveamegye legrégibb cukrász
déja szakméba vágó elsOrendil 
dolgaival vezet. 

Alapftva 1852. Oyöngyös, Főtér 

lagy. kir. Dohánynagyáruda ~~~~~~ia 
szivarok, szivarkák és dohány
nemtlek a l e g n a g y o b b v á-
as z t é k b a n vásárolhatók l 

Kováts kéziDiunka-üzlet 
Gyöngyös, Mátyás király -utca 7. sz. 
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Iparosaink - KereskedőiD-k 
MOLNÁR FE~ENC-
úri és egyenruha szabósága 
Pap Melchlzedek .. utca Iti 

Öltönyök részlet. 
re ls készfilnek 

--- __ 4 ____________ ---

Bardóczy józsef 
borbély é~ fodrász 

Női hajvágás 
é a ondoJális 

Károly.klr~ly körut 34. 

Legujabb modellekből a 
legnagyobb válasdék leg. 

0 1CSóbban 

C~épány Imréné 
kalapszalonjáhanl S1. Berialan. u 

özv. Kóczián 
Elemérné 

dohányárudéja 
Sz. Bertalan u. 10. 

---~-------- ---------

. -.,.,: ..... ·. _... 

Hajagoslándor 
k6szörfis és"!} 
késárúkereskedő 

ftlgJ -lózsd 
fűszerkereskedése 

Károly király-körút 32. 

JENES ANDRAS 
férfisza bósága 

Kossuth utca 8. 
Férfi és gyermekruhlik 

nagy választékban l 
Mfiv6szl fetvételek mlnden 

Időben, villanyfény 
mellett is készOlnek 

Zsolnai Kovács Imre 
míitermében Hanisz-tér 4. 

D 1 
E N E 

Hegedlis jános 
S kötaragó íí1eme és strköraltira 

áriszabósága 8! adóhivatal mögdtt 
Kossuth u_?!_· ~pííletmnnkikat olcsón Iillaiok f 

Tóth BBia 
vaskereskedése 

Kossuth utca 

BOGNAR 
ISTVAN 

hentes és mésutros 
Kossu1 h· u. 18. 

Alínlia bentesárú készftményeitf 

Galambos Sándor 
Speciális cipőjavitások 

és festések 
Hó és sárcipöjavítésok 

Szentkorona-ház 
-- -- -ÖRÖL TESSEN 

Szlovencsák János és Fia 
hengerroaimában · 

Gyöngyös, Pet6fi -utca 



Oyongyö~i Kato!ikus Tudósiló 

Egyházmegyei Takarékpénztár r. t. 
Eger-gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös_ 

Telefon: 230. Telefon: 230. 
LegelOnyösebb feltételek mellett folyósit 
kölcsönöket, vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan és olcsón teljesit. 
Betéteket könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és legkedvezőbben kamatoztat. l 

PINTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és Gyógyárúk és illat-

ó k k dé l szerek, betegápolási 
gy gy eres e se a eg- k\Jzmetikai, háztartási 
olcsóbb bevásárlási forrás! és fotó cikkek 1 • 

Eperjess.y János hentesüzletében 
.Uaad6aa lri8s sel"lé•· és aaal"hahá•l 

Goados lds:.ol~rálás. Petóll-a. 57. 
Fl6k: Waohott· S. a. 2. 

Keresztény háziasszonyok figyelmébe! 
Tfszt6nkezelt, eredeti étel- t 
napl áron állandóan kapható l e c e 
Pontos kiszolgálás! 

Szolid árak 
NOVOTNY ALAJOS Szt. Bertalan u. 9 

Szeretettel kérjük az elOfizetéseket l ElOfizetni lehet a Szent 
Bertalan, vagy:a Szent ferencrendi plébánián, lparesok és Gazdák 
Hitelszövetkezetében és Buday Ferenc irodájában (POspOki u. 2.) 
vagy a szerkesztOaégben : Kállay u. 17. 





Ovonevösi Katolikus Tudósiló 

,-Fischer József A l a p It;-;--u~s4. be~~ -- l 
vaskeresked ö OYGNOYGS K U N S A Y B É L A 

1 (volt .. Hanaya" vas·osztély) mézeskalácsos és vi-
l állandóan nagy raktér héztar· aszgyertya készitö 
l tási, konyhafelszerelési cikkek- J méz, 
: ben,Vaséruk, ipari és gazdasagi sütemény, méhviasz, 
i ~zerszámok, kályhák, tfizhelyek templomi gyertyák 
1 és vadászati cikkek! nagy választékban ál-
. Kfihne"- féle gazdasági landóan raktéron. 
" /. Gyöngyös 
gf'pek nagy lerakat&! Zita kuályaé-alca 6. 

Honcz fBPBDC ~~~;:~-:~~~elt.u'c~=:~= s~á:~-~ 
Fest é kh • az 
Mindenféle 

festékek, lakkok, zománcok, tubus- és gornb
festékek, vegyszerek, szige!elö anyagok, 
háztartási cikkek, kefe- és ecsetáruk és az 
összes szakma· cikkek kaphatók a legnagyobb 
v á l a s z t t k b a n. Pontos kiszolgálás 

O l cs ó á r ak! 

Fekete Pál Utóda 
imakönyvkereskedésében 

(Sz t. Bertalan· u. 6.) 
kaphatók: 

díszkötésü imakönyvek, 
celluloid-, kristálycsorat-, 
bOr- és vászonkötésben. 

lagyon slép tltitell Olcsó ára& l 

Edénykölcsönzés 
BALAZSOVITS ~dényárnhbból! 

Mátyás király utca 4. sz. 
Dísztáq~yak, márkás porcellá· 
n ok, zomá ncedénvek, hái tartási 
cikkek. Nászajándékokban 
nagy raktár. Szolid árak! 

Pontos kis1olgálás ! 

Tóth ]ÓZSBf úri 
, 
es papi szabó 

ruhái a leJ!modernabb és lesUzlésesebb kivitelben készülnek. 
Gyöagyös Hanisztér 2 sz. Luby-udvar. 



IFÓGEL GYULA~~====== 
IIIÍÍ 6rá•, éluzeré•• é•~látszer6•z 
Gyöagyös,•Ba~sz-tér 12. 
Ajánlja : elsőrendO zseb-, fali-, asztali 
és ébresztő óréit. A viléghirll svájci 
"TELLlJS" órék gyllngyGsi egyedárusitója. A leg
modernebb szersz.ámgépekkel felszereJt javitóml
hely. Preelz munka, 

Aranygyiirük, flilbevalók, arany keresztek. 
Aranykereszt valódi gyémántkövekkel már tO·
P-től kapható. - Valódi eztist éruk, tálcák, 
virágvázék, Iikőrös és dohányzó készletek stb. 
Mindennemn optikai árúk. szemDvegek, csiptetc1k" 
liveg kDilSnlegességek, hőmérők, lázmérők, must-

és borfokolők stb. 

Keresse fel lizletemet bizalommal! 
-- - -~- --- ~-- --

A legmodernebb 

temetkezési vállaíat 
l 

Gyllngyllslln ! 

Halott~zá11ftás, ex-
1 hurrálés az orszig 

egész terfiletén bár
honnan· bárhovA l&· 

ját autómon a let-
jutén) osabb áron 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH-UTCA U. 
TELEFON HIVÓ: 310. 

l 

Akar On 
olcsé.n vésérolni ? 

Akar On 
pénzéért jó árút kapni? 

Akar On 
. meg bh ható helyen előzékeny 

kiszolgálásban ré:;zesülni ? 
Mlndezt megtalálhatja a 

gyöngyösi Haogyiban. 
A 

HANGYA 
árúi megbízhatók,. 
naponta frissen érkeznek. 
Rendes havi v4sárl6knak 
kedvezményt ad. 

Szives érdeklődésre a .,Hangya•• 
irodéjiban felvilágosilást nyujtunk: 

Az iaazcatóság. 



-~---·---------------........_ .... _ --· ----· .. -·· 
Pártoljak "'rosaak egyediill 
katolikas papírkereskedéséti 

• 

Köayv, p,apir 
és irószttrek 
ellayl• be•zerz6-
.t lorrúa 

A Katolikas Kaltarház pa~irkereskedése 
Pap Melclilzedek 
atca. Teleloa: 88. 

-
Z:emesváry 

Banisz-téri 

gyógyszertára 
··~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Gyöngyös 150 éves. patihájat 

Ha a legújabb divat 
igényeinek meglelel6 
ruhát akar, keresse lel 
&iri szabóságomat. -
ll: i'·; 

1:,1' Csépány Géza 
1\.\ úri sza6ó G y ö n gy ös, 
!il Hanisz-fér 8. szám. 
!j (Gazdaköri udvar.) -::-=-- _-:_= 

l i 

~· ~~:!: 

30.000.000 P. lekötitt tlke 
Ez a szám jellemzi azt a kolosz
Slális tömörűlést és eröt, ami a 

Katolikus NépszGvetség Orszégof: 
Temetkezési PénztiregyesDiete tag· 

jalnak segélytökéjét jelentil 
Mindenkinek s:tját érdeke, hogy 

tagia legyen az Egyesületnek ! 
Helyi szel"vezet az OI"SZÁ8' 
maid mladea klz•68'6b•af 
Gyön~yösi szervezO és p~nzbeszedö: 

Kl"asch Lalo• 
Bástya· u 14. 
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