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, 
Ujév küszöbén. 

A ,·égtelen idő szüntelenül mozgó órája ismét multtá temetett egy 

esztendőt. Az 1937. év nem jelen többé, hanem belezuhant társainak 
végtelen sorába, abba a tengernyi letünt időbe, mely keresztülfutott ezeA 
az öreg földön, mióta csak az első ember taposta annak göröngyeit. 

Mérlegre tegyük-e most kihült teteme előtt, hogy mit adott, mit 
nyujtott és mit vett el tőlünk ? Számonkérjük-e tőle mindazon meddi 
vágyat, amelynek betöltésével adós maradt, tetemre hivjuk-e csaló
dá!lainkért, elvetélt reményeinkért. s azért a sok-sok kín és szenvedésért, 
melyet oly bőségesen záporozott reánk életének minden napján ? 5 mi, 
magyarok, mi rokontalan. egyedülálló bús 'népe a nagy világ rengetege·
nek, felhányjtik-e neki, hogy elment, elmerült a nagy és titokzatos vég
telenbe anélkül, hogy csak egy könnyet is letörölt volna a zokop 
Hungária megviselt arcár ól ? Idézzük-e fejére azt a sok csalódást, amely
ben részesített. azokat a lemondásokat, melyekre kénysze~itett, átkoz
zuk-e most. midőn multtá csendesedelJ már, tűnő reményeinkért, meg
csúfolt kivánságainkért s magyar lelkünk annyi, de annyi hiábavaM 

l. 'd, , . Viit()'O asaert. 
Ne tattsunit felette itéletet. Hagyjuk tovah.inni minden eseményé

vel s készüljünk az újév fogadására. Mert ha volt nagy és nevezet~~ 
esztendeje a mi árva nemzetünknek, úgy a most beköszöntő év hizonyát·a 
az lesz. :X,emzelek zarándokolnak ide a magyar 'Duna partjára, ni
pe~ tekinlele szegezödile majd reánk, ezernyi ezrek fognak. a szt-· 
mün/ehe nézni, hogy velünk egyült horú/janak It a szeniségi }é zu• 
imádásában. lsten bajléka le&z hazánk az uj e3:ztendöhen, Ő /ogjfíl. , 
ill diada/mcJs utját járni, ő lesz az Ur és a Király, #tinell hódold-
scira sietnek minden nemzetek. 



2 Oyöngyösi Katoliirul Tudósiló 

Hogyan remélhetnénk Tőle segitséget és oltalmat, ha ~em f~
pdnók öt megtisztult szivvel és harsonázó lélekkel~ Hoggan bizhat
nánk egy derüsebh magyar jövőben, ha még most is idegen bá-lvá
nyo/e imádására sietnénk s hamis prófétá/e szavait /eövetnén/e) Hi
tünket csak az ö isteni alakjába horgonyozhatjuk, reménységünket csak 
beléje vethetjük s fájó szivünk minden szeretetével csa/e Öt ölelhetjü}e 
körül, .. az Egyetlent, a/ei megoldhatja bilincsein/eet, s visszaadhatja 
aj l.:_ un/era a ré~ elmúlt csengő /eacagást. 

Eucharisztikus esztendő . . . 
Jaj, ezerszer jaj nekünk és ennek a nemzetnek, ha egy per

eig is szem elől tévesztjük, hogy mit jelent ez nekünk. Halálra szánt 
és halálnak eljegyzett ország vagyunk, ha most megfeledkezünk köteles
ségeinkről s bűnösen és telve gyarlósággal, közömbösen haladunk el az 
Úr. előtt, midön Ő országunkba jő. 

~ ha a másik szenl nap, első nagy /eirá/yunk és első szentün/e 
napja virrad reánk, hogyan idézhetíük meg emlékezetét s hogyan k~r

hetjük pártfogását, ha lelkünk roskad a bűnöktől, szivünk terhes i_degen 
eszmék szerelmétöl s agyunk bénán, az emlékezéstől meg nem érintve 
jelenik meg tiszteletére ~ 

Itt állunk egy uj esztendő kapujában. Mit rejt méhében, mit 
taa·togat számunkra, csak a jó Isten tudhatja azt. De egy bizonyos, a_z, 
hogy a most feltáruló éyben oly idők szakadnak nemzetünkre, mely~k 
életére sorsdöntök lehetnek s jövönk kialakitását elhatározóan befolyá
solhatják. Imádságos lélekkel várjuk tehát öket, hogy megnyerjük a ha
ragvó lsten megenyhülését s az oly régen várt boldogabb magyar világot. 

'Dr. Somogyi István 

. ... . 
Dicső magyar jub.ileumunk . 

A keresztény és magyar élet tündöklő nagysága áll előttünk 
JZtnt István személyében, megdicsőülésének kilencszáz éves évfordulóján. 
Caatelara spanyol gondolkodónak szavai jól illenek rá első szent kirá
ly~nkra. Olaszországi ut jában a vatikáni Sixtina prófétáiról ezeket ir ja: 
»Ori ás emberek ezek, mert végtelenbe néznek s örökkévalóságra tör
Itek, patriarchális alakok, kik évezredek küszöbén . állva gyermeknépe

~e.t vezetnek; apostoli férfiak, kik össze nem zúzódnak a nehézBégek 
terhe alatt: hallhatatlá~ prófétai szellemek, kik népek harcait intézik i 
térden állva imádkoznak; nagy emberek, kikn.ek lelke a csillagok közt 
jár, kezük pedig sebet gyógyít s könnyet töröl.« 



S1.ent István a keresztény hit hősi apostola '\'olt magán és közélet
IH·n: megalkuvás hel_y~tt a hátor h"ttek végrf"hajtója a nemzeti értékek 
fenntartásában. Nt~rnz~ti ~lern nélkül nincs föld, ház, csaláll, tűzhely, 
mííveltaég. Vallási elem nélkül nincs lélek, s7.ellem, oltár. E kett6nek 
~gymást segit() oss7.ekapcsolása adja a1. embersé~es mindennapi életet. 

Szenl lstr,Jn liízhelyet adot/ a családo/enak_, ezért a legelső magyar 
f'mbrr, oltárt cíllitoll a kere!lztény életne/e, ezért apostol. Szive ga7.

dagságával minden jó ügynek előmozdítója, í~y Isten országának mun
kása, prófétája, a vészes fellegek gondos elhárítója, így népének atyja, 

patrian.:hája. Gyermeki bizalommal és ragaszkodással tiszteli a szent 
S7űzet, oltalmába ajánlja az országot és koronát, míg hűsége és enge
ddmess~ge az apostoli Szentszék iránt példaadóan kitartó. 

Szent István erős jobbja megalkotta ebben az országban a ha
talmi é.tt területi eg.qsé#et. A törzsekre és pártokra szakadozott magyar 
sokszor ellenkezésbe került egymással. De az apostoli koronás király 

szava érvényt szerzett a jognak és igazságnak, ebben támogatta őt a 

kard és a tö1vénykönyv, melynek vallásos és hazafias szelleme a szent

ség és sérthetetlenség pecsétjét viselte magán. De szent István dicsősé

~es jobbja méginkább megalkotta nemzetiink lel/ei egységét, az 
egyh<ízias érzületet, a Szentszékkel és a pápa Öszentségével való 

e~yüttérzést, melyet minálunk még néhány évtizeddel előbb ultramontaniz
musnak, klerikálizmusnak. jezsuitizmusnak nevezett el a liberális sajtó és az 

<Íitala megfertőzött kö1.vélemény. 
A szentistváni évben tiszta tömjénillatként szálljon hódolatunk a 

fehér kenyér szinében rejtőző Krisztus Király elé és szent Istvánhoz, a 

hős apostolhoz, aki a nemzeti szinü zászlót a keresztény oltárhoz erősi

tette és kapcsolta. Szent István lánglelke közelében, az Oltáriszentség 

tüzében gyujtsuk meg ujra a szent kereszténység tiszta lángját. Örökké .. 
fényeskedő szelleme hajnali csillagként ragyogjon minden magyar előtt. 

Dicső magyar jubileumunkban szent István nagysága emeljen fel ben

nünket lelki és nemzeti értékeink megbecsülésére és akkor bizton re
méljük, hogy a szent István által meggyujtolt öröklámpa piros fényé
nél ránkt1irrad az epedve áhítolt hajnal, ráakadunk az igazi útra, 

ráakadunk az elvesztell magyar boldogságra. 
Dr. Hajós István, atkári lelkész. 

Hirdetőink és a szerkesztöség 
kedves olvasóinknak 

boldo1 ujévet kivánnak ! 
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Igaza van?? 
l. :Bütyö/e. Ne feszegessünk vallási kérdéseket. Igaza van. 1\ 

vallási kérdéseket nem feszegetni, hanem fejtegetni kell. 
2. 'Vaksi: Amit nem látok, azt nem hiszem. Igaza van. c~ak 

azután következetes maradjon, ha hátulról nyakon teremtem. 
3. :Bolygó: Jártam Lm·dban, de a sok jelenlevő beteg közül 

egy sem gyógyult meg. Igaza van. Amint látom, ön is hiába járt ott. 

mert nem gyógyult be a, fejelágya. 
4. Naplopó: Az Uristen nincs arra rászorulva, hogy Neki szol

gáljak. Igaza van, de ön rettentően rá van szorulva arra. hogy Neki 

szolgáljon, mert különben nem fog üdvözülni. 
5, Szuszi: Az élet csak álom. Igaza van. ha ezt 1s álmában 

mondja. 
6. Gőzös: Ne törődj a holnappall Igaza van, ha okosan tud élni 

a mával. mert különben a holnap a tegnappal bosszulja meg magát. 

7. Lump. Nem megyek misére, csak nem teszem tönkre a vasárnapo

mat Igaza van. Nem a \asárnapot. a lelkét teszi tönkre. 

8. Panaszi: A vallásos embernek sokkal rosszabb sorsa van. 

l gaza van, de csak itt a földön és itt is csak látszatra. 

9. Szoci: A vallás magánügy. Igaza van, az is, mindenkinek 

legfontosabb magánügye, így közügy is. 

1 O. Piktor: Nem olyan fekete az ördög, mint amilyennek festik! 

l gaza van ! Sokkal feketébb ! 
1 1. Het.lJke: A pokolban még nem járt senki ! Igaza van ! Ott 

nem járnak, hanem égnek! Ön azonban jól jár, ha pórul nem jár és 

oda nem jut. 

1 2. Babonayné: No, tl}em lesz már szerenesém: pappal találkoz

tam! Igaza van! Magam is lehetetlennek tartom, hogy a jó lsten meg

segitse azt, aki az ő papjáról ennyire neveletlenül nyilatkozik. 

1 3. lnyenc: A hús pénteken is jól esik! Igaza van! Még hozz;! 

nemcsak Önnek. hanem az ördögnek is jól esik, hogy Önnek ol y an 
jól esik. 

14. Koma: A pap csak az oltárnál pap! Igaza van! Az oltár

nál pap, a gyóntatószékben gyóntató-atya, az iskolában tisztelendő bá

csi, a társaságban főtisztelendő úr és igy tovább : vagyis az oltáron 
kivül is lelkiatya. 

1 5. Modern: Haladni kell 

megjött egyszer a haladás kora ! 

haladni foi ! 

a korral ! Igaza van ! Csakhogy már 

Remélhetőleg ezután a lelkiekben is 

B. 
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Kérdezz! Felelek. 
l. Kérdé&: Szigoru egyházi parancs-e az, hogy a templomba 

._clépéakor st.enteltvin.d keresztet vessünk magunkra ? 
Felelet: Nem hün terhe alatti parancs, de ()si jámbor szokáa és 

v~le búcsú kegyelem is nyerhető. 

2. K.: F urcaa al., hogy még katolikus emberek is, lelkiatyáva 
szemben is mellözik a '>Dicsértessék a jézus Krisztua" köazöntéat 
V étkeznek ~e ezzel ? 

F .: Nem vétkeznt-k, Je a búcsú kegyelmété)J fosztják meg magu
köt, merl úgy a kös7.ünté;, rnint ~)fogadó 10 -10 napi búcsútól fosztja 
meg mag•\ t. 

3. K.: V étkezik-e a1. a katolikus ember, aki a déli harangszókor 
a kalapját nem veszi le és nem imádkozik ? 

F .: Ha azért nem ve,zi le kalapját, mert szégyenli katolikus vol
tát i ~eni• vétket követ el. 

4. K.: Miska báclSit. aki jó katolikusnak tartja magát kér-
deztem, hogy miért nem viseli az eucharisztikus jel vényt ? Felelete az 

volt, hogy az gyereknek való. Én azt his1.ern, Miska bácsi nagyon té

ved, mert minden katolikusnak viselnie kell ezt a jelvényt, márcsak 
példaadásképen is, ugy-e igazam van ? 

F .: Teljesen igaza van ! , 
S. K.: Mért mondjuk az Uraogyala imádság után ezen mond~a

tot: ''Imádkozzál érettünk lstennek ~zent Anyja ! " 
F .: Egyedtil csak azt; rt, ··· Ho~y m~ltók lehtas~ünk Krisztus i gere-

lei r~ ·. \·a~yis mennyországba juthassunk. G. 

Külföldi szép dicsérendő szokás. 
Jártomban-keltemben sok utazgatásom folyamán több európai vá

ro•ban megfordultam. Ilyen alkalmakkor nagy sulyt fektettem a temp
lomok meglátogatására r.~ tanulmányoztam a hivek templomi .,·iselkedé~ 

sét és azokásait. 
Tetszett nekem az, hogy a csengetyű jelzésére az oltárhoz induló 

papot a hivek fölállással köszöntik, üdvözlik. 
Az Oltáriszentség, amelynek diadalát ünnepeljük Magyarországon 

most, az oltáron a lelkiatya szavára létesül. V éleményern szerint szép 

emléke lenne az eucharisztikus kongresszusnak az, hogy mi is fölállál
sal fejeznénk ki tiszteletünket a legszentebb cselekmény végzésére in

duló lelkiatyának. Ugyanezt tennénk a szent mise végén, mikor a pap 

visnaindul az oltártól. 
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Hitéleti tájékoztató. 
Január hó. 

Szent Bertalan plébánia. 

l. Ujév. 9 órakor ünnepélyes szentrnise. 
2. Első vasárnap. jézus Szenl Necének ünnepe. Esk () Órakor 

szentbeszéd és litánia. 
6. Csütörtök. Vizkereszt ünnepe. 9 órakor ünnepélyes S7.ent

mise. Vizkereszt napján és nyolcada alatt házszentelés. A mag;\ilhá
zak szentelése a plébánia-hivatalban előre bejelentendö. 

Sze nt Fe renerendi plébánia. 

l. Szombat. Ujév ünnepe. Vasárnapi istentiszteleti rend. 
2. Vasárnap. jézus Szenl :;\,[eve ünnepe. Reggel 6 órakor a 

jézus Szive társulat offertóriumos szentmiséje. D. u. a Rózsafüzér tár
sulat tartja havi sorsolását. Ez ünnepen a szokásos föltételek mellett 
teljes bucsu nyerhető, ugyanigy az egész nyolcada alatt, ez a bucsu a 
megholtakért is felajánlható. 

3. Hétfő. Este 6 órakor az Urak Mária Kongregaciója havi hit
buzgalmi gyülését tartja a ferences zárda oratóriumában. 

5. Szerda. D. u. 3 órakor ünnepélyes vízszentelés litániával 
egybekötve a templomban. Utána szentségi áldás. Este 6 <Írakor nem 
lesz külön litánia. 

6. Csütörtök_. Vízkereszt. A szokott vasárnapi rend. Reggel 6 
Órakor a Rózsafüzér-társulat offertóriumos miséje. Kegyes adományokat 
gyüjtünk és buzgó imáka~ kérünk az afrikai missziósok segélyezésére. 

Akik családi otthonukat megáldatni óhatják, sziveskedjenek ezt a 
plébánia hivatalban mielőbb bejelenteni. 

9. Vasárnap. A Szent Család ünnepe. Este 7 órakor szentévi 
szent óra. Délután a 3 órai litánia elmarad. 

· 16. Vasárnap. Délután, a litánia végeztével, a ferences Ill. rend 
havi gyülését tartja. 

N. B. Minden kedden reggel 6 órakor Sz en t Antal tiszteletére 
sz.entmise és ájtatosság templomunkban. 

A gyöngyöspüspökii Szent János templomban. 

l. Ujév napján d. e. 9 órakor szentbeszéd, majd nagymase 01-
táriszentségael. D. u. 3 órakor ünnepélyes vesperás. 
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2. Úr Jézus szent {N_'eve ünnepén vasárnapi rend. Szentséges 
nagymise, délután litánia. 

5. D. u. 3 Órakor vizszentelés és litánia. 

6. Vizf~ereszt ünnepén szentbeszéd és nagymise Oltáriszentség

gel. D. u. fél 3 Órakor vesperás utána házszentelés. A templomtól 

éslakra a Püspöki út páros számu házaiban, a páratlan számuak közül 
körülbelül J ·J 7 számig. 

7. Reggel 8 órától folytatólagos szentelések a Püspöki utcában a 

templomtól délre eső házakban, utána a Pesti Úton és a Báthory ut
cában. 

HIREK. 
Január 23-án d. u. 4 órakor sajtágyülést tartunk 

a Kulturházban. Kiváló fővárosi szónokok szerepeinek 
sajtógyülésünkön, mint Schlahla Margit főnöknő, Bo
zóky Gyula vezérk. ezredes, Verseghy Nagy Károly 
fővárosi törvény hat. bizottsági tag. 

A Patrona Hungariae szobormű-alap javára a műsor kereté

ben történt sorsolás nagy érdeklődés mellett folyt le. A gyönyörü 

iparmüvészeti tárgyak, változatos pompáju kézimunkák és az izletes 

falatok, torták nyerői iskolásifjuság és a felnőttek a szerkesztő

ség utján is köszönetet mondanak e biztos sikerü tárgysorsjáték rende

zőségének és uj ünnepi sorsolást kérnek. 

A gimnáziumi kulturdélután dec. J 9-én a kozönség nagy ér

deklődése mellett folyt le a gimnázium rajztermében. Dr. Csengő Nán

dor igazgató »A tudomány értéke,, eimmel tartott nagyon értékes be

vezetőt. Hangoztatta. hogy a tudomány nem zárja ki a va1lást és hogy 

1gaz1 nagy tudósaink mind mélyen vallásos lelküek voltak. Majd Bán 

lm•·e a magyarság eredetéről értekezett alapos felké:;zültséggel. 

A Karitász nagy sikerrel rendezte meg decemberi szeretet

U7sonnáját a M,\rirt-tanoda nagy t~rmében. A kitünően sikerült teadélu

t~n hangulato~ ki~gés1.itóje \"Olt Gyulay Tibor városi alszárnvevő mély 
ér1.i-sscl előadott énckszáma, amelyet lvanits Anikó kisért zongorán. 

Nyugdijjal, vagy némi vagyonnal rendelkező idős urat, 
vag·y hölgyet örök'j_gondozásba fogadna házaspár. Cim 

a '". szerkesztőséaben. 



Zeneiskolánk komoly munkájáról nyujt bizonyságot a dec. 
19-én délután, a Szentkorona Házban megtartott hangverseny. amelyen 
a növendékek Liszt, Chopin és Moszkowszky művekkel szerepeltek. 
A hangversenyen Kiss András, Pajkos Klárika, Bardóc7~' László, Töl
gyessy Kató, Kiss Klára, lvanits Éva, Bognár Katóka, Haydl Piri. 
Mátray Kató, Kiss Marianna, Zsoldos Ka tc) és Fehér Tibor voltak 
azok, akik szépen fejlődő tudásukkal és ritmusérz.éki.ikkel kivivták a 

közönség tapsait. Szigeti Gizella és Borhy Ottó zongora, valamint 
Szijártó Imre hegedűszáma már komoly teljesítmény volt. 

Bárdos Lajos a gyöngyösi katolikus énekkar diszkar
nagya. Felejthetetlen zenei ünnepe volt Gyöngyös városának abból az 
alkalomból, hogy a gyöngyösi katolikus énekkar diszkarnaggyá válasz
totta Bárdos Lajos zeneművészeli főiskolai l'lnart. a hudai Szent Ce
cilia kórus neves karnagyát A diszoklevelet ünnepi hangverseny kere
tében nyujtotta át dr. \Viltner Sándor kórhátigazgató, elnök a kitünte
tettnek, aki keresetlen szavak kiséretében mondott kös1.önetet a megtisz
teltetésért. Az ünnepi hangversenyen kizárólag R~rdos-miívek szerepel
tek, melyeket maga a szerző dirigált. A műsor első részt-ben egyházi 
kórusok kerültek bemutatásra, melyeket Bárdos müvészi velényletével 
nagy hatással és igazi elmélyüléssel adott elő a 70 tagu ~n"'kkar. Elő

adták Bárdos egyik legism~rtebb, legna~);S1et übh müv~t. <t Liberát is. 
amely élénk fényt vetett a kitünő énekkar jelt>ntékeny képe~sé~eire i~. 
A műsor keretében vedégszerepelt Zathurcc1.ky Ede. a hirPs he~edü
müvész is, aki Mozart C -d ur ~1onátájitt. majd T artini Krt>i~l,.r. Pa
ganini-Kreisler, Brahms é~ ~h(h műv~k~t ját~1ntt Pátz~y .J~nos ki~ér.:
tével, a közönség SlÜnni n('m aka;A tapsai és unn('plé~~ ki·,LL~~n. A mií

sor végén Bárdos magyar nóta kórusait adt-1 ~w a1 érv:kkar. i\ kö
zönség mindvégig lelkesen unnepclte a kiváló zen~szerziSt és kama~yot. 

Dr. Szilasay Tibor ~zékf"sfővár(\~i fehd)k.,.reskedelmi iskolai hJ· 

nár, tanulmányi felügyelő decembrr hó l án És 3-án meglátogatta vá

rosunk r6m. kat. niSi kereskedelmi !!7aktanfolyemát. mely alkalommal 
teljee megelégedésének adott kif~j,.zé~t. 

A polgári leányiako la szinriarabja, • · Lurdi p'utorl,ny .. 
uib61 elaad,!ra kerU) janu'r 'J-én a Kat. L~ény~letb.n. 
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Bárdos Lajos Zenemüvészeti-főiskolai tanár Pátzay jános kar

nd~gyal együtt most késziti elő a Katolikus Énekkar jövő évi szerep

lését a rádióban. A tervbevett rádiószereplésre előreláthatólag március

ban kerül sor. A nyár folyamán egyébként a Székesfehérváron rende

zendő országos daloshangversenyen is részt vesz a Katolikus Énekkar. 

Az Orsz. Frontharcos Szövetség gyöngyösi főcsoportja Ka

rácsony máse>dnapján tartotta szépsikerü teaestjét a Hungáriában. 

A Hertelendy Iparos Cserkészcsapat 
bekötott táncmulat!lága karácsony másodnapján 

kiváló műsorral egy

volt az ifj. egyesület 
kultúrtennében. 

A Katolikus Énekkar vidám műsorszámokkal tartotta Szil-
veszter-estjét a Kulturházban. 

A Felsővárosi If jusági Egyesület január 6-án szinielőadás
sal egybekötött táncmulatságot rendez egyesületi kulturházában. 

Kérelem az Alsóvárosi Rózsafüzértársulat tagjaihoz. 
Rózsafűzér-társulatunk az év elején elhatározta, hogy a szent ferenc

rendi templom szószékét a havi sorsoJásokból befolyt összegből és a 

tagok gyüjtésébiil kifesteti. i~ pénz sajnos lassan gyűlt, most 

meg alig maradt valami. hogy a már elkészült, kifestett szószék mun

kadiját kifizethessük. ~1indnyájunk előtt i:::meretes, hogy a festési 

költségek összege 1490 pengűre volt kalkulálva és ennek az összegnek a 

törlesztését a festési munkálatok befejezése utáni egy éven belül vál

laltuk. Most az uj év hajnalán azzal a kéréssel járulok a Társula t 

1285 jólelkíí, Szűz Anya tisztelő tagjaihoz, hogy mindenki vegye ki ré

szét a festési költségek törlesztésében. Hittel és tettel mutassa meg 
• H 

mindenki, hogy nem riad vissza az áldozatoktól!' Hisz az O szent Fiá-

nak, szent evangéliumának a szószékért ajánlja fel filléreit Hagy lás
sák. hogy a rózsafüzér társulatnak ilyen l:>uzgó tagjai voltak ebben a 

szent évben! Egy kis tábla marad ott emlékül fiainknak, ~yermekeink
nek az utókorban is: Festette a Rózsafüzér-társulat. Sz i ves megérté
:.üket és a Siűz Anya iránti szeretetüket köszönve, filléreiket kérném 
ezen szószék kifestetési költségeire. 

Tisztelettel : 

Boros i József, az É lő Rózsafüzér T ár su lat el n ö ke. 

Boldogult férjem elhunyta alkalmából hozzánk intézett jóle!Ő 
réEvétnyilatkozatokért magam és családom nevében hálás köszö
netünket a T udósitó utján fejezem ki. 

özv . .fd. Eperjesy Józsefné. 
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A róm. kat. polg. és felsőmezőgazdasági iskola szülői ér
tekezletén Balázs-Piri Lajos mb. igazgató a szülők és szállásadók ne
velő-feladatairól beszélt. Meggyőzően fejlegette a vallásos nevelés fon
tosságát. A jó és rossz örök harcában, a serdülő gyermekben folyó küz
delemben a vallás a legerősebb támasza az ifjuságnak. Gyermekeink 
nevelése a saját jó példánk eleven ereje nélkül nem lehet eredményes 
és áldozatot nem kimélhetünk, ha fiaink jobb jövőjéről van szó. 

A Rajzoktatás 1937. évi 4 6. száma közli, hogy a párisi 1937. 
évi nemzetközi kiállitással és rajzoktatásügyi kongresszussal kapcsolatban 
rendezett » Conte-féle pályázat «-on az első csoport második diját Ju
hász Sándor, a gyöngyösi róm. kat. polgári iskola IV. oszt. tanulója 
kapta meg. Ez a dij azért is értékes, mert a bizottságnak 2065 rajz 
közül kellett kiválasztania a Párisba küldendő 9 rajzol. Ezzel a 9 rajz
zal először szerepelt Magyarország külföldön a háboru óta. A gyön
gyösi róm. kat. poÍgári iskola a ll. dijjal hazánk valamennyi polgári 
iskoláját megelőzte. Az iskola többi pályázójának egyéni rajzai is feltü
n( ~t keltettek. Örömmel vesszük tudomásul Machala József rajztanár 
lelkes tanitásának szép eredményét. 

A gyöngyösi róm. kat. felsőmezőgazdasági iskolát az el
mult hetekben meglátogatták dr. Gulácsy Sándor földmivelésügyi szak
oktatásügyi főigazgató, dr. Szombatfalvy György és Kiss Emil kul
tuszminisztériumi megbizottak, akik az iskola munkájának híttára meg-
elégedettségüknek adtak kifejezést. Örömmel vették tudomásul a tan
gazdaság fejlödését. Kifogásolták azonban az iskola elhelyezését. Való
ban ideje volna már az iskola megfelelőbb elhelyezésének. 

Az állami polgári leányiskola "E.ucharisztikus Gyerm~szö
vetsége» december hó 19-én d. e. a 8 <)rai szent misén tartotta ezévi 
ünnepélyes tagfelvételét D. ~- 4 órakor a polgári leányiskola tornater
mében lélekemelő ünnepsé~et tartott az ,, Eucharisztiku~ Gyermekszö
vetség., ez alkalomból, Sirnon Sándor hittanár ve1.etésével. Ldkt>~ és 
kitartó munkájának méltó eredménye lett, mert s1ép l és 4 :;Lólnmu 
kánonok éneklésével, az ünnepély han-gulatának megfelelő 2 ki111 ~7.m
darab előadásával, jól sikerült zongoraszámokkal és e~y megrázó ha-
tásu szavalókórussal s1.erepeltek a leánykák l~h·n dics()!\é\IérP. és a m~g
jelent nagyszámu közönsé~ lelki épülé~én·. A ~lavnlókórust Simon 
Sándor, az énekkart Rei~1. Jakab \'t'7.i-nyeJt,.. :1 7rm~ol~tk1s.;retet Pátzav 
János karnagy látta ~l. · 

, 
Az Uj élet reaénytárának het~nkF.nt meai•l~n'"i l n f•IIPr .. " fu

l•t•i kaphatók B Kat. Kulturh4zbaft '" a ttaf•k,•khaa. 
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Korosztény háziasszonyok figyelmébe! 
Tisztinkezelt, eredeti étel- e c e t 
napi áron állandóan kapható l 

Pontos kiszolgálási 
Szolid árak 

NOVOTNY ALAJOS Szent Berlalan u. 9 

Tudósitónk uj betökkel van szedve. Kedves Olvasóink hi· 
7.onyára észrevették, hogy lapunk szellemi részének bövitésén kivül 
sulyt helyeztünk arra is, hogy a lap külsö kiállitása is tetszetős legyen. 
Az eddigi fejlődés utján most egy nagy lépést tettünk előre. Lapunk 
nyomdájának tulajdonosa megértette és magáévá tette a szép kiállitásra 
vonatkozó törekvésünket és a nyomdába nagymennyiségű és sokféle új 
betüt szerzett be. A betű kiválasztása az öntődék sokféle betűiből sze

renesés volt. Lapunk szövegrészének gyönyörű betüit az olaszországi 
turini betűöntöde szállította. 

Az állami polgári leányiskola december hó 20.-án d. u. 4 
Órakor szülői értekezletet tartott. Havas Mihály igazgató tájékoztatta a 
szülőket az iskola megfelelőbb elhelyezésének kérdéséről, majd Rad
nich Ida tanárnő tartott szivhez szóló előadást a vallásos nevelésről. 

P. Kalmár Özséb bécsi magyar gyóntatóvá való kinevezése 
után P. dr. Horváth Zsigmond szentirástudományi főiskolai tanár vette 
át a szent Ferene-harmadrendiek lelki vezetését. A hosszu évek óta 
városunkban munkálkodó kiváló lelkiatyát a hivek hálás emlékezése és 

imája kiséri új helyére. 

A ferences teológusok dec. 8-án tartották magas nivójú 
(tíszkö1.gyülé~üket a Kulturházban. Jelen volt a város férfiintelligenciája. 
A diszgyülést P. Karácsonyi Alachlr ferences házfónök, teológiai ma
~isztrr nyitotta me~. 1\Jiajd Hamm : Ave Maria-ját adta elő a teológiai 
énekkar. P T á bori Flórián és Gál Gedeon teológus ünnepi beszédben, 
illr.tille~ ,:rtf!ke1éaben méltatta a Szent Szüzet. Ezután Gounod 4 szó
lamu --Sancta Maria•· -aja hozott uj szint a müsorba. Értékes volt még 
Stent Szü1 a liturgiában c. érteke1és, majd a kiválóan sikerült szava-
16k::~' =1'. Megkapó ré~le volt ;t'/ ünnepségnek P. Hermann Hermenc~ild 
tartom,nyfőnók latin heez.;dt": a J~rences ifjúsághoz él' köllzönő sta va i a 
Jórhintelliw•nci'h(~1. ~Mf)ly .. lch•n ,. ~uvak kivdió t"M·ejévt!l do~bol'itolta 
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ki a ferences szellem szerelelél a magyar /öld iránt. Ez a sz eretel és 
népszerűség volt egyuttal a le~régehböl elinduló .ttzociális segilh ~.~ 
barálság népünk iránt ... 

A gyöngyöstarjáni templom renaválását befejezték. 1-\ to
ronyra a keresztet meghatóünnepség keret~ben helyezték fe l. A 
kereszt megáldása előtt Bencskó Andor gyöngyösoroszii lelké _ ma
gasszárnyalásu beszédben méltatta a kereszt jelentőségét. A mu kála
tok mostmár teljes befejezést nyertek. A község lelkipásztorának és a 
hivek áldozatkészségének köszönhető, hogy a templo·m ajtói ujra meg
nyiltak. Az épitési munkálatokat Barnabás Béla épitészmérnök végezte. 

A gyöngyöstarjáni községi elemi iskola tanulói j()lsikerült 
karácsonyi szindarabot adtak elő. A karácsonyéji álom kedves, meg
ható jeleneteit a növendékek szivvel--lélekkel j;}tgzották. A rendezés ér
deme Pápay Gyula tanitóé. aki nagy hozzáértéssel tanitotta be a 
darabot. 

Az atkári egyházközség az Ősz folyamán 628 kg kukoricát 
58 kg burgonyát, 147 kg lisztet, 62 kg babot. 8 kg borsót és 2 kg 
lencsét osztott szét szegényei között. A nagylf'lküen felajánlott adomá
nyokért az egyházközség elnöke mondott h:Hás szavakkkal köszönetet. 

A vámosgyörki leventék dt"c. 6-án Mikulás-estet rendeztek. 
A jövedelem egy részét a ~1.t"g~n y levenlék karri.csnn vi felruházcísára 
forditották. 

A vámosgyörki elemi iskolások dec. 19-án kar<ksonyi elő

adást tartottak. Igen kedves volt szavalókórusuk és énekkaruk. Az elő
adás rendezője Ribarits Ágnes s. tanitónö volt. A bevételt a szegény 
iskolások felruháúsára fmditották. A? .t\ctio Catholica embere'i 
buzgólkodásából 30 szegény részesült karácsonyi segélyben . 
. 2Zi!22! 

. M Ű V É S Z l :r1 

FElVÉTELEK:; 

Bardóczy és Tőzsér '',
1

: 

fényképészeknél l 
HANISZ i 

TÉR 8 . 

-
Sági József~ 

szabósá.ra és 
készruha raktára 

Pap Melcbizedek u. 3. 
A legmagasabb igé-

Fényk6pezógéuek, fil- . nyeket. is kielégfti, 
mek,- u összes foto M d bá J ö 
eikkek legole óbban , O ern sza s, e s · 
bes~oer~zhetók. Amator rendű munka s fö · 
felvételflita lAgszebbe n. ·! leg becs filetes ki szol-

fll&lr81er6en kidolgozzuk l l ! 'l~ &Jáq, szulid arért .. 
i t Wf s --,--""!;;----- -~~---~:.-!::·----~-=...:_-:_~-_7.;_-':-~~-~"---~--=.;.;..~:~:=.;.::;~~=--
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*F élmilló eucharisztikus jelvényt viselnek már a magyar 
hivele ! 

cz;'e már vásároltál~ ~ És a képeslapsorozatot ismered? 
Vásárold meg a jelvényt a plébániákon, vagy a legközelebbi 

trafikban ! (30 fillér.) 
Egyet ismerősödnél is helyezz el ! 

Gyöngyösorosziban dec. 5 7 -ig, Gyöng.vössolymoson dec. 
1 b- 19-ig misszió volt. Mindkét helyen {Bódis Andor káplán volt a 
missziós szónok. 

Szunyogh X. Fe rene: De profundis. (Kiáltás-· a mélyb61). 
A mai idők imádságai. Az imádságok szépiroda1ma ragyog, szinte 
költiSi szinekben elénk. amikor első pilhntást vetünk erre a minden 
korszakot megszálaltató imagyüjteményre. Formája, kötése, kiállitása na
gyon szép. Először a novellák könnyedségével szál, majd alig olvas-, 
suk, imádkozunk: elmélyedünk, élményt ad! Erezzük, hogy igy jó 
imádkozni. ~a is lehel imádkozni. A modern ember apostola ez az 
imakönyv ! Belevon bennünket az imádkozó szentek világába. 
Akarja, hogy barátai legyünk az imádkozó szenteknek. És a ma em
bere uj, örök vigasztalást érez a szentek imasoraibóL A szép lelkek, a 
lelkiség zsenijei: a szentek kézfogói. vezetiSi ebben az imakönyvben a 
ma embereinek ! A mindennapi és szentségvételi imákon· kivül hozza 
a liturgikus ét> imáit. A kiváló liturgikus iró itt is nagy értéket ad• 
amikor a liturgiához vonja az embereket. A felebaráti szeretet imái , 
naRyszerü fejezetek, az egymásratalálás remekbeirt imaszavai. Az Ur 
kezéhen c. rész a fájdalom utján lesz irgalmas szamaritánusunk. Nagy
szerü· felvilágosítással szól a lelkiélet hármas utjában. Papini: Zárókö
nyörgés Krisztushoz a kiváló imakönyv utolsó fejezete. lmakönyvünk 
491 oldal. Egyházi jóváhagyással a Szentirás Egyesület .. kiadásában: je-, 
lent meR. Elöje~yezhető a Kulturházban. Ara diszes egészvászon-
kotésben P 5"80, díszbőrkötésben P 12. 

KOVÁTS KÉZIMUNKAŰZLET 
Gyöngyös, Mátyás király-utca 7-. sz. 

OLVASD A SZIVET, A TE UJSÁGOD! 
Uj Nemzedék: a legjobb riportlap ! 

ViiálDHeti tiaataaiaban a Nemzeti Uj•'• vezet! 



*Okos kérdés egy ostoba 
emberhez. A vonat egyik másod

osztályu kocsijában történt a na

pokban. Fiatal lányka száll be a 

fülkébe, elfoglal egy üres helyet s 

amint c;somagját t·endezgeti, egy 

csomó könyv esik ki belőle. A 

szemben ülő fiatalemher segit neki 

felszedni. Kezébe kerül egy Ima

könyv is, elmosolyodik és meg

szólal: 

~ 
Mlelött kalapját besze .. 
rezné, jöjjön el és néz
ze meg üzletemet r l 
Kaphatók: gyapjú és 
nyúlszőr kalapok min-

den mlnöségben ! 
javitisok pontollan és 
szakszeriien késziiineki 

Kriszt Lajos 
Oylingyös, 

Ugyan kisasszony, hát maga ._ 
Kossuth ·u 1 o. 

az útra is hozza az imakönyvét? ~ 
--------------------------A kislány zavarbajön a nem 

várt megszólitástól s csendesen felel : 

Igen. 

Az ifju folytatja : 
Vénasszonyoknak való az imakönyv, bátorodik neki az ifju s 

zuditja a kislány felé a sok könnyelmű. haszontalan beszédet. Hogy 

őneki sohasem volt imakönyve. ö felvilágosodott, ő mikor iskolába járt, 

mindig elkerülte a hittanórát, ő sohasem hagyta magát a papoktól bu

titani stb. 

A kisleány irul-piml, feszeng a helyén. láts1ik, hogy szeretne va

lamit mondani, de nem akar egy ide~ennel sz.-'>baereszkedni. A többi 

utasnak is terhét·e van az előadás, azonban ilyen pökhendi fiatalemberrel 

e~yikük sem akar vitázni. V égre e~ y i'lreg úr összehajtogatja az uj

ságját, szemügyre veszi az ifjút s megszólal : 

Néne kedves öcsém. mrtga azt mondja, hogy sohasem hagyta 

magát a papc.któl butitani, mitöl buta hát mégis? 

Általános deriiltség, a kislány hálásan pillant az öreg Úrra, az 

ifju makog valamit, altán előkeresi a cigarettatárcáját s gyorsan kimegy 
a folyosóra. 

Gyermekének örömet. öum;Jganak SZ A B Ó BAZÁRT 
meg~léeedést akar ~~.Pre1.nl? Kere:-ose """ ~ 

ff'l a a barAtok templomával ~ZPmb~n. 

Abn.l míodenfel~;~ GY KRMEK .JA 'Y~K ot a lq!::ag~·obh valaszték han i>; a letc
ol~s6bban webm. Ralct•ron tartok kat \rnakúnyvc\o.t c~inos ét~ i1.ie:n•.- kll
t~sekben. Fa, gyöcgy, kókusz. i!YÖng~ h '•~ olva!'ltkat es ru u ·~~y~h •<A~y
tárgyakat;.nagy választékban a lt~Jtllco,.óhh ~ra~or •. K~r~m <l n. ~. hJ7Ön~Sf';! 
tá"'nllat's't ét A kirekatnm s:r.ivr~o~ mf-'lllt•kinr~:Jfll . .Jthnl mirHiiK •1 l··ui"!jl'lh~ 
u iea•••hb .fitl.,"lrat 11 .. 1111l6Jht-!li. Tit .. ·uel•·ttfl ,. S:t.ABÓ JA7.4R 
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Szent latván Országa. Ez a cime annak a pompás illuszt. 
rációjú és gyermekizlést megtaláló szép kötésű könyvsorozatnak, amely 
egyuttal .szentévi aktualitás is. Az első kötet adventet rajzol a gyer· 
meknek, hogy jobban értékelje a karácsonyvárást. A jó Pásztor cimü 
kötet a gyermek mesevilágát a hegyi beszédhez füzi. A pusztá/e fia a 
térités világát hozza kedve!! szinekkel. .J/ királyné cseléd/eéje, a Büvös 

A~orona mind ma~yar szinben pompázó történet és meseszövés. A 6 
kötet az »égi kenyér'' imádatát mélyiti el a gyermek lélekben. A 6 
kötet ára díszes tokban 1 O P. Kiváló szent évi könyvünk dr. ~;. 

hályi Ernő, bencés főiskolai tanár 2 kötetes munkája Szent István 

élete és miice eimmel. A magyar szentév küszöbén apostoli megvilá. 

gitásrí törléneli munk_ák_al keresünk e.lső szent királyunkról és ez kiválóan 
sikerült az illusztris szerzőnek. Gyönyörködünk és ünnepre készülünk, 
mikor az első szent király lélekrajzát olvassuk és elámulunk az ő or
s?..ágépitő egyházsz(~rvező, társadalomalakító munkáján. A 2 kötet ára 
diszes VéÍszonk6t~she.n 12 P. Kullurházunleban jegyezze elő a .'iZent 
éore! 

Szerkesztői üzenetek. 
Katoliku& Legényegylet elnöksége. T udósitónk hálás köszö

nt"'tet mond Kanyó Imre ny. főbiztos, legényegyJeti világi elnök urnak 

a Tudősitónak nyujtott 15 P-s előfizetési és felülfizetési dijért. 
K. J-nak. Levente fia ügyében eljártunk. Bemutatott orvosi és 

röntgenbizonyítvány alapján felmentést nyert. 
K. I-nak. Pécelen bármikor lehet jelentkezni lelkigyakorlatra. 
Jászárokszállási olvaaónknak. Az illető ferences atya a 

szentirástudományok tanára, szivesen nyujt könyveket, hogy bibliai kér

désekben eligazítást nyerhessen. 
Miaazióa azeminárium, Kőszeg. Hálás köszönetünk a nagy

számu propaganda nyomtatványokért. 
Ca. J. es H. A. Eger. Köszönet és meleg üdvözlet: mint 

gyöngyösi öreg diákoknak és testvéreknek is. Ugyszintén M. O-nak, 
Sze1ed, és B. V -nek is, Esztergom. 

P. Gy. Szeged, F. J. Pécs, T. J. Lyon. Köszönetern és üd

vözletem. 
E1yetemiaták. V árj uk a beszámolót. 
A Tudóaitó lelkes l'imnaziata barátai és terjesztéSi: Kund 

G., T arnasi F., Kovacsics és Simonkovics l 
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A Szent Bertalan Egyházközség 
• •• • anyag• ugye1. 

Az Ős7. végeztével ismételten felkere!ltük levelünkkel al.okat. akik 

adományokat ajánlottak fel a Szentkorona Házra, de még nem fizették 
~ teljesen. Jóllehet ezen ujabb felhivásunk szép eredménnyel j'rt. 
azonban még mind a mai napig is vannak összesen hatvanan, akik 
1227 pengő összeggel tartoznak adomány eimén. Továbbá négy olyan 
egyén van, kik l O pengős széket ajánlottak fel a Szentkorona Ház din~ 
termébe, de a mai napig sem fizették he annak ellenértékét Reméljük 

azt, hogy ezek is mielöbb eleget fognak tenni vállalt kötelezettsé

güknek. 
December hó 1 O-én lejárt a banknál 7 .OOO P-s váltónk, 

melybe ez alkalommal 1.400 P-s tőketörlesztést eszközöltünk. ezzel 
tutozáaunk 5.600 P.-re apadt le. Természetesen lovábbra is megmaradt 
az egyházmegyei alapoknál 9.000 P-s tartozásunk. melyre csak ka~ 

matot tudtunk fizetni. 
A Szentkorona Ház bérlői pontosan fizetnek. házbérhátrálék 

nmcsen. 
Illetéktartozásunkat havi 50-P-s részletekben pontosan törlesztjük. 
Tovább folytatjuk a Szentkorona Házra adakozók névsorát : Mol

nár jánosné 15 P, Blazsek Lajos Bene utca 22. 5 P, Farkas M. Já
nos 5 P, Szorgalmatos Mihály 5 P, Zomb01·y Rertdlan 2 P, Pál 
Szabó Bertalan 3 P, Eperjesi józsef l P, Hornyák Győzőné 3 P. 
Farkas M. Mihály 1 P. Taos György 10 P, Bordás józ11ef 5 P. 

Eddig közöltünk 424 nevet 21.775 P összeggel. Most közöltünk 
ll nevet 55 pengő adománnyal. Összesen eddigi közlésünk tehát 435 
név 21.830 P összeggel. 

P.L . 
. 'nm .. - -· -~ ..... -......61 

Szeretettel kérjük az előfizetéseket ! 

E IlSfizetni lehet a Szent Bertalan, vagy a Szent F erene
rendi plébánián, Iparosok és Gazdák Hitelszövetkezetében 
és Buday Ferenc irodájában (Püspöki-u. 2.) vagy a szer
kesztöségben: Kállay-u. 17. 

--------------------~----------------------~ 
Hirdess 

a Tudósitóban ! 
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Szt. Er;.~ébet' t~mplommal szembeo 
le_gjobban: legolcsób ban: 

füszer árú t, 
cseBlege árút 

Pompuh Mihálynál 
szerezhet be. 
Egy próbavásárlás és 
meggyözódik róla! 
Pontos kiszolgálás! 

Cserján IDJ.re 

Szolid árak! 

.,SZEHETET" gyógJSZBrtára 
Yacbott Sándor n. 6. szám- Telefon: 29 ===== ___ == __ -==---=-=--==-==_ 

Egyházmegyei Takarékpénztár r. t. 
Eger-gyöngyösi fiókintézete 8yöngyös. 

T elefon : 230. Telefon : 230. 
Legelőnyösebb feltételek mellett foiyósit 
kölcsönöket, vállalkozisokat financiroz, át
utalásokat gyorsan és olcsón teljesít. 
Betéteket könyvecskére és folyószarniára 
elfogad és legkedvezőbben kamatoztat. l 

- --,.--..::. -· .. -- ·- --~-:-. . .... ::.. --..:......._:..: 



Pannónia-száll ó 

Szobaárak: 2 ágyas 9-t()l 
lO pengl\ig, l ágyas 5 pen· 
~~tOtó l 12 pengOig. 
Ez árakból a Gyön~yösi 
Katoliku& Tudósító eiOfize
töinek 20 százalék kedvez
mény. 

Badapesl, Rákó~i-llt 5 
Elsőrangú szálló. -- Vidéki 
fölisztelendö papság és k~resz· 
tény urak régi, jóbirU találkozó
helye a főváros középpontjában. 
A legmodernebb felszerelés s ra
gyogó ti&ztaség. Fürdók. Hideg 
és meleg viz minden szobában. 

-----·--·--~------~--·---·----

Szöl6- előnyös áron 
vesszők, beszerezbelök 

gyDmölcsfák, Ó 
az összes bevált SZAB GYULA szlSiötelepén 

Jobbfajokban OY0NOY0S 

Vida l álDtán Hevesmegye legrégibb cukrász
dája szakmábavágó elsőrendű 
dolgaival vezet. 

Alapftva 1852. Gyöngyös, Fötér 
r-

lagy. kir. Dohánynagyáruda ~~~~~~ia 
Szivarok, szivarkák és dohány
n~!mOek a l e g n a g y o b b v á
l as z t é k h a n vásbolhatc\k J 

EPERJESSY JÁNOS HENTESÜZLETÉBEN 
állandóan friss sertés és marhahúa! 
Gondos kiazol1áláa. Petőfi-u. 57. 
Fiók: W achott S.-u. 2. 
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r-Fi~(;h~r J-Ó~sef -A l a p i t v a: 1M84- ben. 

!vaskereskedő OYINOYftS KUNSA Y BÉLA 
! (volt ., Hane y a" vas- osztély) mézeskalécsos és . . 
~állandóan ·nagy raktár háztar vl tszgyertyakészitő. 
1tási, ko~vhaf~isze_relési cikkek: l MézsDtemény, méhviasz, 

liben.Vasaruk. a_pan és galdasága templomi gyertyák 
i sz~rszámok, ~al~·~á~, tűzhelyek nagy választékban *1-
~ és vadaszatt cakkek! 
1· K .. h " f .1 d á i landóan raktiron. 
!-". u ne - e e gaz as g Gyöngyös 
j __ ~ép_e~-~ag~--~e~~~at~_! _ Zita ldl'ályaé-atc:a 6 •. 

Festékház 
M i. n d e n fél e 

festékek, lakkok, zománcok, tubus- és gomb
festékek, vegyszerek, szi~etelö anyagok, 
háztartási cikkek, kefe- és ecsetánlk és az 
összes szafcma·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 
imak6nyvkereskedésében 

(Sz t. Bertalan· u. 6.) 
kaphatók: 

diszkötésü imakönyvek. 
celluloid-, kristálycsorat-, 
bOr· és vászonkOtésben. 

lagron szép kttitel l Otcsó ára& l 

Edénykölcsönzés 
BALAZSO YITS edtnyteresledia. 

Mityés-kirily utca 4. sz. 
Dfsztár~yak, márkás porcellá~. 
nok, zománcedények, háztartási 
cikkek. N•szaj,ndékokban 
nagy rakt*r. Szolid !rak l 

Pontos kiszol.rálás l 

Tóth , ]ÓZSBf úri és papi szabó . 
ruhái a les!modernebb és leQízlésesebb kivitelben készülne-k. 

Gyöagyh,~Haal•• tér 2. n., Laby·•••ar. 



Oy6npO•I l(atollkue fudoeuo. 

Iparosaink - Kereskedőink 
Mol;ai;-- Feren~-6~~-~~-~gy~nr~h~- -~ Tóth Béla ,-.. ~kt·re5kedé5e K.u--
izahósága Pap Melchizedek-utca ~uth-~-t~a_. _________________ _ 

16. Öltönyök részletre is készül- Bognár István hentf'5 i-s mé~zá-
nek! . ros Kossuth-u. l H .. -\;;ínlj.n hf'r:te:.~ 

l árú készítményeit ! -------------------- ------------- ---- -------, . 

Bardóczy József borbély és fod- f:j"~j~~o~ Nándor kó~l·~>~Ü~ és ~.;~-
. N"· h · ~ ~ · d 1'1' ' • • k k l" R · -, rasz. 01 aJvagas es on o a as. aru eres e( o ozsa-LKca ~-

Kámly-király körut 34. --Na;~ -"József fű~ze .. kert:!kec.t·~r. 
---- - Károlv királv-körut 32. 
Legújabb modellekböl a leg~~:. · 
gyobb választék legolcsóbban Csé- Hegedüs János kőf«n<-Jl.!''~ -!lH-1.1.·:> 

l k l l . b és sírkőrak tá.-a az ad/.h.t \at~ l :Tt•~-
pány mréné a apsza ÓnJá an ! , 

gött. Epületmunkákat fJk'fón 1 {~-
·sz. Bertalan-u. Jalok! 

özv. Kóczian 
Elemérné 

dohány ár udája 
Sz Bertalan u. 10. 

D l E N E S 
úriszabóság a 

Kossuth u 27 

Míivészi fe vételt:k minrlen 
időben, villanyténJ 
meJiett is keszülne• 

l Zsolnai Kovacs Imre l 
l 

i 
l 
i. 

' 

míitermében Han isz. tér ~. 

Galambos Sándor 
Speeia ;is cipöjavitá ·ok 

é8 festések 
H l) és sárcipöjavhasol 

Szentkorona- ha; 

JENES ANDRÁS ÖRÖLTESSEN 

ferfiszabósá~a Szlovencsák Janos é5 Ft& 
Kossuth utca 8. hengermalmában 

"f'érft és gyerm~kruhák 
nagy vála"ztékban! , Gyöngyös, Petöli utca 

---------------------
PINTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és Gy~~váiúk es )illu-

ó k k dé szerek, hete~Apolafji 
gy gy ereS e Se 8 leg- kv1me1ikat, baztarlattt 

olcsóbb bevásárlási forrás! és h·ó cikkrk 1 l 



Ó . . • r.t 
'l F G E L~ G Y U L A~----' , ~,~-~---: . i-
l~ 1Díi61'ás, 'luazel'é•z '-(lát•zel'áz t:.-·i~.;,, -· 
f! ~_röagyös,-Baaisz-tér 12. (JS~~ 
ti _.... ..._ .... L\~-

i: Ajánlja 2 efsőrendn zseb-, fali-, asztali -:..~: .. ~·- .. """ .. 
j; és ébresztő óráit. A világhirD svájci 
il "TELL US" órák gyönxyt~si egyedárusitója. A leg-
i1 modernebb szerszámgépekkel felszereJt javitómfi-., . 

il hely. Preelz munka .. 

!l Aranygyűrűk, fDibevalók, arany keresztek. 
lj Aranykereszt valódi gyémántkövekkel már tO·
j, P-től kapható. - Valódi ezUst áruk, tálcák, 
' virágvázák, likiJrös és dohányzó. készletek stb. 
l MindennemU optikai árúk. SzemUvegek, csiptetlJk, 
l 
! Oveg kUiönlegességek, hömériJk, lázmérök, must-
J, és borfokolők stb. 
:l :, Keresse fel üzletemet bizalommal! 
i i 

A le~modernebb .. j 

temetkezési vállalat 1 

l 
Oylln~y6sftn l l 

1 ~ ------------ ----------

1 
l Halottszá lltás, ex. 

humálás az ország 
egész t~rliletén bár
honnan· bérbovi sa· 
ját a.utómon a leg-
jutényosabb áron. 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH-Ul CA u. 
TELI!PON HIV Ó: 31 O. 

Akar Ön 

olcstn vásárolni ? 
Akar On 

pénzéért jó árút kapai? 
Akar On 

megbizható helyen előzékeny 
kiszolgalásban lészestiini ? 

Mlndezt megtalAihatja a 

gJöD&Jösl Hangyiban. 
A 
HANGYA 
árúi megbízhatók, 
naponta frissen érkeznek. 
Rendes havi vásárl6knak 
kedvezményt ad. 

Szives 6rdekl0désre a .,Hangra•• 
irodájiban felvilégositást nyujtuak 

A,z ÍIIZgatóúg. 



Pártoljuk városunk egyedüli 
katolikas papírkereskedéséti 

Könyv, pap ir; 
és · írószereit 

.. ' 
ellayös be•zerzé, 
si lorrása J 

~ 

_A_K_a_to_l_ik_a_s_K_u_l_t_u_r_h_á_z__.pr...a-:!p~jrkereskedés~ 

.. 
Pap Melchizede~ 
utca. Telelon: 881 

z;emesuáry 
Hanisz-téri 
-------- ------- '' _____ .... _~~ .......... ~"'!!!!!!!E~ 

gyógyszertára 
Gyöngyös 150 éves patikája/ 

Ha a legájabb divat 
i~nyeinek megleleló 
rahát akar, keresse lel 
*i B%ab6ságomat. -

Csépány Géza 
ári •za66 Gyöngyös, 
B a n i • z-t é r 8. s z á m. 
(Gazdaköri udvar.) 

30.000.000 P. lekötitt töke 
Ez a szám jellemzi azt a kolosz· 
sLális tömörúlést és eröt, ami a 

Katolikus NépszlSvetség Országos 
Temetkezési PénztáregyesDiete tag· 

jainak segélytökéjét jelentil 
Mindenkinek saját érdeke, hogy 

tagia legyen az Egyesületnek ! 
Helyi ••ei'Vezet .. or•Da 
••ld IDiadea klu6pbn! 
Gyöngyösi szervezO és ~nzbeszedO: 

Kr .. claLalo• 
Bástya· u 14. 
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