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A Szentségi Jézus 
minden egyes lélekre vár. 

A háború s az alt követő összeomlás, egyrészt a minden meg-

hté!lit és belátéist nf!lkülöző békediktátumok, másrészt és ép ennek kö

" dkezményeként a győző hatalmak önző féltékenysége és a visszator

.<Í!~ih)l Yaló rettegése, kiölte a népek az emberek - szivéből a 

:dki i.lssJctartozandúsáu érzetét, az egvmás iránti kölcsönös hitet, bizo-o J 

da!mat t.:~ Sleretetct. 

:VLnden. ami jó, szép, nemes és egészséges, eltünt. Helyébe a 

:·o~~zasáb, a szcmtelcnség, az egészségtelen, minden erkölcsi s vallási 

·.onatkuz;Íst nélkülözÖ hajlamok, az ezek által befolyásolt lelkivilág és 

~ondo!kudásm<íJ lépett : a békevágyat, megértést, egyetértést, a krisztusi 
<:;•t>r~~t .. ~tet: a viu.álykodás, egyenetlenség, irigység és a gyülölet váltotta föl. 

Ennek termés:r.etes folyománya lett a nemzetek, társadalmak, fajok, 

családok és :emberek lelki válsága, amelyből a kibontakozást, az 

,tdott lelkiségnek és gondolkodásmódnak megfelelően, tévtanok, zavaros 

~li~delmt>k hirdetél'e és azok megvalósitására irányuló törekvések által 
~t~n·sik. 

f::s az eredmény ? Vihar, rettenetes nagy vihar, mert aki sze-

:d vet, más mint vihart nem arathat! államok, nemzetek bomlása, 

szellemi és fizikai erők romlása, a lelki, egyéni szabadság lábbal tip

r<Ísa, meglazulása minden rendnek, háboru, rablás, gyilkolás, szellemi 
és erkölcsi javak pusztulása. 

Az emberek nagy része elveszitette önálló lelki életét: meghib
bant agyvelejű. vagy tulzó gondolkodású s egyéni érvényesülést kerelŐ 
embertársaik szuggesztiv erejü hatása alatt olyan irányba terelődött, 
c1mely mindjobban távolodott az Istentől, a nagy mindenség Alko
tcíjától, a minden jó AdójátóL 
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Az állam és a társadalom törvényes rendjének erőszakos felfor

gatására vagy megsemmisitésére irányuló mai veszedelmes mozgalmak 

és szervezkedések leküzdését tételes törvények biztositják. Ámde ta

nácstalanul s reménytelenül állottunk ezek lelkeket megmételyező val

lás és erkölcsellenes hatásával szemben. 
És ime: a rémes zürzavarok, a reménytelenség. a kilátástalansá?: 

napjaiban, amikor senki sem tudja, mit hoz a holnap, a tagadás. é~ 

vallástalanság. az lstentől va ló távolodás időszakában, az orosz és spa

nyol őrület rémes napjaiban a megbántott, a megtagadott Ur jézus f~

lénk nyutja kezét: kegyesen megengedte, hogy a 34. cucharis::::til.~u

lJilágkongresszus nekünk, a magyar nemzelnek. Szenf /.o;:t1,án örökéncl~ 

itéllcssék oda, lehelőlJé Ielle mindnyájunk javcíra az c]ucharis:::;;~. 

áldását és megnyitotta az euchari.'iztikus kegyelmek kiapadhafat!ar: 

forrását és ezáltal lebetőoé tette. hogy mi is leküzdhessük c:::<';; 

mozgalmak és szercezk,edések átkos törekvéseit. 

Adva van tehát a mód és iehetőség. hogy hitünkért, a= An_qu

szentegyhá.z becsületééri, lsten szent neviért folytassuk a harcot a té,·
lanokkal szemben. 

De adva vannak a harc eszközei is ! Megadja ezeket magának 
az Eucharisztiának lényege és fogalma. 

l\1i is hát az Eucharisztia? 

A legméltóságosabb Oltáriszentségben jelenleYŐ isteni Fölsé~. , 
Az Oltáriszentség az l!r jézus szeretetének legnagyobb ajándéka a föl-

dön, ·- mint Szent Agoston mondja ... az lsten bár végtelen bölcs. 
nagyobb jótéteményt nem gondolhatott ki, bár mindenható, nagy

szerühbet nem alkothatott számunkra, bár végtelenü! gazdag, nem ta
lálhatott többet, nagyobbat, amit nekünk adhatott volna." 

A mi lelkünk tápláléka és élete, mert Krisztussal egyesit s általa 
közvellc:nül hinli szét lelkünkben a természetfeletti élet magvait. 

A felebaráti szere/et iskolája, a szeretet köteléke, amely me~ta
nit arra. hogy hogyan éljünk embertársaink közölt, hogyan teremt!;uk 

meg a Yilág, a nemzetek, a népek békéjét s hogyan istápoljuk a béke 

gyönge csemetéjét, hogy az éltető s üditő terebélyes fává növekedjék. 

A titkok-titka, .mely lehetővő tette részünkre az örökéletet. 

Az Anyaszentegyház s igy mindnyájunk legft:.nsé~esebb kincse 
és disze. 

Ezt a csodálatos szereletet hálás köszönettel kell viszonoznunk. 

amit csak ugy tehetünk meg, ha n.LJillan megvalljuk s k,öoeljük_ hifiin

ket s ennek külsőleg IS kifejezést adunk, azáltal 1s, hogy az 
eucharisztikus jelvényt viseljük, 
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minél gyakrabban fölkeressük az Úr jézust, nem hagyjuk üresen 
a templomokat s nem engedjük, hogy elhagyatva érezze magát közöttünk, 

• hálánk s hódolatunk kifejez~séül Őt minél gyakrabban szivünkbe 
fogadjuk, ·-

lelkünket Őszintén kitárjuk az eúcharisztikus Király tanításai s 
áldásai előtt, 

ezeket a tanitásokat nemcsak meghallgatjuk, hanem a legtökéle
tesebb következetességgel meg is tartjuk s ekként a tévtanok terjedésé
nek és hatásának gátat vetünk, azok ellen minden erőnkkel és képessé
günkkel fel vesszük a küzdelmet, 

valóban eucharisztikus lelkek leszünk s ennek megfelelő életet 
élünk, 

ha az Anyas?.entegyház parancsait hiven megtartjuk s azt a hoz
zánktartozókkaL rokonainkkaL háztartásunk, gazdaságunk alkalmazottaival 
is megtartatni igyeks1.ünk, 

az Eucharisztikus Világkongresszus ünnepségei n, előadásain, ájta
tosf..Ígain résztveszünk, 

engesztel~~t és elégtételt nyujtunk a Szf'ntségi jézusnak azokért a 
rettenetes va!lás- és egyhá:~üldözésekért, templom- és oltárpusztitásokért, 
papok. szerzetesek és hivők lemészárlásáért. amelyekkel az elvakúlt s 
eltéve l veddt emberek a szeretet vallása és a szeretet Szentsége ellen 
duhöngenek. 

A golgotajárás mai napjaiban ne feledtkezzünk meg arról, hogy 
már második évtizede járjuk a magyar Golgotát, annak minden gyöt
relme, szertvedése és nyom01·usága alatt roskadozva. A maroknyi ma
gyar mindenkitől el van hagyatva, kiben bizzunk, mint az Euchariszti
kus Királyban ! , 

A Szeniségi }izus núnden egyes lélekre vár! Kövessük az Ur 
hi v<) sza v át s akkor nemsokára elkövetkez ik a dicsőséges magyar h us-
vét, a nel~)'. '' fölséges m'lgyar fdtámad~'s ! 

l Jr. Csc:rha .~[Jé/a 
,.~~\ }.,,,k.j, ,·.!,, alPiilLik 

Gyöngyös - dalosváros. 
Néhány évvel ezelőtt egy eldugott palócfalu hangulata a templo-· 

mokban cikornyás ének, mely féltaktust késve vonszolja magát az ócska 
orgona után: semmi egyöntetüség. semmi fegyelem az énekvitelben, 
mintha az orgonista és al orgona nem is arra való volna, hogy a nép
énekc·t \'t"Zt>SSt'. f.:s ma harmonikwnn e~yhenlvad(), Íegyelmezett népkó-
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rus zeng együtt a tökéletes orgona hangjával: ma összeolvad az orgo

nista. az orgona és a nép a eikornyállan egyszerüségii/eben oly lélekbe 

mar/eolóan szép magyar népénekek szép.<iégébcn ... A1. uj orgonista 

és az uj orgona csodát tettek ! ... 
Néhány évvel ezelőtt a magyar dalmüvészet berkeiben ismeretlen 

volt Gyöngyös neve: az 1935. ~vben megjelent nagy müben, mely a 

magyar dalmüvészet s zenemüvészet multját s jelenjét multbeli s je

lenbeli értékeit sorolja fel. nem olvasható Gyöngyös neve, Gyön

gyös a dalmüvészet és a zenemüvészet életében egyértéku volt a sf"m

mivel. És 1936-ban az Iparos dalkör díjat nyer a siófoki vándorverse

nyen s a Katolikus Énekkar aranyérmet és méÍsodik dijat a szombat

helyi országos dalosverseny aranyérmes csoportjában: most pedig, szent 

István évében, a junius 26-i székesfehérvári országos dalcsversenyen 

három gyöngyösi együtles is indul: a Föegyházi Énekkar 97 fővel a 

vegyeskari bronzéremre, az Iparos Dalkör. 4 3 fővel a férfikari arany

éremre s a Katolikus Énekkar 80 taggal a kormányzói és a királydijra. 

Összesen 220 fő, 1 százaléka a 22.000 lakosú városnak. És megy Szé

kesfehérvárra összesen mintegy 6.000 dal os, :1 1 -ed ezreléke az ország 

lakosságának. Gyöngyös 13 14-szer nagyobb számmal, mint amennyi 

országos átlagban a városra esnék. És két együttesünk már országos 

névvel áll a dobogóra. a harmadik az országos hírnév megszerzésének 
reményével, akaratával és tudásávaL 

Néhány év előtt itthon is moso!yogtak rajtuk. a pionirokon, akik 

elmentek feltörni a gyöngyösi ugart, elmentek hírt és becsületet szerczni 

a gyöngyösiek énektudásának: akkor még az volt hozzájuk enyhébb és 
emberségesebb, aki csak sajnálta őket, de ezek kevesen voltak, a 

Jegtöbb lekicsinyelte, gúnyolta, a merész vállalkozásért kárhoztatta őket. 
Ma a Katoli/eus Énekkar a legfélelmetesebb ellenfél az országos ver
senyen, ma az lpai'os Dalkör tagjai, mint tapasztalt harcosok mennek 

a porondra, melyen már, mint kezdő versenyzők is. sikereket tudtak el

érni és ha a harmadi~. közüliik a legféltettebb, a csupa füldmivesek
ből álló Főegyházi Enekft:.ar, még nem is volt versenyen, ha nincs is 

még tapasztalata, de van benne hit, van benne erő és akarat s van 

olya? karmestere, aki forró harcokban bizoayitotta be. hogy tudja s 
akarJa a maga csapatát győzelemre vezetni. 

És nem szabad egy pillanatra sem elfeledni sem nekik. a har
cosoknak, sem nekünk, akik féltő gonddal bocsájtjuk öket a nehéz 

dunántúli útra, nem szabad elfeledni. hogy mindhárom egvüttesnek 

m~nden ,egyes tagja ennek a városnak a színeiben megy ~; ország 

szme ele; nem szabad elfeledni, hogy ott senki sem mondja: Most a 
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Gyöngyösi Katolikus Énekkar következik,., ., l\tlost a Gyöngyös• Iparos 

Dalkör énekelt·-·, ott mindenki azt mondja: ,, Gyöngyös következik«, 

,, Gyöngyös énekelt'. Tehát versengés legyen, de nem egymással, ha

nem az idegenekkel: féltékenység legyen. de ne egymásra, hanem az 
idegenekre. Mert ott mind gyöngyösi és csak gyöngyösi; ott minden 
dicsőség gyöngyösi öröm, és minden balsiker gyöng,tJösi bánat; ott nekik 

mindannyiuknak együtt kell sirniok és együtt kell nevetniök. Idegen
ben lesznek, idegenek között, a jó lsten mentse meg öket att61, 

hogy féltékenykedésböl. gyülölködésből idegenebb legyen a gyöngyösi 
a gyöngyösihez, mint az idegenekhez ... 

Boldo~ság látni, milyen nemes példával, milyen példaadó bő
kezűséggel halad elől Györlgtfös váro.'! képviselötestülete a szükséges 

anyagiak előteremtésében. Ezt a példát minden gyöngyösinek követnie 

kell. Talán soha még nem les:r. egy ilyen alkalom. mikor ez a kis vá

ros ilyen lenyügözően nagy s~ámmal s a siker ilyen nagy reményével 
mehet bele a legnemesebb küzdelembe ott a dal harcmezején, mint 

most, a fehérvári csatatéren. Ám a sikerhez nemcsak tudás, nemcsak 

lelkesedés, hanem nyugalom, higgadtság. kipihentség. az idegek felett 
való uralom is elkerülhetetlenül szükséges. Nem elég, ha valaki ott 

lesz: kipihenten, friss erőben kell ott lennie! Meg kell hát adni minden 

egyes dalosnak azt. ami kell hozzá, hogy ez a győzelemre termett 

lelkiállapota megiegyen a kritikus órában. S ehhez pénz kell. És én 
hiszem, én tudom. hogy Gyö~gyös nem marad hütlen önmagához, --- hogy 
ennek a v;Íro~11ak minden lakója kiveszi a részét abból, ami kell hozzá, 

hogy gyennekeink győzelemre képesen állhassanak az ország szine elé, 
bebi1onyitani azt, hogy ez a L1áros csodát tud tenni, ez a város első 
tud lenni o/1, ahol három éc:? még a nevét sem ismerték. 

1Jr. Náray Béla. 

Örömmel IJú:Juk fel kedves olvasóink figyeimét e dalostestvér, 

Ca!<.ll ink,áhh: dalos/űnö/r. cikkére! J4 dal, az ének főleg magyar szent-
l:ciinl\hen elsürendü szGlf,·álal. Szerkesztő. 

Szabadság és -- két fillér ... 
Azt a m ln.:iusi ídust sokat emlegették . . . "T alpra magyar« as 

volt. De csak társadalmi, külső eliketté ne modernizálódjék a magyar sza

badsá~ tudata ! Ré~en: béklyó volt a sajtón és a politikán. Ma: a lel
künkön, idegeinkcn. Akkor okunk volt az örömmámorra. Ma ? ! ... 
Akkor az t~rténelmi unnepléssé lett. És ha ma is tényleg le tudnánk 

rázni lewalább ~~\' Icineszemét annak a ~álya béklyónak! Ide csak po· 
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litika nem elég: felmagasztosult emberbaráti sz<"rete.t. mt>g~)·őződés, hit 

IS kell ... 

* * * A nemzeti ünnepségek után törött cserepek, tükördarabok a ta-
vaszi napfényben ... (Vagy csak börtönfény? !} 

Cserepek: hűséges gyermekarc, csupa egészség . . . Szereti az 
iskolát, de a maga módja szerint. Inkább a tiz perces szünetek érdek
lik: kiverekszi magát. De órák alatt a lelke az aszfalton van. Délutánja 
aztán egészen az utcáé. Cigarettavégek szenvedélyes gyüjtője. De ha 
meglát, ránkkiált bárhonnan is: Tisztelendő bácsi ! Már mezitláb van. 
Sapka nélkül. Bizony piszkos kissé napsütéses arca. Homlokán egy 
forradás. Vajjon: bölcső-emlék-e, vagy az utcán kapta. 

És hányan vagytok ! Ti is, kis elvéznult testek. Hittanotok : az 
utcán ragyog elő lelketekből, ha az első, sz. józsefi napsugárban ka
cagni tudtok a teremtő lsten áldó kezének, meg annak a csudás kék 
égboltnak, az ígérkező rügyeknek. Kis piszkos kezetek ibolyát keres ... 
Mennyire magyar a lelketek J Mennyi bizakodás. öröm még az ékte
lenül elszakadt, vagy foltözönnel teli kis nadrágban is. 

Megváltásról, feltámadásról énekeltek. Mily hittel és erővel! 
Vézna melletekből kiszálló ének áldja siratja a szenvedö lsten-em-
b T . k' d "k l l ert. 1 IS sze n ve o . . . . . 

De sokan is vagytok ! 
Azt mondjuk egymásközt nekibúsultan: kevesen, nagyon kevesen 

vagyunk mi magyarok! 

Kevesen ? Jaj, mily sokan ! A nyomor látásából kevés is sok 

lenne, de hát: valóságban is sokan vannak. sokan a magyar élet 

legkeserübb korának nyomorgói. Hol jön előbb a segitség a számo
tokra ? A l?,ülvároso/r.ban, ahol mint a nyomor és szenve~és Laokonjait 
világit meg benneteket a kultura és civilizáció fénytranszparenszei? Vagy 
a /alca/r.bun-e, ahol szemétdomb-viskóban szen\'edtek. m<it milíta ! Tt. 
a bibliai jób csapata ! ... 

A Karitász átöleli őket. míg a cinikusnak fanvar filoz.ofi<íra rán
dúl a szája: minek születtek eze/r.. Pártvacsorákon elábrándoznak rajta: 
hogy a magyar uralkodásra termett /aj. És már másnap estefelé: a 
mozinál, az utcasarkon, lakása ajtajában. mintha a földből nőtt volna 
ki, előtte terem egy csuparongy hüvelykmatyi (mintha elhalt anyja te-
metői emlékének vihartól tépett gyászfátyla lenne} és s1emében kife
jezhetetlen állati megalázothággal és riadt bambasággal nyujtja eléje 
tenyerét: naccságos úr, tessék adni csak két filléri. Csak két fil
léres kenyérdarabkákat, \'agy inkább morzsákat keres az életből. éppen 
hogy caillapitsa állati éhségét. ez: az uralkodásra termelt, a boldog 
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békének még csak emlékéből is kiesett magyar ma az ő kisfiaihan l 
És állásnélküli n márciusi« ifjuságában ! ... 

V an-e szervezett segílés ) 

Hosszu a lamentációnk, nincs vége: segiteni az ifjuságon, az ál
lástalanokon . . . 

És megleltünk-e mindenl) ! Vagy a komoly emberbaráti segités 
helyett nem kis felekezeti éllel még mindig a négylovas és autós 
főurakat emlegetjük ) Örökölt frázisok, vagy vak elfogultság ? -- A jó
cselekedet, a szociális segités, a Csávossyk tanitása mindig az Ggy
házé volt és ma is ősi (bibliai) emléke alapján áll. Egymás pofozá
sát nem válthatná-e fel az önzetlen és meggyőződéses hitvallás }/ 
Éljünk és valljuk, hogy ill van ma is Krisztus a földön és segít 
i~yekezelünkön! 

* * * Nagyszombat ! Feltámadás! 

Szerellek titeket kis magyarjaim ! Embertesvéreimet, az élet ke

resztutjában tovavergődőket, mert meg tudtok állni ünneplésre, bála
körmenetre, hitre, szeretetre, allelujára, pedig a nyomor könnye csak 

egy pillanatra szárad fel arcotokon ! Támadjon bölcső, sok kis bölcső, 

sürgő-forgó, áldott anyakéz, áldozat és mosoly, hogy legyen az élet 
feltámadását éneklő kórusunk, magyar jöoőnk ... 

GZ a ki$ cserepek_, drága k_is magyar szemek_ beszéde 
1Jr. {Bernát Ferenc. 

Passió játékunk. 
A nagyböjti szent idő, lévén a komolyabb magábaszállás ideje, a 

legmegfelelöbb a lelki megujulásra. Bűnbánatot kell tartanunk, hogy lel
künk megtisztuljon, ragyogó köntöst vegyen föl, mint gyermekkorunk

ban. Jsten irántunk táplált szeretetének mily ra~yogó példáját adja a 
bűnbánat nagy idején. !\1ily csodás e fenséges szeretetnek ez az ujra 

s ujra való megnyilvánulása. S ezért a nagy szeretetért mit adunk 
cserébe ? Mondhatnánk semmit. A jó szándék megvolna, de annak 
teljesitését mindig elodázzuk. A mai hitetlen és minden téveszmével 

átitatott világban szinte ana a keserű gondolatra jutunk, hiába volt 
Krisztusnak az emberek iránti nagy szeretete, mérhetetlen szenvedése, 
a kereszten szenvedett kínhalála, mert az emberiség túlnyomó része 
még mindig elfordul tőle, közömbös vele szemben. 

Al. ("rnbereknek a vallás iránt táplált nemtörődömsége, a hit iránti 
kc-.,t)mlH»~st-w· t-s f("lületessége érlelte meg a Mlíkedr,t>lők Eiyesületinek 
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vezetőségében s tagjaiban azt a gondolatot, hogy Pusztai Sándor ki
válóan szép alkotását, a •> 'Passiót., s7.inre hozzák, a hitélet mélyitésére s 

a vallásosság fokozására. Az elgondolást hamarosan tett követte, megin
dult a munka, hogy a nehéz feladatr.ak úgy \'aiJási, mint müvészi 
szempontból -ami mükedvelőktől várható eleget tehessünk. T ettük azt 
azon reményben, hogy az előadások megtartá~ával és a darabban egy
mást követő szebbnél szebb jelenetekkel a vallásos érzést az embe
rek szivében nemcsak megerősitsük, hanem mind jobban elmélyitsük. 
Nem is dolgoztunk hiába, m~rt az előadásokon az emberek százai és 
százai tettek tanubizonyságot an ól, hogy lelkükben még nem veszett ki 
hitük iránt táplált ragaszkodásuk. Nagyböjt al ideje a Passió játékoknak! 
Rázzuk le tehát magunkróJ a lelkünket fo~r-atartó bilincseket, élesz
szük fel lelkünkben az együttérzést a nagy Szenvedővel! 

Szentistváni század/ordulónk sok-sol: ma~.w;rj.:íl t 1 cÍrJu}~ gyá.~zo.'i 
öltözethen ,, , de az A' Idozal :;zemlélésiiűl me~erő.~öth'c u mt ~UJön
gyösi szentévi készülelünk pa.<~.ttiójálél:airn. 

Zur.lJ Béla. 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plébánia. 

l. Elaö péntek. Előzt} csütörtökim déll1tán 2 7 1'n,íi~ ~v·:·nt;!t<Í~ a 
Szent Bertalan templomban. Reggel ú óráLól ~vóntat·i::. A ]\·lenná, 
kápolnájában egész nap szentségimádc1s. 

3. Fekete vasárnap. A Kálvária-templom bt~~~únapja. H ('lr.tkor 
indul a körmenet a Szent Bertalan templomból a Kilváfiára, dhol 
szentbeszéd, szentmise lesz. Délután 3 6raLor a Swnt Dertalan temp
lomban nagyböjti szentbeszéd és jézus Szive litániája. 

8. Péntek. A fájdalmas Szüz ünnepe. 7 órakor a tcnwtf.í-ká. 
poloában csendes szentmise. A Szent Bertalan tr·:11plomban .1 reggeli 
és délelötti órákban gyóntatás. 

10. Virágvasárnap. 9 Órakor barkaszentelés. kcinnenet a templom 
körül, utána szentmise. A Főe~yházi F.nekkar a 7 Ur J;7U~ ~zen v~d~!-i
történetét énekli a szentmise alatt. 

11-12-13-án, nagyhétfőn, kedden, szerdán köznapi rf'nd. .7\(·af'.ll

szerdán délután 6 Órakor Lamenládó. 

14. Nagycsütörtök. A nagyhét háwm uiol.<ió napicin e~IJt'/lcn 
szentmise van a templomban ! Reggel 6 (,r<itól C) óráig. 1.{\r',ntc~liis. 9 
órakor ünnepélyes szentmise. utána oltárfont,is. Délután · (,· ~rakor La 
ment4ci6. 
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15. Nagypéntek . .Jé1.us halálának emlékünnepe. 9 órakor az Úr 
jézus szenvedéstörténctét énekli a Főegyházi Énekkar. Majd a kereszt 

leleplezése és csonkamise következik. Csonkamise után az Oltáriszentség 

elhelyezése a Slentsirncil. A fötemplomi szertartások után szentsír~fcl~ 

állitás a Szt. Erzsébet, Szt. Urbán és Kálvária templomban. Délután 
1 órakor az összes iskolák növendékei, félháromkor pedig a hivek lá~ 
togatják körmenehleg a szentsírokat. Ezután a Kálvárián szentbeszéd és 

ájtatosság lesz. Ennek végezt~vel a körmenet visszatér a Szent 

Bertalan templomba, ahol Lamentáció lesz. Este 7 órakor sze ntség~ 

betétel. 

16. Nagyszombat. Reggel 6 órakor szentségkitétel, tüz, viz, töm

jén, husvéti gyertya és a keresztkút megszentelése. 9 órakor ünnepélyes 

s1.entmise. Délután a fellámadási szertartások a következő sorrendben 

lesznek: 4 órakor a Szt. Erzsébet, 5 órakor a Szt. Urbán, 7 órakor 

pedig a Slt. Bertalan templomban. .fl Szent [}Jertalan~utca és Főtér 

lakóit .-,zereteltel kJriük, világítsák ki ablakaikat a körmenet idejére. 

17. Husvétvasárnap. jézus feltámadásának ünnepe. Szokásos ün

nepi rend. A 6 órai szentmise után .a husvéti ételek megáldása. Délután 

3 círakor szentbeszéd és ünnepélyes vecsernye. 

18. Husvéthétfö. Szokásos ünnepi rend. 

24-én kezdődik a n.lJári rend. Reggeli harangozás 4, az esti 8 óra

kor lesz. Kere:;ztelés, avatás fél 5 órakor, temetés 5 órakor. Szombaton 

és ünnep előtti napokon a litánia miatt a temetés fél 5 Órakor. 

25. Hétfő. A Szent Bertalan templomból reggel 7 órakor indu l 

a körmenet btiztJszentelésre. 

Sze nt Ferenerend i plébánia. 

l. Első péntek. Reggel 8 óráig Szentségimádás. D. u. 3-kor 
na5ybC:)jti szenthenéd és litánia. 

3. Feketevasárnap. D. u. fél 2-kor szent keresztuti ájtatosság 
lit;\ui.í val, ut<Ína a Rózsahi?.ér társulat havi sorsolása. 

4. Hétfő. f,stc 6 Órakor az Urak 3rCária Kongregációja hit~ 

b1.1zgalmi gyülést tart a Ferences Zárda oratóriumában. 

S-6-7-én, kedd, szerda és csütörtök e.~te fél 7 órai kezdet

tel lclkig.lJakorlato.'> szentbe.'lzédck lesznek c.<~ak nők részére. Mind~n 
i~a'- katolikus családanyát és 18 éven felüli nőt szereleltel hivunk meg 

erre. A ldki~yakorlatok F :ijdalmas pénteken r~ggel a Ó Órai szentmise 
alatti közi",s s?entáldclfttssal nyernek hefejt~zést. 

8. FáJ'dalmas péntek. Rt'•wel 1 cínit()l nvóntatás délután 3 
"""~ ~." ' 

Órakor szentbcszéd és litánia. 
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10. Virágvasárnap. 9 órakor ünnepélyes barkaszentelés a szo-, 
kásos körmenetteL Nagymise alatt Passió, az Ur jézus szenvedéstör-

ténetének éneklése. D. u. fél 2-kor szentkereszlilti ájtatosság. Este 7 
órakor szentévi Szentóra. 

11-12-13:án, a nagyhét három első napján, este fél 7 órai 

kezdettel lelkigyakorlatos szentbeszédek lesznek csak férfiak részére. 
E szentbeszédeket a Kinából ilfhon larMzkodó P. Károlyi :Bernát 

missziónárius atya fogja tartani. Minden katolikus férfit szeretettel meg

hivunk. Nagycsütörtökön reggel 9 Órakor közös szentáldozás. 

13. Nagyszerdán d. u. 4 órakor jeremiás siralmainal~ éneklése. 

14. Nagycsütörtök. A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzé

sének ünnepe. Ma csak egy szentmise van, d. e. 9 órakor. Emlékez

zünk az utolsó vacsorára ! Szentmise után az Oltáriszentség elhelyezése, 

majd oltárfosztás, d. u. 4-kor jeremiás siralmai. 

15. Nagypéntek. 8 Órakor Pas~ió énekJége Szent János Evan
gélista szerint, könyörgések, feszü let leleple?.ése, c.sonkamise, az Oltári

szentség kitétele a !zent sirhoz. majd szentbesz/cL Este 8 órakor az 

Oltáriszentség elvitele a szentsírtól. 

16. Nagyszombat. Tiízszentd.ts n:t;~:c:l 7 .:rd:or, majd a hús

véti gyertya megáld.1sa f..s keresztviznentelé~. Utána :i/•~ntmi!;e. &.'ile 6 
Órakor föltámadási l~órmenct, amelyen szent I~IJ..e~cdéssel vegyünk 

részt. A körmenet Útvonalán az ablakok h:it~ilógit,ísáf szereleltel kérjük. 

· 17. Húsvét vasárnap. 6 órakor szentmise a lll. rend szándé-

kára. Utána ételszentclés. D. u. 3-kor ünnepélyt~s Yesp~r.is, utána a 
Ill. rend gyülése. 

18. Husvét hétfő. Szentmisék ünnepi renJ szerint. 

, 24. Fehérvasárnap. Szent György ünnepe. E naptc>l ke.zdve 
Urangyalára reggel 4 Órakor, este pedig 8 Órakor haran~olnak. Vasár

és ünnepnapokon d. u . .fJI 5 órakor kezdödnek a lit;íni~k. l~·rnc!é.h'/.: 
ideje d. u. 5 Óra. 

25. Hétfő. A Szcn! ,/"![dr!~ napi lnza,::;·nfcl(í kiit nwn<'' rt'\!':'· l l 
fJrakor indúl a Szcnt Bertalan templomf.ríl. 

A gyöngyöspüspöki Szent János templomban. 

2. D. u. 3 Órakor Krig~tus Urunk kinszenved~sének lit.ír.iája. 

3. Tekintettel a Kálvária búcsúra, d szentmise re~gel 7 ó, akor Ir:''· 
9. D. u. 3 Órakor litánia jézus szenvedéséröl. , . 

10. Virágvasárnap. D. e. 9 Órakor harkaszentelf.s ut;\na kör

menet, végül szent mise, mely alatt .féltls o;/en\'ed~~~·nek t"' téndf-t 
~neklik ~7.ent Mát~ t"\'iln~~liumáhc',l. 
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A gimnáziumi lelkigyakorlatokat márc. 22 25-ig P. C'(;'hun 

A /hin vezette. Ugyszintén e napokun volt a {J\{iiikaesl~edelmi Szak
tanfolyam növendékeinek a lelkigyakorlata is. A szentév kegyelme 
tette széppé és eredményessé a buz~c) p<\ter munkálkodását. 

Füleky Józsefné gyöngyöspüspöki rk. iskolai tanitónö sok évi 
buzgó és eredményes munka után nyugdijba vonult. Az egyházközségi 
közös tanács márc. 21-én tartott gyűlésében a tanév végéig Korcsmáros 
~agdolna okleveles tanitónőt alkalmazta helyettesnek a gyöngyöspöki 
iskolához. 

A római katolikus polgári és felsőmezőgazdasági iskola 
zárszámadását március 18-án tárgyalt" az egyházközségi képviselőtes
tület. Az iskola 6438.22 P kés?pénnna;·advánnyal. a tangazdaság pe
dig 3638.99 P tiszta jövedelemmel ;árta le az elmult esztendőt. Ezek 
a számok mindennél jobban biLonyitják, hogy az iskola helyeH'Il és 
eredményesen gazdálkodik. A város vezetőségének megértő jóindulata 
lehetövé tette, hogy a multban megtakaritott összegeket a tönkrt»ment 
gazdasági épületek rendbehozására és kieg~szitésére fordithass<ik. Az is
kola 1939 évi költségr~eiésél is letárgyalta és elfogadta az egyházköz
ségi képviselőtestület. A tangazdaság jövedelmezőségének emelkedése 
lehetövé tette a város vezetősége részéről megnyilvánuló azon ki \·ánság 
teljesitését, hogy a városi hozzájárulás évi öss7.egét csökkentse a1 igaz

gató. Az 1939. évben az eddigi 23000 P helyett 21000 P-ben álln
pitották meg a városi hozzájárulás mértékét. A v<\rm su
lyos terheket visel az iskoláért, ezért nemcsak hálával taJ tot.unk. :1anern 
ha mód kinálkozik rá, a terheken könnyilenünk is kell. A r0m. kat. 
felső mezögazdasági iskola tanári testülete egyik módszeres értekr:dt:'ié.n 
megtárgyalta azokat az eljárásokat, me l y eknek segitségével az ifjusá~ot 

a gyakorlati pályákra lehet terelni. Valóban nemzeti érdek, hogy ifju
ságunk ne a szegénységet jelentő iróasztalnál lá~~a élete jö,endő 
célját, hanem foglalja el a szabad pályákon is az (ít rnegt!lető poz•

ciókat. A módszeres értekezletet vezető Baláz~ 'Piri Lajos mb. i~az
gató hangoztatta, hogy az iskola végzett növendf.kei legnagyobb réSJ.t 

arra a pályára mennek, arnelvre az iskola előkésziti őket. 1\léhánv ki
'·étel is akad, de nem tarthatjuk szerencsétlellSé~nek. ha néhány ;ehet
séges növendék elhelyezkedik a tisztviselő pályán. Vr. 'Vitéz 'Pethi; 
Gndre lanügyi titkár meglátogatta a róm. kat. polgári fiuiskolát és 
teljes megelégedésének adott kifejezést. 

A gyöngyösi Mükedvelölc 100 szereplö, el adják elő m<Írc.2 S-től 
ápr. 8-iR a Passiót. 



Ovöna:cyFJsi . Katoliku& Tudósiló 13 
-----------------~--~----------------------

Jön az örök titok l Ápr. 1-~-4-ig a (iyóná&i titok ált:l~zatána/e 
megragadó e rejli filmátdolgozását láthatják hiveink. Szent é.vi filmünk l 

A Katolikus Legényegylet f. hó 20-án tartotta évi rendes 
közgyülését. A· tisztujitás során Kanyó Imre voll' elnököt· :vála&ztottá/e 
meg elnökk,é. A tisztikarban Lasz/au jános pénztáros és :Jjohnert ]á
no., atyamester személyében történt változás. 

A Felsóvárosi lfjusági Egyesület f. hó 15-én a nemzeti ün
nep alkalmával kettős házi ünnepséget rendezett. Az egyesület tagJal 

szép számmal gyültek össze. hogy méltóképen hódoljanak a nagy már
ciusi hősök emlékének. Ez a nap szokott lenni minden évben a bú

csúzás napja is. Ugyanis a tavaszi mezei munkák megindulásával az 

egyesület bezárja kapuit őszig. A nvár folyamán csak vasár- és ünnep
napokon vannak összejövetelek. 

A felsővárosi áll. elemi iskola szívgárdistái márc. 27 -én Kö
l1ér Izabella tanítónő w~zetésével szépf'!n sikerült ünnepséget rendeztek 
a Kuhurházhan. 

Dr. Deák lános tábori főesperes, alezredes-lelkész márc. 21-én 

lelkigyakorlatos szentbeszédeket tartott a gyöngyösi helyőrség tagjainak· 

Pajkos Lajos hitelszövetkezeti igazgatónak sok évi eredményes 
közga1.dasági tevékenységéért a Pénzügyminiszter elismerését fejezte ki· 

A Szent Bertalan egyházközség képviselötestülete őszinte örömmel kö

szöntötte legutóbbi gyűlésén a magas elismeréssel kápcsolatban az 
~gyházközség pénztárosát, akinek a Szentkorona Ház megvételével kap
csolathan is sok hálával tartozik. 

A Föegyházi Énnekkar vezetősége ezuton hozza a nagyér

demiJ közönség szives tudomására, hogy aki el szándékozik menni az 

~nekkarral, mint kisérő, Székesfehérvárra, jelentkezzék Zilahy jános 
pénztárosnál (Tisza István út l O.), aki egyúttal felvilágositással is szol

g;íl az érdeklödöknck, A kisérök éppen olyan 50 '', 11 kedvezménnyel 
lJtazhatnak mint a dalosok. 

A rk. felsőmezőgazdasági iskola növendékei március /5 -én a 

J.: ultúrházban rendezett igen szép ünnepség keretében emlékeztek 

meg az 1848 .. as eseményekről nagy számú szülő és az iskola barátai
nak ré3Lvétele mellett. A Himnusz eléneklése után az ifjúsági szónok 
igen ügyesen kapcsolta a 48-as eseményeket csonka hazánk jelenlegi 
\'iszonyaihoz, Majd az intézet szavalókórtua és énekkara emelte hatá-
sosan a1 ünnepi han~ulatot. Egy szavalat és egy melodráma után az 
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iskola 8 tanulója magyar táncot adott elő nagy sikerrel. 
utolsó száma Somogyrxíry Gyula: Utolsó számyesapás 
felvonásos darahja volt. 

A műsor 
. " ctmu egy 

A gyöngyös-felsővárosi hivek a Szentév emlékét méltóké
pen örökítik meg. Visáraitak 6 emlékkelyhet, 3 cibóriumot : részint 
egyesületek, részint magán s7emélyek ajándéka 7 20 P értékben, to
v,bbá 78 méter templomszőnyeget ll 00 P értékben, készül négy új 
gyóntatószék és előkészületben van a szentély és az egész templom le

rakása m9zaik-cementlapokkal. 

A gimnáziun~i ifjúság márc. 12-i hangversenye komoly 
sz(nekben domboritola ki az eucharisztikus magyar szentévet. 
Ez a hangverseny nyitja meg évek óta a város márc. l 5-i ünnepségeit· 
A szülők, a tanárikar és a tanuJók családi ünnepe : mindenki itt van, 
mindenki örül. Mele~ lelkekre talál az öregdiák-szónok. Ebben az év
ben Herédy László 1itelint. igazgató ünnepi szónoklata csillogtatta 
meg a diákszemeket. A több mint két órás ünnepély és a l ').j ujabb 
iskolai ünnepély értéles szentévi vonatkozásai voltak a töhhi szép 
számon kivül -·- '"R_eJiczky (iy. Tiboldi: Steiatyánk, l ... tván király
hoz szavalókórus, S:ent István Intelmeiből az előszó és a tizedik 
parancsolat, Kesner -Heróde.'l: A magyar dal c. melodrámája h 
Szakkay Endre V/ll. oszt. tanulónak logikus történelmi tudást, val
lásos lelkületet finomm kidomboritó ünnepi beszéde, 

Husvétvasárn1p és hétfőn Sik Sándor : Szcnl /.f(tván király 
c. eucharisztikus évi drámáját adják elő a ginmáziumi Mária kongre
gáció növendékei. Jegyek előjegyezhetök mindkét plébánián és a szer
kesztőségben. 

-------M o--,---~ s z-111-
PELVÉTELEKJi 

BardóczyésTözsér 
f6nJk.,észeknél l 

HA N ISZ 11 

TÉR 8. •· !.' 
Féoykéll6z6gépek, fil· ij, 
rnek, az összes foto , 1 
eikkek lt!golc óbbau 'l 
besa.ere~hetl5k. Arnalőr lj , 

fe!v6te1Eit a legnobben, • 
~1akszerlen kidolrc&zuk l~~- __ i i: 
i ! ' •• .•!.- --·-=---~------ .. 

Hagyrédén március 3 6-i~ 
fényesen sikerült eucharisztikus lri-

duum \olt P. Thun filhin ferenc

rendi atya vezetésével. A triduum 
fénypontja a szombat esti gyertyás 
szentségi körmenet volt. A. templom 

tOJ·nyáJ<11 messze vilá~itó hatalmas 
\'illan y kereszt hirdette a nagyrédei 

hiv~k missziós ünnepségeit. Kb. 
1 OOO s1.. gyónás és 1300 sz. áldo-
7 ;Ís ,.,lit .1 1 nap a l att. 
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A Szent Bertalan egyházközség 

• ll • 

anyag• ugyet. 
Az l 936. év telén egyházközségünk képviseletében és nevében, 

prépost-plébánosunk és bori Borhy György világi elnökünk vezetése 
alatt, néhány tagú bizottság felkereste az akkor Gyöngyösön tartózkodó 
Temesváry Imre országgyülési képviselönket és arra kérte, hogy a föld
mívelésügyi, valamint a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrtól ·nyo
masztó adósságokkal küszködő egyházközségünk részére néhány ezer 
pengő segélyt eszközöljön ki. Egyházközségünknek a Szentkorona Ház 
megvásárlásából kifolyólag vannak tartozásai, amelyek után évenkint 
jelentős kamatot kell fizetni és igy a Ház egyelőre csak részben tudja 
szolgálni azt a célt. amelyért megvásároltatott 

A kérelmet írásban terjesztettük a minisztériumokhoz. A vallás
és közoktatásügyi mamszter úrhoz elküldött kérvény három hó
nap lefoq~ása alatt vissza érkezett azzal a végzéssel, hogy fedezet hiá
nyában kérésünk teljesíthető nem volt. A földmívelésügyi minisztérium
ban azonban Borhy György felsőházi tag, egyházközségi elnökünk és 
Temesváry Imre képviselőnk támogatásával kérésünk eredménnyel járt 
és 1.600 P segély kiutalásáról kaptuk meg az értesitést. A segély az
zal a céllal lett egyházközségünk részére kiutalva, hogy ·azt kamatos 
banki tartozásaink törlesztésére fordítsuk. 

A folyó hó 19-én megtartott egyházközségi képviselőtestületi 
gyülésen jelentette be prépost-plébánosunk az örvendetes hirt, amelyet a 
jelenlevők egyhangú lelkesedéssel vettek tudomásul. A segély összegét 
a minisztérium feltételei értelmében be kell kebeleztetnünk a Szentko
rona Házra, továbbá elidegenitési és terhelési tilalmat kell arra ráve
zettetnünk. A segélyt azonban, ha egyházközségünk abban a kelle
mes helyzetben lesz, - bármikor vissza lehet fizetni és igy a bekebe
lezést, valamint a terhelési tilalmakat le lehet töröltelni a Házról. Az 
elnök által elrendelt névszerinti szavazásnál kitünt, hogy a jelenlevők 
tulnyomó része nem tartja slúyos feltételnek a Szentkorona Ház telek
könyvi megterhelését és arra a terhelési és elidegenitési tilalom ráve
zetését. 

A segély összege már itt is van. csak még néhány formai kér
dést kell elintézni és egyházközségünk az 1600 pengöt felveheti, 
hogy a banknál fennálló tartozása csökkentésére forditsa. P. L. 

Né1y k6zépiakol't 
Hungária-könyvnyomda. 

vé1zett fiút tanulónak felveaz a 
Kezdéi fizetéa heti 4 P 
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*F élmilló eucharisztikus jelvényt viselnek már a ma~yar 

hivek ! 
'r:e már vásároltál~ ? És 
Vásárold meg a jelvényt 

a képeslapsorozatot ismered ? 
a plébániákon, vagy a legközelebbi 

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

--·- -------------- ·---·· --------

Kdrosztény báziasszon.vok figyeimébei 
Tisztán kezelt, 

eredeti étel- e c e t 
napi áron állandóan kapha!ó! 

Pontos~ ki szaigáJási 
S1.olid árak 

NOVOTNY ALAJOS Szent Bertalan u. 9 

Gyermekének örömet, önmagának SZ A D Ó BAZA. RT 
megelégedés& akar szerezni? Keresse O 

fel a a harMo&c ,..,"'p'omilval .. ,..,mh"", 

abol mindenféle GYERMEK JAT2K ot a legn3g}ohb vaJaszteliban é4 a lt-!g· 
olcsóbban •ehet. Rakt•ron tartok !~at imakönyveket Ciir:os és izJé.;t>s ~il· 
tésekben. Fa, gyöogy, kókusz. f:!Yi\~lnhlz olva~ókat es más Pgn•h k•"IO'· 
tárgyakat nagy választékban a lt!lfolc,óbb arat.on. K•'rt>m a n. P. ~özö••:·~~ 
támoga&áaá& es a kirakatom szives m~·gtckirJt~'!!ét ahol mir dil! n 1»6!1l.iiihh 

éa lelszebb játéokat szemléiht:Hi. Tit-~zte1etlel a SZA BÓ BAlA!{ 

Mielött butort vásárol, 
keresse fel gazdagon 
felszereJt raktáramal ! 

Temetkezési vállalatom minden igényt kielégit 

Smóling László 
asztalos meater butorraklára 
és temetkezési vállalata. 
Gyöngyös, Kossuth-u. 23. 

Telefon: 330. Alapittatott 1867. 
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8zt. ~rzsébet t~mplommal szemben 
legjobban: legolcsób ban: 

füszer árú t, 
cse01ege árút 

Pompuh Mihálynál 
szerezhet be. 
Egy próbavdsárlás ós 
meggyőződik róla! 
Pontos kiszo1galás! 

Cserján IJDre 

Szolid árak ! 

.. -----. --- -------- -----

-·- ----- ------- ---- -- --------------------- - - ·-- -

"5ZEHETET" gJógpszsrtára 
Yacbott Sándor n 6, szám. Telefon: 29 ___ --_-------==== 

Egylliílmegyei Takarékpénztár r. t. 
Eger-gyöngyösi fiókintézete 8.vöngyös_ 

T elefon : ~~O. Telefon : 230. 
Ll·eelflnyru•ebh fel 1etelek mellett foiyósit 
kOicst"mökd, vállalkoláRokat financiroz. M
ulal:isokar gvorsan és olc~Zón teliesit. 
Betéteket knnyvec'\kt~re és folyószámlára 
elfogad és lrgkt'dvezflbbr.n kama:oztat. l 
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Pannónia-száll ó 
Budapest, Rákóczi-út 5 
Elsőrangú szall0. - Videki 
fö,iszlel~nd,\ paps~g es k~:esz-

Szobaárak: 2 ágyas 9-töl 
20 pengőig, l ágyas s· pen· 
eötöl 12 pengOig. 

tény urak r~gi, jotllrti t-i étlkozc'l
helye a fővaros köz~ppon!iabdn. 
A legmodernebb fels,erelé~ s r:i
gyogó tisz'asag. FUrdó!<. H1deg 
és meleg viz minden ~zob~bdn. Ez árakból a GyOn~yosi 

Katolikus Tudósító előfize
tOinek 20 százatéK kedvez· 
meny. 

Szöl6- előnyös áron 
vesszők, beszerezbelök 

gyümölcsfák, Ó 
az összes bevált SZAB GYULA szőlö~elepén 

Gyo·- LNG"OS jobbfajokban • 

Vida Kálmán Hevesmegye le~régibb cukrász
dája szakmáb1vágó elsör~ndü 
dolgaival vezet. 

Alapitva 18j2. Gyöngyös, Főtér 

Magy. kir. Dohányáruda 
HANISZ TÉR 10. sz. (Főtér) Gyöngyösi Bank 1nellett. 

-----

Kiváló minőségű bel- és külföldi kü
lönlegességi szivarok, szivarkák és do
hányneműek a legnagyobb választék-

ban ka h:a~tó:k~! -----======:: 

Kováts Jenő 
divatárú és kézimunka üzlete: 
Haaisz-tér 19. sz. Orszáezászfó mellett 
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-.-.--~==-:::-:-.. -:-::. --=-... - ·=--~---.. --l!i--·••iiif••-iiii~~~iiiiiiiiii i. Fischer József A l a p i t v • : 1~84 ben.. l 
vaskereskedő úYGNOYDS K U N SA Y BÉ L A 
(volt • Han~ya" vas- osztály) mézeskalácsos és 

fállandóan nagy raktár háztar· vlaszgyertyakészitö. 
:ltási, konyhaf~lsz~relési cikkek~ l MézsDtemeny. méhviasz, 
:,ben,Vasárukt 1_pan és gazdaság• templomi eyertyák 
:!~zerszámok, kalvhá~, tűzhelyek nagy választékban ál-
i! és v;.jdászatt cakkek! 
: ( K .. h " fél d á l landóan raktáron • 
. 
1 
· u ne - e gaz as g o ö ·· 

·,. "gépek nagy lerakata! y ngyos 
1 ,. Zita királya6-atca 6. 
------------- ------------------ --

(M~tyás-király u C~J 4. SlÁifl.) 

Hungária mellett. , 
H on ez FsrsnG 
Fest e kh • az 
Mindenféle 

O l c ~ó á r a k! 

festékek, lakkok, zománcok, tubus- és gomb
festékek, ve~yszerek, szige,elö anyagok, 
há:?.lartási cikkek, kefe- és ecsetárúk és az 
ös~zes szakma-cikkek kaphatók a leenagyobb 
v á i a s z t {i k b a n. Pontos kiszolgálás. 

Fekete Pál Utóda 
imakönyvkereskedésében 

(Szt Bt::rtalan·u. 6.) 
kaphatók: 

díszkc'\tésű imakönyvek, 
c~llu !o id-, kristálycsor.t., 
bőr- é~ vászonkötésben. 

lagyon szép kiviteli Olcsó ára& I 

Edénykölcsönzés 
BALAZSOVITS edénytereslodés 

Tóth lóZSBf úri és papi szabó 
cuhai a l{'gmodernebh es leszízlésesebb kivitelben készülnek. 

Gyöngyös, Hanisz tér 2. sz., Luby-advar. 



IP-arosaink - Kereskedőink 
• 

Tóth Béla vaskere~kedé-s~ Kos- M~lr~~~. F e~enc úri f.s egyt:'muh• ~ 
suth-utca. szabósága Pap Melchizedek-utc.' 

-Bognár ~~-t~á~--h~ntes--~s mészá- 16. Öltönyük részletre i~ készül

ro~ Kossuth-u. 18. Ajánlja hentes- nek! 
<ÍrÚ készítményeit ! 

H~jagos Nándor -k~s~örű~ ~~~s~ Bardóczy József borbély és fod-
, 'k k d" R' '} ' N". l . ' ' ' d 1'1' ' aru -~res e o ozsa-ucca .:... rasz. 01 .13.)Vagas es on o a as . 

N J , f f" k k-·d,- 1·Károlv-király körut 34. agy ozse uszer eres e ese · 
Károly király-körut 32. ~---------------

-------- ---- ---- · Legúja hb modellekből a legna · 
Hegedüs János kőfaragó üzeme , , , . 
' ' k" kt' d 'h' · t 1 .. g)'obb valasztek legolcsabban Cse-es Sil' ora ara az a o IVa a mo- · 
~ött. ~pületmunkákat olcsón "·ál~ pány Imréné kalapszalónjában ! 
lalok! Sz. Bertalan-u. 

Müvészi felvételek minden idő- . · · ·-· · 
ben ,-illanyfény mellett készülnek Özv. Kóczián Elemérné dohány
Zsolnai Kovács Imre műtermében. árudája. S7t. Bertalan-u. 1 O. 

Hanisz-tér 4. 
------- ---- Dénes uriszabósága. Kossuth-u 

Galambos Sándor. Speciális ci- )-
pőjavitások és festések. Hó és sár-; _______ -~-!_~--
cipőjavitások. Szentkorona Ház.! Katona Ernő műköszörüs 

Bádogos munkáit Mayer Gyula Kossuth Lajos utca 12L 
épület és diszmű bádogos mesternél ·- - -- .. · --- -----------
végeztesse. Gyöngyös, Csárda-utca 7 sz.- Őröltessen Sz l o vencsák J á nos é • 

Elvállal minden e szakmábavágó fia hengermalm;1ban. Gvöngvil.;, 
munkát. Koltségvetéssel dijtalanul Peti>fi-l! 
szolgálok. H ivásra házhoz megvek.: 

PINTÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és 
gyógykereskedése a leg
olcsóbb bevásárlási forrás! 

Gyógvárúk és illat
szerek, betegapolási 
ku1metik;ii, há7.tartá101i 
é~ fil'Ó Cik kt>k l I.J 

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

Világnézeti tisztaságban a Nemzeti Ujság vezet ! 



Fógel Gyula 
6ra•6ves, ékszerész és lát
szerész. Eteraa, Alplae, Tellas, 
Wyler 6rák ecedárasit6fa. 

Óra és szemiive~ kiillaleK••-
sé~ek • 

•• 
Uvegcsiszol,sok. 

Telefon: 
388. Sze•iivegek recept szerlat is. 

Gyöanösöa 
Baalsz-1,1"12.0nz6cz6ss16 ••llett 

A legmodernebb 

temetkezési vállalat 

OyftnJ[yDsftn l 

HalottszáUitás, ex
humálás az orszag 
egész területén bár
honnan· bárhová !&· 

ját autómon a let-
jutányosabb áron. 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH-UTCA U. 
TELEFON H IVÓ: 31 O. 

Akar Ön 

olcs{ n vásárolni ? 
Akar On 

pénzéért jó árút kapni? 
Akar On 

me2bftható helyen előzékeny 
kiszol2álásban légzesOini ? 

Mlndezt m-egtalálhatja a 

gJi&gJ ösi Bangyiban. 
A 

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

Szives érdeklődésre a "Hanga•• 
irodijéban felvilágositást nyujtut 

Az i~razcatóúg~ 



• 

Köayv, papír 
és irószerek 
eliayl• be•••n6· 
si lorrA•a 

A Katolikas Kalturház papirkereskedése 

Pap Melchlzedek 
utca. Teleloa: 88. 

-
Z:emesuáry 

Hanisz-téri 

gyógyszertára 
Gyöngyös 150 éves patikája/ 

t 
l 

Mle16tt kalapját besze-~ 
rezne. jöjj~n el és néz-
ze meg Ozletemet J l 
Kaphatók: gyapjú és 
ny61sz6r kalapok mln-

den min6aégben l 
J~vitisok pontoean él 
szakazerBen készillnelll 

Kriszt Lajos 
Oy8n1yGs, 

Kossuth ·u l O. 

~·---

30.000.000 P. leklititi tik• 
Ez a szám jellemzi azt a kolosz

Slális tömörülést és erőt, ami a 
Katollkus NépszGvetség Onzigos 
Temetkezési PénztiregyesDiete tag· 

jalnak segélyt6k.jét jelenti! 
Mándenkinek S:Jjat érdeke, hogy 

tagja legyen az EgyesOletnek l 
Helyi nervezet az Ol'••'• 
aald •lndea kl•6~r6a..al 
OyOngyosi szervezO és pénzbeaud6: 

Kw .. claLal .. 
listya-u 14. 
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