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GYÖNGYÖSI 

KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
MEGJELENIK HA VONKÉNT 

Árvák vagyunk Atya nélkül. 
f cbruár l O-én kora hajnalban sírásra kondultak a Szent 

Péter bazilika nagy harangjai. Zokogását átvették az örök 
Róma összes harangjai ... XI. Piuc; pápa halott. 

A \i lág nem hallja többé a szelid atyai han{l;ot, amely 
könnyekbe csuklón, halk reszketéssel megszálalt többs1ör a 
rádión. Egymás~al tülekedő népeket türelemre, megértésre 
intett egy sokat látott aggastyán bölcse:;égével és minden
kit szeretettel figyelmeztetett, aki a mi összekúszált életünk 
nyugtalan és za,·art Jc,·egőjében eltévesztette szeme elől a 
megértés és sz eretet örök tönén yét. 

A halott. akinek élete az emberiség, az egész világ sorsa 
miatt volt nyugtalan, megtért elődeihez, akik a Szent Péter 
templom roppant boltivei alatt alusszák álmukat, de alko
tásai megmaradnak nekünk és a világnak, a jövőnek, az 
i'>rökkévalóságnak. A Quadragesimo Anno nagy tanításai 
mindig a fülünkbe esengenek, ameddig egy szegény, ör
vényben vergődő, meghaj~zolt, elszédített és véresre korbá
csolt ember él a világon. A ~zavak, amelyeket Szent Péter 
trónjának magasságából hirdetett, nyugtalanitani fogják az 
ember i ség lelkiismeretét mindaddig. amig ezt a roppant 
problémát a nemzetek a maguk életéh~n meg nem oldják. 
Bátor volt, er(is. nyilt és Ős7inte. Mikor mindenki hallgatott, 
ő megszólalt. A küldetés tulvilági szent szenvedélyességé
••el, a hit fehér iuásában állott a7 Egyház ormán: a fül
siketítő zsivajhan, al eszmék. sza,·ak, indulatok és tettek 
korszak<íban .az örök Péter frisseségével mutatott rá az 
egyetlen helyes utra: Krisztus utjára. amely tul és felül a 
kicsinyes szempontokon. elvez~theti a világot a kiegyenlítő
dés és a béke kapuja felé. O. maga volt a megtestesült 
szerdet. szelidsé~ t~:; Jnsag. Es önökké kellett vivnia a 
szeretetlemég, kevélység és rosszaság ördogeiveL amelyek 
felt~imadtak, hogy meghódítsák a világot . . Megharcolta 
harcát. fides intrepida ,·olt lelkében: a hitet megtartotta. 
Most elpihent. Kiment a mi nyu~talan életünkből. A világ 
népei. dc legfőképen mi ma~yarok, akiket annyira sz~retett, 
akiket annyit \Ígasztalt és simogatott lelkéw·l. hirtat~saiv<'l. 
mt>Qp·ndidt ln~kkel <íllunk mt-g c'ml~kc el(ítt. lelkünkbe 
te~ettt1k el. !JM;Ít adtunk neki is. ;ildott feh<.'l atyánknak 
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A mi~nk volt. Detken sziiJddt bár, df' a pyöngyösJ 
különleges lelki~égbe annyira beleillf"tt, mintha ez a ti1. kilométer 
távol&ág nf"m lett volna C~yöngyci~ és a nwgLoldogult sziiletési 
h el y e között. A mi érzés~inkkel rr7.t>lt, a hcgyt·k nt~pének erő
sebb temperamentuma. a harna készség, az élettc:-1 való nehéz 
viaskodás, a küzdelmekben való erős helytállá5, rnind \'érbeli tu
lajdonságai voltak. Sohasem kellett alkalmazkodnia a néphez, 
mindég vezetett. Ott volt a n~p között, minden hívét személye-

sen ismerte, mindenki ügyét magáévá tette és fáradhatatlanul dol
gozott minden egyes gyöngyösi érdekéért Mint e városnak két 
izben megválasztott országgyülési képviselője, különösen az isko
lák államositása körül helyezkedett ~zembe az állammal a gyön
gyösi érdekekért és nagy hasznára volt városának. 

Joggal mondjuk tehát miénknek. Az itteni emberek lelkisége 
nem hasonlitható más nép lelkiségéhez. Ahány nép, annyi tulaj
donság és ezektől élesen elütő a gyöngyösi nép. Azt mondják, 
törekv(), a semmiből valamit teremtő, fáradhatatlanul munkás, 
harcos és vallásos, nyakc.s és az értékeket megbecsülő nép a 
gyöngyösi. Török Kálmánban e tulajdonságok kinemesedve, kris
tályosodva voltak meg, ezért közügyi munkásságának kora, tevé
kenységének ideje gyöngyösi tartózkodása idejére esik. 

Ez teszi érthetővé azt a megdöbbenést, amit Török Kál
mán halála e városban előidézett. Lehetett látni az emberek ar
cán, ezen vihart álló erős magyar arcokon azt az elborulást, azt 
a sziklaembereket megrázó mély fájdalmat, amit most e rövid hir 
előidézett bennük. A közös bajok elleni együttes küzdelem min
dég a lelkeket összekötő kapocs volt, jelt>n esPtben bálványozott 
vezérük, mint lelkipásztoruk, tökéletesen hozzákapcsoi<>Jott lelkük
höz. Gyöngyös népét harcos egyéniségénél fogva nehéz megsze .. 
retni, még nehezebb valakinek e néppel megszerettetni magát, 
ezért nagyjelentőségü az elryunyt prelátus-kanonok és e város népe 
közölti rajongó kapcsolat. Eletében becsülték ~s szerelték a gyön
gyösiek, halála után porait is áldják. 

i--
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Szociális kérdések és az egyház. 
Bárhogyan is vélekedjünk a szőnye{l,re kerülő szociális refoHnok 

keresttülviteléne1( a mik~ntjérőL a refotmtörekvések jo~osultságát el kell 
ismernünk. A legtöbben nem felforgató céllal. hanem éppen a társada
lom héké·jének érdekében kil\'etelik a7. életet nyugtalanító problémáknak 
a megoldását. Mert azzal igazán nem lesznek kisebbek a bajok, ha 
nem Yeszünk tudomást róluk. Az sem vitatható, hogy ha a mai gaz.:. 
dasági és szociális rendszer igazságtalanságai miatt joggal elégedetlen
kedő töme~~k panaszai elől bedugjuk a fülünket, senkisem akadályoz
hatj<• meg annak a gondolatnllk terjedését. hogy a sürg(is segitséget vá
rók. csaki~ forradalmi uton szabadulhatnak ki helyzetükbőL Egyébként 
is. a mag\ at sc\~ megerŐ'iödése, talán fennmaradása függ attól, hogy 
égető sorskérdéseit haladéktalanul megoldják. 

Fontos, a nemzet egész jö, éi jét érintő kérdésekről van szó. Elin
tézésük nem me het mán> l- holnapra, hiszen a meggondolatlansá~. elha
mukodotts,íg csak ;\ithat. Akadhatnak olyanok is, akik egyéni önzésből, 
hatalmi vagy osztály,~rde'.chől hátráitatni szerelnék a megindult reform
m'Jnkát. l'V1e h lehet érteni. hogy emiatt sokan aggodalmaskodnak. Azt 
atonb:m m~Jsem hagyhatjuk s·l<) nélkul. ho5y a suttogó lélekmérgezők 

a btolikus eg v h·.\ ~r1t is oda;íllitják a reformok titkos elgáncsolóinak a 
soráLa. Pedig na~yon jól tudják. hotW az egyház - mint minden kö
rülmény.:'k közölt most j<; hi ratása magaslatán áll. Papi és világi 
képviselői mindenkor lerótták adójukat a magyar hazának, nemcsak 
vérben. hanem anyagi és erkölcsi értékekben is. A gyanusitgatók böl
csen elhallgatják. hogy mindcn időben voltak és vannak az egyháznak 
f(ip:iszlorai. papjai és világi kép·:iselűi, akik tehetségükkel, példájukkal, 
vagy két kezük mun\(ájával apJstolkodtak koruk kérdéseinek megoldá
sában. Nem fontos nekik a pápai szociális enciklikák tanítása. Gondo
san titkolják. hogy menn)'ire elitélik eze~ a levité-zlett kapitalista rend
szer lelketlen kinövé~eit, a töke és a hatalma'ikodó gazdasági kiskirályok 
kizséikmányoló eljárás;\t. Elhallgatják, ho~y a Rerum novarum és a 

QJadragesimn anno c. ki>rlevdek a m1i útvesz.tőkben biztos irányt je
lölnek k1, amelyen haladva minden t\rsadalmi osztály és minden dol
goz.ó emb~r jogos igényét ki lehetne elégíteni, 

. \lind, .. n\,j kttpju me . .{ n résúl n köz.iuvakból · . · összhan~bu kell 
hozni " i.t\·.1k t:'lu-.z~ú-;111. nmil nn t• l'e\'l:'s számu túl~azdng- <'s tt 

,·ctgvonlll.l~tnnk helúthniAIIHn lörne~e közl fennfor~ó ellent€-1 me~znv11rl· 

hogy lefekteti a j:nctk h~lyesebb elos7.t.Ís1nak követelményét . 

.. Odo 1-~~1 h:.dr11. hot<y u termelt j~vttk ~·sok méltányos~n halnw
z,.>cljunal' ,, hirtoko.·;oknt11. PllenbE-n b,1séogesen i•Jssan6k n munk~
s!llc. P t • .\· · 
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hogy hirdeti a munkanélküliség leküzdésének a szükségességét, 

.. A munkanélküliség szörnyu csapás . . . u~v l\cll ~zabálrozni a 
munkabtáreket. hogy minél töbhen munkát talfiljanak é~ f1?. élet
fenntartáshoz s:zükséges jövedelmet kapjanak .. 

hoay a családvédelmet előirja 
.. Szégyenletes és kiirtandó visszttflés. hógy a családanyák. n csn
ládapák elégtelen munkabére mialt a házi teendők és különösen fl 

gyermeknevelés elhanytt~olásrival bérmunkábn mt•nni kényszeríil
nek .. Kiilönös elismerésünket nyilvánitjuk minda;wknnk ttkik fiZI 

a bölcs és iidvös rendsurt meghono!iílották hogy u munlwbér n 
cseJádi terhekhez alkalmn:zkodil" s a család szaporon:"•stt arányúbtm 
növc:i\edik. söt rendkivüli sziiksf"giPI<>k !de.iérP. rcnclki\'iili segt>lyc
ket biztosí t" . 

f.s az osztályok közti ellentétek megszüntetésén fáradozik . 

.. Az osztályharcnAk szal\iiAnin kell az cllcnségcskedésl'icl és 1-:'YÜ

Iölködéssel és át kell változnia tisztességes és igaz:-;ágosságon ttla
puló tárgytslássá és \'ilán'l. amt•h• uj.!yan mt'l-1' nt>m az óhajtott tár
sndrtlmi hékC'. de kezdPic lehet és lwll Í:> lennie n tén~adalmi fog
lalkozúsi á!o!rtk t.·~yütlmííl\i'ldést> fel<' vezPIÖ utnak." 

Elhallgatják mindezeket, mert maguk sem merik hf"Yallani. hogy 
éppen az egyház tanitásainak a semmibevevé!le, a Kris1.tustalan t-let, a 
keresztény erkölcs lábbaltiprása juttatta lejtőre a7. ~mberiséget. 

A rágalmazók arra számitanak. hogy a katolikus tábor na~yrésze 
nem olvas katolikus ujságot. folyóiratot és könyvet. ahol szoci;\lis kér
désekben az egyháznak annyi bátortollú tagja me~n) ilatkozik. wk;:m 
nem ismerik a katolikus munkás- és ifjusá~~m·~rvezPte~ c~lkitüzéseit és a 
szociális kérdések megoldására Yontko7.Ó munkáj.ít. at egyházi \·agyon 
szociális célokért hozott áldozatait, a papság önfeláldozó kariktativ mun~ 
káját, de annál inkább ismerik az emberek feled~kenyséRét. Többek 
közt, bizony milyen hamar elfelejtettük, hogy a zsidó Hellem és tér~ 
foglalás ellen a katolikus klérus több kiválósága a mainál sokkal koc-
kázatosabb időkben küzdött és a katolikus néppárt a ma hangoskodókat 
megelőzve tŰlle zászlajára a keresztény ~lemek gazdas;ígi megerösitésé. 
nek a programmját. 

V ádaskodni mernPk. mPrl tapasztalták elégszer gyáva meghu
nyá:s?kodásunkat. Láttitk sok~~7.or, hogy mi katolikusok alig-alig azono~ 
sitjuk magunkat egyházunkkaL Mintha csak a papok alkotnák azt, 
akikre azután a megYédésének a kötelezettségét is átháritani s1.eretnénk. 

Sokaknál talán azért találnak hitelre a gyanusítgatások, mert az 
egyház nem fogja vitorlájába a szélsőséges és túlzó áramlatokat, hanem 
nagyon helyesen, az alaposan átgondolt, a nemzet összes érdekeit te
kintő, az egyetemes katolikus célokat szem előtt tartó, veszedelmes 
megrázkódtatásoktól mentes átalakulásoknak a hive. 
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Az egyház nemcsak hogy nem állhat szemben a szegény és el

hagyott népréte~ek johb sorsát előkészítő intézkedésekkel, hanem Krisz

tusi küldetésénél fogva, egyenesen elősegiteni tartozik azokat. Tisztá

ban van vele. hogy lsten országának épitgetését már e földön meg kell 

kezdenie, az emberek helyesen fölfogott boldogulásának elősegítésével 
is. V égsö célja az emberek el kalauzolása az evangélium forrásaihoz, 

de éppen azért kell kö1.elférkóznie az emberek szivéhez, bele kell kap

csolódnia napi kérdéseik megoldásába. anélkül, hogy az örök célból 

és erkölcsi tanitásaiból bármit is feláldozna. 

Senki se várja azonban, hogy az egyház szociális téren aprólékos 

politikai programmot adjon, mert az nem az ö feladata, de amint lát

tuk a pápai enciklikák általános gazdasági- és társadalomerkölcsi el

veket adnak és kifejtésüket, megválósitásukat szorgalmazzák. Egy kato

liku• szellemű kormányzat feladata lenne ezekböJ a tanításokból le

szűrni azt a maximális programmot, amely a közjó érdekében megva

lósítható és kijelöli az utat, amely az adott körülmények közölt járható. 

És mi lenne a mi teem:lönk ? A katolikus felfogás és szellem ér

vényesüléséért küzdeni minden téren ! T ámogatni azokat, akik Krisz

tussal tartanak, harcolni igazunkért és eszméinkért Az egyház által 

ajánlott út, a keresztény erkölcsi elvek győzelme meghozza az igazsá

got és megnyugvást. Mert a világnézetek harcát egy időre eldöntheti 

ugyaa az egyik vagy másik fél felülkerekedése, de nyugvópontra csak 

a Krisztusi szeretet, a mindenki jogos érdekét szem előtt tartó jóakarat, 

a szociális felelősségtudat, egyszóval az evangéliumi szellem érvénye

sitése juttathatja. 
[}jalázl-Piri Lajo:;. 

Amiért Prohászka harcolt . .. 
Prohászka, ha e~vctlen szÓ\al akarnók· jellP.mezni, azt monc...lhat

juk. hogy lélt!k volt. O renJithetetleniil hitt a földi lét értelméb~~l .. ~z 
éleh1P.~ a halál fel~tt \ci j,', ~' Őlelmélwn s1t~7l d hitet ;Ítöntötte:~awkha, 
ak1k közelében éltP.k. Egy ·j~les közéleti férfiú a róla irt me$Zemlékelé-

sében a követk(·i'é.ikt'l írja : Prohcí.'lz~~á"an tl lilozófu.wcíl és a hil•t'í

né/, mondjuk_ : (j mi.'l:di/cmncil Tl•tg.I.Jo"h a Mr.<;,J(/alomtlcl'elő. S::inlc 

nyersen kiáltja : JVt·mc$ak it-:ércl t:f az crnhcr, htJr.cm kenyérrel is. 
Él bátran, sz;nk -~=,L-:•::cí.::alék_o.~ rc../;>Tf1ttJII clul~ozi/c .. A 'Dtís~a.::dag 
és a Lázár 7hl~.l/ ,·1/cntétJbcn lwt(írozollan /Jázár .. mt'llé ci/It h .'l::irrlc 
erösza/eo:t mozdulallal akarja a J..:~nyer~l odaadni anna~. a/eit az i.~
leni jof,l lZerint me~i/lel .~ a~it 11 k,t>nyirtiil csak. t>mh~ri jog júulolt 
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meg.,, Prohászka fiatalsága beleesik abba a korba, amely az emberi 
szellemet a tudományba vetett abszolut hittel itatta át. E korban az 
emberek nagy tömege a töke és a gép rabszolgája lesz, a társadalmi 
élet nagy haladást mutat, de a hittől való aposztázia, a racionalizmus 
e kora nem tud kielégitő feleletet adni az élet mibe-nlétére és céljára. 
A megoldatlannak látszó problémák e tömkelegéből kiemelkedik a leg
nagyobbik : a azocialis kérdés. Ezt a problérnát, ennek az egész em
beriségre kiható fontosságát talán egyetlen magyar sem látta meg és 
érezte meg olyan csalhatatlan biztonsággal, mint saját korában Prohászka. 
Mit is mond a nagy püspök e kérdésről? 

."Lemondani mindenről, ami nagy, .<iZent b fenséges, arra az 
emberi $ZÍV nem /eépes. Unalomból, unclorhól, utálathól, lemondásból 
meg nem él. GZ a halál érzelemköre. f, milieuhe lehel a lelket rö~ 
vid időre belesodorni, de ez csak elszenderC'dés. ~ihelyt Felébred 
benne az élet ösztöne s megszáN;a az alkotás cógya, mihclyl meg
csapja a halhatatlanság szele : fölébred mámorából s romokal látoán 
maga körül, szomorkodik és .~ir.'· Miután a katolicilmus a nyugati 
országokban a filozófia, tudomány, művészet terén egyaránt ujjáéledő

ben volt s ezt az ujjáéledést a filozófiai ide~li7nHI!I és kritikai realiz
mus uttörő munkája még elősegitette: ennek a IHeguihodó mun~:ának 
volt Prohászka rendíthetetlen bajnoka. Sz{'kltí ( ~~·ula nw~n:nditöen szo. 
moru képet rajzol a századforduló arculatárél; ..tmelyet ő a materia
lizmusba fulladt liberali1musnak ne' ez. E korszak -,aJlt~ja Héhií~i-ges 
irányban támadta az egyházat és a ,·aiLi~t :; mert " bt<•likus iránylat 
népszerütlen volt, ez még jobban cli.)se~itelte a m<JkJlalizmu~ terjedését. 
Az ipari munkásság a marxismus zsákm<Ínya lett. minden katdikus 
megmozdulást ultramantanilmusnak miné.>sitetlek s a helpetet mé~ két
ségbeejtőbbé tette az, hogy a polgári n:dikalizmus valósággal ~Ún}·tár
gyává tette legszentebb nemzeti eszményeinket is. Prohászka ezz~l az 
irányzattal szemben felvette a kérlelhetetlen é~ meg nem alkuvó harcot. 
Szószékről és könyveiben egyaránt hirdette, ho~y a materializmus csé;. 

döt mondott, de hirdette megcáfolhatatl;mul s hilnny1totta tti'l is. lwpv a 

tudománynak az. a kisérlete. hogy móds.Le1ét nkok~,,·. rmjvés/t l1c s 
társadalmi fejlődésre alkalmaua. teljt·~:en IHáLavaló. kivihetetl~n. M i 
tehát az egyetlen vilá~formálú erő. ami egyuttal világnéu·t is s ami 
által a kulturcélok is revideálhatók : a kri~7tianizmw:. a kereszté,,ysé~. 
Ez az egyetlen lehető inté1mény. ami az individuahs ,:s s7<Wiillis 
ir,nyt képes összeeg\'e7tetni. He akarja bi10n~ itani. laogv e~yedul a 

kereszt,nység biztoBithatja a ioM· t:fd ,u/ren/i rcÍJ.!LI<Ína~· kielé~itf.sf.t. 
Mincl ;t7l az ~ ·kt;lc!löl f.o:. lilkt•l,; 'l 7 t' l,.,,.,.,,, ~tm i ,, kn!~lllanillnu~l,;ul 
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él, bele kell vinni a tánadalomba, ami az egyén boldogságát biztosítja. 
Meg kell teremteni a tisztességes élet feltételeit a lakásügyben, tár_ 
sadalmi és gazdasági viszonyokban, egészségügyben, az ember számára. 
Kérlelhetetlenül elitéli ésfkárhoztatja a nagy püspök azt a gyülöletet, 
amelyet a marxismus a kereszténységgel s minden lelkiség s szellemi 
értékkel szemben táplál. A magántulajdont szentnek mondja, ha ez a 
munka gyümölcse 1 ha a közjónak nincsen ártalmára. Mi a bűne a 
kapitalizmusnak ~ Az, hogy az ember, aki dolgozik, nem kapja ~·meg 
fáradsága igazi jutalmát. Szerinte a keresztényszocializmus az, amely 
a munka megszervezésével s az állam ~özbejöttével biztositani képes a 
munka iganágos jutalmát. Izzó lelkét állandóan foglalkoztatja az igaz
ságos földreform kérdése. A középosztálynak és az őstermelő osztály
nak· megerősítése áll ezzel szoros összefüggésben. Szerinte ez a két 
osztály a nemzet fenntartó rétege. 

Klasszikus tömörséggel sűriti össze ide vágó gondo-
latait. ~Az okos nemzeti birtokpolitika okvetlenül arra: törekszik, 
hogy a föld a ···'nemzeté legyen, hogy a munkás embernek joga~~ legyen 
ahhoz, :hogy földhöz jusson és spekuláció ne tolakodjék a föld,:! és a 
nép közé. Amellett vagyunk továbbá, hogy lehetőleg állandósuljon a 
birtok, az otthon, mert 1l kultura és a föld szoros viszonyban állanak 
egymással ·és mert-. baty~b·;;~ kult~~át hordozni nem lehet. Mi jól tud

juk, hogy az a nép, mely sátorban él, nemzet nem lehet, mert nincs 
háza. és hazája nem lehet, mert nincs otthona". Minden kereszténynek 
egyházával és hazájával szeml,en való kötelessége odaállani a szen
vedő, küzködő ember mellé azért. hogy az alsó társadalmi réteRek 
felemelkedjenek~forradalom nélkül. A munka intézményes megszervezése 
nélkül azonban ez csak utópia. A felekezeti türelmetlenség kiirtása ál
tal akarja a keresztény egyházakat összefogni, megteremteni a :·'szivár
ványhidat'' Pannonhalma és Debrecen között. Igy lesz a na8y püspök 
a keresztény konzervativizmus leghivatottabb képviselője. Egyénisége, 
tündöklő pályája s az irásaiban foglaltak : programmpontok, ·amelyek 

11 . l ,, , d k d . d l . h l . . d . l 
rn~,zva o~thn~rt e: ~:n:!; :i~ ·~l'. J.~p!nl, ,,.,{) "' m·n !:1 I~E K~· 

resztény embernek. 
Páli Gyula. 

ELÓFIZETÓINK FIGYELMÉBE! 
Szereleltel kérjük hátrálékos Elöfizetöinket, hogy az 1938. évi 

tartozásukat sziveskedjenek rendezni, ·valamint 1939-re is alázattal. kér
jük az előfizetés megujitását. Előfizetni lehet a Szent Bertalan és slent 
ferencrendi plébánián, az Iparosok és Gazdák Hitelszövetkezetében, 
Buday Ferenc irodájában: Püspöki-ut 2 szám. 

T el jes tisztelettel 

A KIADÓHIVATAL 
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Örömmel jelentem, 
hogy a kálvári&i dombormű stációképek megérkeztek. A kál,ária sek
restyéjében a böjti litániák alkalmával meRtekinthetők. Nag}·on szépek. 
A kidolgozása, -szinezése olyan művészi, hogy a legkényesebb illésüe
ket is kielégiti. A sze) szoros értelmében remekelt vele a Zsolnay-féle 
kerámiai gyár. Mükincsf.'khen és művészeti. dol~okban oly t'Zegény 
Gyöngyös városunk sokat nyert általuk. Eddig is messze földon hire~ 

kálváriáok még nagyobb vonzó erővel lesz a vidéki hivehe. 
Ára összesen 1570 pengő. Ezen összegre már befizettünk 1470 

pengöt. Igy a gyárosnak tartozunk még l 00 pengővel. Erre is van 
már fedezet. 

Gondot okoz most a képek elhelyezése és a munkálat árának 
összegyűjtése. 

Azt gondoltuk, hogy a kálváriára vezető útvonalon lévő négy 
stációt is beépitjük a templom kertjébe, azért, hogy a durvalelku em
berek megrongálás<itól megvédjük. De ehhez még 1270 P 40 fillérre 

volna szükségünk. Nagy összeg ez ! Ennek összeadását az utóbbi évek 
terméketlensége után nehéznek találjuk. Je reméljük. Gyön~yös 
tizennégyezer katolik_us és minclc.·11 cul/,í.HÍI érinti) dologhan ál

clozatos családja olyan reménytelen dolgot valtísithat meg, mint ahogy 
egy év alatt az 1 470 pengöt összeadta. 

Talán Slámithatunk természetbeni kézimunkás segitségre is. Gyön
gyösnek van harminchét önálló vállalkozó épitő mestere, kömüvesmcs
tere : ha anyagot adunk, ök ismert jóakaratukkal a munkálat meg,aló
sitásában segitségünkre lehetnek. Labor omni P. vincit ! A z erős akarat, 
összetartás mindent legyőz ! 

T együk kálváriánkat a leglélekemelőbb; ! 

t.'. P. 

Hitéleti tájékoztató. 

Március hó. 

Szent Bertalan plébánia. 

3. Első péntek. Előző csütörtök délutcÍn i h óráig gyóntatás. 
~e~gel 6 órától gyóntatás. A Menház kápolnájában egész nap szentsé~
tmadás. 

5. Első vasárnap. A stokott linrwpi n'nd. Fstt> (, (,rakot a/ 01. 
táre~yesület közös imaóráia. 
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15. Szerda. Nemzeti ünnep. A Szeat Bertalan templomban d. e 
9 órakor ünnepélyes szentmise a hazáért. 

19. Vasárnap és Szent józsef, az Ur jézus neveilS atyjának ün
nepe. Szent józsef nyolcada alatt a 6 órai szentmise utan litánia Szent 
J 9zsef tisztelet~re. 

25. Gyümólcsoltó Boldogasszony ünnepe. Szokott ünnepi rend. 
26. Fekete vasárnap. A Kálvária-templom bucsunap ja. 8 óra~or 

indul a körmenet a Szent Bertalan templomból a Kálváriára, ahol 
szentbeszéd és szentmise lesz. 

31. Péntek. Fájdalmas Sz űz napja. Reggel 7 órakor a temető-. 
kápolnában csendes szentmise. A Szent Bertalan templomban a· reggel 

és a délelőtti órákban gyóntatás. 

Szentferencrendi plébánia. 
Megjegyzendök az egész hónapra: 1. Minden péntek d. u. 3 

órakor nagyböjti szentbeszéd. 2. Minden vasárnap d. u. félkettő 

órakor szentkeresztuti ájtatosság. 
3. Első péntek. Reggel 6 órakor jézus sz. Szive miséje, engesz

telő ima- és és litániávaL A jézus sz. Szive-társulat sz. miséje a sz. 
Sziv oltáránáL 

5. Első vasárnap. A délutáni sz. keresztuti ájtatosság után a 
Rózsafüzér társulat havi sorsolását tartja. 

6. Első hétfő. Este 6 órakor a ferences zárda oratóriumában 
hitbuzgalmi gyülést tart az Urak Mária-kongregációja 

15. Szerda. Nemzeti ünnep. D. e. 9· órakor sz. mise hazánk 

sorsának jobbrafordulásáért. 
19. Harmadik vasárnap. Reggel 6 órakor a ferences lll-ik rend 

Sz. miséje. A délutáni sz. keresztuti ájtatossag után pedig ugyancsak 
a ferences lll-ik rend havi gyülését tartja. 

25. Szombat. Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepe. Reggel 6 
orakor sz. mise a Rózsafüzér-társulat élő tagjaiért. 

26. F eltete vasárnap. A kálvária bucsunap ja. 
27. Hétfő. Reggel 6 órakor sz. mise a Rózsafüzér-társulat meg

halt tagjaiért, a fájdalmas oltárnál. 
A hónap két utól so napján (30 ·-31) és április l-én a nők szá

mára, április 3-, 4- és 5-én pedig a férfiak számára tartunk 3 -3 na
pos lelkigyakorlatot. A lelkigyakorlatokat P. Kováts Rajmund vezeti. 

A IYÖntyöapflapöki az. Jánoa templomban. 
5. Els() vasárnap. D. e. 9 órakor s1.. ht'"!;7éd. nagymist- s7f'ntsé~

kitétellel. 
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26. Fekete vasárnap. A kálvária-hucsu miatt reggel 7 órakor 

lesz csendes sz. mise. 
A nagyböjti vasárnapokon a sz. Bertalan templomi bőjt.i beszé

dek miatt a litánia elmarad. 

HIREK. 
Török Kálmán pápai prelátus, prépost kanonok, az egri szé

kesfé5káptalan tagja, Hevcs-vármegye törvényhatósági bizottsá~ának 
tagja, Gyöngyös város dtszpolgára és volt orsz. képviselője a február 
19-re virradó éjjel fél 12 órakor, 7 4 éves korában meghalt. T emetése 
20-án délelőtt volt a káptalani nagymise után, amelyet lelkiüdvéért 
mutattak be. Gyöngyösről külön autóbuszon mentek a hi,,.ek Egerbe a 
temetésre. Gyöngyös város koszoruját Makrányi Gyula dr. helyezte el 
a ravatalon. Török Kálmán egyike volt a legrokonszenvesebb magyar 
főpapi egyéniségeknek. 1865-ben született a hevesmegyei Detk köz
ségben. Tizenhat é\·en át Gyöngyösön lelkipásztorkodott és ez idő 
alatt nagy szerepet játszott a város gazdasági és társadalmi életében. 
Az 1906-os es 191 O-es választások során gróf Apponyi Albert prog
rammjával a város orsz. képviselöjévé választották, majd amikor egri 
kaaonok lett, Gyöngyös városa érdemeinek elismeréséül diszpolgárrá 
választotta. 1926-ban elnöke lett az egri egyházi takarékpénztárnak és 
a gazdasági válság u&án sulyos helyzetbe jutott intézetet ö szilárditotta 
meg. Több jo~i és egyházi tanulmányt irt. lsmert műbarát is volt s 

művészeti kérdésekben általában sokat adtak szah·élemén\'ére. A Szt . 
.l 

Bertalan főtemplomban l3-án ünnepélyes requien volt Gyongyös na-
gyon szerelett egykori lelkipásztora lelkeüdvéért. Az összes felsővárosi 

társulati tagok fáklyákkal vonultak ki, az egész templomot megülte a 
gyásL, a forrón s1.eretö emlékezés. 

Halálozások. A, ("mher tii1ékeny. bt>teg u~rvezetét kulönösen 
t'i j' l, hd k ) l .,. o ' ., o d e 1 tt () nenez, 1 q.!. ún0s t-\'P.t.'OJ': er(•st>n mf:'gn:!clJ. rmert IS a 

télvégi hahHozások gyakOJ iak. E hón<tpban t•;bL kedves testvérünket 
kisértük sin nyugvó helyére. Köztük DomoszJón Dankó József plébá
nos földinket, volt gyöngyösi kápl•inunkat, akit hosszas betegség \után, 
életén~k .4j.jk évében, áldozópapságának 21-ik évében szólitott magá
hoz a7. Ur. Mindég szeretettel kisértük papi pályáján a me~LoiJo. 
gu hat, viszont mindég felénk sugárzott szerelele s ez a kölcsönös ro

konszenv na~~vá testi a fiatalon t>lhunvt pap iránti ~vás1un~"' -. Ke) 
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lár Ferencné, a városi közmüvek cégvezetőjének hitvese is az Úr he
náb~ költözött. Ugyancsak hosszas betegség után hagyta itt azeretteit. 
AdJon az Ur örök nyugodalmat és boldog feltámadást nekik. 

A Gyöngyösi Alsóvárosi Kat. Agrár Legényegylet febr. 
12-én estét tartott, melynek előadói Ft. P. Luptovits Kolos O. F. M., 
Ugri n józsef központi titkár, Buday Ferenc városi képviaelő voltak. 
Az ünnepséget a Gyöngyös alsóvárosi rk. egyházi énekkar számai tet
ték lelkesitöen ,·áltozatossá. Vezényelt Tarnai Gyula kántor. Az ifjak 
összejövetele vasárnap és pénteken este 6--- 8 óráig. 

Az egyházközségi képviselötestOiet a gyöngyösi róm. kat. 
polgári fiuiskolánál Dalmay Béla eltávozása következtében megürese
sedett tanári állásra Egyed Antal okl. pol~ári iskolai tanárt választotta 
meg. Az egyházme5yei hatóság a megválasztottat helyettes tanárrá ki
nevezte. Egyed Antal Gyöng}·ös szülötte, a helybeli mezőgazdaa,gi 
középiskotában érettségizett. Müködése elé bizalomteljes várakozáasal 
tekint t nk. 

felülfizetések a Tudósitóra. T udósitónk nagyon csekély elő
fizetési öss7f~gébiil tartja fel magát. F eiülfizetőinknek nagy szeretettel 
mondunk köszönetet. 5 P-t fizettek: özv. Heigel Albertné, dr. Wiltner 
S;indor, 3'10 P-t: For .. ~ács Ferenc, 3 P-t: Baranyi András, Bordás Jó
zsol. Buday f-erenc, Chinoránvi Ede. Parnpuk Mihály, özv. Völgyi 
Jánosné, Zsiga Alad.ír, !. P -t: özv. B~rna Jenőné, özv. dr. Bogdány 
Mih:ilyné, Btikki \latild. ~:r!'ek G1bor, Hidassi István, Huszár jános 
.Juhcísl !VIihály, Konc1 Lá:;,)ú, Polgár Istvánné, Schlosser já11os, Sumi 
.J á nos. 

Báró Lindelof Henrikné Ömélt<)sága fővédnöksége alatt, 
i\leiC!er S;indor esprres-pl~b.c\~os és l\1iklós Gáspár i~azgató-tanitó tá
mogatásával Csomós János kántortanitó fáradhatatlan munkával másfél 
év,·el eleliitt megszenezte Gyöagyöshalásl.On a Katolikus Agrárifjusági 
Sz.t. Imre Le~ényegylctet. Ezen legényegylet f. hó 6-tól kezdődően 
4 napos vezetőké?zÖ tanfolyamot rendezett az orszá&osan ismert nevü 

Vásároljon üzletünkben naponta friss vágású, borju·, marha
sertésbusoka t, valamint friss fölvágottakat. 

Saját gyártmányú téliszalámik. 
~ , , 

i·iUBA LASZLO ES FIAl 
GYÖNGYÖS. V."J.chott Sándor-út 26. 
n J' l 'l' l · · k f nntos nszo.g~' as, o cso ara . 

.:\1 ban t.!!; mi uiíségl,t>n vel et 

hentes és mészáros 
Telefon 160. 

Klilön nagybani árak. 

Makovinyi Zoltán füszerüzlete, Gyöngyös 
K~nvé•. ftíszn. ('~~t~mP.Ht'. liszt. tf"a. cukorka Vachott S-u. 28. 
külc'~legessé~~k. t~ks1ti; '·lad;í~ na!-'vhan. na 
1•unl.' t11ss l'<lrk·,lrk.í \ ,· .. 
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Ugrin józsef, Kalot titkár veletéséveL Ezen a tanfolyamon teirnerült a 
nélkülözhetetlen kulturház épitésének az ügye is. Az egyesület e~y
han~ulag elhatározta, hogy a mükedvelő előadásokhól me~takaritott jö

,·edelmét az alaphoz szükséges kóanyag beszerzésére forditja. 

Szerkesztöi üzenet. 

K. J. A költeményét sajnálatunkra nem közölhet juk, mert akko.

aktuális cikkek maradnának el. Egy évben ha e~~ költeménynek he 

lyet tudunk szoritani. S7t>retette1 köszöntjük. 

- ···-·-- -M·-o--v·· É s z l';! A l a p i t v a: l:i84 ben. 

fELVÉTELE,K:il KUNSA y BÉLA 
BardóczyésTözser l méze~katácsos és 

fényképészeknél l l vlaszgyertyakészltö. 
H A NÉJ SZ Mézsütemrny. méhviasz, 

T R 8. l 1 t 1 1 ·t · k 
F' ""' 6 6 k ,.1 : l ewp om ~yer ya ny •• pez g oe , 1 • J 

mek, az összes foto l1 nagy vaUas1tékban 81-
cikkek le~olcPóbban ji landóan raktéron. 
betn.erezbatok. Amatőr ' i O . 
relvételalta legnebben,! : yöng~ ÖS 

uakszer6en kidolgozzuk l l l lli Zita klrály•'·al~a 6. 

A Baroas-azövetség gyöngyösi fiókjának helyisé~ei a Szent
korona Ház emeletén. Hivatalos érák naponta 6 8-ig. Nyitva min
dennnap d.u. 5- -J l óráig. 

Az áll. Mezögazdaaági Népiskola kosárfonási kiállitási tár
gya• jutányos áron kaphaták az iskolánál: Fejérváry-utca l O. szám. 

Lehel Anta1 
kárpitos és diszitö mester. 

Vállal mindennemü knrp1tos munk~t b:lrrJlilv kivitelben, 
szolid árak nwliPtt 

Gyöngyös, Kostuth-u. 20~ 



Szt. Erzsébet templommal szemben 
legjobban: legolcsób ban: 

iüszer árát, : 
cseJDege árát. 

Pampuk Mihálynál 
szerezhet be. 
Egy próbavásárlás és 
meggyózódik róla! 
Pontos kiszolgálás! Szolid árak! 

---------------------~----
Cserján Imre - ----------- ------ -·---- . ------ - - ---- -----

.,SZEHETET" gpógpszsrtára 
Yacbott Sándor u. 6. szám. Telefon: 29 =---~~-~--:~-~~ -=--=~==-= 

Egyházmegyei 'fakarékpénztár r. t. 
Egor-g.vöngyösi fiókintézete GJöngyös. 

Telefon : 230. Telefon : 230. 
Le~elflnythebb feltételek mellett folyósit 
kölcsönöket, vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan és olc&ón teljesit 
Betéteket könyvecskére és folyószámlára 
elfogAd és lrgkedvezöbben kamatoztat. l 
- -- :....,.._ __ 
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S1obaárak: 2 ág~as 9~t01 
20 pengöig, l ágyas 5 p:!n· 
aOtöl 12 pengöig. 
Ez áraicból a OyOn~yösi 
Katolikos Tudósit0 elöfize· 
t6inek 20 százaiék kedvez· 
mény, 

B.a,tap~sl, R.tkóczi·úl 5 
f!~;;(lr .. OL ú s:~,!l lú. ·- Vid(~!( i 
l(;tiF ?'~.!l;·.l!(lti pap~.)~ és keft!:,Z· 
tény U<aK n~J!i, ji''lha1ü t·~ :·dkozó
h ·:ly t~ :i f•)v~ 10!'. kéit t; p pon q.:~ ha n. 
A le~modernebb fds i't!l"tlés s ra. 
gyo:~0 ti.~.z:a ;~·~· FrJrdök. H tdt' g 
és me: leg viz nliLd•·n no b~ b éin, 

Szö16-
vessz6k, 

gyDm61~sfák, 

az llsszes be vált 
Jobbfajokban 

előnyös áron 
beszerezbelök 

SZABÓ GYULA szölötelepén 
GYÖNGY OS 

Vida Kálmán Hevesmegye le~régibb cukrász
daja szakmáb 1vágó elsörendíi 
dolgaival vezet. 

Alapftva 1852. Gyöngyös, Főtér 
- - - - - --- . -

Magy. kir. Dohányáruda 
HANISZ TÉR 10. sz. (Főtér) Gyöngyö~i Bn!lk mellett. 

Kiváló minőségíí he!- (-s külli!idi ku- ·-...: .... : ... ,.,._.._:::.x.·•"'~:.;J) 
lönlegességi szivarok. sLi \,u Lik(-_.:. du-
hányncműek a legnagyob l, \ ;~lasltt~k-

-~~~-==---~h~an~ka.ph:_t_~~-~-.-~., ......... ~~~~-=-~~~== 

Mindennemü kézimunka szükséglct~i: beszerezheti 

Máhig Mária 
magyaroa kézimunka szalonjában. Szentkorona-ház 

(udvarban.) 

Igazi eredett népm(ív~s7.eti munkák tervezése és elönyomása. 



Ovöni!VftRi Katoliilus 1·ud6sitó • a& 
------'- --- - .. ; . _ .. __________ ------ ... --~-.:.:-.~~ .......__ 

Festékház 
Mlndenféle 

fesrékek, lakkok, zománcok, tubus. és go,nh
fe~tékek, ve~yszr:rek, szilleteló- anyagok. 
háztartási cikkek. kde· és ecsetáralk és az 
ös~ z es szakma·c1kkek kaphat61c a Jegnagyobb 
v i l a s z t ~ k b a n. Pontos kiszolgálás. 

O l cs ó á r ak! 

fekete Pal Utóda Edénykölcsönzés 
BALAZSO VI TS edenJterested6s lmak6ny v kereskedésében 

(Szt. B~rtalan·u. 6.) 
kaphatók: 

dlszkntésO imakönyvek, 
cellu'oid·, kristitycsont-, 
bOr· é11 vá'\zonköPsben. 

Mityés kirily utca 4. az. 

I&&JOD Sl6p kilitell Olcsó 4rai l 

Disztár~yak, márkas porcellá· 
nok, zoméncedénvelc. háztartási 
ci 1, ke~. Nészejándékokban 
nagy raktár. Szolid árak l 

Pontos kiszoll!álás l 

Mielött butort vásárol, 
keresse fel gazdagon 
felszerelt raktáramal ! 

Temetkezési vállalatom minden igényt kielégit 

Smóling László 
asztalos meater butorraklára 
'- temetkezési vállalata. 

Telefon: 330. 
Gyöngyös, Kossuth-u. 23. 
Alapittatott 1867. 

, 
Epitési és tüzelőanyag legolcsóbban 

Kovács K .. József 
cemeatá .. agyár,baa •zerezhetö be. 

Gylqyö•, Fölér. Telelo .. ttl. 



~.~~----·~~~----~J~O-Jz!~·-!ll~-•-•-•J_K_a_to_l_lk_u_a_r_a_d_ó_e_lt_ó. __ ~---------

lp~ro~aink - Kereskedőink 
:-tóth -&,i~J·J~~~sk~reskedé~; K~s~_MÖiná;: Fe-re~ i: -ú~~-~; ·egy~~~~ h;--

-- • t 

suth-utca. 'szabósága Pap Melchizedek-utca 
'Bognár la-ván hentes és mészá::l6. Öltönyök részletre· is., k~szü·l
·ros Kossuth~ u. 18. Ajánlja hentes- ~nek! 
árú készítményeit ! ________ . _____ ,;. _____ " __ :.:. ----'--=--- __ _ 

.. ---·- ------------------
.Hajagol Nándor köszörűs és kés- Bardóczy József borbély és fod-
árúkeresked0 Rózsa-ucea 2. rász. Női hajvágás és ondolálás! 

.. ,_Na~ry-Józ~~f · füszerkeresk~dé-s~: Károly-király körut 34. 
Károly király-körut 32. !-- --------------

-H_ ---dO -Já-- k"f , " ----- Legújahb modellekből a legna-
ege 1 nos o arago uzeme. , , , . 

és sírkőraktára az adóhivatal mö- gyobb valasztek legolcsobban Cae-
gött. t:.pületmunkákat olcsón vál-,pány Imréné kalapszalónjában f 
lalok! ______ J ;Sz. Bertalan-u. 

Mllvészi felvételek minden idő- 1--------- - -- - - · · • ·- - --

ben villanyfény mellett készülnek Özv. Kóczián Elemérné dohány
Zsolnai Kovács Imre mütermében. árudája. Szt. Bertalan-u. l 0. 

Hanisz-tér 4.'------- - - ------
- -Dénes uriazabóaága. Kossuth-u. 

Bido~ros munkáit Mayer Gyulai J 27. 
épület és diszmü bádogos meaternél K t E ., "k" " .J 

' G .. ·· C , d 7 ' a ona rno mu oszorus vegeztesse. yongyos, sar a-utca sz. . 
Elvállal minden e szakmábaváaó Kossuth LaJos utca 12~1 
munkát. Költségvetéssei díjtalanul · ----------------------
szolgálok. H ivásra házhoz megyek. J S • 'kl .d u· , · R d If _ _________ pany1 . uto a Jvara u o 

Ö • J , , órás és ékazeréez Gyöngyöt, 
. rolteasen ~zlovencsák J~nos "es Kossuth-u. 15. Nagy raktár 

f1a hengermalmaban. Gyon~~01•'zaeb- és karórákban (Doxa, 
___________ P_e_to_f.....:1:_=u. Omega, OLMA, Cláró, Zenith, 

• ". , ;stb.) ébreeztö-, asztali- (Bim-
CsuDa S'ndor no1 szabo. lz- bam W eszlminater) és fali 

léses, els<Srendú m~nkás, főleg pon-·órákban, valamint ezOat- és 
tos és becsületes kiszolgálás. 'arany árukban. 

Gyöngyös, Széchenyi-u. 3. 

M'rton könyvkötészet. 
· Hanisz-tér 8. 

Bogdány Lajos kéf)esitett kő
műves mester, Gyöngyös, 

Tisza István-u. 32. 

Szánthó Sándor uridivat szabó; Móczer Gyula, Kossuth-u. ll :: 
jókai-utca 15 szám. Könyvkötészeli munkák izlésest-n ! 

-· 



Fógel Gyula 
6ramüves, élu•erész és lát
•zerész. Eteraa, Alpiae, T elias, 
Wyler órák eoedárasltója. 

Óra és~•zemiive~ kiilöalege•-
ségek • 

•• 

Telefon: 
388. 

Uvegcslszolások. 

Szemüvegek recepl •zerlat ls. 

Gyöngyösön 
Baal•z-16rl2.0nz6.rz6•zl6 meUett 

A legmodernebb 

temetkezési vállalat 

OyftnJtylislJnl 

Halottszállitás, ex. 
humálás az orszig 
egész területén bár-

l honnan·bárhov' ••· 
ját autómon a let-

ll jutényosabb éron. 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH-UTCA 9. 
TELEPON HIVÓ: 310. 

Akar On 
olcsl.n vésároini ? 

Akar On 
pénzéért jó árút kapni? 

Akar On 
megbizható helyen el~zékeny 
kis70IRélá~ban •é,. ze~ c Ini ? 

Mlndezt megtalálhatja a 

gyöngyösi Hangyibani 
A 
HANGYA 
árúi megbízhatók, 
naponta frissen érkeznek. 
Rendes havi vásárli»knak 
kedvezményt ad. 

Szives érdeklődésre a .,Hangya'' 
irodAjában felvilágosilást nyujtuak 

Az irazgatóséc. 



~~.--·-nri~-~d~--------a~·~z!~!ll~-~•-•-•--K~•-to_l_lk_u_a __ ra_d_6_•_1t_ó~·~---------

lp~rosaink - Kereskedőink 
:-tóth -~~,i~···-=·~-~sket·eskedé~; K~s~.MÖiná;: F ere.; c-: -ú~:~--~; ·egy~~-~~ h;· 
s~th-utca. ;szabósága Pap Melchizedek-utca 
'Bognár la-ván hentes és mészá~: 16. Öltönyök részletre· iif-. készü·l
·ros Kossuth--u. l 8. Ajánlja hentes- 'nek! 
árú készítményeit! ___________ . ____ .:, ___ .. __ ::. -~--"----· __ 

- -----~- ---------------------- , . 

. Hajagoe Nándor köszörűs és kés- Bardóczy József borbély és fod-
árúkeresked0 Rózsa-ucea 2. rász. Női hajvágás és ondolálás! 

.. ,.Na;;-Jó~~~f · fűsze;ke;·~sk~d~-s~: Károly-király körut 34. 
Károly király-körut 32. !--· ---------· --

-H. ----dO-J.- k"f .-.-. ------ Legújahb modellekből a legna-
ege 1 anoe o arago uzeme • • • . 

és sírkőraktára az adóhivatal mö- gyobb valasztek legolcsobban Cae-
gött. t..pületmunkákat olcsón vál-,pány Imréné kalapszalónjában r 
lalok! ------· ;Sz. Bertalan-u. 

MOvéazi felvételek minden idő- 1------- -- -- · • - - -- ..... - ·· .. _ 

ben villanyfény mellett készülnek Özv. Kóczián Elemérné dohány
Zsolnai Kovács Imre műtermében. árudája. Szt. Bertalan-u. l 0. 

Hanisz-tér 4. -----· - .. -----
. Déne• uriszabóeága. Kossuth-u. 

Bádogos munkáit Mayer Gyulai · 27. 
épület és diszmü bádogos mesternél K t E .• "k·· .... 

• G .. .. C • d 7 ' a ona rno mu oszorus 
v~eztesse. yongyos, sar a-utca sz. . 

Elvállal minden e szakmábaváaó Kossuth LaJos utca 12l1 

munkát. Költségvetéssei díjtalanul - -···---------------------
szolgálok. H ivásra házhoz megyek .. S . 'kl 'd u· , · R d If 

---------------- panya . uto a Jvara u o 
Ö • · S • . óráe ée ékazeréez Gyöngyöe, 

rolteaeen zlovencsák Janos es Koseuth-u. IS. Nag kt • 
f. h l •b G .. .. Y ra ar 
ta engerma ma an. yon§~05•'zeeb- és karórákban (Doxa, 
___________ P_e_t_of_;•:.~u. Omega, OLMA, Cláró, Zenith, 

• , . • ;etb.) ébreeztö-, aeztali- (Bim-
Ceama Sándor nőa szabo. lz- bam, W eaztminater) ée fali 

léses, elsőrendü munkás, főleg pon- órákban valamint ezOat- éa 
tos és becsületes kiszolgálás. 'arany á;ukban. 

Gyöngyös, Széchenyi-u. 3. 
--------------
Márton könyvkötészet. 

· Hanisz-tér 8. 

Bogdány Lajos két>esitett kő
műves .mester, Gyöngyös, 

Tisza István-u. 32. 

·-----·-· ---- ----· 

Szánthó Sándor uridivat szabó; Móczer Gyula, Kossuth-u. ll:: 
jókai-utca 15 szám. Könyvkötészeli munkák izléseseon ! 



Fógel Gyula 
6raaaüves, ékszerész és lát
•zerész. Eteraa, Alpiae, T elias, 
Wyler 6rák e~edárasit6ja. 

Óra és~szem.üvec külöaleges-
ségek • 

•• 

Telefon: 
388. 

Uvegcsiszolások. 

Szem.iivegek recept szeriat is. 

GyöngyösÖD 
Bamz-161' 12.0nzá.rzá•sl6 aaeUett 

A legmodernebb 

temetkezési vállalat 

GyftnJlyöslJn ! 

HalottszáUitás, ex. 
humálás az ország 
egész területén bár-

' honnan·bárhovi !a· 
1
1 ját autómon a lea
, l jutányosabb áron. 

ll 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH-UTCA 9. 
TELEFON HIVÓ: 310. 

Akar Ön 
olcsGn vásárolni ? 

Akar On 
pénzéért jó árút kapni? 

Akar On 
megbizható helyen el~zékeny 
kis70IR81áf'ban tél-Ze!'Cini? 

Mlndezt megtalálhatja a 

gyön&Jösi Hangyibani 
A 
HANGYA 
árúi megbízhatók, 
naponta frissen érkeznek. 
Rendes havi vásárl()knak 
kedvezményt ad. 

Szives érdeklődésre a .,Hangya•• 
irodájában felvilágosítást nyujtuk 

Az i~azgatósác. 



-

l 
l 

Régi 
bútorok 
jutányos Hováts Miklós 

Elsőrendű 
épület

munkák. 
lzléses 

stilusbu
torok. 

• • , l 

Javltasa i 
és ! 

modern j 
átalakí- 1 

t ása 

lalpari sza~ iskolát végzell 
asztalos mesler 

Gyöngyös, Jókai-a. 11. 
Legjutá· 
nyosabb l 

árak. VIdéki m~grendelÁH~ket ls pontosan eszközöl. 

vit.éz Szigeti Gyula 
étterme és száilodája, Gyöngyös 

Kossuth-a. 4. 
Az étterem uj szárnnyal bövült. 

Kitünő házikoszt házhoz ·szállítva. Mérsékelt árak • 

m .... •... ..._._ ..... -~......-v-.-..·-----~.- . . .._ ... --
PINTÉR BARNABAS 
Szent Antal-drogériája és Gyógyárúk és illat-

dé szerek, betegápolási 
gyógykereske se a leg- ku7metikai, háztartáli 
olcsóbb bevásárlási forrás! és fotó ·cik_k~k l • 

~ 
Miel6tt kalapját besze-
reznt, jöjjön el és néz
ze meg Dzletemet t l 
Kaphatók: gyapjú és 
nyúlszőr kalapok min-

den min6aégben l 
Javitisok pontot-an éa 
szakszerlen készlinelit 

Kriszt Lajos 
Oyöagyös, 

Kossuth ·u l o. 

l Fischer József 
;va'- ke~e~ícedö &YftNOYöS 

i; ("·. "Hangya" vab·O~l.tály) 
13!1and6an nagy raktár háztar 
1 tási, konyhafelszerelési cikkek
l ben,Vasáruk, ipari és ga~dasá.,, 
~zerszámok, kályhák, Ulzhelyek 

és vadászati cikkek! 

"KDhne"-féle gazdasáll 
gépek nagy lerakataJ 
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