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Magna Domina Hungarorum 
Magyarok Nagyasszonya. 

Vihar előtt a gyermek anyjához fut s ha künn az elemek hábo~ 
rúja tombol. benn a családban szelíd assmny mellett csendesedik, tom
pibb lesz a félelem. Éde;anyánk közeléb~n. kicsikorunkban is megnőtt 
a bátorságunk s alig gondoltunk arra, hogy az Ö karjai gyenge, női 

karok, hanem oly megnyugodva tudtunk hinni, hogy ha valaki, akkor 
ö az, aki megvéd minket. 

A magyar család viharzónába került most. Észak felé, ahol élt 
egy nép ,me l y nek m'>sol ygó5 cserkészfiait úgy megszerette ez a rab, kis
orszá~. észak felé mintha elszabadult volna a pokol. A háború réme 
dúl ott fenn s a béke, mint sóvárogva várt álom, ugyan merre késik ~ 

A cse!lszto:~ovai fe:Cete M íriauco1 a von~sok szomorúbbak let
tek. Mária szánja a népét s szánja a világot. .. 

Neklink is van Má··iáú. az élettől oly sokat remélt, s oly sok
szor csalódott magyaroknak. 

S mo~t. vihu előtt, amikor a holn n oly.1n bizonytalan, húzód
junk a fés1ekben össze, gvülekezzünk a N"'gvasszony köré. 

E ~ekben a terhes időkben nyerjen új fényt a Ma~yarok Nagy
assfonvának kultusn. 

Po:·ladó hős,)k ~~e~1t öröbége e1.. öröksé~. m1 e nép szivében 
mindig élt, minek nyoma látszik lobog<)nkon. pénzeken, a lelkekben 
azonban néha megkopott. 

Magányos nép \'oltunk és ide~en. Dacos és büszke fajta. Sokan 
gázoltak már v~gig rajtunk Sokan nem szereltek és nem szeretnek, 
félnek tiilunk. sokan gyűlülnek. Azt se bánnák, ha eltünnénk a törté-
nelem szinpadárc)J. . 

Kerestünk jóbarátokat. Erdekek, kö7.ös célok, várható haszon miatt 
össl.everődtünk, kapcsolatba kerültünk népekkel. államokkaL Könnyen 
pattanó abroncs azonban rninden földi kapcsolat. 
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Régen, sorsunk ezerévelötti hajnalán egy szent na~y államférfi, 
István urunk is é•·ezte, hogy elpusztul a. nép, amely védő, barát nél

kül próbálja megírni történetét. 5 a Boldogasszonyhoz kötötte a ma
gyarság sorsát. És ez a kapcsolat soha se szünik me~. ha mi kitartunk 

me ll ette. 
Töltsön el mindnyájunkat az a gondolat, az a meggyőződés, hogy 

a népek sorsát, de minden kicsi emberi sorsot is a magasságokban in
tézik. A Gondviselönek győzelemmel, vereség~el, szenvedéssel, meg

alázással terve van. 
A történelem nem a véletlenek egymásutánja. Kéz szabja meg, 

mely áldani s verni tud. 
Sorsunk fonalát a Szent Szüz it\ őrzi s alakuljon bárhogy a 

jövendő - van rólunk tudomása. 
Nekünk magyaroknak oly kevés idő jutott a békés fejlődésre, a 

gazdagodásra, a megerÖsödésre. De mégis élünk! 5 hittel higyjük, 
fogunk is élni, mert csodálatos messzeségböl vigyáz ránk a Magna 
Domina Hungarorum, őrködik a Magyarok 1\lagyasszonya. 

Nem emlék Ö csak, nem egy képzelt, kedves álomszerÍÍ lény, 
akiről hanRulatos meséket lehetett mondani letünt korok magyarjainak, 
hanem az örökkévaloság Királynéja, igazi égi nagyhatalom, ·;.fegyvertele
nül is a legbiztosabb szövetséges. 

Ezt higyjük el s vigyük át azok lelkébe, akik némileg is függe
nek tőlünk. 

Október van ... Elmult nyár után tarka lombok ideje. T ernpio
mainkban esténkint összegyűlünk. Ujjainkon megcsörren a rózsafüzér 
sok apró szeme. 

Van miért imádkoznunk. Igazságért, békéért, hogy nyugodjék 
már meg ez a lüktető, izgatott világ. 5 találjon rá a boldogság utjára 
a magyarság is. Csillapodjék a rémület hullámverése, mely határainkon 
kavarog. 

8-án lesz a Magyarok Nagyasszonyának napja. Hová jut még 
addig a világ, csak az lsten tudja. 

Egy biztos azonban ! .Rajtunk pihen Mária szeme. Óvott ezer 
évig, miért hagyna el most? 

Ha az égig is csap a háború kormos füstje, mi sokat próbált 

magyarok, mindig fogjuk az eget keresni. 

Az eget, hol T e élsz Szent Sz űz. . . Az eget, ahol már minden 
megszünik, ami földi volt s szomorú ... 

5 onnan, a túlvilág, a kék messzeség mö~ül ,, Szállj közénk és 
sírj Te is velünk -- s ha kell könnyeiddel mentsd meg nemzetünk ! ·· 
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Furcsaságok. 
A nemzetnek le~nagyobb kincse az ~let és az erő. Ezt a kincse t 

nem lehet pénzen venni, sem importálni. Elet, erő nélkül minden más 

kincsünk értéktelen rongy. Mit ér ugyanis az aranykalászos róna, ha 

nincs, aki learassa. Mit érnek szőlőhegyeink, ha nincs erő, mely le

szüretelje. Mit ér a művésztt, az ipar remeke, ha nincs kit gyönyör
ködtessen. Mit ér a torténelem, ha nincs élet, nincs erő, mely tovább 
épithesse. 

A nemzetnek legfőbb étdeke az élet és az erő. Ugyanis az an

golnak érdeke, hogy minél több angol, a németnek pedig, hogy minél 

több német legyen. A magyarnak különös érdeke, hogy minél több 

magyar élet legyen és viruljon. Sőt, nekünk magyaroknak sokkal na

gyobb érdekünk ez, mint bármi más nemzetnek, mert mi magyarok 
csak kevés milliót számlálunk. Ezt érzi a »legnagyobb mag}ar« 
Széchenyi István, midőn az apagyilkosnak is kegyelmet kiván, mert 

ezzel az eggyel is többen vagyunk. 

Deák Ferenc a »haza bölcse« azzal tagadta meg a több ujoncot, 
hogy ·a ma~yar anyák egy évben csak egyszer szülnek «. Sajnos, az 

igazság ma az, hogy a magyar anyák egy életben szülnek csak egyszer, 
sőt egyszer sem. 

A1 egyke minden betegségnél jobban pusztitja a nemzetet. A 
többgyermekes szülők szaporitják a nemzet erejét, életét, mert két élet 

helyell több életet testálnak a nemzetre. Ezzel szemben az egykések, 
kettő helyett csak egyetleneggyel ajándékozzák meg a nemzetet. Igy a 

nemzet sLámtani szabály szerint pusztul. 

Bűn a nemzet és mások ellen az egyke. A többgyermekes csa

lád 3-4 fiút állit az épitő munka rendjébe, vagy a csatatérre. Az 
egykés pedig csak egyet. Az egyke csak magáért dolgozik. Több test

vérből pedig jut a gyárba, az irodába, a szántóföldre. Háború eselén 
az egyke felmentést nyer, mint ilyen, mások védik a hazát és vérez
nek helyette. 

Bűn a gyermek ellen az egyke. Eltesped az egyetlenke. Még az 

enyhe fu\<alattól is védi szegényt apja, anyja. A sült galamb mindig a 

szájába repül. Lemondást nem ismer. Küzdeni nem tanult meg. Mit 
várhat szegénykétől a tát sadalom ? Hisz a mindennapi életben sem tud 
a maga lábán megállani. Nagyot alkotni, merészet tenni, sohdsem lesz 

a természete. 
Szülök bűne az egyke. Lehet, hogy jár a templomba az egykés, 

de szükségképen vétkezik, mert lábbal tiporja lsten törvényét, midőn 
gátat vet lsten teremtő tevékenységének. 
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Sokkal súlyosabb baj az egyke, mint aminőnek látszik. 

Egy iskolában kis számitást végeztem. Az eredmény megrémitett 180 
gyermek közül 86 gyermek egyke \·olt. Tehát 172 szülő 200 250 
magyar helyett 86 egykét hagyott maga után. 

Az egykének van még egy gyászos oldala. Meghalt az egyet
lenke. Édesanyja eszét vesztve beront papjához. Hát van lsten? Ilyen 
az lsten ! Nem merem leírni a szerencsétlen asszony káromló szavait. 
Mennyi porontya van -- folytatta -- a szegényeknek és nem azokat 
vette el lsten, hanem az én egyetlenkérneL A pap csak annyit felelt : 
Asszonyom, vajjon az lsten az oka, hogy csak egy gyermeke volt. 
Szerencsétlen asszony ekkor ébredt bűne tudatára, de már későn. 

s n. 

Hulló falevél!. .. 
1928. július 20. Ott táboroztunk a lengyel T áta·ában. Három na

pig komor volt a Tátra. Örökké felhőbe, ködbe burkolta magát. Már 
azt hittük végképpen nem akar előttünk megjelenni. De azután úgy 
tett, mint a megbékélő asszony : Hirtelen előjött, felvette magára leg
szebb ruháját s legédesebb mosolyát. Kisütött a nap s a Tátra moso
lyogva nézett ránk. 

Domb oldalban hevertünk áfonya bokrok közt. Hallgattuk a fe· 
nyők zugását, a völgyben folyó Poprád mormolását. A mellettünk lévő 
lengyel cserkész táborból hallatszódott a ''Zaraz'', a ,,tilkó·· és az el
maradhattatlan >> Prose panye . . A nagy csendben egyszerre csak hal
lottam a kiáltást: "Prose, prose druzsinowi wengerszky ! ·' Ez csakis ne
kem szól. Ott hagyom. csönd herceg birodalmát s talpalok lefelé. 

A kék égbolton ott úszik testvéri együttérzésben a fehér- piros 
lengyel s a mi hármas szinű lobogónk. Az árbócrúd alatt Páwel a 
tábor parancsnoka szaladgál idegesen. 

- - Gyere druhu gyorsan, örömet monduk. l\1ost mondta a rádió 
Warsawa, hogy valószinüleg kitör a német-cseh háború. Gyere ragad
juk meg a zászló árbócot, menjünk át a Poprádon. T Ű1.Zük le a túl
oldalon, így legalább belekerülünk a történelembe. hogv mi áll.tottuk 
vissza a lengyel-magyar közös határt ! . . . 

A tuloldalon egészen szépen látszottak a beépítdt cseh ~éppuska 
állások. A hátuk mögött ott van a duplafarkú cseh oros1lán ... 

Pawel, egyenlőre halasszuk el ezt az ünnepélyt, mondtam 
neki, talán egy kicsit későbbre, mert mint hősihalott, azért nem szerel
nék mégsem belejutni a halhatatlanságba. 

- Testvér, ami késik nem mÓiik. mundta Páwelem, de még 
t~lálkozunk valaha. 

o 
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Már JÓval elmult éjfél, mikor másfélórás menetelés után a aürü 
kárpáti fenyvesben megérkeztünk a lengyel cserkész táborba. Valami 
600 fiú volt együtt. Mi magyarok 80-an voltunk. Az őrség nagy ová
cióval fogad bennünket. Lengyel szokás szerint ölelkezünk s csókolód
zunk. A tisztikar ~gy percre elvonul. Valahogyan pedzem a lengyel 
beszédet: 

... Ti akkor hárman kiállitjátok az egész csapatot . . . éjjeli 
riadó s nyorr.követés lesz . . . a tábortól 3 kilométernyire. . . Mi 
tisztek pedig ahányan vagyunk, kiállunk örségre . . . a magyar testvé-
reink hadd aludjanak; ... a tábor területén legnagyobb csend . 
ébresztő reggel 7 -kor .. . 

Hiába minden tiltakozásunk. A tisztek örségre állanak. A kis 
cserkészek pillanatok alatt felöltöznek s teljesen csendben kivonulnak a 
táborból. Bennünket erőszakkal belenyomnak a meleg pokrócok közé ... 
az őrség lábujhegyen jár, hogy nyugodtabban aludjunk ... Reggel kel
lemes kávéillatra ébredünk. Bakkancsainkat fényesre kikefélték s még 
fényesebben mosolygó ábrázattal kérdezik: 

-- Elég meleg lesz a kávé így? 
Mi rút szibarita vázak cserkészszerütlenül isszuk a kávét a szalma 

tetején. Odakünn örömmel ujságolják egymás közt a lengyelek : 
Hál lstennek jól érzik magukat ! 

o--

De sok víz lefolyhatott azóta a Poprádon! . . . A nap éppefl 
olyan melegen süt az égen, mint akkor a Tátraalján sütött. Állunk a 
vámosgyörki állomáson. Késik a vonat. Miskolc felől idegen külsejü 
mozdony érkezik. Utána a k,JCsikon nem a MÁV., hanem PKP. jel
zés van. Katona vonat, de nem a mi legényes, Bocskai sapkás katoná
ink vannak benne, hanem négycsúcsos sapkáj ú lengyelek szállnak le a legna
gyobb csendben a vonatról. V an köztük fiatal is, de leginkább öregek. 
A perronon az iskolába menö gyerekek karikára tágult szemekkel né
zik öket. A katonák bátortalanul közelednek hozzájuk. Az egyik meg
áll egy szöke kis polgáriiskolás leányka előtt s hirtelen elkezd beszélni. 
A kisleány nem érti a szavak érteJmét fülével, csak a szivével. A ka
tona beszél hozzá : mutat magasságot a derekáig, a térdéig, melléig s 
mutogat a Kékes felé, melynek háta mögött nagyon jól tudjuk, most a 
pokol rémei dühöngenek. A szeme, az a jellegzetes szürke szláv szeme 
teleszalad könnyel ... , mondogatja : Moja Marisu, moja Marisu ... 
keresgél a zsebében. Egy ceruzavéget és két katonakávé kockát talál. 
Megsimogatja a kislány fejét s markába nyomja. 

0-

Háromhétig jöttek az autébuszon. Annyi utat tettek meg mintha 
a régi magyar hatáa·t Dévénytől Orsováig négyszer utazták :volna le. 
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Nem várta öket senki, Ugy ahogy voltak lefeküdtek s mindjárt el is 
aludtak. Csak annyijuk van, amennyi rajtuk van. Ruhájuk nedves a 
kárpáti esőtől ... egy vékony pokróc minden takarójuk ... eRy vé
kony pokróc minden takarójuk ... A hirtelen jött hideg ősz be-be 
morog az ablakon . . . 

A fák susognak a fejük fölött. Hallom a kárpáti igéket : "T est
vér egyszer majd találkozunk!« . . . »Csendesen járjatok, hogy a ma
gyar testvérek jól aludhassanak ! « • • • »Hál Istennek jól érzik ma

. gu kat l« .•. 
Valahogy felszakadt a lelkemből a sajgó érzés: Pá wel, 7 mi nem 

nem ilyen találkozást gondoltunk! Páwel, mi adósok vagyunk nektek a 
közös határérti Páwel, mi hálásak vagyunk nektek az ezeréves barátsá-

, ' gert .... 
-- o. -

Magyar testvérem, ki ezeket olvasod, emlékezz, mit éreztél, mikor 
három hétig zakatolt veled a fogolyt vivő vonal Szibéria felé ? ... 
Nem találkoztál-e T e is Szamarkand ban, vagy Taskendben a T e kis 
Mariskáddal ? ... F áztál-e testvér a fronton ? . . . Vagy hálát adhatsz, 
hogy sohasem próbáltad ezeket. Nézz körül a lakásodban sürgősen, 
nincs-e valami fölösleges takaród, vagy fehérnémüd ? Ezek a szegény 
emberek, ide hozzánk,. értsd meg, ~gyetlen szál ruhában jöttek el. 
Halljad füledben az Ur szavait : "Ehes voltam és enni adtatok, szom
jas voltam s megitatlatok, ruhátlan voltam s felruháztatok, fogoly vol
tam s kiváltottatok, beteg voltam s meglátogattatok, .... 

if. 

Hitéleti tájékoztató. 

Október hó. 
Szent Bertalan plebánia. 

l. Vasárnap. A hónap első vasámapja. Reggel 6 órakor Oltári
-szentség kitételével szentmise. Délután 3 órakor Rózsafüzér, melyet hét
köznapokon egész hónapban mmden este 6 órakor tartunk, vasárnapon
kint pedig 3 órakor. Este 6 órakor az Oltáregylet imádási órája. 

6. Első péntek. Előző csütörtök délután 3 órát<)! este 7 óráig 
gyóntatás. A menház kápolnájában egész nap szentségimádás ... D. e. 9 
órakor ünnepélyes gyászmise a tizenhárom aradi vértanuért és a sza
badságharcban elesett hősökért. 

8. Az uj RYÓntatószékek megáldása a 9 órai misén. 
22. Vasárnap. A szent Bertalan főtemplom felszentelésének év-

fordulója D. e. 9 órakor ünnepélyes ezüstmiséje Magnin prépost-ple
bánosnak. 

29. Október utólsó vasámapja. Krisztus Királynak~' ünnepe. A 
azokott ünnepi rend. 

3t.:Kedd. Este.6 órakor utolsó októbe1i Rózsafüzér. 
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Sze nt Ferenerend i plebánia. 
A hónap minden/_hétköznapján reggelenkint 6 órai szentmise:ke

retében Rózsafüzér· ájtatosságat végzünk a szokott módon, lorettói litá. 

niával, utánna szentségi áldással. Vasárnaponkint délután 3 órakor tart
juk a rózsafüzér ájtutosságot. 

4. Assziszi szent Ferenc alapi tó Atyánk ünnepe. Erre való te

kintettel 8 és 9 órakor is lesznek szentmisék. Este 6 órakor szentbe

széd litánia és Sze nt Fe ren c Atyánk átköltözködésének emlékezete. 

6. Első péntek. Reggel 6 órakor szentmise Oltáriszentség kité

tellel és a szokott Jézus Szive ájtatossággal. Jézus Szive Társulat havi 
szentmiséje 6 Órakor a jézus Szive oltárnál. 

8. Vasárnap. A 9 órai nagymise előtt körmenet Szent Ferenc 
Atyánk tiszteletére. 

13. Péntek. D. e. 9 órakor V ak Bottyán kuruc generálisért az 
évente szokásos ·gyászmise. 

15. Vasárnap.·· Reggel 6 órakor énekes szentmise a Ferences lll. 
Rend élő tagjaiért. D. u. a szokásos haYi gyűlésüket tartják. 

19. Hétfő. Reggel 6 órakor szentmise a Ferences lll. Rend 
megholt tagjaiért a Szent Ferenc oltárnál, 

29. Vasárnap. Krisztus Király ünnepe. A szokott vasárnapi rend. 

A gyöngyöspüspöki templomban. 

1. Október első vasárnapja. D. e. 9 órakor prédikáció, utánna 
szentmise az Oltáriszentség kitételéveL 

A többi vasárnapokon: 8., 15., 22., 29. d. e. 9 órakor szentbe
széd, majd énekes nagymise. 

Minden szombat és vasárnap d. u. 3 órakor litánia. 

H l R EK. 
A fela6városi prépost plébános : Magnin Adorján, lapunk

nak ujraalapitája e hó 22-én, vasárnap ünnepli Ezüstmiséjét. Ebből az 

alkalomból szeretetük kifejezésére a katolikus hivek előző este ünnep
lik őt. Beszédet a plebánia előtt Dr. Somogyi István mond. 

Másnap, vasárnap 9 órai kezdettel lesz az ünnepélyes szentmise, 
aminek végeztével a Katolikus Legényegyletben lesz ünnepélyes köz
gyülés. Ezt követi az egyházközség szegényeinek megvendégelése, majd 
közebéd a Kioszkban. Bővebbet a legközelebb megjelenő számunkban· 
hozunk. 

A közi$mert minijzferi rendelet értelmében lapunk C$ak fele· 
terjedelmében jelenbet csak meg. Szereleltel kérjü/e ked o es olVa$Óinkat, 
hogy tol>ábbra is támoRassák lapunkat. H a volt idő, me ly ben $Zük
ség volt a hitnek ápolására, az az idő mosl van. Sz i ves elnézist 
leérünk birdető jeleinktől is. Amennyiben lehet a hirdetéseinket hozzu/e. 



Oy&nul•l katoliku• Tad6•at6 

Szeptt!mber 10-én Gyöngyöshaláazon remekülsikerült KALOT 
legényszemle volt, melyen résztvett a környéknek minden egyes Kalot 
egylete A1.. ünnepélyen résztvett Gyöngyös Kalot Egyiete is és nagy 
hatást ér el, egyik allegórikus szerepében. A remek rendezésért Melc
her Sándor érd. esperes plébánost és a gyöngyöshalászi KALOT buz
gó vezetőit illeti a le~messzebbmenö dicséret. 

Szerkesztöi üzenetek : 
Többeknek érdeklődésére közöljük : 

A beazerzendö árjaaágot igazoló okmányok a következök : 
a.) Tisztek, tisztjelöltek és jelenleg tényleges katonai azoigálatban 

álló karpaszományosok : 
Saját, ~szülök és· apai és anyai nagyszülők születési anyakönyvi 

kivonata (7 drb.) 
Szülők és nagyszülők házassági anyakönyvi kivonata (3 drb,) 

Nőtlen összesen tO drb. okmány. 
Nősök : ezenkivül a feleség származását igazoló fenti részletezés 

szerinti okmányokat és a saját érvényben levő házasságáról szóló há
zassági anyakönyvi kivonata (ll) Nős összesen 21 drb. okmány. 

b.) Hivatásos illetve továbbszolgáló tisztek és altisztek : Saját, 
valamint szülőik születési anykönyvi kivonata és a szülők házassági 
anyakönyvi kivonata. (4 drb.) Nősök: ezeken felül a feleség szárma
zását igazoló fenti részletezés szerinti okmányokat és a saját érvényben 
levő házassá~áról szóló házassági anyakönyvi kivonata. (5 darab.) Nős 
összesen 9 darab ok mán y. 

Szószerint egyező anyakönyvi kivonatokat kell bemutatni. Ok-
iratokról készitett fényképek és okiratokról készitett - bár hitelesitett 
másolaJok igazolásul nem fogadhatók el. 

(Hivatalos közlöny. 189. szám. Megjelent l 939. au~usztus 22. 8 
oldal, 3 hasáb.) 

"68.§. A jelen rendelkezésben meghatározott bejelentések és ki
mutatások illetékmentesek az ezekhez szükséges anyakönyvi kivonatok 
és egyéb iratok amig azokat más célra föl nem használják feltételesen 
illetékmentesek, az ilyen okiratokat díjmentesen kell kiállitani és az ok
iratokra a következő szöveget kell rávezetni: A "l 1939. IV. t. c. vég
rehajtása céljára illetékmentes. (77 20j• 939. M. E. számu rendelet 68 §. 

Az anyakönyveknek a törvényhatósági levéltárakban őrzött má
ao~példánya alapján ~z l. bekez~ésben emlitett okiratokat az .190.4 évi 
XXXVI. t. c. 16 §.-ban szabalyozott eseteken felül akkor as ka kell 
állitani ha olyan község által vezPtett bejegyzésről van szó, amely a 
törvényhatóságnak a magyar szent koronának elcsatolt részén fekszik. 

Az l bekezdésnek az illetékmentességre vonatkozó rendelkezései 
a /elel(ezeli anyakönyvekből vagy egyéb feljegyzésekből készitell ki
vonatok kiállilására is vonatkoznak, kiállilásukért azonban l pengő ki
állitá~i dijat lehet szedni." 

Az 1 P. kiállítási dij tehát a honvédsé~. vagy csendörség köte· 
'"'ében áll 6 személyektől is szedhető. 



Fógel _Gyula 
6ramííves, ékszerész és Pát
szerész. Eteraa, Alpiae, Tellas, 
Wyler órák eeyedárasitója. 

Óra:és szemave~ kalöaleges-
sé~ek • 

•• 

Telefon: 
388. 

Uvegcsiszolások. 

Szemüvegek recept szeriat is. 

Gyöngyösön 
Raalaz-16r 12.0razápá•zl6 melletl 

A legmodernebb 

temetkezési vállalat 

Oyftngyftslln l 

Halottszillltés, ex
humilis az orszig 
eg~sz terDiet~n bér
honnan·bárhovi ea· 
ját autómon a let-
jutány!'sabb iron. · 

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

Akar On 
olcsGn vésérolni? 

Akar On 
p~nz~ért jó irút kapni? 

Akar On 
megbizható helyen ei02élceny 
kis2olgélá~;ban lét-2e!'Cini? 

Mlndezt meg taliihatja a 

gyöngyösi HangJiban. 
A 

HANGYA 
árúi megbízhatók, 
naponta frissen érkeznek. 
Rendes havi vásárl6knak 
kedvezményt ad. 

Szives érdeklődésre a .,Hangya•• 
irodéjiban felvilágosilást nyujtunk 

Az igazcatóúg~ 
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Régi 
bútorok 
jutányos 
ja vitása 

Havit& Mi~lós 
Elsörendü 

épület
munkák. 

lzléses 
stilusbu

torok. és 
modern 
átalak i· 

tás a 

lalpari szairlskolát vé~zett 
asztalos maesler 

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

árak. Vidéki megrendeléJeket is pontosan eszközöl. 

Gytlmölcafák, 
sz6lövesszök, 
szöl6oltványok 
leejobb beszerzési forrása : 

-
SZABÓ GYULA 

szőlő- és faiskola telepe 
G y ö n g y ös. 

PINTÉR BARNABAS 
Szent Antal-drogériája és Gyl'\gyárúk és illat-

é szerek, bete~Ápolási 
gyógykeresked se a leg- kv7merikai, házrartá~i 
olcsóbb bevásárlási forrási és fotó cikkPk 1 ll 

~ 
Mlel6tt kalapját besze .. 
rezne. j~JJ~n el és néz
ze meg Dzletemet l l 
Kaphatók: gyapiú és 
nyálsz6r kalapoll mln-

den min6s~gben l 
Javitisok pontosan éa 
szakszerGen készilne~l 

Kriszt Lajos 
Oy~ngyls, 

Kossuth·a 10 . 

Fischer József 
Vaskereskedő OY~NOY~ 
(volt .HanKya" vas-osztály) 

állandóan nagy raktár háztai 
tási, konyhafelszerelési cikkek· 
ben,Vasáruk, ipari és gatdasagi 
'lzerszámolr, kályhák, tGzhelyek 

és vadászati cikkek! 

"Kllhne"-féle gazdasági 
gépek nagy lerakatal 
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