
GYÖNGYÖSI 

----· ---

évfolyam ' fi sz. 1940. junius hó. Megjelenik minden hónapbaa 

Felelős szerkesztö: Dr. B E R N Á T F E R E N C 

Szerkesztóség és kiadóhivatal : Gyöngyös, Szent Bertalan Plébánia. -
ÖFIZf.TÉ!I- ÁRA: EGÉSZ -ÉVRE l PENGÖ. EGY SZÁM ÁRA 10 FILLÉR. 



A lea-joltit •irlősé«ii árát 
le~raagyeltb választékban 
legol~eóbb szabott árakoa 

ll l 

&ZLOBODATDL 
Magát soroz•tos kellemetlenségtől, 
kiadóhívat•lt és postát 
rengeteg fölösleges m-un_k_á,tól óvja meg, ha 

címváltozását bejPienti és 
előfizetését idPjekorán mcgnjitja. ! ! 
Tüzelőj ét, 
szénszükségletét, 

Budaynál 
sze• ezze be. Püspöki u. 2. Telefon: 41. 

Ne111zeti Hitelintézet r.t. (Budapest) 
6Jöngyösi fiók ja Uanisz-téf4Jz. Tell fon: 83.sz. 
Betéteket elfogad: 

Kölcsönöket folyó~it. 

takarékbetét-könyvecsKére és 
folyószámlára. 

Minden bankszerü Uz'et lebo
nyolitására megbizásokat át
vesz. Az Első Magyar Altalános 
Biztosiló Társaság képviselete. 

Hungária-nyomda nyomtatása, Gyöngyös. Tulajdonos: Nigrinyi Ferenc 
~rlő: Czobor Mihály Felelős kiadó: Dr. Bernát Ferenc 

Felelós nyomJavezető: Czobor Mihály 



GYÚN~YÖ.:>l 

KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
.Xll. ÉVFOLY AM. 6. SZÁM Gyöngyös, 1940. junius hó. 

ll , 

UNNEPEK UTAN. 
l-lr-ílatelt ~zivvc·l adunk ht:ílrít a l\1indc·nhatónak az f'lmult n.apok 

szép lelkicwdmf.nyeiért. A lt~zajlott iinuepek nemcsak egyszerűen 

·hf.nnálást jdentt~twk a gyöng~·üsi q~yh;\Jkün~égek f.lc·tPhen, hanem 

annál ~okkal töhl>f'L 
Kc~yclme:; Er:;ck F ()pásztorunk Kriston Endre fels~~ntf'lt 

püspök U r at küldtc> maga helyett a s7~nts~g kiszolgáltatására, ki

nf'k ~~ls() ~7ctva a Fé)pásztor nwleg !'Zt'~eletét és nagyrabecsülését 

tolmácsolta a oiszkapun:íl. Dr. Pukv i\rpád várt.1 itt a Püspök 

Urat a g~r(ingyi)sif'k sorfaLI küzepellt•, a váro~ v~·zf'lŐ t>mhercinek 

a rársasrtgáhan·. A pJPhániáig ·a sorfal meg nf'm s7i.in(í éljf'nzése 

k<>lept'ltc· vonult lw a Pi.i~pök ur Üt·xcellenciája. t-\ lt'll plomi 

i.innep~égf'k uti\ n fo~adta a Stt. BNtalan Plébánián a -város, a 

p.,ps;\~. a' katonaság tiszklgPsét. Másnap, Szenthárnmságvasárnap

ján, a S1t. BPrtalan templomban ·sJolgáltatta ki a bhm<ílás szent-

:;égét. 

/\z t"redt>ti lt•rv az volt. hogy a bérmálá~ a tf'mplom kö-

rur lt•sz kiszolgáltatva. :\ kegyPtlen idc')járás f'i'l .azonhan kere~7-
tü) hu1.ta. rnert reg~··l az ,•s()' · t•sni kezdett ~ f'sett egészen az~ esti 

t'mikig :-./ ;tkadatLtmtl. .\ ti1nww·ktwk igy a k<>zrli iskola · ud'\larán 

kr·lldt g\'tilt·b·ntÍiik. Itt i:-. ri lt·mplti~Hhiln i.-. il/onhan a SZf'nlsf~g 
naov mc~lt~)s;.Í!'ának m •\Jf,.j..j,'ít·n vi~-·lkcddt mind«·nki. Hangtalanul 

t".· '='"' n 

jüttck, rnentek a tiirrwgt·k a lcniplnmha ki i>s ·fú-·.-_ Színt<> észre· 

~wm lehdt'll vc·nt•i. l11lg\· q~ v ki és hc·vonulás al~almábc.)l sz<Ízak 

csPri·ht'k lwlyf'l. l L\l;í~ küs1ünd didi nwg a Or. Kiss K;ilJTlán 
vc·J•·h~s•· alatt ;ill,·, wnd,.,,·;g,ird;il. akik iga1:Ín p~ldaszt'rtícn vP.

t•ellt'•k ~t-tlw-~ ki.Hbt11k;ll. A Stt. B,·tt.&dan_ plc-kiui~ín n,iult'gr 

• ... 
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Nem mi gyöngyösiek, hanem a máshonnan idejöttek di

csérték a példás rendet és fegyelmezett~éget. Az egyik azt kér
dezte. hogy talán iparmüvész rend~zte és diszítette fel a (ótem
plom oltárát~ A másik pedíg, hányszor tartottunk hiveinkkel pró
bát~ Ki diszítette fel a templomot, mely a templom stílusát meg
tartva olyan sikeres volt! Templomunk slépségére, a hivek fe
gyelmezett viselkedésére itt eszméltünk mi rá. Nekünk ezek már 
megszakott dolgok. Másoknak kellett felfedezni ezt is, hogy m1 
annál jobban tudjuk értékelni mindezt ezután. 

Hálás köszönet legyen mindazoknak kik 
ködtek. Tartsák meg szeretó gondoskodásukat 

, . 
ezutan 1s. 

ebben közremü
Egyházuk iránt 

Másnap. 20-án a Ferencrendi plébánián szaigáitatta ki a 
bérmálás szentségét Kriston Endre püspök ur. Itt is rendben 
ment minden s 849-en vették fel a bérmálás szentségét. 

Következónap, kedden, Gyöngyössolymoson volt bérmálás. 
Itt is a legnagyobb fegyelmet és lelki összeszedettséget filyelhet
tük meg. Mintegy 600-an bérmálkoztak meg. 

A bérmálás szentsP.gének nagy emléke kisérje ~zután 1s , 
egyházközségi munkánkat. Erez7e mindenki, hogy nincs szebb a 
rendnél és fegyelemnéL Nt» C!\ak ilyenkor, hanem máskor is ön
tudattal ragaszkodjunk a rendh~1. En~edelmeskedjünk a rende
zóknek. Nem egy embt-rnek, hant·m az egész egyházközségnek to
vábbi összefogására van szükség. Igy a buzgósággal ékeskedő 
(lyöngyösi hitéletet s1ebhé, von1óbbá és ,..~vr~jobbnn öntudato
sabbá tt:ht-tjük. 

~iláfiak Krisztus országáért. 
A világtörténelem e !'iorsdöntc) korfordulóján, a k~reszténység 

egyik legsulyosahb megpróbáltatása idején, négy ma~yar píbpc;k 
százattal fordult a világi katoliku!'iokhoz éft rajtuk kert:~ztül az 
egész ország közvélemionyéhez. Rámutattak a mostani apokalipti
kus kavargá4lok mögöU huiLimzó áramlatokra, amt:lyek mind erő-
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sebben támadják az isteni kinyilatkoztatást, az erkölcsi törvénye
ketf a társadalmi szolidaritás alapjdit ugy, hogy »az ember va
lósággal a világ vég~nek jeges előszelét érzi maga körül suhogni. « 

De épper. az isteni kinyilatkoztatás erejének tudatában mutatja 
meg a négy apostoli utód az utakat, amelyek a világválságból 
ki vezethetnek. 

Glattfelder Gyula csanádi püspök a közös hit és közös 
munka közti elszakíthatatlan összefüggéséről beszél. Csakis ez ké
pes az őseinktől ránk hagyott ~zent örökséget meg6rizni és a sa
ját otthonaink békéjét, tisztaságát megvédeni. Ám az emberiséget 
fenntartó hit védelmét, ezt a manapság emberfeletti feladatot a 
papság egyedül nem birja teljesíteni, ehhez a világiak szaros 
együttmÜ~ödése szükséges. Korunk fájdalmas tanusága mutatja, 
mint dólt romba nem egy országban a hit, az erkölcs, a társa
dalmi élet, sót az egész nemzeti élet is, ahol a világiak kivon

ták magukat a munkából. 
Madarász István kassai püspök rámutatott magából a kinyi

latkoztatásból, hogy lsten követeli mindenkitől, kivétel nélkül, a 
köLös hitért való munkát. A Megváltó is igénybe vette a vilá
giak ·Jpostolkodását. Annak a hetvenkét tanítványnak utódai hi
ányoznak most, akiknek hiánya okozza azt a fájdalmas ürt a 
kereszténység életében. Lélek a lélekért! legyen jelszava az Egy

ház minden tagjának. 
Czapik Gyula veszprémi pü~pök megvilágítja a világi apos

tolok munkaterületeit, amelyeken mindenki dolgozhat Krisztus or
sLágáér&. A legmélyebb munkaterület a család, ahol eldől az 
~ész emberiség ~arsa. További munkaterületek az egyesületek 
szervezett élete, majd pedig az egyházközségi élet, végre künn 
a na~y nyilvánosság, a közélet, ahol állandóan tanuságot tehe

tünk a Világosságról. 

Dudás Miklós hajdúdorogi püspök mintegy uj keresztes 
háborút lát, amelynek el kell jönni a lélek örök jogaiért E keresz· 
tes háborúban meg kell szüntetni az eszmék zavarát az igazi esz
mrk állandó ~ll~náramával, az erkölcsi !'ülyedést a világi katoliku-
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sok Lá-tor példájával, .. a ldkk evungéliumával." Dönt<') t'l3lküz az 

imádság is, hogy at őriilet forgatagál>a knült világol az ·Isteni 

Irgalom· kiemdje egy Llj c.qdre. 

A négy püspök S/()zata fájdalmasan irJ:):;l(~ríi, 1.·1!-~ii~mcret éb 

re~;ztő és !:lugárzÓ-Lllmutatú eLben a sölt~lhl'n é~ LÍÍrt.Jvarball. ;\ 

lüld ara .50 tillér. (Pm;tabélyl'gbcu i:- Lcküldhctií.) l\:lq~rcnddl~t..·lő 
a 1-\ctio Catholica ()ruúgo~ E.luöks~gi·nél BmlatJt·sl l\' .. Fcn·ncick 

terc 7. <:SL. 

Hitéleti tájéhoztutó . 
. Illiu us l ••. í. 

SJ!cnl Hertalan tcntplona. 

.JuuÍw.i hón.tl'L,,u, ;t •tt·ut Ud,,til (, llll'l(•ml,,.,, 
1 :.(t' 7 or.tkor Jétw; :-;/t'lll Snvt·.,,il litaliiti v.111. 

1.. Ef:;() ~·iiSJI'IlilJ'. h oJ·:,kor .11 ( )l!:ilt'!'rld ,,fiC'I lt•l illlll{t;i 

mi~éje. Este ú ;,..akor ()ltárt·~ylcl macid.i.-i or.ijil. 
pünkc)~di ilWtÚréll. 

4. Kl'Jd. /\z 

\ 'l·'g('/tlik cl 

j,, az sa• J tal. t ll tri clllo!ll i l H'-kt ·::/q !t i( k:- 2 o. lk (: \'-:"1 :-, 

fordulója. O. e. 9 úrakur :il.t'lllrni~t'·t lll•>rH.lnn!.: ;1 I·L11 .. aért. D. u. 
4 Órakor félóráig '.itólndk cl váro:- ll:-i:'lt> h.tr.lll~J~Ú tiltakotásul a 
békesz.erzűdés dit· n. 

7. Elsű ·péntek. El,')~t') oülürltik d. 11. j (.ll"ctll·,l (, or1Í1g 
gyóntatás. Reggel Ú ór.akor gyóntatá:-. i\ l\ It-n háL kápoluúj,íiJ,Jil 
egész napon át szentH~g''lléÍd~~. 

9. é:- 16. \' iiS<trnap. Stokntt iinncpi rend. 
18. Kedd. ~1orth\· :\1iklc',~ konlláll\'/t·, ur (ji.'ínt~lt,·,!'ágt\nak 

születésnapja. D. t·. <.J ()rakoJ Üllllt··pt~lycs ~~t~ntmi..,,. ;' ltaz;&ért. 

23. Vasárnap. Stokott ünnepi rend. 

24. f-létf/). Mátritliir(·den Lucsu e tt-rnplt~~n VL~dűstentje,.Kc-
rcsLtei:J szent Jáno-; tiszteletért~. ;.\ szent B,·rtalan templomból 
reggel 7 Órakor indul a kör!uenl'l l\1átralüredrc hol l O ('lrakor 
szentbcszéd és szentmist· lt·st. Délután .3 /,r.tkor litánia. ezután a 
bucsusok visszatérnek. 

29. Stornllrtl. Stent p,·.,,., t··~ P;~l r~pt,stoluk iinn(~p<. Tf'li(k:.
íinncpi rl'nd. 



Gyöng_t)fJ . .,i Katolikus Tud6~rtó __ _......_....,....,._.. __ _ 
Szent Fe renerendi Plebánia. 

6. Elséí p~ntek. Reggel 6 órakor .Jézu:; ~zent Szivf:"' miséjc 
()ltári~zentség kitétellel és fölajánló ima. A jl-zus Szive T ársülat 
mis~je a szeitt SLűz oltáránáL 

13. Páduai Szent Antal ünnepe. Reggel ·6 
~zént mise. Szent Antal oltáránál szcnt beszéddel 
d. e. <J órakor ünnepélyes nagymise. 

órakor ·. énekes 
és litániával.· 

29. Szcnt Péter ·és Pál ünnepe. Vásárnapi rend. 
Julius 2.:án. Templomunk bucsuna(ij<t. Vasárnapi ·rend. 

A gyöngyöspüspöki szent János templomban. 

Stent Pék t és Pál üutwpc. Stükotl ünnepi rend. 

HIREK. 
Riró Fet'f:JH·, b::rüle11 h. e~per(•;., 1,!\r)u~,.:yöi'~olymmi pl~báno~ 

Ti.~'·'llll!'pokil.H· 11'.:\('/l•··lt:ll ki plt~l,áuowa~. Fáj,i "I.Í\wl \Uli/lik t•ho
,,i-..ít, nu~rt mill,lenki :"en·tetét mcgny('lle Üst.intc ·ll knhTa moJnrtlv~l. 

lf~''"''"kkor orulünk előre lépésének sa Mindenl.ató áldását kérjuk 
lo\'áhl)i müknJésére. Utódja Slt!lllélyére \ onatkolÚ~n még nern tnrtént 
lapunk .megjelenésé;g intézkedés. 

Szülök napJa. Május 26-án tartották meg a Stiili)k napját, ku

lonös Lensőséggel a Fejérváry-intézet elemistái. Az intézet udvarán 
öreg diófák árnyékában állitották fel a pódiumot, kivitték oda a zori~o-· 
r<lt is ~s az udvartér megtelt szülőkkel és érdeklődökkeL Akik most 
sem csalódtak. mert a szavalatok és énekszámok közzé illesztelt ',,Jele
netek", ·egyik másik eg v felvonásos szindarabnak is beillett, hol 
meghatódást. hol hájos Jeriít keltettek. Fokozták ezt a sokszor bámu
latos tökéletes előadássaL Érthetővé tette ezen kedves ünnepély azt. 
hogy a F ejér\·áry-intézet ünnepélyeire nemcsak a· környék lakói, hanem 

;t környéken ki,·üliek is felfi~yelnek. 

A gimnázium VIII. osztályt vé&zett növendt:keinek bó
csuzása. Punkösd ,·asárnapján rendezte a Koháry István Gimnázium 
VIII. ns/t<íl\a hagvomány\)S hucsú ünnep~égét. A diákmi:,~n. amelyen 
rninJcn nyolcadakos szNltáldozáshoz j;irult. DukJai László hittam'ir. inté-



zett utrabocsájtó szavakat az ifju sághoz. Szentmise után, a gimnázium 
udvarán kezdődött az ünnepség nagyszámu közönség és az ifjuság je
lenlétében. A bucsuzó nyolcadikosok nevében Hegyi Zoltán illetve 
Szal•y Lajos és Dobsa jáno~ meghatott, lélekbölsz~kadó, szép szavakkal 
bucsuzott. Borhy Ottó VII. o. t. a diákok szeretetét biztositotta a távozóknak. 
Az .öregdiákok részétől Hornyák Miklós gondolatokban gazdag és a~ 
életet is~erő férfi szavaival adott útra\·aló vezéreszméket az élet elé 
induló ifjuságnalr. Dr. Csengő Nándor i~azgató, pedig meleg szivből 
eredő, meghatotthangú beszéddel engedte utjaikra diákjait, akiknek 
ezuton i~ kivánjuk, hogy a mai nehéz időkben az lsten keze vezesse 

öket. 

A Felaivárosi Állami Elemi lakola sziv~árdistái május 23-áa 
vasárnap délután 4 órai kezdettel hanaulatos müsor számokkal ünne· 
pelték az Anyák napját, a Felsővárosi Ifj. Egyesület disz termében. 
Kölcsey Erzsébet tanítónő beszéde nyitotta meg az ünnepségei, majd 
egymás után léptek a szinpadra a szavaló kislányok és kisfiúk, s b~l
dogan mondogatták hires iróknak az édesanyákat maaasztaló verseit. 
Duklai Lá•zló hitoktató szavai után kedves, énekes jelenetben Május 
Királynéjának, mint Magyarország Nagyasszonyának hódoltak a aárdis
ták. Befejezésül, Lipeczky jános szakfelügyelő, iskolaigazgató intézett 
lelk~s buzdító szavakat a gyermeksereghez, akik azután édesanyjuknak 
\'Írágcsokorral lcedveskedtek. A rendezés fáradságo!! és sok gondot okozó 
munkáját Kövér Izabella s.zivgárda vezetőtanítónő vé~ezte eredményt 
hozó buzgalommal, a tantestület egyöntetű támogatása mellett. 

A Katoliku• Népazövetaég Országos Temetkezési Pénz
táretyeafllete az ország területén 1 O egyházmegyei irodája utján ez
ideig köz~l 230 ezer tagot vett fel. Az egyesület tisztán katolikus 
vezetés alatt áll. Mindegyik e~yházme~yében a főpásztori jóváhagyó 
és ajánló körlevelek alapján fejti kil:szociális és karitati\' munkálko
dáaát. A plébánosok, egyházi és viláai vezető tényezők, elsösorban 
veaz•ek részt segitő munkájukkal abban, hogy a katolikus hivek olyan 
intézménybe tömörüljenek, ahol a legnagyobb csapás esetén a családfő 
nélkül maradt család, vagy a családfö, ha családjának taRi• hal me~. 
megtalálja a segitő kezet. Az egri egyházmegye terület~n van a 
pénzareszyesület egyik legnagyobb egyházmegyei irodája. (Eaer• 
Széchenyi u. 13. sz. l. em.) Egyházmegyénkben 1939 é,· folyamán 
227 pénztáregyesüldi tag halt el, a kifiz~tett alap17.abályszerú seaély
ös•zea · 445.089.33 P-t lett ki; E.zenkivül al iroda u"yan ezen th·-



ben 12 esetben nyujtott rendkivüli, illetve gyermektemetéti 1e1élyt 
419.15 P összegben.--- 1939 évben az egyházmegye területén, a 
pénztáregyesület 169 esetben fizetett ki szülési segélyt 3.530.-P összeg
ben. E néhány adat is igazolja, hogy a pénztáregyesület célja nem a 
nyeréazkedés, hanem a mai nehéz gazdasági viszonyok közt a katoliku• 
hivek megtegitése. -- r agul belépni kivánóknak,' vagy azon 'katoliku• 
testvéreknek, akik taggyüjtéssel ke~esethez akarnak jutni, készségel ad 
felvilágosit4st az egyesület egri irodája. 

A· világmisaiók helyzete. 
A Pekingi Katolikus Egyetem, az Isteni Ige T ánasáaa 

missziós szerzetes rend ·kezén van, nemcsal a missziós, hanem az 
itthoni intézmények fejlődésében is ritkaság számba menó ered
ményre tekinthet vissza nem egészen másfél évtizedes fennáll,sa 
óta. 1925-ben 23 középiskolai tanulóval megnyilt egyetemi eló
készitő t;anfolyamnak ma 900. az egyetemnek magának, amely 
1927 -ben kezdte meg müködését 34 hallgatóval a jelen évben 
1600. az egész egyetemi intézménynek tehát összesen 2500 
hallgatója. Hogy ezt az eredményt kellően értékelni tudjuk, tud
nunk kt-11, hu~y ennek al uj egyfltemn~k a Pekingben meglév<j 
30 állami és magánt.-gyet~mmel kellett felvenni a v~rsenyt. Az 
egyetemnek különleges intézményei közé tartozik míkrobiológiai 
intézete. melyben tifuszellenes sz~rumokat állitanak elő. Ebben az 
intézetben müködött néhány éven át az oly korán és váratlanul 
~lhunyt Dr. Gajdmi István, magyar orvo~ is. A tifuszellen oly 
er~dményt mutatnak r~t. hogy a tifusz legyőzöttnek tekinthető. 

Amig ugyanis az oltá!\ok előtt az elhunyt hithirdetők 50-80 
százalékban tifuszban haltak meg, az oltások óta a tlfuszell~nes 
oltásokban részesült hithirdetők között nem fordult elő halále~t. 

Az intézmény jelentőségél bizonyitja az a hathatós támogatás. 
melyben a kinai kormány f.s a Szentsziok részéről is részesOL Az 
egyetemnek van saját nyomdája is. melybt- az elmult nyáron egy 
a:Qaayar misszióste~tvér is kapott beoszt&st. Az egyetem leánykö .. 



.zép .iskolai tagoz~tán s.zintén müködik magyar. munkaerő. egy 

Szentlélek Szolgálóiról nevezett missziós n,')vér. 

Az Isteni Ige ma~yar rendtartománya ts na~yobb arányu fejlő

dés. eredményeit mutatta az elmult években. A 120 missziósnövendék 
befogadására készült kőszegi missziósház hosszu éveken át befogadta az 
összes missziósnövendékeket. Ezek száma az utóbbi években nőttön nőtt. 

Ezenkivül 1937-ben megnyilt a kőszegi házban a rend magyar testvér
novíciátusa. Igy az !939 10. iskolai évre már s1.üknek bizonyult a tá
gas kőszegi ház és a~ rend ujra megnyitotta: a b!Jdatétényi Náiáret
Missziósházat.Az év~k folyamán Kina és délamerikai ors~ágok részére 
js adhatott ~ magyar rendtartomány hithirdetöket a magya•: rendtarto
~ány és belöle a külföldi . országokba_ távo1ott magyar munkaeréik száma 
az utóbbi években igy alakult: · 

páter pap- testvér testvér- mtSS7.ÍClS- ÖSS7.e-
növendék·· jelölt növendék sen 

1936. l. 1-n: 6 12 32 10 45 105 
1937. l, 1-n: 6 20 35 5 56 122 
1938. l, 1·-n: 8 21 37 6 79 151 
1939. l, 1-n: 10 22 4 R 12 103 195 
1940. l, 1-n: 12 24 5 J 5 120 212 

A missziókból érkező segély kiáltások indok~h~í te~1ik a rt-nd frj-
l"d" .. o () IDI8S710S munkáján~k a t, , , amogatasa t. 

· · S:zerkesztöi üzenetek. 

V ámoagyörki előfizető: Az illető plébános tedjese-n helyesen 
járt el. A fennálló egyházi intézkedések szerint m;Ísva1l;i:~u 
egyének nemcsak kereszt, vagy h~rmaszüliil nt>m leht-tnt-k. hant>rn " 
házasságnál 3em szf'repelhetnek, mint tanuk. A :;zentség mélt&',s<ÍWJ ki,· 
veteli ezt meg. Ay egyhá1ias f.rzület pedig. mf"'lynek sajnosa~ sokan 
hijjával vannak, a7t követt-li mt-r.. hogv t-nnt:k a renclt-lk,..,~stwk i! 
min·denk••r ~legt-t tf"'gyiink. 



Fógel Gyula 
6ramííves, ékszerész és lát
szerész. Eteraa, Alplae, Tellu•, 
Wyler órák egyedárasitója. 

Óra és szemüveg külöaleges-
sé&"ek 

•• 

Telefon: 
388 

Uvegcsiszolások. 

Sze•Üvegek recept szeránt is. 

Gyöngyösön 
Haai•z-tér 12.0rszáezászló •ellett 

Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
nnézeskalácsos és 
viaszgyertyakészitö 
Mézsütennén y. 
nnéhviasz. 

tennpionni gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

Mie(Ött kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

meg üzletemet! 
Ka·phatók : gyapju és nyul
ször kalapok minden mi

nöségben! 
Javitások pont'osan és 

szakszerOen készOlnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10. 

------------------------------------------Előfizetés egész évre 1 pen~ö. Egyes szám ára 1 O fillér. 
Szerkesztöség és kiadóhivatal Gyöa~yös 

felsóvárosi plébánia. 



l 
EGYHAlMEGYEl 

l l l 
TAKAREKPENZTAR R. T. 

EGER-GYÖNGYÖS l 
FIOKINTÉZETE 

GYÖNGYÖS 
TE LEFO N: 230. 

Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit 
kölesöRöket vállalkozásokat financiroz, át
utalá;okat gyorsan és olcsón teljesit 
Beteteket könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és a legkedvezőbben kamatoztat. 
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