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GYÖNGYÖSI 

KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
XIII. ,ÉVF OL Y.AM. 8. SZÁM Gyönvöa, 1941. auguaztua hó. 

Csíksomlyó. 

T avai y, midón minden igazi magyar sziv feszülten figyelte 
a magyar rádió híreit, várta azt a pillanatot, mídón megtudhatja 
az uj határt, irtam egy cikket, melyben arra szóllítottam fel a 
Szüz Anya iránt feltünó gyöngédséggel viseltető gyöngyösi bive
ket: Készüljünk a radnai, vagy a csíksomlyói hálaadó búcsúra. 
Sajnos a megvont határ Radnát, az évszázados búcsújáróhelyet 
egyenlőre elzárta a magyar haza elói. A határ mésszire kikerüli, 
de reméljük, hogy nem véglegesen. Oda csak gondolatban tudunk_ 
jelen körülmények közt zarándokolni. 

Megmaradt azonban a másik lehetőség: Zarándoklat Csik
somlyóra. A tervünk az volt, hogy már ennek az évnek Péter
Pál napjára megyünk zarándoklatra. Ennek is azonban leküzd
hetetlen akadályai lettek. Az első és legnagyobb akadálya a még 
mindig folyó világháború. Ez szolgálatába állította a vasutikocsi
kat, mozdonyokat. Egész Európában a vasuti torgalam szinte a 
létminimum . alá lett szorítva. Igy arra gondolnunk sem lehetett, 
hogy a MA V -tól egy külön vonat inditását elnyerhessük. Még ha 

adott volna is a MÁV ilyen engedélyt azt nem lehetne bevál
tani, mert a meghúzott határ oly szerencsétlenül metszi át a va
sutvonalakat, hogy csak hosszas autóbuszos utazás után lehet a 
székelyföldi körvasútat elérni. Ennek az autóbusz forgalomnak is korlá
tolt a szállitóképessége. 200-300 embert a rendes napi megterhelés 
mellett elvinni nem képes, az utak, a gummi, és a benzin nehézsé
gek miatt. \' olna talán még egy megoldás: A szászlekencei-ma
rosvásárhelyi keskenyvágányu kisvasut. Ez azonban a teherszállí
tással annyira tul van terhelve, hogy személy szállilással egyálta
lán nem foglalkozik. A helyszinen épül már szeretfalvi· dédai ren
desnyomtávu vasutvonal, mely lehelóvé teszi, hogy minden átszál
lás nélkül mehessünk majd a zarándoklatra. Ez azonban ebben 
az évben nehezen épül meg majd. Igy minden reményünk csak 
abban van, hogy a következő nyáron tegyük meg az utat. 

E sorok írójának szerencséje volt ezen a nyáron Csiksom· 
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lyón megjelenni. Az ottani házfőnök: Páter Hajdu Leánder kö
zölte velonk, hogy az elszállásolásnak nincsenek nehézségei. 
200-300 embert az igényeknek megfelelóen el tud helyezni, 
csak közöljok vele, hogy mikor megyOnk. U tólérhetetlen kedves
séggel megmutatta a kolostor kincseit: A kézzel rajzolt gyönyörü 
kódexeket, ósnyomtatványokat, a XII. és XIII. századból való 
kincseket érő egyházi kegyszereket A kegytemplom a tavaszi 
földrengéstól kissé megrongálódott, azonban hála a kormány bő· 
kezüségének a földrengés okozta károkat mindenOtt helyre tudták 
hozni. Az ország egyik legszebb orgonája van a templomban, 
olyan építészeti és változat gazdagsággal, melyik még a gyöngyösi 
Szent Bertalan templom közismerten elsórangu orgonáját is sokban 
felülmulja. Az egyik atya játszott rajta egy olasz orgona számot. 
A csodás mü, mely Szent Ferenc életét érzékelteti, álomszerüen 
jött elő az orgonábóL Lehetett hallani a szellő suttogását, az 
umbriai pacsirták; folemilék csattogását, a tenger hullámainak hol 
halk, hol zengve bugó zajlását. Karnagya\~k, énekeseink itt be
mutathatják majd tudásuknak legjavát. 

A főoltárt, melyen a kegykép van, remekül rendbehozták. 
A román megszállás alatt a legkülönfélébb ürügyek alatt meg
akadályozták a búcsúk megtartását. Eddig százezernél többen 
mentek el a Székelytöldról és a Csonkahazából. hogy hálát ad
janak a Boldogságos Szüznek a fe!szabadúlásért. Sajnos gyön
gyösi nyomdáink sajtó technikája nem engedi meg, hogy hozzuk 
a Szüz Anya képét. Az oszlopok körül be vannak vonva bibor 
drapériával, a falakat pedig a fogadalmi kegyszerek, emléktáb
lák, hálából fplajánlott ékszerek boritják. Az egész templomot az 
ima és az lstenhez való emelkedés szellem lengi át. Utitársaink 
közölt voltak mindenféle rendű és rangu emberek, de mindnyájan 
térdre hulltak s alig tudtak a kegytemplomból kijönni . 
..:... A kegytemplomnak remek a fekvése is. Nyugat felé huzó· 
dik, a rni Kékesünknél kétszer magasabb Hargita hegylánca. Ke
let felé a Kárpátok hóval fedett bércei kéklenek. A két hegység 
közt, elóttünk ismeretlen, pazar, virágpompás réteken húzódik az 
Olt ezüst szallagja. A hegyeken mindenütt csak fenyő és fenyő. 
A zarándoklat alatt meglehet látogatni a pár kilométernyire fek
vő Csikzsögöd és Csíktapolca fürdőket is, melveknek remek szén
savas vize rendkivül felfrissitóleg hat. Meg lehet látogatni a ked
ves Suta fenyves kiránduló helyet, melyet a rádióban is igen so-· 
kat hallunk emlegetni. Az utiköltség, hála a zónarendszernek, 
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mely a vasuton életbelépett, aránylag igen csekély lesz. Igy min
denkinek meg lesz a IehetcSaége az eljövetelre. Gondoljunk előre,. 
te1vezzOnk,. .. takarékoskodjunk l A somlyai Szüz Anya megáldja 
a mi törekvésünket. 

A vasárnap megszentelése. 
Az ujságokban nincsen nap, hogy ne olvasnánk valamit, am1 a. 

zsidóság gazdasági visszaszoritására ne vonatkoznék. Azokról a minden 
jogeim nélkül elfoglalt, vagyonosodást jelentő gazdasági és szellemi 
posztokról füstölik ki öket, melyekhez az elmult liberális évtizedekben 
hozzájutottak. 

V an azonban egy sokkal nehezebb csata is, melyet meg kell viv
nunk, melyet mint valami büzhödt mocsarat le kell csapolnunk és ez: 
A nidó szellemiség kiirtása a magyar életből. Hiába szorongatjuk a 
zsidó kis szatócsot, vagy a túlontúl megtollasodott bankigazgatót, ha 
szellemét, mint valami árnyékot cipeljük, éltetjük és ápoljuk magunkban. 

A zsidóság mindig, mint keresztény ellenes, saját vallási és er
kölcsi felfogásához mereven ragaszkodó faj jelent meg mindenhol a vi
lágon. Ma is látunk nagyon sok olyan helyet hazánkban, ahol minden
féle tilalom ellenére szombaton a zsidóüzletek zárva vannak. A régebbi 
időkben, ha ne talán hétköznapra zsidóünnep esett, egyes városokban, 
hol a héberek túlsúlyban voltak a kereskedelmi és gazdasági életben, 
szinte egyáltalán nem lehetett semmit sem vásárolni. Ha a dolog vele
jére nézünk ezért a magatartásért nem megvetni, hanem csodálni kell a 
zsidókat. A tragédia azonban ott kezdődött, hogy a zsidónak nem lévén 
a vasárnap ünnepnap, az üzletét a liberális korban nyitvatartotta, hogy 
a. sábec révén elszenvedett károkat behozza. Milyen mélyre lehetett 
sülyedve a keresztény felfogás, mely eltűrte az ünnepnap megszentelé
sének ilyen meggyalázását. Hol volt a keresztény kereskedőknek a kato
likos keresztény öntudata, mely elnézte, sőt követte a vasárnap meg

szentelésének meggyalázását. 
Az egyre jobban előtérbelépő keresztényszellem ezen a helyzeten 

sokat segített. Mégsem mondhatjuk, hogy most már elértük volna a 
keresztényszellem teljes diadalát s a vasárnapot az öt megillető magas
ságba vittük. Itt nálunk is láttunk súlyos hibákat. Miért kell vasárnap 
a borbélyüzleteknek például nyitva tartaniok? Európa legtöbb országá
ban ezek is csukva vannak. Ott talán nem borotválkoznak az emberek? 
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·Bajosan hihetjük! Azok az urak, akik 11 és 12 óra tájban borotválkoz
na.:, maguk állitanak ki önmagukról szegénységi bizonyítványt a vasár
'Dapi szentmise elmulasztásáróL Borotválkozzanak szombaton este s nem 
kell igy egy nagy csomó embert a szentmiséröl éveken keresztül távol
•tartaniok. 

Zsidó szombaton nem föz, semmit nem dolgozik. De hogyan 
lehet elnézni azt most, ~idön a vasárnap megszentelésére törvény is 
van, hogy vasárnap egyes zsidócégek és üzemek áruval megrakott teher
-autókat és szekereket futtatnak, keresztény magyarokat dolgoztatnak, -
,m-;r~t szombaton talán nem érnek rá~ Ha a zsidónak fontos a sábec 

megtartása, annak a keresztény munkásnak talán nem fontos~ 

A szombat megünneplése mesterségesen bele lett vive a köztu
·datba W ee kend elnevezéssel. Szombaton délben leáll ez az üzem, az 
a hivatal. Ma talán az áruhiány napjaiban, a nyersanyag hiányában 
1alán észszerű is. De nem gondolnak e az emberek arra, hogy ebben 
is a zsidószellernnek egy elbujtatoll győzedelmeskedésével állnak szem
·ben, ha nem is teljesen, de legalább félig megünnepeltetik a sábecet? 
Nézzük meg, hogy a patakparti orthodox és csaknem orthodox zs•na
gógákban milyen azorgalommal jelennek nemre, társadalmi állásra 
való tekintet nélkül a zsidók. A dusgazdag ügyvéd úr a tegaap érke
zett pájeszossal milyen faji összetartással darálja összebújva a maga hé
berszövegeit? Az ünnepnapját megtartja, vasárnap - Weekendre megy. 
Hány vele együtt kirándúlásra induló keresztény magyar nem erza 
azonban kötelességének, hogy a vasárnapi misekötelesség teljesitésnek 
·eleget tegyen? A divat, a zsidóközszellem se a Kékesen se Mátrahá
zán nem érdeklődik ugyanis a mise után. 

Elvétve, hál Istennek, igazán c•ak elvélve találunk olyan magát 
katolikusnak és magyarnak valló embert is, akinek vasárnap és ünnenap 
kapa van a kezében s valamelyik szőlőrészben dolgozgat. A hegyköz
ségek sok minden törvényt hozhatnak. Itt Gyöngyösön is ráférne ezekre 
a magukról megfeledkezett, elzsidósodott magyarokra, hogy valami bor
sos büntetést szabjanak ki a vasárnap dolgozókra. Hiába az ember 
iparkodása, ha nem járul hozzá lsten áldása. Nem akarunk a "ilágért 
sem itéletet mondani más községek felett, de Hevest, Boconádot, Erdő
lelket, Zaránkot immár hetedik esztendeje veri el több rátában 1s a 
jég. Hosszu évek munkája megy per<'ek alatt tönkre. Talán ott IS 

akadhattak ilyen vasárnapi horolók:l Nem tudjuk. Mi azonban ne tür
Íük meg szölönk mellett az ilyen vasárnapi munkást. Ha nem szálunk 
rá, nem intjük le, mint egy igazolást adunk kereszténytelen eljárására 
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-s talán nem is méltatlanul részesülünk a büntetésben: A remélt termés 
.elpusztulásában sem. 

Nem elég a zsidót ütni, de szellemét ápolni. Tanuljunk til ük a 
-vallás gyakorlásának buzgóságát, hitünk parancsainak megtartását. Igy 
:remélhetünk, jobb és bövebb termést. 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia. 

1. Első péntek. Előző csütörtök. délután 6-8 óráig gvóntatás. 
Pénteken reggel 6 órától gyóntatás. A menház kápolnájában egész nap 
szentségimádás. - 3. ElsővasárnapL, Este 6 órakor az Oltáregylet imá
dási órája. Végezzük a 3.-ik imaórát. - 13. Szerda. Fogadalmi zarán
.doklat indul Mátraverebély-Szentkúti kegyhelyre. Reggel 4 órakor a 
•zent Bertalan templomban szentmise van a zarándokokért, utána szent
beszéd, majd indulás. A kegyhelyról visszaérkezőket 15.-én este 6 
órakor a Kálvárián ünnepélyesen fogadjuk. Vegyünk részt minél töb
ben és minél jámborabban a zarándoklaton. - 15. Nagy Boldogasszony 
ünnepe. A szent Urbán templom búcsúnapja. A körmenet 8 órakor 
indul a szent Bertalan templomból, hol szentbeszéd, ·körmenet és 
·szentmise van. 20. Szerda. Szent István király ünnepe. A szent Erzsébet 
templom búcsúnapJa. A körmenet fél 9 órakor indul a szent Bertalan 
templomból. _ 24. Vasárnap. Szent Bertalan apostol ünnepe. Ple· 
bánia templomunk búcsúnapja. 9 órakor Gyöngyös város és egyházköz. 
ségünk védőszentjének tiszteletére ünnepélyes körmenet, szentmise é• 
_prédikáció lesz. Délután 3 órakor ünnepélyes vesperást tartunk. 

Sze nt Ferenerend i plebánia. 

1. Első péntek. Este 6 órakor litánia és predikáció. Augusztus 
hó 1-én pénteken déli 12 órától 2-án, szombaton éjfélig porciunkula 
búcsú. Akik szent gyónást és szent áldozást végeznek mindannyiszor 
teljes búcsút nyerhetnek ezen idő alatt, valahányszor a Szent Ferenc
.rendi templomot meglátogatják, ott a pápa szándékára 6 Miatyánkot, 
h Üdvözlégyet és 6 Dicsőséget imádkoznak. Az első teljes búcsút az 
illetök önmagukért ajánlhatják föl, a többi teljes búcsú csak a tisztiló 
tűzben szenvedó lelkekért ajánlható fel. 2-án szombaton 9 órakor ün
·nepélyes szentmise és predikáció lesz. 2-án szombaton jászberényben 
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Szent Ferenc III. Rendjének nagygyűlése lesz. P. Réz Marián és P .. 
Dám Incze dr. III. rendi vizitátorok vezetése mellett, hová a gyön
gyösi III. rendból is küldöttség indul. 

Gyöngyöspüspöki azent János templomban. 

3. Első vasárnap. Délelőtt 9 órakor predikáció, utána ünnepé· 
lyes nagymise lesz a legméltóságosabb Oltáriszentség kitétele mellett. 
- 15. Péntek. Nagy Boldogasszony· ünnepe. Délelőtt 9 órakor pred i. 
káció és a legm. Oltásiszentség kitétele mellett nagymise. - A többi 
vasárnapokon és ünnepeken d. e. 9 órakor predikáció és nagym1se van,. 
délután 3 lrakor pedig litánia. 

Oroszország hazatér. 
A szovjet területen diadalmasan előnyomuló seregek, mik a mult 

keserű emlékei közé kergetik vissza a bolsevizmus átkos szörnyetegét, 
csodás távlatokat nyitnak meg az orosz kereszténység jövője előtt, mert 
a hóditó hatalmak az új polgári rend alapján vetik meg 

Oroszország keresztény ország volt. Igaz, hogy a szakadárság 
mélységeiben vergődött és éppen emiatt mintha aludt volna benne a lé. 
lek, de 160 milliós hatalmas tömegével a keresztény tanok javarészét 
sértetlenül őri!te meg. · 

Volt krisztusi papirendje, voltak mesés gazdagságú templomai és 
van ég felé sóvárgó mélyen vallásos, sőt sokszor már a babona felé 
hajló népi lelkülete. 

A szakadár keleti keresztények akiket általában görög keletieknek 
hivunk, Oroszországban élnek legnagyobb tömegben. A cárt tekintették 
vallási szempontból is fejüknek. 
10 54 az a szomorú dátum, ami keletet nyugattól Rómától eltépte. 
Az ok, mint a történelemben igen sokszor, emberi szempont, hiúság, 
gőg, féltékenység volt. A konstanstinápolyi pátriárka nem akarta elis
merni a római Pápa főségét és ez az alázathiány szakadásba taszította. 

Történt kisérlet az egység megvalósítására, azonban a szakadárok 
nagy tömege makacsul megmaradt a szakadásban. Azokat, akik közülük 
a római pápa főségét elismerték, görög szertartású katolikusoknak hivjuk. 

A görög keletiek is hétszentséget vallanak és használnak, szent
miséjükben megújúl a keresztáldozat, a kenyér és bor, náluk is átválto
zik Krisztus testévé és vérévé. 
Római katolikusoknak mégsem szabad részt venniök szent cselekménye· 
iken, mert ezzel mintegy helyeselnék tévedésüket, az engedelmesség 
megtagadását, a római pápa főségétől való elszakadást 

Minden részvétünk a bolsevizmus igája alatt nyögő, papjaitól, 
templomaitól megfosztott orosz népé volt. Sokáig imádkoztunk szentmi
séink végén az orosz vallásüldözés megszünéséért. 
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Most pedig imádkozzunk azéi\ hogy a jó lsten minél elé5bb ves
·sen véget a háborúnak, vezesse gyé5zelemre seregeinket és a h4ború 
után a romokon újjáépülö Oroszország térjen vissza a nyugati keresz· 
ténység, a katolicizmus szent csapatába. 

A pápáknak szi vügyük volt az orosz nép sorsa. A katolicizmus
nak is voltak ott proletársorsot élö, a halállal nap-nap után kacérkodó 
hé5sei: papok, akik titokban mondtak szenimiséket és tartották a népben 
.a lélek éltetéSfényét a reményt: 

És majd ha eiül a harci lárma, és béke lesz megint, akkor hisz
•zük, Oroszország népe hazatér majd a szent, az igaz, az egyedül 
:üdzözitö Anyaszentegyházhoz 

Hirek. 
A mátraházai M. Kir. 

Horthy Miklós Szanatóriumban He
ringh Lajos plebános buzgólkodása 
mellett szépen sikerült lelkigyakor
latot tartott P. Horváth Zsigmond 
ferencrendi theológiai tanár. 

Mátraházai M. Kir. Honvéd 
Tiszti Üdülőben julius hó 22-én 
Nagybányai vitéz Horthy Mildósné • 
Föméltóságu Asszony névnapja al
kalmával ünnepélyes szentmise volt. 

Máv. Takarék Üd ü ló ez évben 
uj emelettel bővült. Az uj épület
rész ünnepélyfOs megáldása junius 
hó 29.-én ment végbe, mely alka
lommal Dr. Pagany Frigyes elnök
igazgató üdvözölte a nagyszámu di
szes vendégsereget 

Augusztus 15.-re az évben 
ujra nagy zarándoklattal fogunk el
indulni a szentltuti Szüzanya kegy
helyére. Ez a fogadalmi zarándoklat 
azért lesz nevezetes, mert hódolaA Máv. Üdülóhen és a Hon

véd Tiszti üdülőben július hó fo
lyamán a lelkipásztori munkát Dr. 
Harza Lajos budapesti V ár plebá
nos látta el. 

l tuokat és köszönetünket visszük há-
; lateit szivvel a szent Szíízanyához 
l Erdély egy részének a csonka orszá
l gunkhoz való visszatéréséért és egy
. ben megostromoljuk a segítő Szüz-

Mátrafüreden a Györké~yi László 
dr. elnöklete alatt álló Udülöhelvi 
Bizottság már évek óta minden é~·
ben meRszer\'ezi a villatulajdonosok 
hozzájárúlásával a nyári lelkészi ál
lást. Az idén julius hónapban Szöl
gyény józsef esztergomi hittanár, 
augusztus hónapban pedig Dr. 
Szappanos Béla esztergomi A. C. 
titkár és Bábszky Gyula székesfővá
rosi hitoktató főtisztelendő urak lát
ták el a szolgálatot a mátrafüredi 
hivek teljes elismerése mellett. 

ar.yát, hogy eszközölje ki a többi 
még elszakitott országrészeknek is 
minél hamarabb való visszacsatolá
sát. Adjon egyben erőt az lstenanya 
az európai szövetséges keresztény 
seregeknek, hogy az istentelen nov
jetet a vallásnak, és az emberi tár
sadalomnak pokoli ellenségét minél 
hamarabb legyőzhessék, hogy a harc
téren küzdő fiaink, apáink, testvére
ink győzedelmesen minél hamarabb 
szeretó otthonukba visszatérhessenek. 
Ha nagyszámmal és buzgósággal 
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zarándokolunk és imádkozunk, a 
Szüzan.ya meghallgatja imánkat. 

A ferences hiHudományi fő
iskola bölcsészet növendékei áthe
lyezést nyertek Gyöngyösre, ahol a 
theológusokkal ezután egy rendházban 
fogják végezni tanulmányaikat. jász
berénybeo a Szeráfi Kollégium fe
rences gimnazista növendékei kerül
tek PécsrőL 

Személyi változások az alsó
városi plebánia P. Hermann Her
menegild közszeretetben lévő ház
főnök testi egészségének helyreálli
tására Siklósra távozott. Amilyen 
nagy örömet keltett városszerte az 
elmult évben nevezettnek Gyöngyös
re érkezése, oly szomoru szivvel. 
vettünk búcsút tőle távozása alkal· 
mával. Rövid ittléte alatt is virágzó 
hitélet lendült fel az egyházközség
ben. Szeretetünk és imánk kisérni 
fogja uj helyére.Az eltávozott helyébe 
P. Karácsonyi Aladár budapesti 
házfőnök érkezett, kinek lelkipász
tori buzgósága és hivek iránti sze
retele már előttünk ismeretes. P. 
Rézmán Ambrus irodavezető káp
lánt elhelyezték, helyébe P. Gyár
fás Győzö jiltt Dunaföldvár
ról. P. Kis József káplán Cson
~orádra . került hitoktatónak. P. 
László A kos volt hatvani házfönr k 
Gyöngyösre helyeztetett ferences 
főiskolai tanári minöség ben. 

Sokat beszéltünk már az egy
házközségi könyvtár felállitásáról, s 
azt tapasztaltuk, hogy ez az ügy 
minden katolikus hivőnek eRyformán 

Tisztelettel tudomására hozom a 
n. é. vevöközönsé~nek, hogy a 
Kossuth Lajos u. 32 szám alaH 

(jgöngyö&i Áatolileu& ~utló#t6 

szivügye. Vannak tettrekész emberekr 
akik már az előmunkálatokhoz hozzá 
is kezdtek. Hisszük, hogy egy éven 
belül lesz könyvtára egyházközsé
günknek. 

Most kaptuk a hirt, hogy lapunk 
~ volt szerkesztöje Karácsonyi józsef 
! polgáriiskolai hittanár jászberénybe 
· távozik. Mindenki előtt ismeretes 
l 

, nemcsak irodalmi komoly munkája 
l de kedves derüs egyénisége is. Pap
, testvérei és tisztelői fájószivvel vesz-

nek tőle búcsút és kivánják, 
hogy uj munkahelyén lsten áldása. 
kisérje minden lépését. Szereleltel 
őrizzük emlékét! 

A Katolikus Dolgozó Lányok 
mozgalma már hosszu évek óta kép

, zi ki tagjait az egyesületi élet veze
tésére, mert tudja azt, hogy a mai 
életben tagjait bele kell állitani a 

. komoly szociális munkába és rá 
; kell nevelni öket az apostolkodásra. 
1 Hogy ezt elérhessék, a gyöngyösi 
i csoportok is kiküldtek három tagot 
: az egy hetes balatoni vezetőképző 
: kurzusra, hogy ősszel nagy hozzá-

értéssel foghassanak a D. L. cso
portok felvirágoztatásához. - lsten. 
áldja a keresztény munkát! 

Szerkesztói üzenet. 
Kádár Gyöngyös: Önnek volt 

igaza. Augusztus 14-én. szigorú 
böjti nap van! 

Könyv és papírkereskedést nyitok. 
Kérem szives támogatásukat. 

T el jes tisztelettel: 
özv. Tunyoghy Zsigmondné 



GyöJ~KyÖ8llp. és Gazd. Hitel••· 
•lat .. O. IL B. Iada a,a.." .. la 

betéteket már 1 Pengőtól elfogad 

· ki1C81alkel. ellayl• lel161elek ••Dell 
a,_IL 1 

P .. tac.ekk Baakp .. 6 

Pehely és vatta papJaa 
készltését vállaloai 

l 
l 

AlapilYa : 1884-ben 
~ 

Kunsay Béla 
mézetkalwos és 
viaszgyertyakészita 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyerty'k nagy 
v'lasztékban 'lland6an 
nktúon. 

Gy6n8y6s, 
Zita kir,lyné u. 6. 

Kováts Gyuáa6 
paplankésziti meater 
Kouutb ·oa u. 16. 

MieJIH kalapj't besze
rezné, j6jj6n el és nézze 

••• tlzletemet! 
Kapbatók : uapju éa nyuJ
adr kalapok minden mi· 

nlsé•ben! 
Javitáaok pon tos an és 

szakazertlen készlllnek ! 

Kriszt Lajos 
Gy6n.y6s, 

Kossuth-u. 10. 

Hu.pria-nyomda nyomtatúa, Gyön1J61. Tulajdonos: Ne Fereae 
Béria: Czobor Mih'ly Felela• •zerkeszta és kiad6: Dr. Fereae 

Felelis nyomdavezeta: Czobor Milály · --
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TAKAREKPENZT AR R. T. 

EGER -GYÖNGYÖSI 
FIOKINT~ZETE 

GYÖNGYÖS 
TELEFON: 230. 

Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit 
kölcsönöket vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan és olcsón teljesít. 
Betéteket könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és a- legkedvezőbben kamatoztat. 

FOgel Gyula 

Telefon: 
388 

6ramííves, -ékszerész és \lát
szerész. Eteraa, Alpiae, Tellas, 
Wyler órák ecyedáraslt6jL 

Óra és szemüveg kiilöaleges• 
ségek 

•• 
Uvegcsiszolások. 

Szemüvegek recept szeriat is. 

Gyöngyösön 
Baai•z-161" 8. 

Uj helyiségben. ,,Gazdakör'' ház. 

~------------------------
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