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Seregszem le. 
lrta: Mihalovics Zsigmond. 

Az Actio Catholica Orszá~os Elnöksége a Püspöki Kar hozzá. 

járulása után október 4-7. napjaira összehívta a fővárosba a XXIX. 

Országos Katolikus Nagy~yülést. 
A mult évben a körüimények nem engedték meg a Nagygyűlés 

összehívását. Bár a viszonyok ma is nehezek, mégis az Actio Catholica 

Országos Elnöksége ugy Yélte, hogy nem hagyhatja az országot a ka. 

t llikus nagygyűlések irányÍtf) ~!'. ft:lemclé) hatása nélkül. 

Utolsó Naqygyűlt~sünk <Íta, mely a7. Eucharisztikus Világkongresz

S7.us első évfordúlója is volt, a csonka ország területileg ismét meo-. . ~ 

nagyobbodott. Eszak és Eszakkelet után, Délkelet és Dél egy része is 

visszatért Szent István or~t.ágáho7. Ki merné á!lítani, hogy érdemeink 

követke7.tében? Sokkal inbi.h:l magyar szcntjcink f~i p:írtfogása eszkö

zölte ki nekünk a területi nagyobbod;íst. Talán azon történemli kül

Jctés folyt;Ín, amelyet a G'lnd viselés jelölt ki számunkra, hogy legyünk 

a kereszténység őrtálló bástyája kelet és nyugat határán. 

Idei na~u-gyülésünkön elsősorban ezt a nagy küldctést kös/önjük 

meg a Gondviselésnek és az ennek nyomában j.író területgyarapodást 

Nem mulasztjuk el a tényckbí>l folyó következmények levonását sem 

és megvizsgáljuk, hogy az orsl<Íg területi gyampodása egyúttal a ma

gyar katolieizmus {"rÜtöhhldt~t jf'l~nti-e a n("ml.eti lét szolgálatában. A 

magyar jövőt S1.ent lstv;Ín Jobhja mulatja. Ez az épen maradt szent 

jobb azonban a Krisztus-oHl;Í~~hoz (·s nl. evangéliumi elvekhez való 

hüg~get j~l7i. 

Nap,v t'·dorchd,'>k fl:n\·,· YiLí;~it rt':ínk. S1cnt Lis7ló, a tatárjárás, 

Árpádházi Boldog Margit () t'-~~ 7 évsz:Ílados fordulúja s a Rerum 

!"uvaruur .-,o t'·vn juL.I,·unr:L Nt·IJI rrw~tdtmk ,.J s,,',tlanul rnf'IIPttük 

H.í 1uk ,...,,d;.k,·t\r:. ir\l•IIJll~ .u •. !..11 .1 l.wlll.,.;\! .. ! .. 11 .1111r:!vd:d Jelennnk

nek mondani:d 

A kt-res7tt·ny Etm)p;Ít fli•!;,~ burkolta a háboni és méiyreható 

változások e1; állította. Ma nag'.' a ki~ért[~. K ereg7_lt~ny legyen a tal

pán az, akr nem akarja, lwgy a kor vihara magával sodorja. Élesen 
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meg kell rajzolnunk a katolikus hivő szerepét korunk forgószelében, 

fel kell gyujtani előtte azt a lángoló meggyőződést, hogy Krisztusra min

denkor és mindenképen szükségünk van. A szellemi élet zűr-zavarában 

csak ugy, mint a családok szentségében és a 'mai világnézeti kavar

gásbah. 

A nehéz körülmények miatt az idei nagygyűlé5 külsőségekben 

nem lesz oly ragyogó mint a régebbiek. Belső feszííltsé~e, fénygyujtása 

és ulmutatása azonban egyik korábbihoz sem hasonlítható. Jl11 tesszük 

azért, ha felutazunk 1 eá s ha feszült é1 deklődéstel kisérjük megnyilatko

zásait. 

* * * Az Ouzágos Katolikus Nagygyűlés ünnepségein ,·aló részvételre 

a nagygyűlés tagsági jegye jogosít. Ára l pengő. Tulajdonosa a nagy

gyűlés valamennyi nyilvános ültsén és egyházi ünnepségén rés1.tvehet 

és a vidéki résztvevők a tagsági jeggye! az SU százalékos vagyis fél

áru utazási kedvezményben részesülnek, úgy, hogy a tagsági jegy mellé 

megveszik a féláru utazásra jogosító i pengős igazolványt és a kettőnek 
a birtokában váltják meg a kiinduló állomáson a "menettérti·jegyet". 

---------·----------
Szinházi őrjárat. 

A napokban színházban jártunk. l\1egnéztük a Cyöng}'Ösön ven
dégszereplő színtársulat előadását. Márai Sándornak egyik darabja volt 
műsoron: Kaland. Nem vagyunk hivatva sem arra, hogy bírálatot mond
junk a darabró! és írójáról, sem pedig arra, hogy sLinészek játékát 
méltassuk és biráljuk. Csupán néhány ~ondolatot szerelnénk Ö!!szegyüj
teni, amelyek a fenti darabbal kapcsolatosan önkéntelenül is eszünkbe 
jutottak. 

Hiszen Márai Sándorról turJjuk, hogy kicsoda, ismerjük művé
szetét. Ez a darabja is, mint szir.te minden más irá~a bámulatos művé
szettel megirott és elgondolt mű. Egy nagy embernek a vergő,.lése a 
darab, aki a világ elismerése, a kulsö H(!mlélők számil1 a a - J._, gírí~o·
lésre méltóbb körűlmények közölt szö111yÜ küzdelmet viv nem hivatalos 
életében. De a Teremtő nem engedi ellenfelének, ho~y jóltevője rová
sára zavartalanul boldog lehessen, tönkretéve amannak élt:tét. Mor.dom, 
a darab egy emberi tragicliának szinte tökéletes művészettel való ki
fejezése. 

A vendégszereplő színészek is elismerésre méltó i~yekezettel ipar
kodtak, hogy hűen tolmácsolják az irónak a mondanivalóját. 

De valami mást szerelnénk mondani. "Ugy nevezett'' történelmi 
időket élünk. Az élet irama sze1te a világon szédületes \·ágtázásba 
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kezdett. Akármilyen téren hallunk a7 élet haladásáról, akkor csodálko
zunk és kérdenük: való t:!z? nem álom? Ha ,.nem akarunk lekésni az 
autóbuszról", akkor nekünk is át kell venni az iramot többek közölt a 
színjátszásb~n is. Néhány évvel ezelőtt megengedhettük magunknak azt 
fényűzést, hogy egy-egy embernek a bajával törődve tekintélyes időt 
töltsünk el pl. szinházban. Hazamenet aztán és a következ.ő napokban 
alaposan meggondoltuk, hogy mit láttunk. 

A mai időkben azonban valami mást 'árnánk, tekintellel arra, 
hogy vidéki vá1 osban a lakosság minden rétegéhez a szinjátszás közel 
áll Ezért szántak a szinjátszásnak nemutólsó sorban népnevelő 
feladatot. Ez a népnevelés pedig ma nem lehet passzív. Aktivnak kell 
lenni akár a hazafias nevelés, akár az erkölcsi nevelés szolgálatában. 
Ma nem érünk rá csupán egy embernek a problémájával foglalkozni. 
Csak akkor tehetjük ezt meg, ha az a kérdés valamely nagy közösség
nek vagy az egész nemzetnek kérdése. 

A vidéki szintársulatoknak szinte küldetésszerü feladatuk volna a 
nemzet vagy a1. erkölcs nagy kérdéseit tárgyaló és megoldó darabokat 
játszani. Nem üres szavakból álló hazafiaskodásra gondolunk itt. Nem 
olyan daraboba gondolunk, amelyekben szép magyar ruhákat láthatunk 
csup:ín, néhány giccses szövegü és zenéjü dal kiséretében. Olyan da
rabokra gondolunk, amelyek a bajoknak, vagy erényeknek, a hibáknak, 
vagy ,jótulajdonságoknak a gyökerét, lényegél mutatják meg. 

Amennyire ismerni akarjuk hibáinkat, hogy azokat minden erőnk
kel iparkodva levetkőzzük, ugyanakkor tudni akarjuk, ho~y mi az erőnk: 
mi tette és teszi naggyá a magyarságot, mert a jövö nagy feladatai 
~lőtt, hideg éssze\ akarunk gondolkodni, mert s~honnan és semmiről 
nem akarunk lemaradni 

Körösi Oszkár 

"Énekeljetek az Úrnak! ... " 
l\1int minden borterrneW vidék, ugy Gyöngyös lakossága is nóta, 

dal szertlŐ nép, mely dal-szeretet me~nyilvánul az élet különbözŐ moz
zanataib::m. A ~yön~yüsi embe.r ~ze: eti a dalt, s1ereti a zenét, mert 
ellené~re a mc~tnha idtknt~k. mindi~~ j('Jked,· ~s viLt.\mság jellemzi a Mátra 
tövt·m·k lakéil. Ha 1-Imegyünk a s,~;ll0hegyt:kre már messziről felénk 
hozza a szél a jókedni emberek asszonyok énekét, ha utunk a temp
lomba vezet, sziv,·el, lélekkel bu1gón éneklő hiveket látunk, ha be
tévedünk a társulatok házaihoz, már messl.iről hangzik a s1ent énekek 
lstenhez em~lő dallama. A bölcsőJaltól a sirunkná.l elhangzl) utólsó 
énekig az öröm, a bánat, a kedv majd a bút tükröző énekek váltakoz.~a 
kisérik 'é~.1g életünket. Mint ahány fajtája, sz i ne, illata van a, vidgnak, 
éppen c~y hová hasonl() az énekek fajtája,. szine, értéke. Es ho~yha 
az ~nek ből, a dalból egy nagy vi1 á gos rétet képzelünk, ugy ennek a 
dalrétntk legszebb és legértékesebb kivir:í~zása a dalnak az énekkari 
formája, amely nemcsak a dallamot, hanem a zenének a második leg 
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főbb alkatelemét is magába foglalja, a harmoniát. Az egy szólamu 

(uni sono) énekből ·virágzik ki a többszólamu (polifonikus) karének, 
amelyhez már sokkal több fáradság, tanulás kell, hogy ezt elsajátithas

suk. 
A gyöngyösi felsővárosi egyházkö/_sé ghez ké! ilyen énekkar tarto

zik: a kormányzói-díjas Katolikus és a We~yházi Enekkar. A gyöngyösi 
nép dalszeretetével és a dal iránti érzékével \'an szoros össLefüggé~ben 
az a siker, amelyeket ezek az énekkarok az ország különböző dalos
versenyei eddig elértek. A gyöngyösi dalkultura ezen örvendetes fej
lődése köszönhető Bárdos Lajosnak, a budapesti Zenemüvészeti Főiskola 
világhirű tanárának, aki a gyöngyösi énekkaroknak szellemi irányitója 
és állandó tanácsadója. Egyébbként Bárdos Lajo~t az utóbbi időben az 
az örvendetes kitüntetés érte, hogy én.·kkarát, az annyi sok dicsőséget 

szerzett és nálunk is jól ismert Cecilia Kórust egyesitették a le~régibb 

és egyben legnag)'obb multu magyar l~nekkarral, a Budapesti Pölel'zt
rina Kúussal, mely -két eg)"esülct karna~y<ivá Bárdos Lajost válasz
tották meg. 

Előreláthatólag az emlitett énekkarok t'~~yesitésc az énekkal i mü
vészetet Magyarországon eddig még H,ha nem látott magasl5ágra fogja 
emelni, ami elé mindann) i an a legila~ylJ' b é1 d ek le déssei tel intünk. Itt 
kell megemlitenünk, hogy a minJannviunk nniékezetében oly élénken 
élő áldozócsütörtöki szabadtéri hangYeJ sen n) d kapcsolatosan Bárdos 
Lajos hosszú levelet intézett a két énekkar vezetőség·éhez, amelyben 
megköszönte azt a megértö szereletet amelye! G)'öngyös város kö7tlnsi'·ge 
a BuJapesti Cecilia Kórust fogadta. Levelét a következ() sorokkal 
zárta: "örömünket betetőzte pedig az, hogy a két gyöng}ösi énekkal ban 
ugyana1.t a munkát, ugyanazt al irányt, ugyanazt a ldket és lelkesedést 
találták énekeseink. jómagam már régen ismerem Pátzay barátom kórusa
inak szellernét-és igy me;_-!erősö(hc, l:pülvc tért haza énekkarunk: 1me, 
jó uton járunk, és jó, hogy egyre tühben járunk rajta!" 

Végül szereleltel hivunk minden jóakaratu férfit és nőt, kik lstc:n 
adta tehetségüknél ~ogva ugy érzik, hogy helyük e két énekkar tálJOrá
ban van jöjjönek közénk! Az egymásnak rontott viláo e kis békes7i~·c-

~ ·' 
tén, Gyöngyösön a Szentkorona-Há:~ban és a Tüz-utcában lévő ének-
kari próbahelységekben hetenk~nt kétszer jöjjünk össze, hogy a világ 
csuf zaját elfeled,·e a mü\'észet tökél<> tes harmóniájával itassuk át lel
kü~ket, hogy míg szól az énekünk, mr•sste tünjön a gond, a bánat. Fe
l~dJük el egy ~éten kétszer, hogy mily sznmyü pusztitás dul ma a 
v1lagon, mennyue rosszak va~n-unk mindannyian! Legyenek ezek az 
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esték a mi legkedvesebb szórakozásaink, mely a müvészetek legszebbi

kén a zenemüvészeten keresztül akar eljutni Teremtőjéhez, hogy az 
elmuló, örökszép ha1cos katonái lehessünk. Legyen Gyöngyösön az 

egyházi énekkari müvészet forrása a Szentkorona-Házban lévő és a 

tűz-utcai próbaterem, ahol egyforma szereleltel várunk minden igaz 
dalostestvétt, hogy egymást lelkileg átölelve csendüljön föl ajkunkról 

a dal, és a dalmüvészet csodálatos varázsában együtt örüljünk a Kór
mányzói- d1jas Katolikus és a Főegyházi Énekkar nagy c&aládjának. 

Pátzay Jánoa 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia. 

1.-én szetdán, RóLsafüzér Királynéjának tiszteletére az első ájta

tosság e;,te 6 órakor. Az ájtatosságat egész hónapon át mindennap vé

gel.Zük vasárnapokon d. u. 3. órakor, hétköznapokon pedig este 6 óra

kor.- 2.-án, csütörtökön d. u. 1 ·~ 6- '.':~ 8-ig gyóntatás. -3.-án, Elsőpéntek 

Gyóntatás regg~l 6 ó.rától. A Menház kápolnájában egész napon át 
sLentségimáldás. 5.-én Elsővasárnap. Este 6 órakor az Oltáregylet ima

órája. Végezzük a 14.-ik imaórát. - 6-án hétfőn, d. e. 9. órakor ün

nepélyes gyáslmise van az aradi 13 vértanuért és a szabadságharcban 
elesett magyar hősein kért. 22-én szerdán, . a szent Bertalan főtemplom 

fölszentelésének évfordulója alkalmával d. e. 8 órakor ünnepélyes nagy
mise van. 26-án október hó utólsó vasárnapja, Krisztus Király ünnepe 
a szokott ünnepi rend szerint.- 31.-én, pénteken este 6 órakor utólsó 

októberi H.ószafüzér ájtatosság. Mindenszentek vigiliája lévén pénteki 

napon: sztgoru böjt. 

Szent Ferenerend i plebánia. 

A hónap minden hétköznapján reggelenként a 6 órai szentmise 

kert-tében HoLsafüzér ájtatosságat tartunk a szokott módon, lorettói litá
niával és utána sLentségi áldással. Vasárnaponként d. u. 3. órakor 

tartjuk a Rózsafüzér ájtatosságot. 3. Első Péntek. Szokás szerint már 
előtte való d. u. is gyóntatunk. Reggel 6--8 óráig szentségimádás. 4. 
Szombat. Rendalapi tó szeráf i szent Ferenc Atyánk ünnepe. 9 :órakor 
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énekes szentmise lesz. Este 6 órakor szentbeszéd é"!. szent Ferenc 

Atyánk halálának emlékére ájtatosság. Előtte szentséges körmenetet tar

tunk sz. Ferenc Atyánk tiszteletére. 5. Elsővasárnap 9. órakor szentsé

ges mise. D. u. litánia után a Rózsafűzér Társulat havi ájtatosságát 

tartja. 6. D. e. 9.- kor Koporsós gyászmise, az aradi 13 vértanuért. 12-én 

d. u. litánia végeztével körmenet indul templomunkból a pesti-atkárj 

utelágozásnál újból helyreállított kőkereszt megszentelésére. 13. D. e. 

9-kor ünnepélyes gyászmise Vak Bottyán kmuc ~er,erálisért. 19. D. u. 

litánia után Szt. Ferenc Atyánk Ill. rendjének tagjai gyülést tarta ndk. 
26. Krisztus Király ünnepe. 9-kor szentséges mise. Minden kedden 

a szent Antal litánia este 6 Órakor, minden szombaton és vagá:nap 

pedig d. u. 3. kor lesz a litánia. 

------- ••••r 

Hirek. 

Ezüstmenyegzö. Sárközi Jó

zsef és Petróczí Petronai Ilona 25 
éves házassági évfordulójukat szept. 

8-án a 6 órai szentmise keretében 

ünnepelték. Ulmanek Gyula nyug. 

fögimn . tanár ur kedves szaval

val az egyház áldását adta a ne

gyedszázados házaspárra. 

A Karitász-Hölgyek Egyesü

lete elmult va~árnap tartotta első 

teadélutánját: az iga1gató informálta 

a Hölgyeket a jövő évi programm

ról és bejelentette, hogy közóhajnak 

engedve hitéleti kurzust :rendeznek 

kiváló előadókkal minden hónap 

utolsó csütörtökén este 6 7 óráig 

a Kulturház tanácstermében. A 

Kurzuson a felsővárosi Plebánia 

tisztelendő papJal es a ferences hit· 

tudományi Főiskola tanárai fogják 

az aktuáli~; kér.lt~seb:t miuden irány

ból meg v i !á ~it \"él praktikullan előadu i. 

Emericana. Szeptembcr 9 én 

tartotta meg az Emericana ! 9. é'i 

alakuló gyűlését. A ré;;i tisztikart 

újra megvá!a~ztott;ík, a mult évi 

zárószámadást elfogadták, a jövőre 

a tanulmányi segélyel~et másfélsze

resére emelték. Fe hér l\·1iklósnak 

100 P egyszeri vizsgaseg.SI}t álla

pitottak meg. Október 14-ére fel

kérték előadóul ban)tj S1alHJ 
Lászlót, a jeles historicu!\t, aki 

Koháry István gróf · katolikus:;ágári.l 

fog P-lőadni. Az egvesület a kima

gac;!ó előadásra az érdeklőliiiket 

szivesen látja. 

Szeptember 13.-án ismét hatalmas 

tömeg vett rés1t Szentkúton a ha~yo

mányos búcsún GyönRyösről. 
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A szeptemberi számban kö

zölt, .,hány kispapja van most 
Gyöngyösnek" c. hirünkkel kap

csola~ban egyik olvasónk közölte ve
lünk, hogy a helybeli kolostorban 

is él két teológus, akik itt Gyön
gyösön születtek. Neveik: Veidner 
Godfrid V. éves és Ficsor józsef 

l. éves teológusok. 

Katolikos kölcsönkönyvtár. A 
sz t. Bertalan egyházközség a Sz t. korona 

házban kölcsönkönyv&árt létesit. Cé
lunk nemes felfogásu, épitö és nem 

romboló szépirodalmi művekkel szol

gálni az ol vas ni ki ván ó :közönséget. 

A könyvek javarésze regény. Egy 

magát megneve~ni nem akaró Ur 

nagy összegű adományával lehetövé 

tette, hogy a könyvtárt a közeljö

vöben megnyithassuk egyenlőre kb. 
700 művel. A könyvtár ügyével 

időről időre még foglalkozunk. 

Pásztóról több mint 200-an 
zarádokoltak el a hivek gyalogosan 
Mátraverebély Szentkútra szept. 

8.-án Hegyi Lajos káplán vezeté
sével. A délelötti ünnepélyes szent

misén és körmeneten részt vettek, 
majd a délutáni litánia után ke~yel
mekben gazdagodva indultak vissza. 
Este érkezéskor az otthonmaradottak 

szerelett plebánosuk, Harkabusz 
László apát, szentszéki tanácsos, 

esperes, plebános vezetésével várták 

öket, majd :gyertyás körmenetben vo
nultak be a templomba hálaadásra. 

Kisasszony napja ismét növelte a 

pásztói :katolikusok buzgóságát. -
Egyébként ezen a napon Szentkú
ton több mint 25.000.-en voltak 

közel 300 faluból és városból. 

Fény es keretek között tln· 
oepelte meg Gyöngyös és Vidéke 
katolikus kötönsége a gyöngyösi 
barátok ősi búcsún apját, a F ájdal

mas Szűz ünnepét. Egy emberöltő
vel ez előtt még hatalmas tömegek 

látogatták az ősi, csodás fájdalmas 

kegyszobrot. A ferences atyák fel· 
újitották ezt a búcsújárást Több 

mint 3000 vidéki és Gyöngyös ap

raja nagyja vett részt a felejthetetlen 
gyertyás körmeneten. Éjjeli zso
lozsma, keresztút- járás, szentbeszédek, 

jámbor énekek áhitatával telt meg 

mindannyiunk szive. 15-én délelőtt 
11 órakor Sze nt Ferenc Harmadik 
rendje tartotta meg ünnepi gyűlését 
a templomban. A papnövendékek 

remek kórusa énekelt az egyes 
beszédek között. Gazdag élmények-· 
kel tért haza a búcsú minden 
résztvevője. jövőre bizonyára, meg
kétszereződik a zarándokok száma, 
s Gyöngyös ujra a vidék vallási 
központjába kerüli 

Péró Sándor volt gyöngyösi 

irodavezető káplánt Érsek Urunk 
Nyirkarászból, Diósgyőrbe helyezte. 

Anyakönyvi adatok szeptem· 
berröl. 

Kereszteltek szeptember hó· 
ban a szent Bertalan temp
lomban. Sándor Antal és Gál Má· 
ria gyermeke, Mária. - - Hanuska 
józsef ·c;, Csikós Margit gyermeke 
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Anna, - Budai Fe rene és T asi 
Margit gyermeke, Rozália. 
Csonka Géza és Meskál Rozál gyer
meke, László. - Palócz István és 
és Liptai Anna gyermeke Mária.
Bátor Sándor és Czivinger julianna 
~yermeke, julianna Erzsébet. 
Gál Imre és juhász Mária gyer

meke, Veronika. - Hibs Dezső és 
Szebellédy Mária gyermeke, É va 
Mária. - Erki jónef és Kakas 

Mária gyermeke, Zsuzsanna. -
Besze Ferenc és Bardóczy Ilona 
gyermeke Ferenc. Gulyás Jó
zsef és Lengyel Mária gyermeke, 
József és András. - Szőke Fe rene 
és Pölyhe Valéria gyermeke Va
léria, Erzsébet. 

Szentaéei házasságot kötöt
tek: Sajtos Dezső és Magyari Mar
git. Kubarcsik Imre és Pap Mar
git. Juhász l st ván és Hannos Mária, 
Izsó Ferenc és Simor A-nna. Füleki 
józsef és Imriesik julianna. Vaczula 
Károly és Pászty Mária 

Elpihentek az Úrban: Begala 
Mártonné 50 éves. Gráff Erzsébet 
75 éves. özv Kiss jánosné 73 éves 
Murbán Viktória 64 éves ny. i~. 
tanítónő. Bakó Lajos városi tiszt v. 

Tisztelettel tudomására hozom a 
n. é. vevÖkü7.únsé~nt-k. l.ogv a 
Ko11uth Lajos u. 32 szám alatt 

Gyöngyösi katolikus ~udósito 

Szent Ferencrendi plebánia. 
Keresztség szentségében 

lsten gyermekeivé lettek szep
tember hóban a Szent F ereneredi ek 
templomában. Bujdosó Sándor Gyu
la : B. józsef és Bezzeg Ilona fia., 
Szabó jános józsef: Sz. János és 
Fodor Ida fia., Makarész Györ~y 
Károly Mihály: M. István és Bod
nár Anna fia., Landor János: Lan
dor jános és Krakóczky Erzsébet 
fia., Csiba Zsuzsanna: Cs. István és 
Csiba Rozália leánya., Eperjesi Ilo
na Mária: E. György és Tarnócz 
Rozália leánya. 

Házasságot kötöttek: Tóth 
Márton tanító és Földi Er1sébet, 
Daróczy t--'~rpád asztalos és Gulyás 
jolán. 

Elhunytak az Úrban Dér Er
zsébet 15 éves sz. nélkül, Lollé 
Gyuláné sz. Balogh Anna 56 éves 
sz. e., Farkas Mon·ai Róza, Erki 
János özvegye 7 3 éves sz. e •. Sza
kács Antal, Nagy Flóra férje 63 
éves sz. ellátva. 

A Tudósitó kész örömmel 
közlia környék hitéleti hireit is. 

TANULÓ FELVÉTETIK 
A 

HuHGlRIA NYOMDABA 

Könyv és papírkereskedést 11yitottam. 
Kérem szive!l támogatásukat. 

T ~l jes tis?tt-lt-ttd: 
özv. Tunyogh~ Zsi!mo~~-:".~ 



Gyöngyösi Ip. és Gazd. Hi telsz. 
miat az O. K. H. tacja Gyeaayis8a 

betéteket tn ár 1 Pengőtól elfogad 

kölcsöaöket elönyös leltételek mellett 

ayajt. 

Postacsekk Baakgir6. 

Pehely és vatta paplan 
készítését vállalom 

Kováts Gyuláné 
paplankészítő meater 
Kossuth Lajos u 16. 

- -- ___ ___L -------- -

Alapítva : 1884-ben 

Kunsav Béla 
mézeskalácsos és 
viaszgyertyakészitő 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. att.'!-__ _ 

MieM»tt kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

meg Ozletemet! 
Kaphatók : gyapju és nyul
ször kalapok minden mi

nöségben! 
Javitások po n t os a n és 

szakszerüen készülnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10. 

Huagária-nyomda nyomtatása, Gyöngyös. Tulajdonos: Nigrinyi Ferenc 
Bérlő: Czobor Mihály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Bernát Fet"enc 

F elel6s nyomJavezet6: Czobor Mihály 
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TAKAREKPENZTAR R. T. 

EGER -GYÖNGYÖSI 
FIOKIHT~ZETE 

GYÖNGYÖS 
TELEFON: 230. 

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

Fógel Gyula 
6ra•ives, ékszerész és [lát
szerész. Eteraa, Alpiae, Tellas, 
Wyler órák egyedárasit6ja. 

Óra és szemüveg külöaleges• 
ségek 

•• 
Uvegcsiszolások. 

Tel elon: 
388 Szemüvegek recept szeriat is. 

Gyöngyösön 
Haaiaz-tér 8. 

Uj helyiségben. G d k .. ''h, ,, az a or az. 
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