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GYÖNGYÖSI 

KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
XiV. ÉVFOLYAM. l. SZÁM. Gyöngzöl!, 1942. január hó. 

V ágyak és remények. 
lrta: Stílfer Kálmán. 

Az új esztendő küszöbén alázatos lélekkel állunk a jó ls
ten elé, hogy áldását és kegyelmét ne a mi érdemünk szerint, ha
nem irgalmasságának végtelensége szerint nyujtsa számunkra. Áld
ja meg a mi katonáinkat, kik a vallástalanság, a .Judás országa 
ellen harcolnak, áldja meg országunkat, hogy ősi birtokunk teljé
ben a rend és béke csendes nyugalmában teljesithesse hivatását. 
Mi pedig keressük lsten országát, hogy a többi megadassék ne
künk. 

Mindez szükséges ahoz, hogy városur.k katolikusságának 
vágyai és reményei teljesedhessenek az uj esztendőben. . ,., 

Katolikus intézményeinkben nagy érték van birtokunkban, 
nak meg kell becsülniink és fejlesztenünk kell őket. 

A katolikus polgári fiúiskola és a gazdasági középiskolánk 
erőtől duzzadozik, o!'ztályai zsúfoltak, de sajnos, a fejlődés továb
bi lt·hetŐsPgéhez új iskolahclyis~g és új anyagi források szüksége
~ek. Sok jóakarattal találkozunk a fejle~ztése iránt. Maga az is
kola az orszá~~os kulturpolitika tengelyében van, a kormáoy, az 
egri érsekség és a város t·gyaránt gondját viseli, de a mai sulyos 
id(:k akadályul szolgálnak. f:ldyén való lenne legalább, ha a 
kormány a gazdasági kö1épiskola osztályainak a létszámát fölemel
né 4 .5-ről 6(). ra, hogy a kiválasztás nagyobb mérvű lehessen és 
anyagi ldwt(í~~geit kiha:;ználhassa. 

A~ egri ~rsek úr Őr.agyméltósága a fejlődés utját l O ezer 
pengős nagylelkű adományával már kijelölte, az internátus meg
valósitásához a város bőkezűen az Orczy kastély odaajándékozá
!'lával járult hozzá, s most megint az államhoz kell fordulnunk, 
hogy segitse az iskolát az Orczy kastély átalakitásában és beren· 
dezésében. Az internátus jövedelméből aztán felépülhet _legalább 
belátható idl'Jn belül majd az iskolaépület is. ~~l ~1; 

Ugyanilyen gondok ráncolják a róm. kat. kereskedelmi szak
tanfolyam igazgatóságának a homlokát is. Fejlődik szépen ez a 
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magát saját erejéból fenntartó intézményünk is, van tanítványa 
bőven és a tanítás meg a nevelés intenzíven folyik benne, de a 
fejlődés lehetősége elé itt is nagy anyagi akadályok gördülnek. 
Négy évfolyamú kifejlesztése közérdek. A képzett növendékek 
nagyszerűen tudnak elhelyezkedni a társadalornban. Ezek az isko
láink roppant hiányokat pótolnak, mert a gazdasági és kereske
delmi érzéket neveli~ a magyar ifjuságban. 

A Katolikus Enekkar és a többi templomi énekkarunk a 
fejlődésnek nem igen remélt magas fokáig jt to~tak el, nekik is ~ivá
nunk sok kitartást, szorgalmat és eredményt. 

Az Emericana az intelligencia vallásosságát segitette elc'S 
városunkban, bár elérhetné, hogy a többi társadalmi osztályra is 
kisugározna belőle az Istenszeretet, hogy a krisztusi szeretet és 
béke mindnyájunkat boldogíthatna. Ugyanezt kivánjuk a Katoli
kus Legényegyletnek is, mely a komoly vallá~Sosságon alapuló kul
turát szolgálja eredményesen. 

A többi katolikus egyesületünk és intézményünk munkájára 
is lsten áldását kérjük, hogy nemes céljaikat lelkesen ápolhassák. A 
vallásos társulatoknak is sz~p, azontúl nagyon fontos hivdtása van. 
Ők tartották fenn a bensőségesebb vallásos életet a liberális gon
dolkodás száraz és terméketlen idejében is, buzgólkodásuk ne 
süllyedjen puszta formaságokba ! 

Mikor igy végig nézünk intézményeinkben, akkor látjuk a 
mi eazdagságunkat, hogy mennyi lelki és erkölc!:i értéket termelő egye
sületünk van ! Mint tavaszkor a virágos mezó, az élet mosolygó és 
szines pompájában l 

f\1indezeknek a vezetl-~ére és irányitására az egyházkölSégek 
közös tanácsa hivatott. Országszdte folyik most f"gy nagy mun
ka. A mai világháboruban most hit harcol a hitetlent~éggel a 
szociális jövendő, a1 ember~k közti rend és egyetértés az elmara
dotsággal, a jövő békéje a nemzetek fölötti uralomra vágyással. 
a kapitalista kizsákmányolás5-aL Mindenkinek szint kell vallani, 
hová tartozik ! Sajnálattal értesültünk azon statisztikai adatról, hogy 
vasárnaponként városunk katolikus lakosságának csak 5 2 százalé
ka jár templomba. Holott az apró gyermekeket, bt>tegekct, 
nagyonöregeket és hadbavonultakat a lélekszám 30 százalékában 
számítva, az egész l akósságunk 70 százal~ka volna a vasárnapi szentmis~ 
hallgatására, egyházi törvények szerint kötelezve, nem pedig 52 szá
zalék. A felszabadított orosz területeken, mikor ujra szabad ott a temp
lomba menni, felzokogott a nép, hogy 23 év után 'ujra megjelent köztük a 
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Slentmisében az Ur, az lsten ! Mi pedig, amikor naponta köztünk 
van, elfelejtjük őt vasárnaponként meglátogatni~ Hát azt akarjuk, 
hogy közülünk is eltávozzék, hogy ne járhassunk templomba~ Mil} en 
fájdalmas volt, hogy a légvédelem miatt egyszer elhallgattak ha
rangjaink, hátha még a teAlplomon is csukott kapukra találunk~ 
Hisz~n egy kicsi híja, hogy odáig nem jutottunk az or<~sz világ
foradalmi tervek következtében ! Ne hivjuk ki hát az Ur bünte
tését kötelesséaünk elhanyagolásával ! A léleknek szüksége van a 
vasárnapi felemelkedé~re, a szép, a nemes, az erkölcsi értékel
ben való türdóre, a büntól való megtisztolásra, hogy békén visel
jük a nehéz idők sulyát. A jövő esztendó legyen ezen a téren 
is eredményes! V á rosunk katolikussága hires volt vallásosságáról 
s talán ezért is segitette a jó lsten, hogy önerejétól emelkedhe
tett a haladás utján! A mai hitében megújult korban járjon elő , 
most is jópéldával, boruljon le vasárnaponként az Ur templomá-
ban, hogy közösen könyörögjük le mindnyájunkra, városunkra, ha
zánkra és az emberiségre a jó lsten áldását ! 

A jó lsten aldásával és kegyelmével telt boldog új eszten
dőt kívánunk! 

Adatok az elmult évről. 
S1ilves~ter estéjének h~ladatos hangulatában érdeklődéssei szoktuk 

hallgatni az elmult esztendő hitéleti adatait. Mivel a T udósitó tiz nap

pal szokott zárni a hónap vége előtt, nem tudtunk birtokába jutni az 

öuzes adatoknak és amit alább közölünk, annyiban pótlásra szorul még, 

hogy a tiz napnak az adatait is hozzá kell számitanunk. Erről a követ

kező számban ködünk részletesebb tudósitást. 

A születés~k sz:imáról igv tudunk beszámolni : 

A Szent Bertalan plebánia területén született 1941- ben gyöngyö

si illetőségü fiu 121. leány 108. Idegen fiu 57, leány 47. Összesen 

azületett fiu 178, leány 155. Az összes születések száma 333. Ebből 
gyöngyösi illetőségü összesen 229, idegen l 04. Házasságot kötött 74 
pár. 7 p~r vegyesházasság 

A ferencrendi plébánián megkereszteltetett 70 fiu és 59 leány. 
Összesen 129. 

A Szent Bertalan plebánia halottas anyakönyvének adatai alapján 
meghalt 1941-ben gyöngyösi férfi 106, gyöngyösi nő 74. A plébánia 
területén összes ~yöngyösi halott 180. 
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Kórházi, más illetőség ü halott férfi 67, nó 60, összesen 127. 
Összes halálozás a Szent Bertalan plebánián 307.-

Szentségekkel megerősítve hunyt el 151. Gyermek halott 56. 
Hirtelen halál 21. Gondatlanság miatt szentség nélkül két egyén halt 
meg. 

F er~ncrendi plebánián 5 2 felnőtt temettetett el és 9 gyermek. 
Szentségekkel ellátva halt mea 19 férfi, 25 nö. Szentség nélkül halt 
meg 5 férfi és 3 nő. 

· Házasságot kötött a ferences plebánián 58 pár, ebből 2 pár vegyes 
valláso házasság. Betegellátás 220 esetben történt. 

A Szentáldozások száma a ferencrendi plebánián 87.568. Az 
egyházba visszatért négy~ felnőt~·~ f='eln~t~-- ~ere~z~elés volt 3. 

Alább a decemberi anyakönyvi hireket adjuk. 

Házaaágot kötöttek a Szent Bertalan templomban 
Domoszlay jános és Csépány Ilona, Urbán Béla és Szabó Rozál, 
Vernyik jános és Losonczy~Erzsébet, Szekula János és Czövek Kata
lin, Kovács György és Horváth Anna, Kovács György és Erdélyi 
Mária, Rejlik jános és Tury Ilona, Gyuris jános és Molnár Katalin, 
Toldi Lajos és Nagyfejü Anna, ifj. Körösi jáno~; és Huszár Ilona, 
Tóth Sándor és Cziczer Éva, Moletti Margarin és Zsiska Rozália, 
Bartók Ferenc és Molnár Katalin, Nagy Géza és Molnár Róza, Sala
mon András és Hegedüs Anna. 

Elpihentek a• Urban Tamasi julianna 52 éves, Lipták Erzsé
bet 49 éves, Sánta julianna 95 éves, Hangosi Mihály 68 éves, Var
ga Ferencz és Czibolya Ilona gyermeke Mária 3 hónapos, Ács Gábor és 
Baranyi Erzsébet fia jános 11 hónapos, Hanák jános 39 éves. Pam
puk András és Nagy Mária fia László, Plevai Viktória 85 éves, 
Nyilas jános és Anna fia György, 4 hór.apos, Farkas Bertalan 40 éves, 
Seres jános 82 éves. 

Házaságot kötöttek a ferencrendi plébánia templomban 
december hónapban. Kotaul Rajmond vasöntö és Tóth Anna, 
Mohácsi Ferenc, koronaör őrmester és Pataki Anna,- Borhy jenő Ist
ván, órás és Novák y Katalin, -Kulcsár Antal, gazdálkodó és 
Csermák Anna,-~ -Antal Lajos városi tisztviselö és Márkus Erzsébet 
Antónia,-Erdélyi jános földm. és Varga Mária Erzsébet, - Mész:íros 
Imre, városi kézbesitő és Páska Anna, ~-ifj. Réz jános, gyárimunkás 
és Hanka Kovács Mária,- Molnár józsef földm. és ,Szabó Anna,
Takács Imre. földm. és Antal Ilona, -Kiss Károly Arpád, kereskedé 
és Demény Mária, ~-vitéz Tiba y jenő főhadnagy és V ágh y Margit,
Rábai Sándor, gyárimunkás és V ar ga l l o na,- Dienes László József, 
6rmester és Imre Katalin.--
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Elhunrtak az Urban! Kis julia 5 hónapos, Kis Erzsébet leá
nya,-Nagykovács józsef 7 hetes, N. józsef és Baranyi Mária fia,
Luca jános 72 éves, ellátva,-Mádi jános 83 éves, ellátva - Füleki 
András 50 éves, ellátva,-Mádi Ferencné, Sándor Rozália, 48 éves, 
ellátva,-özv. Tokár Istvánné, sz. Banka Anna, 76 éves ellátva,
özv. Bodor Józsefné sz. Tóth Rozália, 89 éves, ellátva,-Varga Gyula 
68 éves, ellátva,-Szabó Istvánné. sz. Szabó Mária 51 éves, ellátva,
özv. Patócs Istvánné, sz. Reviczky Rozál 72 éves ellátva,
vitéz Szendrövári józsef, 51 éves, ellátva,-id. Forgács Alajos 78 é-
ves,-Fodor Imre 33 éves, ellátva, özv. Pirock Mihályné, sz. Janitor 
Róza, 82 éves ellátva a szentségekkel. 

Papi hivatásokért. 
A gyöngyösi szentferencrendi Hittudományi Főiskola hallga

tóinak Szent Bonaventúra Egyházirodalmi hkolája dec. 9-én es· 
te 6 órai kezdettel tartotta meg ezévi nyilvános di!\zgyülését a 
Katolikus K'ulturház nagytermében. 

A diszgyűlés a papi hivatás szolgálatában állott; a papi 
élet szépségének megmutatását és megszerettetését tüzte ki célul. 
Főtisztelendő P. Horvát Asztrik O. F. M. főiskolai tanár, magisz
ter, tanárelnöki megnyitója után Constanzo F esta: T ü z, tenger .. 
és Orlandó di Lasso:, Mily szép a . . . c. két hatalmas kánonját 
adta elő a Főiskola Enekkara. - Lukács Pelbárt V. é. t. adta 
eló Sik S. : Ketten a Mesterrel, és Magyar barát c. saját .költe
ményét. - Hivatástudat - papi egyéniség eimmel Kilián Csa
ba IV. é. t. tartott előadást. - Gluck: Ballet az Orpheusból; 
Beethoven: Menuett;Boccherini: Menuett; elóadta a Főiskola Ze
nekara. - MarossLéki Zoltán lll. é. t. tartott előadást Életünk
ból eimmel. - Kodály Z. : Jelenti magát jézus; Bárdos L. : 
Széles a Duna; Bárdos L : Fegyvertánc, előadta a Főiskola 
Kiskara. - Állok a vártán, a ferences ki~pap magyarsága c. 
értekezését olvasta fel Susányi Semjén IV. é. t. - A Főiskola 
Susányi Semjén: Pap vagy te mindörökké c. szavalókórusát adta 
elő. - V ég ül Halmos-~ik: Assziszi Szent Ferenc Naphimnuszát 
énekelte el a Főiskola Enekkara. 

Hisszük, hogy az elvetett mag megtermi gyümölcsét: lelkes, 
munkás, töretlen akarású hivatásokat ad Egyházunknak, s benne 
a nagy ferences családnak. 
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Orgonaszentelés Püspökiben . 
.. 

Nem hangoskodó, de igazi és mély hitélet folyik városunknak ab-
ban a részében, ami nem is olyan régen köz.igazgatásilag is teljesen kü
löllálló község volt és vámot kellett annak fizetnie, aki onnan Gyön
gyösre hozta portékáját. A hagyományok igazi tisztelete, az ősi hithez 
való bensőséges ra~aszkodás jellemzi Gyöngyöspüspöki népét. Nagy ün
nep volt itt december 21-én. Ekkor szentelte meg P. Karácsonyi Ala
dár azt az új orgonát, amit a hivek hatékony áldozatkészsége hozott 
létre. Az uj orgona hatalmas és teljesen az uj elgondolások alapján 
épült, remek hangszer. Szalay Lajos egri és Pátzay jános gyöngyösi 
orgonamüvész karnagyok tervezése alapján készült. A szentmise kere
tében történt az orgona megszentelése, amin, mint mindig, a hivek nagy 
tömegben vettek részt, boldog büszkeséggel hallgatva meg a felszente
lést végző házfőnök remek lelkesítő szavait, valamint a gyöngyöspüs
pöki Énekkarnak erre az alkalomra tanult és lelkes karnagyának, Sike 
Miklós igazgató-tanitónak vezetésével igen hatásosan előadott énekszá

mait és az uj orgonának szép hangját. Az or~ona védnöki tisztjét 
Buday Ferenc úr és hitvese voltak szivesek vállalni, akik lelkes buz

gósággal szerepeinek városunk és szükebb hazájuk, Gyön~nöspüspöki 

minden vallásos megmozdulásában. Az emlékezetes szép ünnepség után 
az Énekkar közebéden látta vendégü! mindazokat, a~ik serénykedtek az 
UJ orgona megvalósítása körül. 

Hitéleti tájékoztató. 
, 

Szent Bertalan plébánia. 1. Csütörtök U jév. rendes ünnepa-
rend. D. u. 1/26-tól gyóntatás. 2. Első Péntek, reggel 7 Órakor szent

séges mise. A Menház kápolnájában egész nap szentségimádás. 
4. Vasárnap. jézus Szt. Nevének ünnepe. A hónap első vasár napja. 
D. u. 1/2 4 Órakor az Oltáregylet évi közgyülése a központi iskolában. 

6. Vizkereszt ünnepe. Előző d. u. vízszentelés. Vizkereszt nyolcada 
ala_tt házszentelések. A magánházak megszentelését a plébánián kell 
beJelentem. 11. Szenicsalád ünnepe. 

Szent Ferencrendi plébánia. 1. Csütürtök. U jév napja. Va
sárnapi istentiszteleti rend. 2. Első péntek. Előző este, \·alamint kora 
reggeltől gyóntatás. 4. Vasárnap. jézus Szent Neve ünnepe. Reggel 
1 -kor a jézus Szive Társulat offertoriumos szent miséje a tagok ~özös 
szent áldozásával. D. u. a Rózsafüzér T ánul~tt havi sorsolását tartja. 
D. u. 3-kor ünnepélyes vízszentelés. 6. V 11 kereszt linnepe. Reggel 
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7-kor Rozárium Társulat offertóriumos szentmiséje és a vezetösé2 es
kütétele. Az afrikai missziók javára gyűjtés a templomban. Vizkereszt
ünnepének nyolcada alatt végezzük a házszenteléseket A plébánia hi
vatalban jelentsük be a lakóházak megszentelését. 11. Vasárnap. 

Szent C!!alád ünnepe. Reggel 7 -kor énekes szentmise a Rózsafüzér
Társulat élő tagjaiért, másnap a megholt tagokért kis mise. 12. Hétfőn 
este 6-kor az Urak Mária-kongregációja hitbuzgalmi gyülése a rend
ház kápolnájában. 18. Vasárnap. D. u. litánia végeztével a ferences 
III-ik Rend havi gyűlése a templomban. 

Pilapöki Szent J'noa templomban. 1. Ujév napja. 9-kor 
szentséges mise, d. u. ünnepélyes Vesperás. 4. Vasárnap. jézus szent 
Neve ünnepe. 5. Hétfön. D. u. 3----kor vizazentelés és litánia. 
6. Kedd. Vizkereszt ünnepe. Szentséges mise 10-kor. D. u. 1/13-kor ünne
pélyes Vesperás, utána házszentelés a templomtól északra a Püspöki 
utca páros számú házaiban, páratlan számuak közül körülbelül :1-17 
számig. 7. Szerda. Re~gel 8-tól folytatódnak1 a házszentelések. 

Hirek. 
A kölcsönkönyvtár ügye a leg

jobb uton halad. A könyvek be
szerzése folyik. A könyvtárbizottság 
ta jai: Dr. Czinder Károly járás biró, 
Dr. Demkó Dezső kozjegyzö he
lyettes, Kmoschek Elek ny. gimn. 
tanár, Dr. Márai György járásbir6, 
Dr. Libisch Károly ügyvéd, Dr. 
Mannó Kálm-in főorvos, Pajkos La
jos bankigazgató, Pataki józsef me
zÖgllzd. középisk. tanár háromszor is 
al~posan megvitátták a létesilendö 
könyvtár ügyeit és értékes tanácsok
kal !IZol~áltak. 

A Patro"a Hungariae szobor 
bizottsá~ elhatározta, hogy a szobor 
helvett M:ítraházán egvházh•tósági 
jóváhagyással kápolnát épit. Az épit
kezés a lehetö~égek szerint hamaro-

k l "d'k san me~ el.Go 1 • 

A h1téleti kurzus m'Ísodik elő
adásában P. Karácsonvi ALtd,ír plé
bános fejlegette a Hit. és Világné
zet viszonvát s hozta összhangba a 
a tudomá~y. a gyakorlati élet, a 

kegyelmi élet és a kinyilatkoztatás 
egységes világképét. Ez a vilá~né
zet öleli fel az élet ~s kegyelem, 
természet és természetfeletti rend 
összes adottságait és felad!ltait. Nagy
számu h:tllgatóság a tárgyhoz méltó 
elmélyedéssel fogadta az előadó fej
tegetéseit. 

A M•mreti Hitelintézet új he
lyiségének felszentelésén Molnár 
András, a budapesti fóintézet vezér
igazgatója is megjelent. Az átala
kított épület nemes vonalaival dísze 
Gyöngvös városának. 

A K&zponti iskola szívgárdistái. 
valamint az alsó és felső városi 
iskolák Sli vgirdistái dec. 20-án 
és 21-én hangulatos Karác~onyfa 
ünnepségeket rendeztek. A köz
ponti iskolában F ridrich Margit ta
nítónő, az alsóvárosban Damianovich 
M~rgit tanitónő, a feisövárosban pedig 
Kövér Izabella tanitónő buzgóságát 
é1 fáradságát dicséri a jólsik:erült elő
adás. 
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Mély megdöbbenést keltett vá
rosunkban Dr. Náray Béla főügyész
nek, az egyházközség képviselőtes
tületében a patronus város képviselő
jének budapesti villamosbalesete. 
lmádkozzunk érte, hogy értékes mun
kásságát minél előb folytathassa egy
háza és városa javára. 

Szalay Ferenc, borsodsziráki ple
bánost december 8-án iktatta be 
új plebániájába Füstös Pál diósgyőri 
apát-plebános. vrömmel közöljük 
városunk szülöttjéröl az egyházi pá
lyán elért kitüntetésének a hirét. 

Dec. 9-én a gyöngyösi e~y
házközségek közös képviselőtestüle
tében Kanvó Imre képviselötestü
leti tag a Kormán)'ZÓ urról és de
rék katonáinkról emlékezett meg, 
majd örömmel állapitotta meg ka
tolikus iskaláink pompás müködését. 
A képviselötestület Egyed Antal 
polgári iskolai tanárt az egyházköz
ség jegyzőjévé választotta. Az el
távozott Mörk Győzö hel)·ébe pol
~áriiskolai tanárrá Szendrő Sándort 
~·ála~ztották. 

A Szentlcorona- ház adásvételi 
illetéke ügyében Dr. T emesváry 
lnue volt ~yöngyö!li orsz. gy. kép
,·iselö. közb,.njárására a pénzü~y
minisztérium jelentős kedvezményt 
engedélyezett. 

Az Emericana dec. 1 fi-i ~y ü lé
sén Bal<izs Pin Lajos mezögazda
sági kö7épiskolai igazgató tartott 
igen értékes előadást a. keresztény 
kereskedelmi szellemről. Január 3-án 
rendezi az Emericana szokásos évi 
bálját a Hungáriában. 

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy 
a Szent Orbán t~mplomnak nincs 
harangozója. Az előző harangozó a 
csekély dijazás miatt a további szel
gálatot nem vállalta és azóta nem 
hallatszik az Orbán templom ha
rangja, mivel ezideig utódja nem 
akadt. 

Gyöngyösi Katoli/eus Tudósiló 

A Karitász hölgyek egyesülete· 
dec. 14-én P. Köhler Ferenc 
lazarista atya pompás filmfelvéte
leiben és szellemes előadásában gyö
nyörködött. A januári Karitász gyű
lésre sikerült elöadóul megnyernünk 
Benei Sándorné, Csépány Annát, 
akinek előadása elé igen nagy 
érdeklődéssei tekintünk. 

Advent ll. vasárnapján megszá
moltuk a felsóvárosi és a felsővá
roshoz tartozó templomokban a szeol
misén jelenlévőket Ezen számolás 
szerint a szentmisét hallgatók száma 
december 7 -én igy alakult: Szent 
Bertalan templomban O Órakor 1 H2, 
7 órakor OU1, B órakor 107:1, lU 
órakor Wifi, fél 12 órakor 100H 
összesen :-l91 ;l. Szent Orbán temp
lomban 470, Szent Erzsébet temp
lomban :102, Mátrafüreden 104, 
Kórházban 1 as, l\1áv. üdülőben 17, 
Honvédtiszti üdülőben 44, Szana
tóriumhan 140. Az itt felsorolt 
tempk.mokban f.!l kápolnákban össze
sen :l H!ll. A lé leksz~mho1. viszo
nyi h a f>:! sz.ázalék. 

Egy magát megnevezni nem 
akaró nagylelkü adakozó lf)() pen
gót adományozott a felső,árosi ple
bániánal egv sze~ény gyermek fel
r uházá~ára. Bökezíí adornám áért ez
úton mondunk h<ilás kös7Ö!;etet. 

A Sze nt Bertalan Egy házközség 
kölcsönk0nyvtára s1ámára könyveket 
adományoztak: G.über Aladár köz
jegyző, br. Györkén~·i László rendőr· 
tanácws, Plankó János káplán, 
Kováts G} u lá né, Korber Róbertné 
tanitónéí. 

Iparos leányole figyelmébe. 
Jöjjetek mindannyian, kik iparban, 
kereskedelemben, ~yárban, szönyeg
szövésben dolg01Ó katolikus leányok 
vagytok a Dolgozó leányok orszá
gos szövetségének gyöngyöPi csoport
jaiba, ahol szórakozás, lelki és mű
velödési előadások tanfolyamok és 
nemzetvédelmi kiképzések lesznek. 
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Gyöngyösi 

lparosokésGazdák Hitelszöv. 
mint az 0. K .. H. tagja Gyöngyösön 

betéteket már 1 Pengőtől elfogad 

kölcsönöket előnyös feltételek mellett 

nyujt. 

Postacsekk Bankgiró . 

• ·._ ~ • • ... ~ .... ~ ,. ".. • ., .. ' a- • • J f • . , . ' " . ,· 
\ ~ . -

Pehely és vatta paplan 
készítését vállalom 

Alapítva : 1884-ben 

Kunsav Béla 
mézeskalácsos és 

viaszgyertyakészitö 
!\1ézsütemén y, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

Kováts Gyuláné 
paplankészitö mester 
Kossuth Lajos u 16. 

Mielött kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

meg üzletemet! 
Kaphaták: gyapju és nyul
ször kalapok minden mi

nőségben! 

Javitások pontosan és 
szakszerüen készülnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10. 

Hungária-nyomda nyomtatása, Gyön~yös. Tulajdonos: Nigrinyi Ferenc 
Bérlő: Czober Mihálv F elelös szerkesztö és kiadó: Dr. Bemát Ferenc 

F~lelös nyomJavezető: Czobor Mihály 
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TAKAREKPENZT AR R. T. 
EGER - GtYÖNGYÖSI 
FIOKINTÉZETE 

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 
óraműves, ékszerész és llát
szerész. Eteroa, Alpine, Tellus, 
Wyler órák egyedárusitója. 

Óra és szemüveg különleges-
ségek 

Üvegcsiszolások. 

Szemüvegek recept szerint is. 

Gyöngyösön 
HaDÍ8z-tér 8. 

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