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KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
X.IV. EVFOL Y AM. 4. SZÁM. Gyöngyös, 1942. április hó. 

Húsvéti gondolatok. 
Közeledik az ünnepek ünnepe, a husvét, amikor Krisz

tus feltámadását ünnepeljük. Keresztény életszemléletünknek csak 
a feltámadas reménye ad valódi tartalmat és célt. 

Mi katolikusok a többi keresztényekkel szemben abban a 
kellően soha meg nem becsült helyzetben vagyunk, hogy nem 
kell várnunk a világvégi feltámadás megrendítő óráit, lelkünk meg
tisztulása után birmikor egyesülhetünk az Oltáriszentségben jelen
lévő Krisztussal, igy a legmélyebbre süllyedt ember is kellő lel
ki fürdő és elhatározás után élvezheti itt a földön a lelki fel
támadás örömeit. 

Az isteni kegyelem által a bűn halálából már a min
dennapi életben feltámasztottak ezrei naponta érezhetik azt az 
egekig felemelő érzést, amely áthatotta Szt. Ágostont másfél évezred
del ezelőtt, midőn három évtizedes bűnös sötét~égben való tévely
géséból a Krisztus világosságára ébredt. Ez a feltámadás ad
ta ajkára a Mindenhatónak hálát zengő "Te Deum" szavait. 

Ezren és ezren járnak köztünk a bűn által a halál ár
nyékában, s nem keresik a lélek feltámadását, pedig Krisztus a 
feltámasztásra várja őket minden tabernákulumban. S miért nem 
sietnek ? Mert fásultak, feketeköd evők, és nem hisznek. Hit 
nélkül pedig nincs sem biztos földi lét, sem örök élet. 

A japánok áldozatos hazaszeretetét és eredményeit az 
egész világ csodálja. Mi képesitette őket ily sehol sem tapasztalt 
hősie~ségre? Semmi más, mint pogány vallásuknak komolyan 
vett kis keresztény eleme. A kis pogány japánok naponta 
leborulva fordulnak elhunyt elődeik, őseik s~elleméhez, lelkéhez, 
s tőlük kérnek tanácsot és erósitést a nehéz földi élet küzdel
meihez. 

Hittel hiszik, ha a közért legnagyobb értéküket, életü
ket önzetlenül kockáztatják, az ősök szelleme diadalra juttatja 
szándékukat. Mi más ez, mint a katolikus egyház "szentek egyes
sége•• tanának gyarló, torz változata. De ez a hit arra képesiti a 
japánokat, hogy a legnagyobb nélkülözéseket, éhséget, szomjuságot, 
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szenvedéseket eltűrjék, sót életüket örömmel feláldozzák, hogy áldo
zataikkal drága hazájukat felemeljék, s a halálban őseikkel egye
süljenek. 

A Gondviselés az egyének és családok érdemei és ál
dozatváilalása alapján emeli az államokat is. lsten csak egyént 
és családot teremtett. Nemzetek és államok a földrajzi adott
ságak alapján az emberi akaratból jöttek létre. Az évezredek so
rán népek, nemzetek, államok fejlődtek, virágoztak, majd eltüntek 
nyomtalanul. De soha sem külső erő döntötte meg azokat, 
hanem az őket alkotó egyének és családok erkölcsi értékének alá
hanyatlása okozta pusztulásukat S a lejt8re jutott népek nem 
tudtak a lejtőn megállni s ·az erény útjára visszatérni. Elsülyed
tek, eltüntek. 

Ha meggondoljuk, hogy Krisztus első eljövetele Óta, két 
évezred óta csak azok a népek tüntek el a történelem szinpadá-
ról, amelyek Őt nem ismerték, vagy T ól e elpártoltak, üdvös ta
nítást merithetünk a magyar nép jövőjére vonatkozólag. 

Nemzetünk a multban a tQrvényhozás {polgári házasság) 
és társadalmi berendezés terén nem követte mindig a katolikus 
keresztény világnézetet és évezredes államtartó pilléreket mozgatott 
meg, minek következtében a magyar állam épülete a világhaború 
után majd a fejünkre dőlt. Es a nemzet két évtiz(den át próbált 
megújulni, talpra állni, .:Sok mindenféle eszmét ajánlottak és ajánlanak 
a megújulásra, de megfeledkeznek arról. hogy a kereszténység ké
pes volt az ókori pogányság felváltására, átalakítására és ma is 
csak a valóban átélt kereszténységben van meg at az erő, amely 
az elmult világot megmentheti, megújithatja. A megujulás és fel
támadás csak akkor lehetséges, ha a húsvéti harangszó nem talál 
süket fülekre és az itt éUi magyarokban szunnyadó feltámadási 
hitet megerősítheti. 

Ha2.ánk csak akkor támadhat fel, ha először fiai ujúlnak 
meg lélekben. Ha nem csdk at öreg nénikék, hanem a katoli
kwmak született férfiak is teljes katolikusok, akik napról-napra fel
támadnak hibáikból, gyarlóságaikbóL Katolikus férfiak, akik az 

Élő Vizek Forrásánál megvilágosadva olvassák és tanulmányozzák 
a világesemények hireit és pl. a pogány japánoktól tanulják 
meg alt, amit a katekizmusból eltelejtettek: a diadalmas egy
haz segitségül hivását a magyar feltámadás élökészi· 
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tésében. Rá kell eszmélnünk arra, ho~y mind az egyéni, min d· 
a közjót csak áldozatvállalással szolgálhatjuk s cselekedetein kben 

a nagy magyar szentek, Szent István, ·Árpádházi Szent Erzsébet, 
továbbá saját megdicsőült őseink, sajat családunk szentjei, meg
halt nagyszüleink, dédszüleinknek követendő j ópéldái lehetnek t 
irányandók és utánozandók. 

Krisztus feltámadását is az áldozatos szenvedés hosszu 
sora előzte meg. Egyéni életünkben is a megdicsőülés, a célba
jutás földi küzdelmek után következik. Népünk, hazá nk sorsánál 
is lemondás, munka és áldozat jutalma lesz a magyar feltámadás 

- sz. - b. 

Uj és érdekes 
hangú előad.:ist tartott az Emericána márciusi gyülésén Dr. Takács 
józsef, az egri szeminári!Jm lelkiigazgatója. Megvilágítoltd azt a 
különbséget, ami a férfiak és nők vallásossága közölt található. 
A férfi a dolgokat a maguk egészében, összefüggésük szerint 
nézi, mig a nők a kedveset, a bájosat kedvelik, jól akarják ma
gukat érezni. 

Ezen fennálló különbség miatt férfiainkra nagy feladat vár, 
nagy és uj feladat a vallásosság minden vonalán. Férfias lendü
letet, alkotnivágyást, sodrást kell keresnünk, akarnunk és belevinnünk 
vallásos életünk valamennyi megnyilvánulásába. 

Egyházi énekeink javarészében inkább a szelíd lágyság az 
uralkodó elem és nem az induló szerű, pattogó ritmus Szentké
peinken is szokszor a szent hősiességének teljes nem ismerése 
mutatkozik. Különös, szinte erószakoltan szelidre rajzolt arcok, 
finom kezek a lemondó, és szomorú, s nem a diadalmas akar .. 't ki
fejezői. Az angyalok ábrázolásánál is a kedves, nőies finomság 
jut kifejezésre nem pedig az a félelmetes erő, ami tényleg az 
angyalokat, lstennek ezeket a hatalmas teremtményeit jellemzi. 

Sokszor a nők vallásosabbaknak tünnek fel mint a férfiak. 
Férfi kevesebbet jár mindig templomba, vallásos efőadásra mint 
a nó. Ha a férfiakat cselekvéshez juttatjuk a vallásosság terén, akkor 
lelkesebben vesLnek részt minden ilyen megmozdulásban. A Katoli
kus Akciónak van és lesz is ezen a sikon óriási feladata. A fér
fiaknak be kell látniok, hogy a családi életben sem szabad a 
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vallásos nevelést csak az édesanyákra, a hitvesekre bizniok, hanem 
nekik maguknak is alapos beleszólásuk, irányitó szerepük kell, 
hogy legyen ebben, különösen a fiu gyermeknél. A pogány kor
ban az apa a családnak nemcsak feje, hanem papja is volt. 
Valahogy most is újból át kell vennie a családapának a vallási 

·élet irányitását a családban és ezzel valláso.;abbá nevelődik az ifjuság. 
Igen érdekes gondolatot vetett fel az előadó, akkor, amikor 

a ma már szinte feledésbe ment apai áldást akarja visszahozni 
a családok életébe. Régente rendes szokás volt, hogy amikor a 
gyermekek a családból e:távoztak az atya megáldotta őket. Meg 
lehetne és meg kellene ezt ebben a modern világban is ujitani. 
Többet jelentene és mélyebb, maradaodább h~tásu lenne, ha ma 
is, a búcsúölelés ~s csók mellett felemelkedne áldásra az apa 
keze. Ebben kifejezést nyerne az apa vallásossága is, valamint 
az áldás megvalósitójába, az !stenbe vetett mélységes bizalma és 
bősége,sebben áldaná meg az U r is a gyermeket. 

Erdekes, ujszerü és új levegójü volt Dr. T E kát:~ előadása. A 
nagyszámu emerikánás közönség melegen ünnepelte. Aprilis 14.-éft 
P. Horváth Zsigmond, az egyesület lelkésze tart előadást. 

S. K. 

Koszter atya 
·Gyöngyösön járt. Nálunk volt a nagy nevel ö, a nagytudású pap, ezer és 

ezer diáklélek ismerője, orvosa. megmentője. Igy, ezzel a névvel: Koszter 
Atya ismerik Öt az egész országban a diákfiuk, akik boldog örömmel 

hajolnak híres, szép irásai fölé, akár kalandos regény legyen az, akár 

a legujabb könyve: a Kamaszok. Szinte könnyebb igy leírni a nevét, 
közvetlenebbül, mert érezzük, hogy Atya ö valóban, nemcsak a gim
nazisták atyja, hanem a felnőtteké is. Lelki atya, akinek a szavával az 
az lsten szól mihozzánk. Koszter Atvának Dr Koszterszitz Józsefe 

- t 
hivjuk, a pesti Szent Imre Kollégium igaz~atóját. Három napig tartott 

a Uimnáziumban lelkigyakorlatot. Márc. 19.-töl 22.-ig. Esténkint a 
szülőkhöz is volt szava. De szépek is voltak a szavai! Éreztük, hogy 

a a Lélek embere. Pénteken este a Szent Bertalan "egyházközség 
férfiainak is tartolt hatalmas konferencia-beszédet. Aznap az ötödik 
beszéde volt és mindegyik egy-egy órás. · 

Legyen vele az Ur áldása! Bízunk abban, hogy eljön még 
•Gyöngyösre és máskor is halljuk majd öt. 
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Felvétel az egri f6egyházmegyébe. 

Az egri főegyházmegyei hatóság pály~zatot hirdet az egri pap
nevelőintézet növendékei k,özé való felvételre, amelyre a papi pályára 
hivatást énö olyan ép és egés11éges ifjak jelentkezhetnek, akik a gim
názium IV-- V Il. osztályát legalább jó eredménnyel végezték el, illet
ve akik az érettségi vizsg.ilatot sikerrel letették. A felvételüket kérők 
keresztlevelükkel (és nem OJZületé•i bizonyitványukkal), a szüleiknek 

.egyházi házasságáról szóló anyakönyvi livonattal, ezévi iskolai bizonyít-
ványukkal és hittanáruknak, valamint a szüleik lakhelyére illetékes plé
bánosnak az ajánlólevelével a folyó évi június hó 26-án, d. u. 2 óra
kor, az egri papnevelőintézetben személyesen tartoznak jelentkezni. 

Az egri pc~pnevelőintézet épülete teljesen modern, és abban a 
theologusok jórésze nem tömegesen, hanem egyszemélyes szobákban 
nyer elhelyezést. Az egész épület egyébként melegviz-fütéssel és viz
vezetékkel is el van látva. A theologus-növendékek a katolikus egye
temnek épült érseki Líceumban láto~atják a főegyházmegye nyilvános 
hittudományi főiskoláját, a gimnázista növendékek pedig a cisztercita 
gimnáliumban, vagy az állami gimnáLiumban ·.-égzik tanulmányaikat. 

Minden növendéknek ingyen nyujt teljes ellátást a papnevelő
intézet. A theologusok ugyancsak ingyen kapnak az intézettől reveren
dát és tankönyveket, és közülük, a nagy szegénységben levők télikabá
tot is kaphatnak. A jeles előmenetelű és példás viseletü gimnazista 
növendékeket tankönyvekkel szintén a papnevelőintézet látja el és a 
tandíjat is az fizeti érettük. 

Az egri főegyházmegye egyébként 5 vármegyére terjed ki és 

hivei kivétel nélkül szinmagyarok. Áldozópapjainak a száma jelenleg 
479: plébániája -~45, kihelyezett kápláni állomása 6, kihelyezett hitok
tatói állomisa pedig 7 van ezidő!lzerint és mindezek állandóan szapo
ríttatnak. 

Hitéleti tájékoztató. 
Sz en t Bertalan plébánia. Április l. ·én nagy57erda. 

D. u. 6 órakor lamentáció. - 2.-án nagycsütörtök. 9-kor nagymise 

3.-án nagypéntek, az Ur halálának em!éke. Április hónapban ez a nap 

.egyben első péntek is lenne. Nagypénteken azonban nem szokás 
;- s~entárdoz-~~h-~z- járul~i. azért - az első pént~ki --gyó-~6k 
-- - - --- - -- . -------- -·--- ---------- ---

és áldozók ennek a hónapnak a kihagyásával a következő hó-
-- -- -- -- --- -------

napban folytatják a m~g~~zdet~ kilen~-e~~t. ___ N agypénteken 9 óra-
kor a Fóegyházi c.ne~kar énekli jézus szenvedésének történetét, 
majd kere~ztleleplezés, csonkamise és az Oltáriszentség elhelyezése 
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a szentsirnál. Szentsirok vannak a Szent Bertalan, Szent Orbánr 
Szent Erzsébet és a Kálvária templomban. Az iskolások l óra
kor látogatják a szentsírokat, a felnőtt hívek pedig fél 3-kor. 
E napon van a Kálvárián az utólsó nagyböjti Slf'~ntbeszéd és áj
tatosság. 7 órakor szentségbetétel. - 4.-én nagyszombat. Reg-

gel szentségkitétel 7 órakor, tűz, víz és husvéti gyertya szentelés. 
Y órakor ünnepélyes sz,.ntmise. Délután a feltámadási szertartá
sok sorrendje a következő: 4·kor a Szent Erzsébet, 5-kor a Szent 
Urbán, 7 -kor a Szent Bertalan templomban. - 5-én husvétva
sárnap, a 7 órai mise után az ételek megáldása. D. u. szent
beszéd és vecsernye. - 24.-én, pénteken Szent György napján 
lép életbe a nyári rend. Tekintettel az életben lévő óra beosztás
ra, reggeli harangszó 5 órakor, esti 8 órakor lesz. Keresztelés 
és avatás fél 5 órakor, temetés 5 órakor van. Szombaton és ün
nepek előtti napokon a litánia miatt a temetés fél 5-kor van. 
- 25 .-én szombaton .buzaszenteló napja. A körmenet 7 órakor 
indul a határba buzaszentelóre. 

A szentmisék ideje továbbra is igy marad: Vasárnap 7, 9, 
J O és fél 12 órakor. 

ferencrendi plébánia. Nagyhét három első napján 
este 7 órakor a férfiak részére lelki~yakorlatos szentbeszédek lesz
nek, nagycsütörtöki közös szentáldozással. .l. Nagyszerda d. u. 
4-kor Jeremiás siralmainak éneklése gyászzsolozsmávaL 2. 
Nagycsütörtök. 9 órakor közös szentáldozás ugy a papságnak, 
mint a híveknek. Mise után az Oltáriszentség elhelyezése és oltár
fosztás. D. u. 4 órakor gyászzsolozsma Jeremiás siralmaivaL 
- 3. Nagypéntek. 8 órakor passió-éneklés, könyörgések, fe
szület leleplezés, csonkamise, az Oltáriszentség kitétele a szent
sirhoz, majd szentbeszéd. D. u. l Órakor szent Sirok látoga
tása körmnetben, 4-kor gyászzsolozsma, este 8 órakor az Ohári
szentség elvitele a szentsirtól. -- 4. Nagyszombat. 7 -kor kez
dódnek a szertartások; tűzszentelés, husvéti gyertya ünnepélyes 
megáldása, keresztviz szentelés, majd szentmise. Este 6 órakor 
feltámadási körmer.et a szokásos utvonalon. - 5-én 1-lusvét va
sárnap. Reggel a 7 órai mise után ételek megáldása. D. u. ve
csernye, majd a Rózsafüzér Társulat sorsolása. 6. Husvét 
másnapja fél l 2-kor a Szentlélek Társulat miséje. - 12. Fehér
vasárnap. D. u. 3-kor litánia keretében engesztelő ájtatosság a ká-
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romkodás ellen. - 19. Vasárnap. Reggel 7 órakor a III. rend 
miséje és délután a litánia után III. rendi gyűlés. - 24. Szent 
György napja. Az Urangyalai harangszó változás. Vasárnap és 
ünnepnap a litániák fél 5-kor kezdődnek, a temetések hétköznap 
5-kor vasár- és ünnepnap a litániák után. 

Szent ]ános templomban 2. Nagycsütörtök. 8-kor 
szentmise, \ltána oltárfosztás. ·-·- 3. Nagypéntek. 8-kor passió 
éneklése, könyörgések, csonkamise, az Oltáriszentség kitétele a 
szentsirra, este 7 -kor szentségbetétel. - 4. Nagyszombat. 7-
kor kezdődnek a szertartások, mint a többi templomokban. D. u. 
5-kor feltámadási körmenet. - 25. Szent Márk napja, reggel 
8-kor szentmise, búzaszentelés. 

Hírek. 

Érsekfőpásztorunk 30 éves érsek
ségének jubileumán mély tisztelettel 

fordul az ősz Pátriárka felé Gyön

gyös városa is és kérjük a Terem

tőt, hogy tartsa Öt mé~ meg sokáig 
egyházmegyéjének és a magyar hazá
nak. Az ünnep jelentőségére később 
még visszatérünk. 

A Szenlaf.qa jubileumára a lel

kicsokor gyűjtése igen szép ered

ménnyel folyik. A felnöttek a tem

plomokban jegyezhetik fel megaján

lott ájtatossági gyakorlataikat, a gyer

mekek pedig az iskolákban hitokta

tóik révén. Az összegyüjtött lelki

csokrot az egyetemes magyarság 

lelkiesokrával együtt juttatjuk el a 

Pápa Öszentségének. 

Az fi. C. világnézeli előadások 
a Szentkorona házban folytatódnak. 

Április 9.-én csütörtökön este 6 óra
kor Monostory Adorján prépost-ple

bános, 23.-án pedig P. dr. Horváth 

Asztrik tart előadást. 

'l;ervek a ra"atalozó körül. A 
T emelőbizottság elhatározta, hogy a 

középső temetőben ravatalozó helyi

séget létesit és tervét már elő is terjesz

tette a városnak. Egészségi szem

pontból, de kegyeleti szempontból 

is nagy örömmel kell ezt a szép 

tervet fogadnunk és minden gyön
gyösi katolikusnak buzgólkodnia kell, 

hogy a terv meg ts valósuljon. 

A Fájdalmas Pénteken meg

tartott búcsúra a Ferencesek tem

plomában hatalmas tömegek vettek 

részt a környék falvaiból. 

Szociális katolicizmus. A Dol

gozó Leányok Boldog Margit cso

portja a Menházban lévő napközi 

otthon gyermekei közölt fehérnemű
ket osztottak s,ét. Megható gondo

lat, hogy a Dolgozó Leányok ilyen 
gyakorlati szociális lélekkel törőd
nek a dolgozó szegény emberek 
gyermekeivel. Március 22-én vo!t a 
kedves ünnepség. 
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Lel/eigya/eorlato/e. A nagyböjt 
mindenütt, ahol a katolikus élet 
nem csak névleges, hanem tényle
ges, a lelkigyakorlatok ideje. Kell 
a néhány napi felfrissülés, amikor 
próbálkozunk teljesen kikapcsolódni 
a hétköznapok egyhanguságából és 
jobban és alaposabban akarunk törőd
Dl halhatatlan lelkünkkel. A Fe
jérváryné Intézetben működő Má
ria Gyermekek Társulatának laza
rista atya tartott háromnapos lelki
gyakorlatot március 12.-től 15.-éig. A 
Karitász Hölgyek T ársasá~a számá
ra ugyancsak lazarista atya vezette 
a sz.ent gyakorlatokat március 19-től 
21-éig. A gimnazistákhoz Dr. Kosz
terszitz józsef jött el, aki a szülők-

nek 11 tartott lelkigyakorlatnak 
beillő konferencia beszédeket 
március 19-től 21-ig. A Polgári 
Leányiskola növendékei számára 
Kató Ottó, volt gyöngyösi hittanár, 
a Rk. Mezőgazdasági Középiskola és 
Polgári fiuiskola növendékei számá
ra Darvas Zénó gyöngyösi káplán, 
a Rk. Női Kereskedelmi Szaktan
folyamon Plankó jános káplán, a 
Leventék számára pedi~ P. Dám 
Ince főiskolai tanár tartott hatásos 
lelkigyakorlatot. A Legényegylet 
ielkigyakorlata szokás szerint Fehér
vasárnap előtt lesz három estén ke
resztül. 

Ipari és /eere!k,edelmi /eönyvvileli 
tanfolyamot tartott a Katolikus Le
gényegylet helységében Lipeczky Já
nos, körzeti felügyelő, felsővárosi 
elemi iskolai igazgató. nagy sikerrel. 

l A Felsőváro~i Állami elemi is
kolában működő Szivgárda Gyü
mölcsoltó Boldogasszony napján han
gulatos kis müsorral akart hódolni a 
Szent Szüznek. Technikai akadályok 
miatt ez az ünnepség későbbi idő
pontra halasztódott. 

Te~tvér l Van már ne/eün/e ÍJ 

a Szent/eorona házban /eölcsön
/eönyvtárunk ! &lsőrangú modern 
könyve/e l A hazai és a világiro-
dalom legremekebb termékei. Ér
deklődjél utána! Támogasd l Lépj 
te i~ olvasói közé ! t%lagadat i~ 
műveled! Katoli/eus érdeket is szal
gálsz! 

Márciu~ 8-án sajlógyű/és volt a 
Kulturházban. Nagy köz.önség volt. 
Monostory Adorján prépost-plebá
noa és P. Dám l n ce ferences főis
kolai tanár voltak a szónokok. A 
Mária T an oda gyermekkórusa P. 
Tamás Alajos vezetésével nagysze
rűen szerepelt. A sajtágyülés után 
a friss hangulatban megindult pro
pagandánaL· eredményeképen a Nem
zeti Ujság és Uj Nemzedék 40 új 
előfizetőt nyertek. Ez a biztató kez
det öntudatosilsa bennünk katolikus 
sajtónk támogatásának elszánt elha
tározását. A mi lapjaink vannak 
olyan jók mint a többi. Sőt ! ! ! 

.&/hunytak az Urban március 
hóban: Farkas józsef l H éves, Klárik 
Sándor erdőőr 22 éves, Makovinyi 
Zoltán 1 H éves, Gál Andrásné: 
Fehér Rozália () 1 éves, 80gnár 
jános 83 éves, Balog jánosné: Leng
vári Paula 80 éves, Sankovics 
jános 24 éves, Szalmási jános, Yaszkó· 
Károly 71 éves. 

Házas~ágot /eölöttek a szent Ber
talan főtemplomban Tóth józsef és. 
Maticsek Ilona. 



Gyöa~yösi 

Iparosok és Gazdák Hitels~öv. 
•int az O. K. H. ta~ja Gyöa=yisöa 

betéteket már 1 Pengőtől elfogad 

kölcsöniket elóayös feltételek •ellett 

nyujt .. 

Postacsekk Baakgir6 

Pehely és vatta paplan 
készítését vállalom 

Kováts Gyuláné 
paplankészitö meater 
Kossuth Lajos u 16. 

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

Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos és 
viaszgyertyakésziti 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választ~kban állandóan 
raktáron. 

~. 

Gyön.yös, 
Zita királyné u. 6. 

Mielött kalapját besze
rezné, jöjjin el és nézze 

meg flzletemet! 
Kaphatók: gyapju és nyul
szór kalapok minden mi

nöségben! 
Javitások pontosan éa 

szakszerflen készülnek ! 

Kriszt ~_,ajos 
Gyön&yös,' 

Kossuth-u. 10. 

Hu9ria-nyemda nyomtatáaa, Gyönl)'ös. Tulajdeaoe: NiJriayi Ferene 
Bért~: ~o ber MiWty F elel8a azerkeazti é. kiadó: Dr. Benaát Ferene 

r ~ella ayomJavezet6: Czobor Mihály 



l 
EGYHAlMEGYEl 

l ' l TAKAREKPENZTAR R. T. 
Eger-Gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös 

TELEFON: 230. 
Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit kölcsönöket,vállalkozásokat . 
financiroz, átutalásokat gyorsan és olcsón teljesit Betéteket 
könyvecskére és folyószámlára elfogad és a legkedvezőbben kama-

1 toztat. 

,,BOKRÉTA'' 
könyv-, papír-, zene- és diszműkereskedés 

Gyöngyös, Kossuth-u. 3. 
A katolikus ifjuság é~ könyvbarátok könyvei, tankönyvek, iskolai és 

irodaszerek, diszművek, kegytárgyak nagy választékban. 

Ugyanou Marnitz lerakat Ugyanou 

T angóharmonikák. gombos és bécsi alaku harmonikák, szájharmonikák, 
egyéb hangszerek, zeneművek, rádió, gramofon állandóan kapható. 

Vitéz FÖLDI (Fógel) G ( ULA 
óramives, ékszerész éa! lát
szerész. Eteraa, Alpiae, Tellas, 
Wyler érák egyedárasitója. 
Óra és szemüveg külöaleges

Ü vegcsiszolások. 
ségek 

Sze~aiiv ;gek recept szeriat is. 

Telefon: GyöiiC}'ösöa 
388 a •• ._.,, .. s. 

(J• h l • ' b G d k.. '' h' J e yaseg ea. ,, az a or az. 
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