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GYÖNGYÖSI 

KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
~V. t:VFOL Y AM. 5. SZÁM. Gyöngyös, 1942. május hó. 

Májusi fény. 
Május hajnalán egy csodálatos női alak sugározza be a 

földi éjszakát, mint fehéren izzó csillag. A Szent Szű1 ..• Meg
simogatja a lelkek tépett virágait. Amerre elhalad, örvényienek a. 
földi világ szenvedélyeinek vizei s az örvényból elsodort lelkek 
nyúlnak teléje s felsír a panasz: Mária, segíts! 

Mert sok örvényt rejt magában a sors, az élet. Egyiket 
a szépség, másikat a mohóság, ismét mást az élnisietés vágya ker
geti. Kerget, hajszol és elpusztít. .. 

1-Iajsza, kavargás, zúgó áradat az élet. Tudjuk, hogy 
mikor lenne boldogabb a sorsunk ezen a sárgolyón és mégis há
nyan élünk úgy mintha nem ismernénk eget, eszményt, magassá
gokat. 

De jó is lenne, ha egyszer máriás lelküekké szelidülné
nek az emberek. Akkor a vadvizek helyén mindenütt csendes, 
tisztavízű tavak békéje fogadna, boldog emberekre sütne a nap
sugár, eláshatnánk minden támadó fegyvert és nem néznénk egy
más életére engesztelhetetlen gyűlölettel. Mikor is lesz ez ? Lesz-e 
egyáltalán valaha? 

Dolgozzunk ezen az eljövendónek álmodott világon. Eb
ben a világban az élők mindig jézus kezét fogják, fejük pedig a 
Szűz Anya ölében pihen. Ebben az álmodott világban tiszta és 
csengő a gyermekkacaj és csupa fénylő biztatás minden mosoly
gás, ami a magyar jövő hordozójának, a gyermeknek arcán fel
ragyog. 

Szent Istenanya, most májusban, a T e hónapodb.an, ta
níts n1eg minket élni, ha kell, akkor kereszteket is elviselni, a ke· 
resztek sulya alatt meggörnyedni, mégis mindig mindenkit. szeretni. 

Ne legyen ·a május számunkra lágy hanguialu litánia csu
pán, szelid csengésü dallamokkal és sok-sok illatozó virággal, ha
nem őszinte, igazi követése az lstenar.yának és Krisztu.snak. Az 
ösvény a messzeségbe visz. A magyar jövő távlatait most még 
szinesebben rajzolgatjuk magunk elé. Micsoda gazdag lehetőségek 
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lesznek itt, ha gy5ztesen térnek meg a sátán birodalmából a vas
ba öltözött magyar százezrek. De addig áldezat kell, komoly és 
véres, néma és türelmes. Addig és utána is mindig máriás uta
kat járjunk! Ezen az uton haladjanak leányaink, kiknek keblén 
a Szűz érme díszlik; itt kell azonban haladni a férfiaknak is, a 
férfiaknak, kiknek munkás, erős kezét az olvasó gyöngyszeme fü
.zi egybe. 

Szűz Mária útja, a magyar jöv5 útja. Nagymagyarország 
útja! Aki ezen rójja már lépteit, le oe térjen róla: Aki nincs 
még rajta, aki még másfelé tévelye~, az jöjjön velünk, azt te
reljük, vezessük ide. S így eljutunk a megnyugvás, igazság s föl
di béke állapotába is. 

Kövér Izabella. 

Május 7.: 
A gyöngyösiek fogadalmi búcsúja. 

Ezelőtt több mint ~étszáz évvel nagy elemi csapások ver
ték a gyöngyösi sz515ket. Evról-évre sulyos fagyok tették tönkre 
a termést, ugy hogy a megélhetés igen megnehezedett. Ekkor fo
gadták meg, - a ma már régen porladó ősök - hogy ha 
megszűnnek a csapások, elmúlnak a nehéz esztend5k, akkor a 
gyöngyösi nép évrql-évre elzarándokol Budakeszire, Máriareme
tére, Solymárra. Es minden évben fel is kerekedett egy c5apat, 
hogy ezt a fogadalmat teljesítse. Hol többen, hol kevesebben 
mentek. Ismét közeledik a búcsú napja. Nem árt, ha elgondolko
zunk azon, hogy bizony eléggé sujtja mostanában is határainkat 
a baj, a kár, a f~gy. 

De arról sem lesz fölösleges szólni, hogy tal án nemcsak 
az elemi csapások okolzák a szegénységet, nyomorúságot, a küz
delmes életet. . . V alahogy a hajsza, ami életünket kitölti, túlsri
gosan erőrekapott és az imádság ennek folytán megfogyatkozott. 

Amikor én még gyermek voltam, nagyon kevesen mertek 
vasárnap a szól5be kimerészkedni és ha valaki valami portékát 
leszedett onnan, pl. csereslnyét, piszkét, szólót, akkor azt nagy 
szégyenkezve merte csak hazahozni. Ma meg már hova jutottunk! 
Sokan nem szégyenlenek vasárnap nyitni, metszeni, horolni, oj
tani, permetezni, sót még szüretelni sem. Az Alföldön pedig 
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nem ritkaság a szántás, vetés, aratás sem vasár- és ünnepnapo
kon. Kézzel foghatóan sujt pedig érette az lsten r Hiszen az Al
földön hosszú évtizedek óta nem emlékeznek arra, hogy ilyen 
nagy árvizek lettek volna, mint az utóbbi években. 

Nálunk is mi a helyzet? Kiveszófélben van el!\ósorban a 
piszke, lassan pusztul a cseresznyefa is, sót most már a saszla
szólőben is igen nagy a kár. Pedig épen a saszlaszólóre 
volt nag) on büszk~ a gazdája, aki azonban talán épen akkor 
szedte vagy akkor hozta a városba, arnikm nagymisén kellett 
volna lennie. 

A sok kárt érzi már a magányos ember is, de még
inkább a családos. Az lsten az ünnepszegók miatt sokszor az ár
tatlant is sujtja. A gyakori fagykárok a szólótókéket kigyengitik, 
gyengén jön a fakadás, sok eső is jár, ez a peronoszpórát ter
r:~eli s vele al iloncát s ezek ép elegek ahhoz, hogy a kénye
~ebb, drágább, értékesebb szólőt kiirtsák. 

Nem árt, ha most a fogadalmi búcsú közeledlekor gon· 
dolunk ezek re és egyrészt magunk is résztveszünk a búcsún, nem 
~ajnálva a költségeket és a fáradságot, másrészt pedig engesztel
jük az lstf nt az emberi gonoszság, a káromlás, ünnepszeg és és 
imamulasztás miatt. Minden eszközzel küzdünk a káromkodás el
len, nem engedjük a vasárnap megszentségtelenitését köznapi mun
kával és ha az imád~ág togyatékos l~nne nálunk, akkor újra meg
tanulunk imádkozni. Nem feledkezünk meg arról a nagyon igaz 
közmondásról: Hasztalan az ember iparkodása, ha nem járul 
hozzá az lsten áldása. 

Május 7 .-én indulunk a bucsura! Mutassuk meg, hogy 
hatl'lmas tábor kerekedik fel az idén, még a nehéz idők ellenére 
is. Drága hazánk boldog jövl)jéért, városunk és egyéni életünk 
boldogságáért ne sziinjünk meg engesztelni és kérni az Ur Istent. 

ifj. Bognár János 
búcsú vezető. 

Fe renerendi plébánia megholtjai április hóba n: Sándor 
Istvánné, T oldi Anna öO éves, Balog F erencné, Fa lesik Erzsébet 60 
éves, Tóth Anialné, Hannos Rozál 76 éves, Pogány Albertné, Schnirz 
Rozál Ri> éve~. Bodor Fe rene 72 éves, Szal ka János, Adamecz Istvánné, 
Varga julia 36 éves, Prezenszki János 6!} é,es. 

Házasságot kötöttek: Balog jános t·s Kis Ilona, Dobrocsi Já
nos és Kis Marg1t, Zsiros István és Nagy Róza Erzsébet, Patócs Ist
ván és U ltsch Etelka Erzsébet. 
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Tervek - adományok - lehetőségek. 

Az egyházközség életében mindig vannak tervek, szép elgon
dolások, életrevaló ötletek. Mindig akad lehetőség gazdagítani, szebbé 
tenni templomot, iskolát, intézményt. Nemes adakozók is vannak, akik 
a szép elgondolások megvalósulását adományaikkal lehetövé teszik. 

A közelmultban nálunk is, a Szent Bertalan plébánián sok 
·szép terv merült fel a templommal, temetővel kapcsolatosan. A tervek 
közül egyik másik igen közel áll már a megvalósuláshoz, de olyan ts 

~an, ami még jószívű adakozóra vár. 
A Szent Bertalan templom kövezetének megújítása, illetve új, 

szép cementlapokkal való pótlása nagy visszhangra talált a hivek köré
ben. A1· erőteljesen megindúlt gyűjtés, a cementlap-jegyek eladása élénk 
ütemben folyt és folyik, úgy, hogy remélhetőleg nincs messze az idő, 
amikor tényleg meg is lehet ke1deni a munkálatokat. 

Ezzel kapcsolatban a Szent Bertalan templom padjainak át
feslése is időszerűvé vált. Özv. Pampuk Pálné, sz. Bogdán Teréz bö
lu~zű adományával ezt a törekvést is a lehetőségek közé segítette, mivel 
1000 Pengót adományozott erre a célra. Az összes padok átfestése 
2500 Pengőbe kerülne. Minden reményünk meg van annak a feltéte
lezésére, hogy özv. Pampuk Pálné nagyösszegü adományát más nemes 
szivü adományozó is követni fogja. 

T t>rvszerűen halad a Szent Bertalan templomunk oszlopainak 
művészi szobrokkal való ben~pesitése. A Szeplőtelen Fogantatás szobra, 
valamint a Rk. Női Kereskedelmi Szaktanfolyam gyüjtéséből elkészült Szt. 
józsef szobor eddig is diszei voltak templomunknak. Lelkes adakozók 
jóságából most vannak kivitelezés alatt a jézus Szive szobor, Szent Er
zsébet szobor, valamint a fájdalmas oltárra kerülö Pieta. Elkészitésük 
·több hónapot vesz igénybe. Érdemes azonban várni rájuk. 

Kis Szent Teréz, korunknak ez a népszerű, rózsás szentje is 
kap majd szobrot. 150 Pengő már van, lesz több is, egészen biztos. 
Adományokot a Szent Bertalan plebániára lehet juttatni. 

A ravatalozó sem marad csupán szép álom és tervezgetés, ha
nem a lehetőségek keretein belül megvalósuL A patrónus város is, mi
vel közegészségrál is van szó, teljes mértékben az építés mellett van. 

Itt emlékeztetjük olvasóinkat arra is, hogy templomaink közül 
legelhagyatottabb a Szent Erzsébet templom. Ennek a javítására kb. 
1500 pengőnk van, azonban ezzel méa nem sokra megyünk, mivel 
·.Jok javítani való van ezen szép, de szomorú sorsú templomon, 
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nem is szólva arról, hogy a festést is föltétlenül meg kellene •benne 
·ujitani. Kivánatos lenne miadenek eléStt, hogy a templom körüli ócska 
keritést elbontsák és helyette alacsony klSkeritést emeljenek, ami a tem
plomot is esztétikusabbá tenné. T udomásunk szerint ez a terv már nem 
is .egészen új. Megvalósitása nem is kerülne sokba, azért legyen szabatl 
ezúttal is kérni ennek valóraváltását 

EgyenléSre· van tehát terv és elgondolás. A katolikos híveken 
·múlik, hogy mennyiben lesz belőlük valóság. 

Választó közgyülés és lelkigyakorlat a Gyöngyösi 
Katolikus Legényegyletben. 

Mé~ Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén tartotta meg szokásos 
évi közgyülését a Gyöngyösi Katolikos Legényegylet, amiről csak most 
tudunk beszámolni. 

Ezen az elnök bejelentette az uj tisztikar listáját, melyet a jelöló 
bizottság állitott össze, s amit a közgyülés egyhangolag elfogadott. En
nek értelmében világi elnök lett ismét Nagy Sándor, titkár: Kiss Gyula, 
ügyész: Libisch Károly Dr., pénztárnok: Laszlau jános, ellenór: Fehér 
Gyula, ~ondnok: Kozik Lajos, könyvtáros: Márai György Dr., gazda 
Bartus Albin, atyamester: Esztergályos józsef, ruhatáros: Mócsán jenö, 
első dékán: Hajnal Béla, másod dékán: Kovács László, vigalmi bizott
sági elnök: Hornyák Géza, szini intézlS: Kalotás Lajo•. 

Régi szép szokás szerint ez évben is április 9---10--11-én három
napos lelkigyakorlatra gyültek össze a Legényegylet védnöki és ifjusági 
tagjai, melyet Léman Imre budapesti legényegyJeti prefektus vezetett. 
Legyen itt köszönet a prefektus urnak, ki volt szives három estén át 
kongatni lelkünknek az lsten harangját! 

Fehérvasárnap regael mindannyian zászló alatt a Szent Bertalan 
templomban vonultak fel, hol 42 fiatal segéd tett fogadalmat az egylet 
zászlajára és lépett be az egylet tagjai közé. Az avatást a szent beszéd
del együtt ugyancsak Léman prefektus végezte. A szentmise alatt 200-an 
járultak a tagok közül szent áldozáshoz. Utána a~ Egylethe tértek visz
sza, hol mele~ szeretetben, családias hangulatban költötték el feldiszi
tett asztal mellett közös reggelijüket. Nagy Sándor, világi elnök közvet
len szavakkal üdvözölte az uj tagokat s kérle, hogy ép ugy, mint va
lamikor ök is, érezzék ezt a házat mindig édes otthonuknak. 

Április 2B-át, védéSszentjének, Szent józsefnek szentelte az Egylet. 
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Közösen hallgattak szentmisét a Szent Bertalan templomban, hogy tovább 
is kérjék az ÜdvözitlS pártfogását, ki lsten létére két keze munkájával szen
telte meg a tisztes ipart! 

Hitéleti tájékoztató. 

Szt. Bertalan pléb,nia. Májusban minden este fl órakor Oltári
szentség kitételével litánia. 1.-én első péntek. Előző délután 3--0-ig 
gyóntatás. Első pénteken a Menház kápolnájában egész nap szentség
imádás. Május 3. Vasárnap: A Szentkereszt feltalálásának ünnepe. 
Kálváriabucsu. A körmenet reggel 8 órakor indul a Kálváriára. Délután 
az Oltáregylet imaórája. Végezzük a 8. imaórát. Május 10.-én a mátra
füredi Szűz Anya szobor búcsúja. A körmenet reg~el 7 -kor indul, ott 
10 Órakor szentmise - 4.-én hétfőn a tüzoltók védőszentjének, Szent 
Flóriánnak ünnepe. - 6.-án szerdán, Olajbafőtt Szent János ünnepe. 
Gyöngyöspüspöki bucsu. A körmenet reggel 8 órakor indul. - 7.-én, 
csütörtökön indul a budakeszi fo~adalmi bucsu. Hajnalban 4 órakor 
szentmise, utána indulás. A zarándokok 12.-én érkeznek vissza. --
12.-én 9 órakor Iiberás gyászmise lesz a proletárdiktatura két gyöng:yösi 
áldozatáé t. 11.-én, 12.-én, ·1 B.-án keresztjáró napok. A 
körmenet reggel 7 Órakor indul. Első nap a ferencesek templc.mába, 
második nap a Szent Urbán, harmadik nap a Szent Erzsébet temp
lomba. - 14.-én csütörtökön Áldozócsülörtok. Az el~ö áldozók a 
nyolc órai szentmisén áldoznak. -- Hi.-án szombaton Nepomuki Sze nt 
jános ünnepe. - L)-töl 22.-ig minden este litánia és ereklye csókolás 
a Nepomuki Szent János kápolnájában. - 21.-én csütörtökön a nagy 
tüzvész évfordulója. Este 8-- U-ig a város összes harangjai imára intik 
a híveket. ---· 23.-án, szombaton Pünkösd vigiliája. Szigoru böjt. Reg
gel 6-kor vízszentelés - 24- 2il.-én Pünkösd ünnepe. -- 27, 29, ao.
án kántorböjt Szerda, szombat enyhített, péntek szigoru böjt.- :11.-én 
Szentháromság vasárnapja. A husvéti gyónás elvégzésének ideje ezzel 
a nappal véget ér. 

Május l O-én U órakor T e Deumos ünnepi sze n tu; i se X ll. Pius 
Pápa jubileuma alkalmából. 

A Szt. Bertalan templomban május 1.-től a szentmisék rendeje 
ismét igy lesz: V a!lárnap 6 órakor nagymtse, predikáció; 8 órakor diák
mise: 9 órakor énekes plebániai szentmise, predikációval. 11 órakor 
olvasott szentmise. Hétköznapokon szentmisék vannak 6, 7 és 8 órakor. 
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Szent Ferencrendiek templomában. 
A szentmisék időrendjében visszatérünk a régi hagyományos 

rendhez, tehát hétköznapokon reggel 6-kor plébánia mise, 7 és fél 8-kor 
hivatalos misék lesznek. Vasár-és ünnepnapokon reggel 5-kor, szentmise 
(ez csak a nyári hónapokban), 6-kor plébániai mise, evan~élium magya
rázattal, 7 -kor csendes mise, 8-kor az ifjuság miséje, 9 hivatalos nagy 
mise a plebánia hiveiért szentbeszéddel és 11-kor csendes mise. 

-o-
Május királynője tiszteletére hétköznapokon este 7 -kor májusi ájtatosság. 

1. Első péntek. Előző este, valamint kora reggel gyóntatás. 3. 
Vasárnap 9-kor szentséges nagy mise, d. u. fél 5-kor engesztelő áj
tatosság a káromkodás ellen, utána a Rózsafüzér Társulat sorsolása. 10. 
Vasárnap 9-kor ünnepélyes na~y mise T e Deum-mal XII. Piusz pápa 
püspöki jubileuma alkalmából. 11, 12, 13,, Keresztjáró napok. Hétfőn 
a mi templomunkba jön a körmenet. 14. Aldozócsütörtö~. 8-kor járul
nak az Ur asztalához az első áldozó gyermekek. 17. Vasárnap. 6-kor 
a lll-ik rendiek miséje, d. u. rendi gyűlés. 23. Szombat, pünkösd vi
giliája szigoru böjt és megtartóztatás. A szertartások és a keresztkút 
szentelés fél H-ko:- kezdődik. 24, 25, 2(1, Pünkösd ünnepe. Mindhá
rom napon át templomunkban egész napon szentségimáldás van. E na
pokon a szent misék rendje, mint ünnepen, fél 12-kor Uraogyala ájta
tosság, d. u. 2-kor az Oltáregylet, 3-kor a Rózsafüzértársulat tartja imá
dási óráját. Ete 6-kor szent beszéd, szentségbetétel, utólsó este hálaadó 
körmenettel fejezzük be a szentségmáldást. 27, 29, 30. kántorböjti na
pok: szerdán, szombaton a húsfélék megvannak engedve, pénteken ezek 
is tilosak és egyszeri jóllakás van megengedve. 31. Vasárnap Szentháromság 
ünnepe. A husvéti szent gyónás és áidozás utólsó napja. 

A szent János templomban. 
;), Kedd, d. u. 3.-kor litánia. 6. szerda Templombucsu napJa. 

Reggel 6-kor csendes mise. Fél 9 körül érkezik meg a körmenet. Ekkor 
ünnepélyes mise. Mise után a körmenet visszatér. Ezután ismét lesz 
csendes szent mi!e. d. u. 3.-kor ünnepélyes vesperás. 11, 12, 13. Ke
resztjáró napok. 

Elhunytak az Urban április héban Szent Bertalan plebá
nián. Körösi Klára ;) hó. Nyilas jánosné Szalmási Anna 64 éves. 
Gulyás András 6 hó. Karsai jános 49 éves, Tóth Lajosné Csiba Er
zsébet 42 éves, Bardóczi Antalné Petes Anna 62 éves, Pataki Rozál 
SU éves Ládeczki jánosné, Surina Anna 80 éves, Horváth Sándor 39 
éves, Vadász Anna ta hó, Dénes Károly 86 éves, Benei Andrásné 
Matic!lek Ilona 59 éves, Miksi Pálné Cyuris Anna 49 éves, Boldog 
Ilonka 14 éves Csépány jánosné Kozmári julianna 72 éves, Keresz
túri Györgyné Bene Rozália 105 éves, aki Hevearnegyének legidősebb 
asszonya volt. 

Házasságot katöttek a Szent Bertalan templomban. 
Kiss józsef és Szalmási Irénke; Deme István és Natter Anna; Rozinai 
·Oszkár és Majer Magdolna: Koczka jános és Bern'' Rozálaa . 

• 
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Hírek. 
Máju• 10.-én XII. Pius Pápa 

püspökségének 25 éves évfordúl6ja 
alkalmából 9 órakor ünnepélyes 
szentmisét mondunk T e Deum mal. 
A Szerit Atya szándékára vállalt 
nagyszámu lelkicsokrot eljuttattuk il
letékes helyre. 

Moat van alkalmunk először 
köszönteni T udósitónk hasábjain váro
sunk. új polgármesterét Dr. Makrányi 
Gyulát. Köszöntjük benne a patro
nus város nemes törekvésü, alapos 
tudásu vezetőjét. s azt az értékes 
katolikus férfiut, aki szavaival tette
ivel mindig ki is fejezte igazi vallásos
ságát. Munkálkodására adjon áldást a 
gondviselő- Isten. 

Adomány. Egyed András bor
nagykereskedő 50 pengót juttatott 
el hozzánk, jótékony célra. Az ado
mányt, hálás köszönettel az elsőál
dozó gyermekeknek imakönyvvel 
való ellátására fordítjuk. 

Látogatót kapott a Rk. Mező
gazdasági ltözépiskola és a Női 
Kereskedelmi Szaktanfolyam az el
mult hó végén Szentiványi Béla pi
arista rendi áldozópap, gazdasági fő
tanácsos személyében. A látogató 
tgen meg volt elégedve az ered
ménnyel. Katolikus iskoláink ki
tűnőek! 

Elaö áldozás május 14-én. A 
gyermekek és szüleik na~y öröm
mel készülődnek erre a nevezetes dá
tumra. Készülnek a fehér ruhács
kák és egyre többször fordúlnak a 
közellátás vezetőjéhez, hogy lehes
sen venni egy egy pár gyermekcipöt. 
És a lehetőség keretein belül nagy 
jóindúlattal kezelik ott mindenkinek 
a kérését, igényét. A szeretetreg
gelit is előteremtik nemes, jó szi
vek. A fő feladat azonban az le-

gyen, hogy vallásos élményt jelent
sen a gyermekeknek az első talál
kozás az Ur jézussal. Szülők, test
vérek, járuljunk együtt a kis elsó
áldozóval az Ur asztalához! 

A Katolikos Akció előadás
sorozatának keretében április 23-án 
P. Horváth Zsigmond ellSadását 
hallottuk. .Nagyszám u hallgatóság 
előtt a Pátertól megszekott tgen 
szép előadás volt. 

Az Emericana áprilisi előadás
sorozatának is P. Horváth Zsigmond 
volt a szónoka. A családi élet val
lásosságáról beszélt. Május 12-én 
Dezséri Bachó Lászlót, városunk tör
ténetének nagyszerű ismerőjét és ki
tünő tollu iróját lesz módunkban 
hallani. 

A hitéleti kurzus multhavi elő
adója Duklai László hittanár volt. 
jól mondotta a kurzus vezetője, hogy 
Öt ismerjük, becsüljük és szeretjük. 
Értékes és érdekes fejtegetésében, 
az Egyház szertartásainak minden 
szépségét megismertük. A legköze
lebbi előadást P. Horváth Asztrik 
tartja április :10. án este fél 7 órakor. 

A Karitász április teája igazán 
hangulatos volt. Szemlér Károly 
gyógyszerész, a kedves Patya bácsi 
tartott előadást a .,közösség" érzé
séről. Figyelmünket mindvégig le-
kötötte. Erdős Tivadar Őméltósága 
pedig pompás zongorakiséreUel fes
tette alá Szijártó Imre gyönyörü he
gedüszámait. S amikor Dózsa Lali 
szavalt az édesanyai szeretetről mind
nyájan könnyeztünk. A teát Cserta 
jánosné, Gajdóczky Józsefné, He
vessy Vilma és Varga Ignácné 
háziasszonyaink adták, lsten áldja 
"k t' o e. 



Gyöngyösi 

lparoso kés Gazdák Hitelszöv. 
mint az O. K. H. tagja Gyöngyösön 

betéteket már ·1 Pengőtől elfogad 

kölcsönöket előnyös fellételek mellett 

n ~·uj t. 

Postacsekk Bankgiró 

: •• ,r, • ' ,.._·~.~· • -~·t.·f' - .. 
_, ' " 

Pehely és vatta paplan 
készítését vállalom 

Alapítva : 1884-ben 

Kunsav Béla 
mézeskalácsos és 

viaszgyertyakészitő 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

~ 
l 
l 
l 

l 
l 

Kováts Gyuláné 
paplankészitö mester 
Kossuth Lajos u 16. 

Mie~ött kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

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

nöségben! 
Javitások pon tos an és 

szakszerüen készülnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10. 

HuDJJária-nyomda nyomtatása, Gyö~~yös. " Tulaj.do~os: Nigriny} Ferenc 
Bérl6:.-- Czobor Mihály Felelos szerkeszto es k1ado: Dr. Bernat Ferenc 

Felelős nyomJavezető: Czobor Mihály 
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EGYHAlMEGYEl 

l ' l TAKAREKPENZT AR R. T. 
l Eger-Gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös 

TELEFON: 230. 
Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit kölcsönöket, vállalkozásokat l financiroz, átutalásokat gyorsan és olcsón teljesi t. Betéteket; 
könyvecskére és folyószámlára elfogad és a legkedvezőbben karna- ; 

toztat. 

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

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

irodaszerek, diszmü vek, kegytárgyak nagy választékban. 

Ugyanott 1\18 rnitz )era kat Ugyanott 

Tangóharmonikák. gombos és bécsi alaku harmonikák, szájharmonikák, 
.; egyéb hangszerek, zeneművek, rádió, gramofon állandóan kapható. 

Vitéz FÖLDI (Fógel) GYULA 

Telefon: 
388 

óra~aáves, ékszerész és! lát
szerész. Eteraa, Alpioe, Tellus, 
Wyler 6rák egyedárusit6ja. 
Óra és szemiiveg különleges-
.. ségek 
U vegcsiszolások. 
Szem i v ~g ek recept szerio t is. 

Gyöagyösön 
Haal•z-t6r 8. 

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