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KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
XjV. EVFOL Y AM. 6. SZÁM. Gyöngyös, 1942. juniua hó. 

A pápák és a magyarság. 
Május havában ültük meg XII. Pius pápa püspökké szentelésé

nek 25 .ik évfordulóját. Számunkra ez az alkalom ünnep volt, de 
ünnepelt velünk az egész világ. 

Micsoda nekünk, magyar katolikusoknak a Pápa? 
1 . Kérdezzük, meg Szent István királyunkat. Ő rámutatott 

a Szentkoronára. Egi talizmánként kapta ezt a pápától. ll. Szil
veszter pápa hallván Szent István királyunk térítő buzgalmát, őt 
"valóban apostolinak" nyilvánitotta és a lengyeleknek készitett ko
ronát a magyar követnek adta át kereszttel és országalmával s 
azzal a felhatalmazással, hogy az egyházi és a világi jog szerint 
rendezze a magyar viszonyokat. ll. Szilveszter kezdettól fogva 
minden más államtGl független Magyarországot akart maga előtt 
látni. 

2. Kérdezzük meg l. ·Géza magyart királyt? 
Ez megmutatja nekünk VII. Gergely pápa levelét, amely

ben keményen megrótta Salamon királyt, mert ez hübérűl aján
lotta fel hazánkat IV. Herik nérr.et császárnak. "A magyar ki
rályságnak -· írja a Pápa - meg kell maradnia szabadságá
ban és nem lehet más ország királyának alávetve, csak az egye
temes római Anyaszentegyháznak, melynek alattvalói' nem szolgák
hanem fiak." Értsünk szót! Nt·m hübérviszonyt, nem hűbéresküt 
követel a pápa, hanem szeretetet, ragaszkodást, bizalmat, mint 
aminő a jó apa és a jó gyermekek közt van. 

Hatalmasan érvényesült a Pápák jóakarata főkép a török 
háborúk idején. 

Mátyás király uralkodása . alatt a Pápa kb. 200 ezer ara~ay 
forintott küldött a török elleni háborúkra. - ll. Ulászlónak l 00 
ezer arany forinton felüli összeget küldött újólag. Az 1524-26 
években is a Szentszék volt az egyetlen hatalom, mely Magyar
országot támogatta. A mohácsi csatában is 4000 pápai zsoldos 
harcolt. - 1542-ben a későbbi V. Pius pápa irányitása alatt 
3000 főnyi pápai sereg harcolt Pest ostrománáL - Az 1554-
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ben kinevezett magyar püspökök járulékait a Szentszék a magyar 
végvárak meger6sitésére ajánlotta fel. Ill. Pál pápa 1537-ben 
Klissza felmentésére 1500 tallért, 4 ágyút és 500 gyalogest kül
dött. - l 5 66-ban Szigetvár eleste idején 400 0 zsoldos fizeté
sét vállalta magára a Szentszék. A tizenötéves török háború ele
jén VIli. Kelemen pápai ezredeket küldött a török ellen. 
1594. közepét61 pedig az olasz papságra kivetett adókból havi 
30.000 forintot utalt ki Rudolfnak. Majd amikor a császári 
hadbiztosok sikkasztásairól értesült, pénz helyett csapatokat szerelt 
fel és tartott fenn a saját költségén. Báthory Zsigmondnak 1 5 94-
ben 150.000, 1596-ban 90.000 tallért küldött. 1595-ben 7 600 
gyalogost és 260 lovast küldött Rudolfnak, akik visszafoglalták 
Esztergomot és Visegrádot. 1597 -ben ismét 7000 zsoldost kül
dött és ezeket pontosan fizette. Pénzben 1587 -ig másfélmillió 
aranyat áldozott a Pápa a magyarokért 160 t-ben pedig ú jabb 
9000 zsoldost állitott ki, mintegy félmillió forint költségen. 

86 alkalom nyilott a nemzet iránt érzett jóindulat kifejezé
sére a felszabadító háború alatt, amelynek lelke elejétól végig 
XI. Ince és bécsi nunciusa Buonvisi volt. Mihelyt Lipót és So
biesky János szövetsége létrejött, XI. Ince a hadjárat előkészíté
sére Sobieskynek 500.000, Lipótnak 400.000, a bajor fejede
lemnek 300.000 forintot fizetett. Nem sorolom fel egyenként a 
Pápa jótéteményeit, amelyeket Érsekújvár, Komárom, Győr, Esz
tergom részére adott. Nem ernlitern már, hogy Buda ostroma biz
tosabb sikerére ujból 600.000 frt.-ot küldött Sobieskynek, l 00.000 
frt.-ot Lipótnak. Elég legyen megemlíteni, hogy XI. Ince a fel
szabadító háborúra több mint 4 és félmillió frt.-ot fizetett ki! 

A pápa ma is szerel bennünket. Valahányszor a magyarak 
meglátogatják 6t a Vatikánban, mindannyiszor az 6 különös jó· 
ságát, szerelelél tapasztalják. 

Valaki egyszer azt hitte, hogy O'Connelt, a híres Ír állam
férfiút e szóval »pápista« kicsúfol hatja. »Azt hiszi, hogy megsért 
engem ezzel« - felelé O'Connel - nem, s6t megtisztel ha 
pápistának nevez. Igen, pápista vagyok olyan. értelemben, hogy a 
pápák hosszú sorozatán keresztül hitem forrásához jutok el, aki 
nem más mint az Ur jézus.« 

·~Mi magyarak örömmel valljuk magunkat pápistáknak, mert 
.a Pápák voltak a multban és lesznek a j6v6ben, ~amint ma as 
legjobb barátaink. 

P. jámbor László S. j. 
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Anyakönyvi hirek. , 
Elpihentek az Urban május hóban a Szt. Bertalan pléb. területén: 

DroppaAndrásné Kovács Etei 78 éve•, juhász Istvánné Gréczi Francziska 
83 éves, Párvy jánosné Kovácsik Mária 85 éves, Mészáros Mihályné 
T Csépány Rozália 52 éves, Hortolányi józsef 2 hónapos, Kovács La
jos 86 éves, Czakó jános 85 éves, Százmao józsef 72 éves, Szabó Etelka 
14 hónapos, Hannos Józsefné Baranyi_ Mária 78 éves. 

Házasságot kötöttek a Szent Bertalan templomban: Hanka Kovács 
András és Kis Ilona, T asi István és Koczka Borbála, Bozsik György és 
Gé.czi Erzsébet, juhász Ferencz és Horváth Mária, Kovács jozsef és 
Horváth Ilona, Kerek Mihály és Nagy Ilona, Arpás István ésFischmann 
Laura 

Házassá~ot kötöttek a Ferences plebánián május hóban. 
juhász István és Majzik Mária, Barta Gyula és Molnár jolán, Baranyi 
józsef és Sárfi Mária, Bozóki Dezsö és Tóth Anna, Pataki jános és 
Kerekes Erzsébet, Marcsik István és Bánkuti julianna, Berényi Gyula 
és Sipos Irma. 

Az Urban elhunyt a Ferences plébánián: Pásztor jánosné sz. Szén. 
Teréz 88 éves. 

Egyházi adó. 
Gyöngyös katolikusai számára kétségtelenül az ujdon~Ság meg

lepetésével hat az a tény, hogy a két egyházközség képviseló
testülete május 16-án, hosszú és értékes gyűlésen elfogadta egy
hanguan az egyházi adó bevezetését már az 1 94 2-ik évre is. 
Mivel az adózás az embereket anyagilag érinti, a szó igazi ér
telmében ,.zsebbevágó" dolog, nem lesz fölösleges néhány sorban 
ezzel az üggyel foglalkoznunk. 

T udvalévó, hogy Magyarország legtöbb községében, váro
sában a katolikus hivek elég súlyos áldozatokat hoznak -
egyházi adó formájában - egyházi intézményeink : templomaink, 
iskaláink fenntartása érdekében. Hozzák pedig az áldozatot hosz
szú évek óta, abban a tudatban, hogy ez másképen nem is lehet. 

Az egri egyházmegye terűletén egy két város v. község volt 
még - ill. van még - rajtunk kivül, ahol az egyházi adó még 
ismeretlen valami. 

Gyöngyö.ön a város, mint kegyúr, tagadhatatlanúl úri bó
kezüséggel viseli a kegyúri terheket. Az egyházi adó bevezetése 
a kegyúri szaigáhatásokat a jövőre vonatkozóan sem ériati. -
A viszonyok alakulása következtében, továbbá a kétségtelen drá
gaság, sót fokozódó drágulás miatt azonban intézményeink fenn-
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tartása, fejlesztése, új és fontos kezdeményezések, intézmények lé
tesitése - csupán a kegyúraságra támaszkodv a - többé alig 
alig lenne megoldható. 

Kell tehát, hogy a hivek egyénenkint, katolikus kötelesség
b61, Egyházuk iránt érzett hűségből, ne vonakodjanak némi ujabb 
- és hangsulyoznunk kell - arányosított és nem súlyos anyagi 
áldozat vállalásától. 

Az egyházközségek képvisel6testületi gyűlésén nagyon komoly, 
értékes hozzászólások, vélemények hangzottak el. Ezeket részlete
sen ismertetni nem áll módunkban. A felszólalásokból kitünt azon
ban a körülmények követelő erejének a megérzése. 

Elhangzott olyan felszólalás, amelyik azzal foglalkozott, hogy 
sok közömbös katolikus legalább olyenkor érezze, hogy Egyházá
hoz tartozik, amikor áldozatot hoz érte. Eddig a társadalomnak 
aránylag kis rétege viselte - önkéntes adományai által - az 
esetenként felmerűl6 terheket, az egyházi adó esetében rnindenki 
osztozik ebben. 

Hosszu hónapok gondos és óriási munkája után kész terve
zettel mentünk az egyházközségeink képviselói elé. A képviselők 
részér6l évek óta hangzik a kivánság: Vezessük be az egyházi 
adót. Tavaly már elvben ki is mondták, az idén pedig ellen
vélemény nélkül, mindenki örömmel adta hozzájárúlását. 

A legjobb tudás és legjobb szándék mellett is el6fordulhat, 
hogy egyik másik adókivetés módositásra szorul. Ezt a közeljcv6 
fogja igazolni. 

Egyházközségeink életében, fejl6désében, kétségkivül határ
.k6höz értünk az egyházi adó bevezetéséveL Szép és biztató táv
latok és lehet6ségek nyilnak meg el6ttünk. A legjobb id6ben jöt
tünk el6 az egyházi adó bevezetésévell Err61, terveinkr61, célja
inkról a következ6 számokban is közöl cikket a Tudósító. 

Értsük át katolikus szivvel és öntudattal, hogv egyházi in
tézményeink érdekében nem szabad visszariadnunk csekély ál
dozatoktól. Az egyházközség a miénk, filléreinknek, peng6inkn~k 
nem a papság, hanem maga az egyházközség lá~a hasznát. Es 
megáld érte az lsten r 

A F ejérváryné Intézet Mária gyermekek T án u latába pünkösd 
napján volt a tagfelvétel. Ez alkalommal 26 leány csatlakozott a Szüz 
A~a zászlaja alá. - Pünkösd hétföjén gazdag müsorral kedveskedtek 
a Fejérváryné intézet ~lemi _iskolás növendékei szüleiknek. A szal~k 
nagy számban voltak Jelen es örvendezhettek annak, hogy gyermeke1k 
mint fejlödnek tudásban és kedvességben a kedves növérek vezetése mellett. 
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A Mátra•mozi meg a kultura. 
A mult héten olvastunk egy cikket az egyik megyei lapban. Ar

ról volt benne szó, hogy szörnyű vétek volt bez~rni a Mátra nevű 
mozit, mert kúltúrintézmény; de legfőképpen azért, mert a vá
rosnak ennyi meg ennyi haszna volt belőle. 

Az erősen gyermeteg irásnak nem óhajtunk ezuttal a második -
feltűnóen primitiv - anyagi vonatkozású részére válaszolni, hanem 
iparkodunk emlékezetünket megerőhetve visszagondolni, hogy mennyire 
is volt a fenti mozi a kolturát szolgáló kulturintézmény. 

A filmnek - köztudomás szerint - valóban kolturális hivatása 
van. Annak ügyes és a nemzet érdekében történő felhasználása mérhe
tetlen lehetőségeket kinál a koltura terjesztése és a nemzet nevelése 
terén. Nyugati országok tudják is ezt jól, ki is használják a lehetősé
geket. Mi történik ezzel szemben nálunk, közelebbról Gyöngyösön ? 

A legközelebbi multat is figyelembe véve egy-két értékes film 
mellett magyar szempontból egészen kétes értékü filmeket láttunk tele 
zsidó szerepiővel és rendezővel. Csak legujabban látszik némi örven· 
detes változás, de még megközelítóen sem érte el azt a fokot, ami ki
járna a magyarságnak. Az új filmek közölt is rengeteg müvészietlen és 
értéktelen vásári bohózat szerepelt, amelyek - hogy őszinték legyünk 
- nem okvetlenül szükségesek ahhoz, hogy a magyar nép lássa és 
kolturát tanuljon belőle. Ki is lehet könnyen találni, hogy miért nem 
szükségesek. Azért, mert semmi közük a kulturához. 

Az elmult moziban e-teknek a filmeknek a selejtesebb részét 
volt módunkban megnézni. Egyiket-másikat a pesti mozikkal egyidó
ben forgatták Gyöngyösön. Viszont hogy van az, hogy az értéket, kol
turát jelentő filmekre töméntelen ideig kell várakozni, ha egyáltalán 
megjönnek. Ennek is megvan a magyarázata. Az illetékes tényezóknek 
kevés gondjuk volt a kulturára, mert tevékenységüket főleg anyagi ér
dekek irányították. 

A magyarság napjainkban nehéz és küzdelmes életet él, mint a 
többi európai nép. De a jövőben még nehezebb és még küzdelmesebb 
lesz az élet. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy >>Gyöngyös szó
rakozni vágyó közönsége « a moziban csak szórakozzék. A magyarság 
legjelentéktelenebb tagját is meg kell ismertetni a magyar kérdésekkel, 
problémákkal, feladatokkal és tennivalókkaL Nem a szórakozásban el
mulasztottakat kell nagy tülekedéssei pótolni, haRem a felkészültségben, 
a lelki erősségben, a magyarságban való hiányokat kell pótolni. 

Mivel a Mátra mozi nem teljesitette eléggé a magyar művelö
déssel szembeni kötelező kulturhivatását, át kell adni a helyet egy jobb, 
erősebb, különb intézménynek, amely meg tud felelni az új idők foko
zott kivánalmainak. Magyar lelket, magyar szellemet, magyar muzsikát, 
magyar éneket terjesztő és erösítő keresztény kolturát szerelnénk kapni 
.akár szórakoztató formában is, hogy erős és maradéktalanul magyar lélek
kel tudjunk· szembenézni a nehéz munkát igéró jövóvel. -ó-á-
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Hitéleti tájékoztató. 
, Szent Bertalan plébánia. 

4. Urnapja. A körmenet a 8 órai ünnepi szentmise után 
indul. D. u. 3 órakor körmenet van a templom falain belüL 
Nyolcad alatt 6 órakor Oltáris1entség kitételével van a szent~ 
mise. El6tte minden nap körmenet. Az U rnapi körmenet alatt a 
rendez6k utasilásait mindenki fogadja jóakarattal, mert az lsten 
dics6ségére és a hívek épülésére csak a rendezett körmenet szol
gál. - 5. Els6 péntek. El6z6 d. u. gyóntatás. A menház ká
polnájában egész napon át szentségimádás. - 7. Els6 vasárnap. 
Este 6-kor az Oltáregylet imaórája, végzik a 27 .-ik imaórát. -
12. jézus Szive péntekje. 6 órakor szentséges mise, utána fel~ 
ajánlás jézus szent Szivéhez. - J 8. Csütörtök. Horthy Mikló& 
kormányzó úr Őt6méltóságának születés napja. 9 órakor ünnepi 
szentmise van. 28. Vasárnap. Mátrafüreden búcsú. 
A körmenet 7 órakor indul Mátrafüredre, hol l O órakor szent~ 
beszéd és szentmise van. 29. Hétfő. Szent Péter és Pál 
apostolok ünnepe. junius hóban a Szent Orbán templomban min
den este 7 órakor litániát tartunk jézus Szent szive tiszteletére. 

Szent Ferenerend i plébánia. 
4. Úrnapja. Reggel 6 órakor szentségkitételes nagymise .. 

Ugyanigy az ünnep egész nyolcada alatt. 9 órakor csendes mise 
van. - 5. Első péntek. Reggel 6 órakor jézus Szive miséje· 
Oltáriszentség kitétellel és tölajánló imával. A jézus Szive T ár
sulat miséje a Szent Sziv oltáránál lesz. - 7. Vasárnap. Reg
gel 8 órakor ünnepélyes nagymise, melynek végeztével elindul az. 
Urnapi körmenet a szakott uton a négy urnapi oltár érintéséveL 
Kérjük a jó hiveket, hogy a körmenet utvonalán házuk ablakait 

· kivilágitani sziveskedjenek. Csak a rendezett körmenet szalgálhat 
az lsten dics6ségére és a hivek épülésére, azért készséggel fogad~ 
juk a rendezők utasitásait. D. u. fél 5 órakor engesztelő ájtatos
ság a káromkodás ellen, utána a Rózsafűzér Társulat sorsolása. 
- 12. Péntek. jézus Szive ünnepe. Reggel 6-kor ünnepélyes 
nagymise szent Antal oltáráná), szentbeszéddel és litániávaL D .. 
u. szent Antal ájtatosság. - 14. Vasárnap. Reggel 6 órakat 
a Rózsafüzér Társulat szentmiséje és közös szentátdozása. Nagy~ 
mise el6tt liliom szentelés körmenetteL - 21. Vasárnap. Reg
gel 6-kor a Harmadik Rendiek énekes szentmiséje és közös. 
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szentáldozása. Mai napon alkalmuk lesz a kedves hiveknek részt
venni a papszentelés szertartásán reggel 7 órakor. D. u. a li
tánia után a lll. rendiek havi gyűlése. - 29. Szent Péter és 
Pál ünnepe. - Julius 2. Csütörtök. Templomunk búcsúnapja. 

Hírek. 
Érsekfőpásztorunk jun. 1B.-ára 

-összehívta székvárosába, Egerbe az 
· egyházrr:egyei zsinatol. Kéri híveit, 
hogy a zsinatot megelőző napokban 
járuljanak a szentáldozáshoz és imád
kozzanak a zsinat sikeréért, ahol a 
hitélet érdekében üdvös döntéseket 
hoznak. 

Katoliku& iskaláinkat május 
hónapban ismét magas látogatás érte. 
Dr. vitéz Zatskó Gyula, tanügyi 
tanácsos, főigazgatóhelyettes igen 
meg volt elégedve az eredménnyel 
és megállapította, hogy bennük a 
legjobb nevelő és oktató munka 
folyik. 

A templomunk (Szent Berta
lan) kövezésével kapcsolatban nagy 
érdeklődéssei tanulmányozzuk a kü
lömböző fűtési lehetőségeket. A bu
dapesti templomoknál, ahol már a 
fütést megoldották, mindenütt érdek
lödtünk a dolog felől. jelenleg két 
tervvel foglalkozunk, Az egyik a 
központi gőzfütéses rendszer, amit 
általában szoktak használni nagyobb 
épületek átfütésére. Ennél az esetnél 
fütőtesteket kellenne elhelyezni a 
templomban. A másik megoldás 
eddig két helyen van az országban. 
Budapesten, a pasaréti templomban 
és Kassán. Ez a rendszer a fűtést 
ugy oldja meg, hogy a templomból 
a hideg levegőt ki sz i v ja. majd át
hev iti és ismét visszabocsájtja a temp
lomba. Azt mondják igen kellemes 
hömérsékletet lehet vele teremteni. 

Mindenesetre pénz kérdés a fütés 
dolga. Sok eze · pengőbe kerülne. 
Az egyházi adó bevezetésével a 
megoldáshoz lényegesen közelebb 
kerülünk. 

Szivgárdista finnepség és a
nyák napja volt május 10.-én a fel
sővárosi lfjusági Egyesület nagyter
mében. Kedves hangulatos élöképek, 
szavalatok, muzsika és énekszámok 
hangzottak el. A szép ünnepség 
megrendezése Kövér Izabella taní
tónő érdeme. Ugyancsak szép anyák 
napját rendeztek május 1 O.-én a 
Központi Elemi növendékei, pünkösd 
hétfőjén pedig a F erérváryné intézet 
kisleán y ai. 

Új orgona lesz a ferencesek 
templomában. A patrónus város 
képviselötestülete május 18.-án el
határozta, hogy a ferencesek temp
lomában új orgonát épittet Ezt a 
nemes elhatorázást osztatlan öröm· 
mel fogadják az egé57 városban. 

Soha nem látott szép közön
sége volt a Karitász májusi teájá
nak. Elsősorban a rokonszenves elő
adó Dr. Hornyák Miklósné szemé
lye vonzott bennünket, aki pompás 
logikával fej~egette a ferencesek 
helybeni munkáját. Azután kedvea 
Háziass1.onyaink: Doboly Dánielné, 
Huszár Elemérné, Kabdebó jános
né és Dr. Somogyi I.tváané áldo
zatos szerelele aran yozta be ezt a 
délutánt. T eremy Ilike bájos hangja 
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és Erdős méltóságos Ur zenéje most 
is fülünkbe cseng. lsten áldja meg 
öket l · 

P. Asztrik ElSiskolai tanár elő
adását nagy élvezettel haflgatta a 
hitéleti Kurzus publikuma. Pompás 
logikával, remek stiluss~l fejtegette, 
hogy dogmák és ész nem állnak 
szöges ellentétben egymással. Szi
vesen hallgatjuk máskor is. Május 
havi előadónk Dr. Dám Ince lesz 
»Keresztény ház~sság jogi kedvez
ménye« eimen. Ertékes témáját re
méljük sokan meg fogják hallgatni. 
Olyan mélyek és tartalmasak ezek 
a Kurzusok, lassan szabad egyetem 
jelleget öltenek. 

Emericana. Május 12-én dezséri 
Bachó László ny. alezredes, Gyön
gyös város történeti emlékeinek ku
tatója a gyöngyösi jezsuitákról tartott 
előadást. T udva levő, hogy városunk 
hitéletének a protestáno kor vallási 
elernyedése után ők voltak a fellen
ditői, s népünk erős vallásos alap
tulajdonságát ők fejlesztették ki. 
Gimnáziumunknak is éSk az alapítói 
s első tanárai. Ismeretes az is, hogy 
városunkból első eltá vozásuk t utáni 
visszalérésük napján 15 ezren járul
tak a szentáldozáshoz, ami azt mu
tatja, hogy nagy szeretetnek örvend
tek Gyöngyösön és környékén. Az 
előadó nagy buzgósággal rajzolta 
meg küzdelmeiket, béSséges adatokkal 
világitotta meg munkájukat. Előadá
sát az egyesület intelligens közönsége 
nagy tetszéssel fogadta. 

• 
Az egyesület juniusi benei utólsó 
gyülését és egyuttal búcsúját 14-én 
tartja. Akik a szc.kásos közös ebéden 
részt akarnak \'enni, jelf"ntkezzenek 
a vezetéSségnéL Indulás a Mátra va
suttal d. e. 1 O órakor. 

Pap•zenteléa. junius 21. A reg
gel 7 -órakor kezdődő szentmise ke-

retében fogja Uzdóczi-Zadravecz 
István O. F. M. püspök úr éSnagy
méltósága Hittudományi Főiakoláok 
tizenhárom végzett növeodékét pap
pászentelni. Tizenhárom ifju ferences 
levita lelkében fog kigyulladnia a püs
pöki kézrátétel magasztos pilanatában 
az első Pünkösd apo.stolokat nevelő 
szent tüze, hogy lankadatlan lelke
sedésü és áldozattól meg nem ret
tenő előmunkásokká avassa őket a 
lélekmentés és nemesítés krisztusi 
napszámában. lmádkozzunk, hogy 
lelkükben minél tökéletesebben 
megtörténjék a krisztusi vallás nagy 
csodája! 

Első azt. misék J.un. 29-én Ft. P 
W eidner Godfrid, Arpád ferences 
újmisés mutatja be első szentmise
áldozatát templomunkban. Az újmi
sés Gyöngyös szülöttje. Kérjük vá
rosunk katolikus közönségét, hogy 
első szentmiséjén, Szent Péter és 
Pál ünnepén 9 órakor, tüntető sze
retettel vegyen részt és osztozzon 
testvéri együttérzéssel az oltárhoz 
lépő ferences levita és Szerettei 
örömében. Az első szentmise meg
hallgatása, az egyébként előirt fölté
telek megtartása me ll ett ( szent~yónás 
és szentáldozás), teljes bucsuval jár. 
Ugyancsak első szentmiséjét mondja 
el jun. 28-án P. Hornonnay Miklós 
pálos szerzetes, aSzt. Bert. templom
ban, aki szintén Gyöngyös szülöttje. 

Miaden törekvésDnkkel azon 
vagyunk, hogy a T udósitót tartalmi-
1.-~g és terjedelem szempontjából meg· 
növeljük. Igen nehéz feladat ez. 
mivel ismeretesek a kormány papir
korlátozó rendelkezései. Amennyiben 
sikerülne tervünk, vagy ha· csupán 
finomabb papiron tudnánk megjelenni, 
akkor ez szükségképen magával vonná 
az eddig; előfizetéli dij ménékelt 
fel emelését. 



Gyöngyösi 
Iparosok és Gazdák Hitelszöv. 
mint az O. K. H. tagja Gyön~yösön 

betéteket már 1 Pengőtől elfogad 

kölcsönöket előnyös feltételek mellett 
nyujt. 

Postacsekk Bankgiró 

Pehely és vatta paplan 
készítését vállalom 

Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos és 

viaszgyertyakészitő 
Mézsütemény, 
méhviasz. 

templomi ~yertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

Kováts Gyuláné 
paplankészitö mester 
Kossuth Lajos u 16. 

Mielőtt kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

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

nőségben! 

Javitások pontosan és 
szakszerüen készülnek! 

Kriszt Lajos 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10. 

Hungária-nyomda nyomtatása, Gyöngyös. T ul~jdonos: Nigrinyi Ferenc 
Bérlő: Czobor Mihály . Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Bernát Ferenc 

Felelős nyomJavezető: Czobor Mihály 
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EGYHAlMEGYEl 

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

TELEFON: 230. 
Legelányösebb feltételek mellett folyósit kölcsönöket, vállalkozásokat 
financiroz, átutalásokat gyorsan és olcsón teljesit Betéteket 
könyvecskére és folyószá~lára elfogad és a legkedvezóbben kama-

toztat. 

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

Gyöng~ös, Kossuth-u. 3. 
A katolikus ifjusáR és könyvbarátok könyvei, tankönyvek, iskolai és 

irodaszerek, diszművek, kegytárgyak nagy választékban. 

Ugyanott Marnitz lerakat Ugyanott 

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

Vitéz FÖLDI (Fógel) GYULA 
6r&~aiiwes, ékneréa é•]lát-
8Zeréa. Eleraa, Alplae, Tellas, 
Wyler 6rák eeyedárasit6jL 
Óra és ••••iivec kiilöale.r••· 

•6gek 
tJvegcslnolások. 
Sze•iiYttgek recept •zeriat la. 

Telefoa: Gyöacyösöa 
388 Ba•la•l6wlr 

Uj belyiségbea. ,,Gazdakör•• ház. 


	HU_b1_FM3-8326_00772_2R
	HU_b1_FM3-8326_00773_1L
	HU_b1_FM3-8326_00773_2R
	HU_b1_FM3-8326_00774_1L
	HU_b1_FM3-8326_00774_2R
	HU_b1_FM3-8326_00775_1L
	HU_b1_FM3-8326_00775_2R
	HU_b1_FM3-8326_00776_1L
	HU_b1_FM3-8326_00776_2R
	HU_b1_FM3-8326_00777_1L
	HU_b1_FM3-8326_00777_2R
	HU_b1_FM3-8326_00778_1L

