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GYÖNGYÖSI 

KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
XIV. EVFOLYAM. 7. SZÁM. Gyöngyös, 1942. julius hó. 

Kapuzárás tortént . 
az iskolákban. Evről évre visszatérő, megismétlődő eseiJlény ez" 
mégse mehetünk azonban el szótlanul az iskolai esztendőnek han
gulatos, kicsit elszomoritó, a gyermeksereget azonban nagy orom
mel eltöltő bezárása mellett. Bennünket, katolikusokat kell, hogy 
foglalkoztasson az a gondolat, mi lesz gyermekeinkkel az elkö
vetkező nyári idt) alatt. Tiz hónapig ránk vannak bizva ők, az 
élet, a jövő ígéretei. Kézben tartjuk őket, gondoskodunk lelkük
ről, embereket, a mai nehéz idők kívánta jellemes, val: 
lásos embereket próbálunk nagy igyekezettel belőlük nevelni. Nem
csak a hittanórák alatt kapják meg a vallásos utbaigazitást, hisz 
ma állami iskoláinkban is, különösen városunkban a tanárok, ta
nítók együtt~sen fáradoznak a hitoktatókkal, hogy a gyermek val
lásossággal töltek~zzék. A vallásosságnak vannak ismertető jegyei. 
Ezek a következők: vasár- és ünnepnap minden körülmények kö
zött szentmisét hallgatni, megtartani a böjtöket, szentsé~ekhez já
rulni, támo.:atni a katolikus sajtót és résztvenni, tehetségünk sze
rint, az apostolkodás, lélekmentés munkájában. A gyermek a nyá
ron nincs ellenőrzés alatt ki1lönösen a szentmise hallgatás szem
pontjábóL A szülőkön mulik, hogy eljön-e és természetesen Öfl

mag~n. Elszornoritó látvány, hogy amikor az iskola hivatalosan 
nem vezeti a gyermekeket a templomba, olyankor üresek és nép
klt>nek a diákmisék. Tudjuk, hogy egy tekintélyes százalék más 
miséken vesz részt, mégis sok, igen sok azok száma, akik ezt az 
elsőrendíí katolikus, sőt emberi kötelességet olyan igen könnyen 
elmula~ztjak. Hol a hiba? Mi, akik velük foglalkoztunk, mindig 
azt mondtuk, unos untalan, hogy a mise hallgatás kötelesség. A 
gyt>rek tudja is ezt, ha mégis vét ellene, akkor azért teszi, mert 
nem látja azok jópéldáját, akik után a legjobban indul t. i. a 
sz ülőket. 

Őrködjünk gyermekeink lelke felett. Ezt a kötelességet nem 
lehet elodázni, nem lehet elalkudni. Az lsten felelósségre von 
egyszer. A nyár a kényelem, a szabadság, a pihenés, de egy
ben tengernyi bünvesz.ély, tunya henyélés ideje is lehet. Tudjon 
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a szUlő nyáron is a g}'ermek útjairól, barátjairól, szórakozásairól. 
Legyen a fdügyelet éber, de tapintatos. Lásson jópéldát a 

vakációzó gyermek otthon, lássa azt, hogy amikor kirándulást ter
vez a család vasárnap, akkor elsősorban azt a kérdést döntik el, 
hogy hol és mikor hallgatnak szeAtmisét. Vigyük mindenhová ma-

gunkkal az lsten gondolatát és akkor meg is találjuk Őt, a ha
bok morajában, hegyek zúgásában, a róna végtelenségében és 
megtaláljuk lelkünk békéjében is. Me rt az lstennel eltöltött v aká
ció békét és nyugalmat eredményez minden emberszívben! D. L. 

A Ferences Hittudományi Föiskola 
ll 

un n epe. 
• Uzdóczy Zadravecz István ferences püspök junius 21.-én 
·szentelte pappá Főiskolánk tizenhárom végzett növeodékét és adta 
fel a kisebb rendeket a Főiskola többi hallgatójának. Az ünnepi 
díszbe öltözött ferences templom főoltára előtt tizenhárom ragyogó 
szemű, remegő szívű és lobogó lelkü levita térdelt a szentelő 
Püspök kiterjesztett karjai alatt, hogy fogadja '! Szentlélek ki
áradó kegyelemkincseinek pazar bőségét A Lélekkiáradás ma
gasztos pillanatában tizenhárom ferences kispap lelkében történt 
meg a nagy metamorfozis, a krisztusivá válás csodája. Tizenhá· 
rom uj apostola, fáradságot és áldozatot nem sajnáló előrnunkása 
lett a már nagyon beérett krisztusi aratás napszámának. Tizen
három ifjú magyar barát indul el hét~zázéves ferences öröksége 
gazdag tartalmával, hogy irgalmas szamaritánusa, megértő osztá
lyostársa legyen a meghasonlott modern emberiség léleknyomorá
nak. Az örök Főpap, Krisztusi áldása kisérje elindúlásukat és 
imádságos szeretetünk meleg megemlékezése segitse megvalósúlás
hoz tenniakarásukat. - J unius 28 és 29. tartották az újmisé
ket: Szendei Tamás Dúz5on, Faulhaber Mihály Almáskamaráson, 
Kiss Cecil Szécsényben, Szita Gergely Héhalmon, László Vid 
Kókán, Szikra Ferenc Szabadkán, Pletikoszich Péter Csantavé
ren, Richter Regalát Szabadkán, Weidner Gottfrid Gyöngyösön, 
Lukács Pelbárt Budapesten, Csontos Oszkár Miskolcon, Tátrai 
Gábor Kerekegyház~n. Schulz János Budapesten. - Junius 29-
én, az Apos~ol fejedelmek ünnepén tartotta első szentmiséjét 
templomunkban Weidner Gottfrid Árpád. Az ünnepi oltárnál 
első szentmise- és életáldozatát bemutató ferences örömünnepén 
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együttérz6 szeretettel osztozott Gyöngyös város egész katolikos 
társadalma a nagy ferences család és kedves Hozzátartozók örö· 
mében, hogy ezzel is kifejezésre jutassa hálás ragaszkodását és 
:> barát-szereletét «, - A 

"Az aratás nagy, a munkás kevés". 
Ezeket a krisztusi szavakat szoktuk használni annak a jel

lemzésére, hogy az Anyaszentegyház szükölködik munkásokban, 
vagy röviden: nagy a paphiány. A különös, konjunkturális idők 
is hozzák, hogy az ifjuság ma inkább mint valaha a könnyebb 
élet, gazdagabb lehetőségek felé sodródik. Gépek dübörgésétól 
hangos ma a világ és ugy látszik, hogy a rohanás, a lázas élni
sietPs, a hajsza a vagyon, a jó mód után elr.yomja az embe
rP.kben a krmészetfeletti élet szépségei utáni vágyat. Megcsap
pant ifjainkban a papi hivatás, pedig nagy szükség van arra. 
hogy legyenek közöttünk férfiak, akik hivatásszerűen ébren tart
ják bennünk az örök haza gondolatát és azt, hogy minden félel
metcc; technikai haladás és beláthatatlan gazdag lehetőségek elle
nérc is l~ten kezében vagyunk és Őt imádnunk kell, megváltozott 
társadalmi formák és vi~zonyok közölt is. A szülő, ha észreveszi 
gyermekében a fogékonyságot az oltár és a papi élet után, tartsa 
legszentebb kötelességének ápolni ezt a gyenge ~is virágot, mert 
nemcsak saját magának nagv boldogság és büszkeség tudni azt, 
hogy gyermeke hivatásszerüen szolgálja az Urat, hanem szinte 
adósává kszi az Istent, hisz Neki adja gyermekét: már pedig az 
I~tcn minden áldo1.~tot, mind~n adománvt gazdagon, igen gazda
gon fizet vissza. 1\lább Dr. Schmied Béla: lsten atlétái cimü 
könyvéből idézünk néhány esetet arra vonatkozólag, hogy nem 
egyszer egy családból is többen szentelik életüket lsten szolgá
latára. 

1929-ben mutatta be első szentmiséjét a római Szent Ignác 
templomban P. f-lenrik jezsuit:\ atya, aki ötödik pap a család
ban. Erre az alkalomra eljött Trierből az öt pap 70 esztendős 
édesanyja is. A boldog. öreg asszonyt a Pápa is látni akarta és 
megköszönte neki, hogy valamennyi fiát papi pályára adta. Az 
öt fiú köziil négy jezsuita szerzetes, az ötödik püspöki titkár 
Trierben. 

A rekordok korában elég szép rekordnak mondható az is 
' 
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hogy a francia Caodux család 25 élő szerzetest számlál tagjai 
között. Az ifju Caodux nem rég mutatta be első miséjét. Az 
ifjú misszionáriusnak két öccse szintén a papságra készül. Három 
nővére apáca. Egyik unokafivére missziósszemináriumban van. , , 
Edesatyjának e1yik fivére és nővére misszionáriusok. Edesapjának 
néay pap-bátyja és egy apáca-nővére van. Másodunoka testvérei 
közül még l l szeuetes, közülük hat már felszentelt pap. Azt 
hisszük, ez a család ép úgy büszke lehet erre a rekordra, mint 
más család arra, hogy boxbajnok is van a családban. 

Nagyszerű esemény játszódott le valamelyik elmúlt eszten
dóben a lillei katedrálisban. Egy julius 7 .-i napon mondotta első 
szentmiséjét P. Bazquin józsef jezsuita újmisés. Ugyanakkor öt 
más oltárnál öt testvére misézett. Szülei kimondhatatlan örömmel 
élvezték ezt a felséges látványt. Egyszerre hat szentostyában 
imádhatták az Urat. Micsoda jutalomban lesz réslük ezeknek a 
szülóknek a tulvilágon, kik két hóst neveltek a hazának (két 
gyermekük meghalt a világháborúban) és hat hűséges szolgát ad
tak az ~yháznak. 

Mindenesetre könnyebben fognak elszámolni földi életükről, 
mint azok a szülók, akik talán csak egyetlen gyermekükből is 
kiölték, a papi hivatást. 

Ertsük át .,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés" krisz
tusi mondás komolyságát é-s ebben a hónapban, amikor első mi
sék ünnepi dallamai szállnak az ég felé, kérjük a T eremtót, 
hogy bölcsesséigei gondoskodjék arról, hogy a lélekmentés nagy 
mezején mindig legyenek kellő számban munkásai. - k - ó -

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plébánia. julius 2. Szerda. Sarlós Bol

dogasszony ünnepe. A ferences templom búcsúja. A Szent Ber
talan templomból a búcsú fél 9-kor indúl, ahonnan szentmise és 
szentbeszéd · után ugyancsak körmenettel vonulnak vissza. - 3. 
Első péntek. Előző csütörtökön d. u. és péntek reggel gyóntatás. 
A Menház kápolnájában egész napon át szentségimádás. - 5. 
Első vasárnap. 6 órakor az Oltáregylet offertóriumcs miséje. Es
te 6 órakor szentségimádási óra. Végezzük a 12. imaórát. 
1 6.-án csütörtökön Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. A szur
dokparti kápolna búcsúja. A körmenet reggel 7 órakor indul. -
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' 26.-án vasárnap. Szent Anna napja. A sárheayi Szent Anna 
kápolna búcsúja. A körmenet a Szent Bertalan templomból reg· 

· gel 7 órakor indul. Szent Anna tiszteletére julius 26.-tól augusz
tus 2.-áíg minden reggel a 6 órai szentmise után litánia és kö
nyörgés van a Szent Anna oltárnál. 

Szent Ferencrendi plébánia. julius 2. Sarlós Boldog
asszony ünnepe. A mi templomunk búcsú napja. 9 órakor szent
séges körmenet, szentmise alatt szentbeszéd. - 3. Első péntek. 
Reggel 6 órakor Jézus Szive miséje Oltáriszentség kitétellel és 
felajánló imával. A Jézus Szive Társulat miséje a Szent Sziv 
oltáránál lesz. - 5. Vasárnap. 9 órakor szentséges nagymise. 
D. u. fél 5-kor engesztelő ájtatosság a káromkodás ellen. Utána 
a Rózsafűzér Társulat havi sorsol ása. - 7. Szent Antal T ár
sulat havi szentmiséje a védőszentje oltáránáL - 12. Vasárnap. 
Reggel 6-kor Róz~af~lér Társul at szentmiséje és közös szent
áldozása. - 19. Vasárnap. Reggel 6 órakor Harmadik Ren· 
diek szentmiséje és szentáldozása. D. u. litánia után gyűlés. 

Anyakönyvi hírek. 
Szent Bertalan plébánia. Elpihentek az Urban junius 

hóban: juhász Andor 3 éves, Neszvadba Sándor 41 éyes, Fü
leki Ilona 63 éves, Kozma István 7 éves, Szabó Kálmánné 
sz. Prunyi Erzsébet 20 éves, Danyi Béla 4 hónapos, Molnár 
Gáborné sz. Egyed Teréz 68 éves, Horváth julianna 1 éves, 
Vincze Tamás 82 éves. - Házasságot kötöttek: Koczka János 
és Bernáth Rozália, Rozinai Oszkár és Mayer Magdolna, Kri
csók Károly és .Juhász Ilona, Virág János és Nagy Rozá:ia, 
Nagy József és Szabó Mária, Bozsik György és Szabó Erzsé
bet, Sulyovszky Imre és Drovdovszky Irén, Anna, Csépány Jó
zsef és Bardóczy Rozália, Peczelyi Tibor és Huba Katalin, 
Szeri Illés és Tóth Valéria, Ruszkay Iván és Mészáros Anna, · 
l-lortolányi Tamás és Gyurinik Gabriella. 

Szent F•erencrendi plébania. Az Urban elhunytak; 
Kerékgyártó Istvánné sz. juhász Mária 7 3 éves, Bártfai Erzsébet 
63 éves, Forgó István 83 éves, Bezzeg Mária ?.3 éves, Szabó 
Fe ren c 65 éves, Kasu ba László 3 3 éves, Hajnal Ilona 17 éves. 
- Házasságot kötöttek: Fenyvesi Lajos és Fe hér Anna, Erdé
lyi Ferenc és Nagypál Teréz; Varga Sándor és Kovács julianna. 
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Hírek. 
Az Emericana gyöngyösi cso

portja szokásos évvégi búcsúját és 

eg)·ben utólsó gyűlését junius l-l
én, most is Mátrafüreden tartotta A 

Katolikus Énekkar kirándulása is 
l , . 

erre a napra esett. gen szep tarsa-

sá5! gyűlt egybe, azonban a közhe

jött eső a különben kellemes erdei 

tartózkodást alaposan megzavarta. A 

szentmisét az egyesület lelkésze P. 

Zsigmond mondotta, aki a szent

mise keretében tőle megszakott ér

tékű szentbeszédet is intézett az 

egybegyűltekhez. A szokásos közös 

ebéd a mai vissonyok közölt termé
szetesen rem volt megtartható, azon

ban a T anitók Házában mégis ösz
szejött barátságos eszmecserére a 

társaság, hogy meghallgassák a pri

or Stiller Kálmán beszámolóját. A 

prior vázolta, ho~y a háború nehéz

ségei sok gondot, gyászt, szomorú

ságot okoznak. azonban a katolikus, 

intelligens magyar embernek ép 

e1ért még fontosabb kötelessége a 

szomorúak vígasztalása, a gyöngék 

támogatása, hogy lsten segítségével 

a megpróbáltatásokat minél nagyobb 
lelki erővel viselhessük. 

Új oltárteritök. Messze földön 

szép és híres Szent Bertalan temp

lomunk ékességei közé tartoznak 

azok a remek oltárterítők, amikkel 

dr. Náray Béláné úrnő ajándékozza 
• 

meg az istenházát Urnapjára ismét 

igen finom, müvészi szépségű oltár
terítőt adományozott. Nagyon szép, 

fínom kidolgozású oltárterítőt ajándé

kozott a Városi Menház és a Fejér

váryné árvaház kápolnájának is. A 
Szent T arqás társulat kérésére is 

készített oltárterítőt. A felajánlott 

tiszteletdíjat a Szent ErzAébet temp

lom céljaira adományozta. Fizesse 

meg az Ur! 

Kereazt a postán. A posta 

csínos épülete városunk díszére vált 

eddig is. Virágos ablakaival mosta

nában még kellemesebben hat. Nagy 

örömmel látjuk azt is, hogy a hiva

tali helyiségekben a keresz:t is kitű

zetett. A szép,_ igaz katolikus felfo

gásra valló cselekedet az új posta

főnöknek, Vasas Istvánnak az érdeme. 

A Katolikua Legényegylet a 
nyári melegben enyhülést kereső kö

zömégnek esténkint kellemes szóra

kozási lehetőséget nyujt az eddig is 

igen kedvelt kerthelyiségében. Az itt 
rendezett összejöveteleket mindig 

bensőséges, családia, hangulat és iga

zi, tisztességes, katolikusokhoz illő 

szórakozás jellemzi. 

Levente nap. Az egész évi le
vente munkát igen szépen sikerült, 

nagyszaLásu le\ ente nap fejezte he 

junius ~1.-én. Az ünnepi alkalom

mal Gyöngyös város összes leven

téi, a középiskolások is, továbbá az 

ujdonság számába menö levente le

ányok is a hatalma3 befogadó ké

pessé~ü szent Bertalan templomban 

hallgattak szentmisét, kifejezve azt .. 
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hogy minden magyar, nemzeti meg
mozdulás, ünnepség a Szent Istvántól 
ránkmaradt ősi hitnek megfelelően, 

az lsten előtti hódolattal kezdődik. 
A levente leányok számára a l~ven· 
te nappal kapcsolatosan előzőleg 

lelkigyakorlatos megbeszélések voltak. 
A levente fiúk lelkigyakorlatukat már 
a nagybőjt végén megtartották. 

Itt ernlitjük meg, hogy a városunk
ban is erőteljes ütemben szervezke
dö leány-levente moz~alom és val
lásos társulataink teljes összhangban 
müködnek. A különböző vallásos 
leányegyesületek kr:·etében minta
szerü gonddal folyik a leánylevente 
kiképzés Kolár Erzsébet irán}itása 
mellett, lelkes úrinők közremüködé
sével. Minden egyes csoportnál egy

há7.i tanác!!adó is szerepel. 
A Nemzetvédelmi Kereszttel 

kitüntetett gyöngyösi polgárok u. cs. 
junius 21.-én ünnepi szentmisét hall
gattak B órakor a Szent Bertalan 
templomban. D. e. 11 órakor a Ka
tolikus Legényegylet disztermében 
történt az ünnepélyes átadása d 

Nemzetvédelmi kereszteknek. Az ün
nepségen megjelent és beszélt 
Uzdóczy Zadravecz István tábori 
püspök is, a nemzeti gondolatnak 
lángoló sza\'Ú, ferences harcosa. 

A hittanvizsgák az összes gyön

~yösi iskolákban lezajlottak. junius 
R-l fl-ig. A Gimnáziumban és a Pol
gári Fiu iskolában Ulmanek Gyula 
ny. gimnáziumi tanár, az Rk. Me
zőga-zdasági Középiskolában pedig 
dr. P. Horváth Zsigmond ferences 
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főiskolai tanár elnökölt. Az elemi 
iskolákban is. a középiskolákban is 
értékes tudásról tettek tanuságot a 
növendékek. 

A Mária Valéria Intézet ju
nius 15.-én és 16.-án tartotta az év
záró vizsgákat. A tornavizsgán az 
elnöki tisztet dr. Makrányi Gyula 
polgármester töltötte be, aki az őt 

köszöntő kis iskolásleányka kedves 
szavaira szívbőljövő, meleg szavak
kal válaszolt. 

• 
A Katolikos Enekkar s a Fő-

egyházt Énekkar nagy és gazdag 
müsorú diszbanaversenyen aratott si
kereket jászárokszálláson, az ipar
testület Kulturtérmében jun. 29.-én. 

Az egri egyházme1ye szék
helyén Egerben a Püspök úr ju
nius 14.- én szentelte fel a szeminá-

. ri um 9 végzett növendékét, A szen

telés napján ini is imádkoztunk ér
tük, hogy az Üdvőzitő hű szolgái 
legyenek. A felszenteltek közölt 
ezuttal mncs gyöngyösi. jövőre 

azonban kettő is lesz. 
Egyházmegyei zsinatot hivott 

össze székvárosába, junius 16.-ára Ér
sek Urunk. Városunkból a két plé
bános vett rajta részt. A zsinat az 
egri főszékesegyházban és a szemi
náriumban ülésezett. Üdvös intéz
kedéseket hoztak a lelkek érdeké
ben. Megható volt az ősz Főpásztor 
megnyitó beszéde, amit ezekkel a 
szavakkal kezdte: "Életem tizedik 
évtizedének második évében zsinatra 
hivtam össze pap jaimat." 

A gyöngyösi járás vitézei ju
nius 7 -én rendezték szokásos össze-
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jövetelüket. Előzetesen a 8 órai 

szentmisén testületileg vettek részt. 

Megható és egyben felemelő lát· 

vány volt a szépen dekorált férfiak 

imádkozó csoportja. . 

A Rk. Mezögazdasági Közép
iskola érettségi vizsgálatai junius 

8.-án kezdődtek Szcntiványi Béla 

piarista rendi jószág~ormányz.ó el

nökletével. A nagytudásu, nemes 

szivü elnök urat nem először volt 

már módunk az iskolával kapcsolat

ban köszönteni. Az érettségi ered

mény igen jó volt. 

Az évzáró Te Deumokat az 

elemi iskolások számára az idén a 

Levente nap miatt junius 21.-én az 

Urbán templomban tartottuk. A 

középiskolások Te Deuma junius 

25-én volt a Szent Erzsébet temp

lomban és Szt. Bertaln templomban. 

Első szentmiséjét mutatta be 

a Szent Bertalan templomban junius 

28-án P. Hornonnay l\1iklós pálos 

szerzetes, városunk szülötte a szü

lők, rokonok, hozzátartozók és az új 

misés életére áldást kérő hatalmas 

hívősereg előtt. 

A Magyarok Nagyasszonya 
tic;zteletére szentelt kápolna Mátra

házán már hatalmas tempóban épül. 

Falai már állanak. A festői környe· 

zetben épülő kápolnácska minden 

bizonnyal a pihenni, üdülni vágyó 

mátrai nyaralók, vendégek számára 

is sokszor nyujt lelkileg is békét és 

megnyugvást. 

Elbúcsúztunk katonáinktóL Gyö

nyörködtünk bennük. Hatalmas erőt 

képviselnek a mi véreink, a derék 

vitézek. Emberek vagyunk, bevall

juk, a búcsúzás fáj. Tudjuk azon

ban, hogy nekik menniök kellett. 

Az ellenség nem léphet a haza szent 

földjére. A sátán uralma ellen men

nek ök, új idők keresztes vitézei. 

Vigyázunk övéikre, akiket itthon· 

hagytak. Érettük pedig nem szününk 

meg naponként imádkozni, hogy 

győzzenek, hogy vigyék diadalra az 

igaz ügyet, azután pedig térjenek 

vissza, mind, valahányan, boldog, 

szabad, gazdag magyar hazában él

ni új, szép életet. 

Viszontlátásra, testvérek ! 

A Hitéleti Kurzus május haví 

előadója Dr. Dám Ince kristály

tiszta logikával és meggyőző erővel 

fejlegette a keresztény házasság jogi 

kedvezményeit 1-... hálás hallgatóság 

csak ugy itta ennek a gyakorlati té

mának minden sza\'át. Sajnos ezzel 

az előadással be is fejeztük az idei 

Kurzust, amely közérdeklödést vál

tott ki Gyöngyösön. Az utól~ónak 
hirdetett szentirási előadás már a jö

vő évnek a megnyitója lesz, hisszük: 

a Kulturház nagytermében. 

A Karitásztea ebben a hónap

ban elmarad. E helyen köszönjük 

meg illusztris előadóink'lak és mű

_vészeinknek egész esztendei közre 

működését, valamint kedves vendé-· 

geinknek azt a szávai ki sem fejez-l hető ragaszkodását, mellyel teáinkat 

látogatták. Ilyen asszonyokkal öröm 

együtt dolgozni lsten !IIZegénykéiért! 



Gyöngyösi 

lparosokésGazdák Hitelszöv. 
•int az O. K. H. tagja Gyöagyösöa 

betéteket már 1 Pengőtől elfogad 

kölcsönöket. elöayös leltételek mellett 
nyujt. 

Postacsekk Baakgir6 

Pehely és vatta paplao 
készítését vállalom 

l 
l 

Alapítva : 1884-ben 

Kunsav Béla 
mézeskalácsos és 
viaszgyertyakészitö 
Mézsütemén y, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

Kováts Gyuláné 
paplankéazitö meater 
Kossuth Lajos u 16. 

Mielött kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

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

nóségben! 
Javitások pon tos an és 
szakszerflen készlllnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10. 

Hungária-nyomda nyomtatása, Gyöngyös. Tulajdonos: Nigrinyi Ferenc 
Bérl6: Czobor Mihály FeleJós szerkesztö és kiadó: Dr. Bemát Ferenc 

F elel6s nyomJavezetS: Czobor Mihály 
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EGYHAlMEGYEl 

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

TELEFON: 230. 
Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit kölcsönöket, vállalkozásokat 
6nanciroz, átutalásokat gyorsan· és olcsón teljesi t. Betéteket 
könyvecskére és folyószámlára elfogad és a legkedvezőbben kama-

toztat. 

,,BOI< RÉT A'' 
könyv-, papír-, zene- és diszmükereskedés 

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

,,.1 "rodaszerek, di~-~müv~k. k~Rvtárgyak nagy válautékban. 

Ugyanou l\1arnitz lerakat Ugyanou 

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

Vitéz FÖLDI (Fógel) GYULA 

Telefon: 
388 

óraDiáves, ékszerész és lát
•zerész. Eteraa, Alpiae, Tellas, 
Wyler órák eeyedárasit6Ja. 
Óra és szeDIÜveg kiil8aleges• 
.. ségek 
U vegcsiszolások. 
S•emáv_,~ek recept szeriat is. 

Gyöngyösön 

B•••••·''' s. 
Uj be ~yiségben. G d k .. ''b, ,, az a or az. 
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