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GYÖNGYÖSI 

KATOLIKUS TUDÓSilÓ 

Erdély katolicitása. . ""'N ··;;~~. 
~t~,:.·~-· ' l . ) 

Nem lehet eléggé felróni magunknak azt a tényt," -h~gy a 
n-\egszállás ideje alatt nem forditottunk elég figyelmet az erdélyi 
katolikusok életére s küzdelmei1·e. 

A különélés 22 évebPn az erdélyi katolicizmus szépen ki· 
~pítette a saját kulturális és hitéleti kereteit. \1 olt katolikus napi• 
lap a nagyváradi Magyar Lapok, amely 1 O éven át, a sokszori 
Letiltás és üldöztetés ellenére, minden külsó ~zubvenció nélkül 
tartotta magát és nemcsak képviselte a katolii<us szellemet. de 
megváltoztatta a~ egész erdély1 magyar nyelvü napisajtónak addig 
meglehetősen egyházellene 5 hangját is. 'l olt kt.'·t szépirr,dalmi lap: 
.t Kolozsvári Hirnök é~ az .~radi Vasárnap, hitbuzgalmi lap: a 

Sziv, amdynek nevét ujabban . ,1.\postol "-ra kellett megváltoztatni. 
~ljusági lap: a kolozsvári piaristáktól kiadott Jó Barát. 

Volt Katolikuf, N~pszÖVI"t .. f.g, Pázmány Akadémia, tartottak 
katolikus nagy gyüléseket, próbálkoztak a Katohkl!s Akcióval. De 
;tt gyengék maradtak, rész.int a katolikus megmozdulások korláto
lllll lehetőségei miatt, másrészt a H>mániai kdtolikusság néprajzi 
)·~:gyessége miatt. Nagyon nehéz lett vol ua köz ös karolik us neve
zőre hozni a nemzetközi nyelvü bukaresti és az elrománosodott 
nángókb6l alakult jassyi egyházmegyét az erdélyi katolikusokkal, 
~1iszen még itt is éles ellentétek álltak fenn a temesvári püspökség 
többnyire sváb nemzetiségű katolikusai és a többi egyházmegye 
magyar hivei közt. Igy minden ~gyházmegye küliln próbálta kié-
; 1itf:'ni a maga egyházmegyei Kdtulikus Akcióját. 

Igen nagy bajok voltak d gy~rekek i:'kdáztatá~a körül is . 
. ..\ lett~lt husz év alatt a magyar katoliku:; ~züli>knck legnagyobb 
tájdalma volt hitvallásos iskoláink la:;~u vergődését és haldoklását 
l, . 
!atm. 

Katoliku~ fiu középiskolánk a határszélen nem maradt. A 
váradi és szatmári egyházmegye lee;andő papnövendékei is, - ha
csak nem meotek a székeh· földre tanulni, -- lénytelenek voltak 

• j .. 
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.állami, vagy református iskolába járni. Elemi iskaláink elképzel
hetetlen kinzásokon estek át. Ha katolikus gyermeknek nem vo!t 
magyar hangzásu neve, nem volt helye saját katolikus iskoláj:iban 
8em. Egyházközségeinknek az .A.nghelescu féle iskolai törvények 
szerint, - tiszta k?tolikus helységekben is l! ! -saját költségükön 
kellett román állami iskolát épiteniök és az iskola dologi terheit 
viselniök. Ezt az iskolát akkor is fenn kellett tartani. ha csak a 
dornou notár-nak és a helybeli oláh csendóröknek gyerekei jártak 
bele öten-hatan. Igy nem csoda, ha a kettős iskola fenntartás! 
teher miatt az egyházközségek kimerültek és tanítóikat alig tudták 
fizetni. Ha visszagondolunk az elmult két é\·tizedre, emeljünk meg· 
hatódott lélekkel kalapol koldus szegény tanítóink, tanitónóink és 
kedves nővéreink előtt, kik államsegély, és nyugdíj reménye nélkül 
havi 30-40 pengónek megfelelő fizetésen, éveken át, nélkülözv·>: 
kitartottak magyar katolikus mivoltuk és iskolájuk mellet. Hoz.zá 
még e~t a pár fillért sem kapták meg rendesen. 

Alláshoz a román államnál csak az juthatvu, aki a ''biserica 
dominanta," a görögkeleti szakadár t'gyház hi ve volt, vagy lett. 
Igy a legkinosabb helyzetek álltak ele>. midón válasitani kellett d 

kenyér és a hit között. Remélhetőleg ezeknek a kényszerb()l át
tért magyaroknak könnyü lehetőséget nyujtanak majd a visszatS-· 
résre. Ez az áttérési kényszer oly erős volt, hogy olyan ~.elyek~n 
és városokbio is épitettek, -- természetesen ~z c)si magyar la~<"'~
ság terhére - görög keleti templomokat, hol azelőtt or~hodox hi-
·vÓnek hire, hamva se volt. ' 

Az ősi magyar egyházmegyék közül teljesen visszatér a SL.at
mári egyházmegye, mely a mi egri érseki tartományunkhoz tart, •• 
zik. Igy ez a háromrészre szakadt egyházmegye élvezheti az ujjá
szülelés minden örömét. Csak öt kis plébániája maradt a mat 
Szlovenszkó területen. 

Ugyanitt csaknem teljesen felszabadult az ű~i nagyvár3d~ egy

házmegye is. Mindössze 8 plébániája maradt m~~ egyenlűre ro· 

mán megszállt területen. A szatmári és váradi egyhazmegyét al 
oláhok egy püspök gondozására bízták, hogy a magyar katoliku
sokat ezzel is kisebbitsék. Minden reményünk meg van arm, 
hogy ismét kettéválnak s folytatják munkájukat külön-külön. 

Az uj országhatárok kettémetszík az erd~lyi püspökség ter ü· 
letét. 216 plébánia került vissza kb.300,000 hívóvet A püspö· 
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k1 székhely, a káptalan és a teológiai fé>iskola, valamint 83 plebánia 
80, OOO hivővel továbbra is román impérium alatt maradt. Az 
egyházmegye hősies lelk ü püspöke . Márton Áron továbbra is 
(~yulafehérvárott maradt. .t\ magyar területen lévő __ plébániák i
gazgatását Sándor Imre kanonokra bizta, aki a Szentszék további 
~ntf.7k~déséig Kolozsvár székhellyel fogja azt, mint püspöki hely
nök, kor~ányozni. 

Mindenkit érdekel, hogy visszatért az anyaországhoz 433,000 
rk. ~20,000 gk. hivő 219,000 g . .keleti szakadár, 504.000 ref. 
~2.000 luteránus, ugyanennyi unitárius és 132,000 mózes hitü. 
Ebben henne vannak nemcsak a kifejezetten zsidó vallásuak,. 
hanem al f;rdélyben ismeretes szombatos vallásu zsidqzó szektá
táriusok i~. Oriási a gyarapodása a reformátusoknak és az unitáriusok .. 
~1ak. Ezek minJ magyarok. A luteránusok magyar szempontból semmit 
:oem jdentenek, m~n csaknem kizárólag a szászság soraiból adód-

l 

:o: ,\1\. 

A nt-r:tzdiségi statisztika ez: Magyar: 1 ,089,500, oláh,: 
~_(3(J OOO, német 42,000. Legmagyarabb vármegyék Csik és. 
Ldvarhely. A~z is igen feltünő, hogy éppen ebben a két várme
·~p:Len legkcv~sf•bb ö. z:;id<>. t-\ kis Ugocsa 22,000 lakossával 
2000 /~Jd,)t tart t=!, tnig a 145,000 lakosu Csík, a 113,000 
iakosu Udvarhely csak 1.000---1 OOO zsidót tür el. Az oláh la
knsság közt a zsidók ~záma nagyon magas. 

r\. hitélet a rettenetes t>r<)~ állami nyomás hatása alatt nem 
iehetett oiy etil virágzó és öntudatos, mint nálunk az an} aorszában. 
/\z elmult 20 év nagy katolikus fejlödési hullámhegye ErdélyheG 
hiányzik. Ott éppen hul!é!mvölgy állott be. Bizzunk az isteni Gond
·.·isd(-~~ben. ., A Lélek ott fú, ahol akar!" Remélhetőleg gyorsan. 
betujja ezt is. Aki odakerül akár hivatalba, akár látogatóba tart-
!'a ,..J~,j rangu kötelességnek, hogy vallásosságát megmutassa. 

S7.f'nt László király segitse munkánkat! 

A szegénygondozás 
és az Actio Catholica. 
Vi.'sgáljuk meg, hogy az A. C. szellemében hogyan változtatha

t unk ._,l. v .ir os unk szegénygondoz.;s! kérdései n, hogy ez még ·jobb é~ 
eredmén}t-sebb legyen. 
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A gyöngyösi Kat. Tudósító f. évi márciusi 3. uámában a -.sze~ 

génygondoz3si ügyek« eim ü beuámo lóban ismerteti a szegénygondoz 6 
hivatal gondterhes munldj't. A köztámogatásra szorúltak egyik cso
portja: a város inségeseinek a száma. kisebb volt 1 q3q 40. telén, 
mint az elózö télen. Ennek oka a munkabérek, napszámok magas ösz~ 
~zege, tehát a jobb kereseti 1ehetőség volt. A másik csoport a munka~ 
képtPien öregek, testi hibában szenvedők, akiket a ''áros keresettel biró 
polgárainak kell eltartaniok. A köztámogatást az inségadó és az öss7.e
gyüjtött sze1~é~~~ypénz teszi lehetlh·é. Az inségesek számának csökkené· 
sére való tekintettel az inségadó is csökkent. amennyiben ez a kereseti 
ad6 2 n:·n-át tette ki 193A- --39-ben s ez 1939--40-bt=!n 1/:! 11.11 lett 
Tehát a köztámogatást biztosabban lehetövé te\'Ő inségadó alászállott. 
vagyis kevesebb lett és a fedezet l'észbeni biztositása a ,-áltozó és se. 
ványodó eredményt hozó szegénypénz gyüjtésre nehezedett. A gyüjté~ 

gyüjtöhölgyekre hárult, akikkel gyakran előfordúlt, hogy az elszenve
.dett ~orombaságl)k miatt könnyezve hagyták el az adako1Ó házát. 

Mit lehet ezen változtatni, hogy jobb legyen ? P..z i~azsá~ossá~. 
és méltányosság alapján a köztámogatást az in~égadónak régi, \·ag" 
~züksé~ szerint alakuló kulcsa alapján köteiessé~ünk biztosítani ~~ lehe
tavé tenni. Ha pedig kötelességét igy mindenki lerótta és azonfelilf 
tehetsége és jószh·űsége valakinek még azt parancsolja, hogy még töb
bet adi~n és a nélkülözők, inségesek életét még elviselhetőbbé akarja 
tenni és erre adományát felajánlja, úgy a gyüjtöhölgyeket nem érik g.~~ 
romba;ágok. 

Az adakozók áldozatkészsé~e annál nagyobb lesz, minél eg v. 
szerübb, szerényebb az életük és ha a fén yüzést lemondás váltja feL 
Ennek viszont sokolda!ú. de főként ne\'elö hatása is les1. a szegénye~
bekre, mert kere.setüket nem pazarolják fényüzési cikkekre, nem maJ. 
molják a gazdagok sokszor hóbortos öltözködését, szokásait. f:rdem~l' 
lenne még egyéb, az elszegényedés megelözését célzó gondolatokat l :i 

-felvetni, de helyszűke ezt nem engedi. 

Mielött a munkaképtelen öregek, Letegek ellátásáH)I slóln,ín~· 
vessünk pillantást pl. a főváros hasonló szegénygondozottjamak ellátá
'Sára. Ezek vagy szeretetházban vannak, vagy vidéki házi ellátásban r~. 
szesülnek J ez utóbbi esetben a főváros havi 18 P-t fizet személyen
ként ellátásukért. Ha számoh·etünk helyi viszonylatban, úgy azt látjuk. 

hog.y a városi ~enház és ~ kistemplomi szeRényasszonyok háza nem 
·tudJa befogadna a munkakepteleo, tehetetlen beteg emberek jórész~. 
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Sok esetben még a munkaképes környezet is elesik kenyerétől, ha 
nem akarja otthon maradt beteg hozzátartozóját magára hagyni. Más
~or az ilyen tehetetlen nem kap lakást, nincs mit ennie, bün útjára 
·téved, lop. Az ilyen magára maradt, elöregedett, sokszor betegeskedö 
.emberek nem tudnak bejutni helyhiány miatt a menházba. Pedig ·vala
·mikor fiatalsá~uk munkáját áldozták a város, a haza oltárára és sok~ 

szor talán saját hibájulcon kivül lesznek árvábbak az árvánál. Elha
tyott, öreg, tehetetlen emherek sokszor fázósan reszketnek hideg oduk 
hm-lomból öszzehányott vacokágyán és sóhajtoznak a szenvedéstöl meg~ 
váltó halál után. Szenvednek, az öregség a betegségük. Akik szána
lomból közetükbeo, házuk egy zu gá ban tűrik, maguk sem tudnak mit 
-kezdeni velük, félnek is tőlük, utálják is őket. Ezeket keresik fel s lá
togatják meg, gondozzák a Szt. Ferencrendi szerzetes nővérek, de em
~erfelett:i áldozatkészségük sem elegendő, hogy az így elhagyottakat ál-
1andóan el tudják látni, hiszen szétszórva, ho1 a durándában, hol az 
ér •ekföldön kell szellem módjára megjellenniök. 

(Folyt köv.) 

Hitéleti tájékoztató. 
December hó. 

SzeDt Bertalan plebánia. 

1.) Advent első vasárnapja. Este 6 órakor az Oltáregylet ima
á-ája. Végezzük a 21. imaórát. --- 2.) Hétfő. Első hajnali szentmise 
:fél 6 órakor. - 6.) Első péntek Előző csütörtökön délután 3-6 óráig 
gyóntatás. Péntek reggel 6 órától gyóntatás. A Menház kápolnájában 
-egész nap szentségimádás. Ma van a Kormányzó Ur Öföméltóságának 
névünnepe. 9 órakor ünnepi szentmisét mondunk a magyar államfőért 
és a hazáért. --- i .-én szombaton reggel 5 órai szentmise után a Szep
·lötelen Társulat tagjai Szentkutra indulnak. --- 8.) Vasárnap. Szeplö
telen Fogantatás ünnepe. -- 18., 20 .. 21. téli kántorböjti capok. -
23 Hétfő. Reggel fél 6 órakor utólsó hajnali szentmise. -·-- 24. Kedd. 
Karácsony vigiliája. Szigoru böjti nap. - -- 25 Karácsony ünnepe. 
Éjfélkor ünnepélyes szentmise. Reggel 6 órakor pásztorok szentmiséje. 
Délután l órakor szentbeszéd, utána ünnepélyes vecsernye, · ·· 25.) 
Csütörtök, Szent István elsö vértanu ünnepe. 31.) Kedd. Az év 

~·Jtólsó napja. Este 6 úrakor hálaadás. 
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Saent Ferenerend i plebánia. 

t.) ElséS Vasárnap. - 2.) Hétfő. E naptól kezdve minden nap 
· ., 6 órakor hajnali szt. mise Rorate lesz. Este 6 órakor. Urak Mária 
Kongregációjának gyülése. ---- 6.) Első péntek. Magyarország Kormány
~ójának névünnepe d. e, 9. 6rakor nagymise hazánkért. 8.) Szep
l()telen fogantatás ünnepe. Reggel 6 órakor a Rózsafüzér T ár su lat 
szent miséje. D. u. a litánia végeztével a Rózsafüzér havi sorsolásál 
tartja. ··- 15.) E vasárnapon egész napon át szentségimádás lesz temp- · 
lomunkban. D. u. 2-3 óráig az Oltáregylet 3-4-ig pedig a Rós1afüzér 
Társulat tart imaórát. Este l! 2 ó órakor szent beszéd litánia, 23.} 
Utó)só Roraté Oltáriszentség kitételéveL - 24. Kedd. Karácsony iin
'1epének vigilia böjtj~. Szigoru böjt. Ezen böjt éjfélig tart. 2 j.) 
Karácsony ünnepe. Ejfélkor szentmise, reggel 6 órakor pásztorok mt
séje. d. e. 9 Órakor ünnepi nagymise lesz szent beszéddel. D. u. 3 
ó1·akor ünnepélyes vecsernye. 26.) Szent István első vértanu ünnepe. 
Heggel 6 órakor a Szent István Társulat tagjai közösen járulnak a 
o;zent áldozáshoz, a szent mise után pedig az uj vesetösé~ leteszi al 

:~sküt. - 31.) Kedd Szent Szilveszter ünnepe. A'- év utól~ó napJa 
F.ste 6 órakor szentbeszéd és hálaadó ájtatosság Te Deumm;tl. 

Gyöngyöspüspöki sze nt János templom. 

Dec. l-től dec. 23-ig bezárólag naponta 1 :! 6 ()rakor hajnali 
~zent mise. Mise közben vasár- és ünnepnap szenth,-:s7éd. - 25.) 
Karácsony ünm:pén éjféli szent mise. Reggel 6 Órakor pásztoh,k m1~ 

séje. 9 órakor szent bes1.éd nagymise Oltáriszentség kitétel~·. D. u. 3 
orakor ünnepél~·es vecsernye. -- 26.) Szent l5tdn vértanu ünnepén ?. 

szokott vasárnapi rend. 31.) Szent Szilveszter nap1án t·st<" 5 órakor 

ünnepélyes hálaadás. Minden szombaton és vasárnapon ugyszmtén un
nep előtt d. u. 3 órakor litánia. 

HIREK 
A katolikus egyesületek meghizottai nov. 12-c:n .íliitották

l'tssze alapos megvitatás után a rendt·Lések idei programmnapt;í,.~t. 

A Fejérváryné Intézet saját helyiségében, a Mária .. Valéria. 
intézet pedig a Katolikos Legényegylet nagytermében rendeLell na{Z} 
közönség jelenlétében ünnepélyt a magyar föld ékességének. szent Er

zsébetnek a tiszteletére. Krisztus király ünnepén rendezték Gárda
avatási ünnepélyüket a legszebb sikerrel. 
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A Szent Bertalan Egybázköaaég alelnökét, Dr. Caerha 
Béla kir. járásbírósági elnököt, a szepsiszentgyörgyi törvényszék einö-
Jeévé nevezték ki. A kiváló tekintélyü és elismert képességü biró szá
mára jelentős sikert jelent ebbe a nagy hatáskörrel biró pozícióba való 
-emelkedés, de a gyöngyösieknek csak szomorúságot okozott eltávozása. 
Az egyházközsé~ek közös képviselötestülete a vasuti állomáson búcsúz
tatta el alelnökét, akinek imádságos lelkülete, mindenki által tapasztalt 
jóakarata és a. katolikus akció szellemében végzett apostoli tevékeny
sége mindig világító példakép marad előttünk. 

A középpatai esperesi kerület tanitói köre 26-án tartotta 
Gyöngyösön évi közgyűlését Ragó Ferenc esperes ét Kóbor y Gyula 
világi elnök vezetése alatt. 

A 14. honvéd gyalogezred gyöngyösi zászlóaljának várvavárt 
·hazatérése a~kalmából vitéz Dr. Kiss Kálmán tartotta az Immaculata 
szobránál az üdvözlő beszédet, melyre vitéz Mike józsef alezredes vá
taszolt nagy éljenzéssei fogadott katonás szavakkal. A Katolikus Ének
lar énekelt. a Mária Valéria intézet kis növendékei pedig bájos kis 
verses kös7öntéjk kiséretében virágot nyujtottak át. 

A XII. Pius pápa által elrendelt békenapi imaórán a gyön
~yösa templomokhan nagy tömegek vettek részt buzgó imádsággal. 

A F öegyházi Énekkar Sze nt Ceciliáról ez évben is megem
-lékezett. Az énekkar élö s me2holt tagjairól szentmisével emlékezett 
meg, majd közös re~gelin vett részt. 

AC világnézeti tanfolyamán legutóbb Zartler György tanár 

nagy érdeklődést keltő előadást tartott. 

Pátzay János édesanyját özv. Pátzay lstvánnét, ny. polg. is
kolai tanárnőt, az egész város impozáns részvétele mellett temettük el 
november tv-én. A Szent Hertalan föplébánia templom két énekkara 
énekelte a temetési szertartás énekeit, Geibinger Sándor áll. tanító ,·e~ 

zényletével. 

A központi áll. népiskola szivgárdája Árpádházi Szent Er
zsébet emlékének adózva, nivós díszgyűlést tartott nov. 24~én az iskola 
nagytermében. A gyűlésen beszédes példát azoigáitattak az ir
~almasság gyakorlására, inert értékes, meleg holmik kerültek kiosztásra, 



8...._ ______________ G_'y~o_··n..,Jig~yösi Kato/ileus Tudósil ó 

melyeket hogy beszerezhettek, Oswald Géza gazdaköri igazgató nemea
lelkü pénzadománya tette lehetövé. A szülők szép számmal voltak kép
viselve,. úgyszintén ott voltak a segélyben részesülők hozzátartozói is. 
jézus ·Szive jutalmazza meg bőségesen mindazokat. akik jót tesznek a 
nincstelenekkeL · · 

Az Emericana gyöngyösi egyesületének november hó 12-éra 
lartott'gyülésen Urbán Gusztáv dr. egri jogakadémiai tanár tartott előadást a 
vidéki :városok kulturális és nemzeti kötelességeiről. Igen érdekes éB
megszivlelni yaló megállapi tásokat adott elő. December l O-én ft. Guba 
Pál ny. piarista tanár tart előadást. Hám Jánosn)l, a gyöngyösi születé
sű nagy püspökről akinek a szenttéavatása i" szobakerült már. 

A Dolgozó Leányok Szent Korona csoportja november elején 
a. Szent Koroq-a ház nagytermében asztalteritési versenyt rendezett. lz
léses ügyes leleményességgel összeállitott teritések sok látogatót gyö
nyörködtettek. Az egyes asztalok teritöi voltak: Buganzki Margit, 
Gulyás Kató, Simon Anna. Árvai Erzsébet, Knizner Margit, Dredor 
Ilona, Tóth Erzsébet, Kiss Erzsébet és Margó Magda. Ime a Katoliku• 
Akció szellemében a leányok az élet aprolékos, de sokszor igen fonto& 
dolgaival is foglalkoznak. 

A Szent Korona ház, az egyházközség háza, pezsgő élet 
szlnhelye nap-nap után. Ablakai, mihelyt leszáll az est, kigyullanak és 
benn a termekb~n folyik a munka a nemes ismeretközlés Yagy a vig tré
fa. Különösen az Erdélyi estre való készülés élénkitette meg a házRl 
Az egyik teremben KoiJár Erzsébet s1.ékely táncokra t~nitotta a Keres
kedelmi szaktanfolyam növendékeit és a l\1ezögazdasági Középiskolá• 
fiú kat. A másik szobában izes magyarsággal, székel y zarnattal zeng a. 
szó. Itt próbálnak a betlehemesek, Ceibinger Sándor állami iskolai ta
nitó bölcs és nagy hozzáértést tanusitó irányitása mellett. Mire e sorok: 
kikerülnek a nyomdából, akkorra már lezajlott az Erdélyi est. Amit 
komoly és alapos készülés előzött meg, annak sikerülni kell! 

Szerkesztöi üzenetek. 
Kritikua. Egyáltalán nem előkelő ha valaki a szeutmise meg

kezdése után elkésve libeg be a templomba. vagy előbb távozik mielött 
a misézö pap visszament a sekrestyébe. Kificamodott izlésű ember, akj 
ezt előkelőnek tartja. Az elfoglaltságára sem hivatkozhatik senki, ünnep
napokon senkinek sincs fontosabb dolga. Az elkésés sértés az oltár szekré
nyében lakó udvözitőre és udvariatlanság a pontosan jelenlevökkel szem
ben. A 8 órai miséken pedig igen rossz példa az iskolás gyermekeknek~ 
Abl>an is i~aza van, hogy rossz szokás, ha a padok szélein telepedünk 
fe. Be_ljebb kell helyet foglalni. hogy az utánunk érkezőknek is juliO& 

hely. 

Méltatlankodó ! A Tudósítónk a miniaztérium k~iamert papir
rendeletéből kifolyólag jelenik meg csökkentett oldalszámmal. Mihely .. 
lehetöséR nyílik. azonnal visszatérünk a régi oldalszámra. 
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Fógel Gyula 
6ramáves, ékszerész és llát
szerész. Eleraa, Alpiae, Tellas, 
Wyler 6rák egyedárasit6ja. 

Óra 6s szemiivec külöaleges-
ségek 

•• 

Telefon: 
388 

Uvegcsiszolások. 

Szemüvegek recept szeríni is. 

Gyöngyösön 
Haaiaz-tér 

Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos és 
viaszgyertyakészítő 
Mézsüteménv, 
méhviasz, ' 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngy&a, 
Zita királyné u. 6. 

Mietött kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

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

nöségben! 
Javitások pontosan és 

szakszerOen készOlnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyöncy&s. 

Kossuth-u. 10. 

Hung4ria-nyomda nyomtat4sa, Gyöngyös. Tulajdonos: .Nigrinyi Ferenc 
Bérlö: Czohor Mihály FeleltSa szerk~sztő és kiad6: Dr. Bernát Ferenc 

F elel3s ovomJavezetó: Czohor Mihály 
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TAKAREKPENZT AR R. T. 

• 

EGER - GVÖNGVÖSI 
FIOKIHT~ZETE 

GYÖNGYÖS 
TELEFO.M: 230 . 

~~~6~yösebb feltételek mellett folyósit 
~ölcsönöket vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan . és olcsón teljesit. 
Betételcet könyvecskére és folyóRámiára 
elfogad és a legkedvezóblten kamatoztat 
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