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KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
XIII. ÉVFOLY AM. 2. SZÁM Gyöngyös, 1941. febr. hó. 

Ezüstmisés ferences. 

A munkás, aki hosszu éveken át gépek közölt éli sorsát 

s végzi megszokott mozduiatait, nem is veszi észre, hogy muli k 

az élet. Talán nem gondol rá, vagy csak titkon, lelke mélyén fájlalja 

a rohanó időt, mPiy vPie keresztül fut az esztendőkön. Egyszer 

azonban virágot talál a gépPn, minek pihegését sokszor aggódóan fi

gyelte, munkatársai p~dig melléje sereglenek, ránéznek becsületes 

szemmel, megszoritják dolgos kezét és azt kivánják, hogy az ls

ten még adjon neki sok-sok ével, hogy f:íradhatatlanul dolgoz

has~ék töretlen lélekkel és meg nem rokkant testtel tovább. 

Az lstennek is vannak munkásai. Életük a nyilvánosságé és 

magányé. A nyilvánosságé, mert hisz mint hegyen égő fáklyák 

lobognak, utat mutatnak, vigasztalnak, gyógyítanak. Szászéken 

hangzik a szavuk, gyóntatáskor suttogva, halkan beszélnek, férfit, 

asszonyt, agg ot, ifjút, ezernyi lelket az lsten felé tereinek. 

Életükbe belát a világ, feléjük ezernyi óhaj, vélemény, kri

tika, sokszor gáncs, rm~gszólás, megnemértés hangja száll és a 

munkában elfutnak az é-vt>k és ezüstözt')dnek a hajszálak a halá n

ték on. 

A papi élethen nincs helye a nag} áldomásnak, évforduló-

kat ők csendben ünnepelnek. Al ő ünnepük a számadás, a 

multbant:/(~S s lehajlás jézus kezére. 

A pap azonban a hiveié is, a hivek pedig olyankor különö

s(~n, amikor huszonötödik éve cseng már lelkipásztoruk ajkán a 

Glória, kimutatják, hogy mit éreznek róla, hogy mit jelent nekik 

al U r ezüstmisés szolgája. 

Gyöngyös űsi kolostordban, hol koppan a lépés a folyosó-
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kon s ahol szinte századok óta, az ima virraszt, P. Hermann 

Hermenegild ezüstmisére készül 1941. február 6-án. 

Ferences pap Hermenegild Atya. Barát, lstennek h ü szol

gája, hiveinek jó barátja. A köntöst, mit ó is visel, megszerette 

Árpád népe, de még jobban a köntös hordoLÓit. Ahol, amerre 

megjelennek a ferencesek, hivalkodás nélkül, szerényen, valaho

gyan meleg szemekkel néznek feléjük az emberek. 

S most, amikor egy ferences jubilál, egy ferences, aki a 

magyar rendtartomány főnöke volt s aki idejött vissZd, hogy Is

tent és embert szeretó lelkének minden gazdagságát pazar kézzel 

osztogassa Gyöngyös katolikusainak, ezt a ferencest m1 lelkünk 

minden melegével hódolva köszöntjük. 

Mennyi szentmisét mondott el egy negyedszázad óta, meny

nyi gondolat röppent szét szavai nyomán, hányszor emelkedP.tt a 

keze feloldozásra és hány törött lélek indult gyógyulva az élet

uton, tőle segitve tovább. 

Amikor első miséjét mondta, véres háboruban égett a vi

lág. Akkor vérzett ez a nép is, minek ó lelkes, izzóan lelkes 

magyarja. Most népek ádáz harca dul megint, de szent István 

földjén csend és béke van. 

Ezüstmiséjén ott lesz a nagy család, Gyöngyös népe. A sze

retet találékonysága körülveszi Ót ünnepi fénnyel, s ó érezni fogja, , 
hogy szeretik. Erezze is még ezt újabb huszonöt évig és még 

tovább is, ne szűnjön meg alkotni, lelkesedni, tenni, fáradni, sza

vai nyomán pedig táguljon egyre, egyesüljön szilárdan az lsten . 
orszaga. 

A fehér ~lostiából pedig nézzen rá biztatóan az elfátyolozott 

lslf"A~rc, tegye homlokára jóságos kezét Krisztus áldón ~s szerf'tve f>.s 

engedje, hogy szolgálja mé~ :o;okáig ,'it egv álmodott, Liztatóbb 

és boldogabb magvar jövűhen. 
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40.000 ember. 
Hol~ A lovészárokban, vala

mely ünnepélyen, tüntetésnél, avagy 
talán egy é .. dekfeszitő, izgalmas fut

balitornán ~ Nem ! a felsővárosi e~y

házközség Szentkoronaházának né~y 
nyitva álló termében ennyi ember 

fordult meg az elmult évben. Hisz 
ez a szám nagyon ma~as! Hihetet
lennek látszik, de mindjárt bebizo

nyítom. 
Melyek azok a katolikus egye

sületek, melyek felkeresik a Szent

koronaházat? Nagyon sokan vannak· 
A sok közül csak egy néhányat 
említek fel. A Katolikus Dolgozó 
Lányok egyesületének két csoportja, 
a Gazdasági népiskolás lányok egye
sülete, a Kalot fiuegyesület, a Ka

tolikus Énekkar, az Oltáre~ylet, a:t. 
utca-megbízottak, Egyházközségi köz .. 
gyülés és tanácsgyülés, Rózsafüzér 
Társulat, az Emericána, a Baross 
Szövetség stb. Itt tartják a Szociális 

nővérek emlékező estjüket, a K~
tolikus akció előadásait és vitadélu
tánjait, itt vannak különböző egye

sületek és egyházközségi tanfolyamok 
előadásai, próbái és zeneestélyei stb. 
stb. 

Van e~y könyv a házgondnok
nál, abbaminden ~yülés, előadás pon
tosan be van jegyezve. T essék meg
nézni, nagyon érdekes és tanulságos. 

A házban élet, pezsgő, lükte

tő eleven élet folyik. Kérdezhetjük 

most már : mi is volt cél a ház 

megszerzésével ~ Nem más, mint ez, 
amelyet most már kezd is betölteni. 
Minden gyülésről előadásról, érteke
zésről okulással és tapasztalattal tá
vozunk, és ha egy egy előadáson és 
~yülésen hallottakból csak egy sze
meroyivel is lettünk jobbak és iga
zabbak, vagy ha nem több, de lega
lább csak annyi időre, amig ott vol
tunk, felejtettük el az élet ezer ba
ját és jaját, már akkor sem esett hiá

ba a munka. És ha fiatalságunk ne
veléséhez csak egy homokszemnyivel 
is hoLZájárultunk, már akkor is na
gyon sokat tettünk. 

Meleg, barátságos otthont ad 
a Szent Koronaház mindazoknak, akik 
oda betérnek és ott szereletet és 
megértést keresnek. 

A Szentkoronaház 1941-re 
fordulva csak 4.000 Pengős tartozást 
vezet könyveiben és ez a kölcsön 

az Egri Egyházmegyei Alapnál áll 

fenn. A vételi illetéket 1934. év óta 
havi 50 Pengő~ részletekben pon

tosan törlesztjük. Hat év alatt 3.600 
Pengőt fizettünk be vételi illeték 
eimén. - Az egyszeri vagyonbe
ruházási hozzájárulás évi összege l OOO 
Pengös terhet jelent bevételeink ro
vására. Ebben az ügyben elnöksé
günk az elmult év végén az Orszá
gos Döntőbizottság előtt jelent meg. 

hová fellebbezés folytán került a 
va~yonberuházás ügye és itt, az eddi
gi kivetést feloldották, és teljesen uj 



4 

kivetést rendeltek el. Remény van 
arra, hogy ennek során a ránk ki ve
tett összeget, mely tulhaladta az 5000 
Pengőt,. sikerül majd lényegesen csök

kenteni. 
A feljegyzések tanulsága sze

rint 1940. évről egyetlen fillér bér
hátrálékat sem kellett a folyó évre 
áthoznunk, mely elsősorban becsüle
tes és pontosan fizető bérlőink ér
deme és csak másodsorban azé a 
gondoskodásé, mely éles szemmel 
őrködik minden garoson, mely egy
házközségünket i Ilet i. 

javitani való, teendő sok van, 
de minden jószándéku cselekedetet 
gátol ma a fentebb felsorolt anyagi 
teher. Azonban nincs már messze 
az idő, amikor a házból eredő jö
vedelmeket olyan gyümölcsöző be-

Gyöngyö&i Katolikus ~udósitó' 

fektetésbe tudjuk forditani, melyben 
mindazok, kik házunk megvételében 
anyagilag támogattak, látni fogják a 

jelenlegi jelentős eredményen felül, 
hogy messzemenőleg tudjuk szolgálni a 

gyöngyösi katolikus testvéreink egye

temes ü~yét, melyre mindig, de kü
lönösen ma van nagy szüksé~. A
mint mondják egy uj világrend van 
kialakulóhan, és ebbe csak ugy tu
dunk hathatósan beleszólni, ha mi, 

katolikusok rendelkezünk azzal az 
erkölcsi és anyagi felkés7.ültséggel és 

erővel, melyet "a kialakitóknak .. is 
respektálniok kell, mert számolni 
kényszerülnek a mi számbeli súlyunk
kal, összetartásunkkal és katolikus 

öntudatunkkaL 
Pajkos lajos 

H it életi ·tájékoztató. 
Szent Bertalan p lebánia. 

2. Első vasárnap, egyb~n Gy~rtyaszentelii Boldo~asszony Unnepe. 
9 órakor gyertyaszentelés, utána körmenet égő gyertyával és szent
m•se. Este 6 órakor az Oltáregylet imaórája. V égez1.ük a 8.-ik ima-

6rát. 
7. Első Péntek. Előző csütörtökön 3-6 or á i~ gyóntatás. Re~~el 

6 órától gyóntatás. Menházban szentségimádás. -
23. Farsangvasárnap. Farsang három utolsó napján, vasárnap, hét

főn és kedden reggel 6 órától este 6 óráig tridiuummal összekötött 
szentségimádást tartunk templomunkban. Mindhárom nap reggel 6 óra
kor szentbeszéd férfiak részére, kedden délután 4 órakor szentbeszéd 
az összes hivek réa.zére, mely után szentségimádást befejező körmenet. 
Kedden este 6 órakor nincs elmélkedés, Az Oltáregylet közös ima
órájára farsang mindhárom napján délután 2-3 óráig. 
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26 - Hamvazószerda. 8 órakor hamusz~ntelés, szentmise és ham
vazkodás. 9 órakor diákmise. Hamvazószerda szigorú böjt.· .Nagyböjt 
folyamán minden hétköznap és vasárnap délután 5 órakor jézus kin
~zenvedéséről litánia a Kálvárián.- Nagyböjti vasárnapok délutánjain 3 
órakor a szent Bertalan templomban nagyböjti szentbeszéd és ·litánia. 

Sze nt Ferencrendi templomban 

2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 
tyaszentelés, a szokásos körmenettel, a kilenc Órai 
Rózsafüzér Társulat havi sorsotását tartja. 

Ünnepélyes gyer
nagymisén. D. u. a 

3. Szent Balázs ünnepe. Torokáldás minden szentmise után. Az 
iskolások a 8 órai szeolmisén részesülnek ezen áldásban. d. u. 6 óra
kor Urak Mária Kongregációja havi gyülése. 

7. Első péntek. Reggel 6 órakor Oltáriszentséggel nagymise a· 

szokásos ájtatossággal, utána 8 óráig Szentségimádás. Ugyancsak 6 

órakor a Jézus Szive társulat szentmiséje jézus Szive oltáránáL 

A Gyöngyös-püspöki Szent János templomban. 

2. Gyertyanentelő Boldogasszony ünnepén. D. e. 9 órakor gyer
tyaszentelés, körmenet, nagymise. D. u. 3-kor litánia. 

3. Reggel 7 órakor csendes szentmise, utána torokáldá1. 

Ami tettszett nekünk az 
Emerica~a mulatságán. 

Az idei január 4.-iki emen
kánás táncmulatság •gaz• un 
mulatság volt. Az uri megjegyzést 
nem a társadalmi különbsé~. a kaszt
rendszer megjelölésére tettük, mert 
azt elitélnök, hanem az igazi jó 
izlés és keresztény erkölcs megjelö
lésére, a lelkiműveltség megitélésére. 

Mindenki kedves, sze1etetreméltó és 
jókedvű iparkodott lenni, anélkül, hogy 
bárki tolakodó, természetellenes vagy 

duhaj lett volna. A mély kivágású 
ruhák eltüntek, lányaink és Asszo
nyaink nemcsak külsejükkel, de 
főként lelkiségükkel iparkodtak tün
dökölni s ezzel a férfiakat őszinte 

hódolatra késztették. A 12 nyitópár 
bevonulása kedves látvány volt, az 
egri jogászok átránduló csoportja 
biztos önfegyelmezettségről tanúsko
dott bizonyságául annak, hogy a 
korlátok közt jobban érvényesül a 



jókedv, vidámság és uellemesség. 
Az emerikánás lövészegylet zöld
egyenruhája külslSteg is kifejezte a 
belső fegyelmezettséget. A rendezlSség. 
melynek vezetóje Halász István, a 
helybeli jegybank főnöke volt, a 
mulatságot valóban a régi magyar 
úri erkölcs magaslatán tartotta. Mél
tán követte törekvését a minden 
irányú 1iker. 

A megnyitó párok a követ
kezök voitak: Halász Sárika ·· Szalay 
Viktor, Szentgyörgyi Éva - Völgyi 
Bé.la, Kóczián Kató- Chmelly Ödön. 

Barna Márla - Nagy Ottó, BarRa 
Klára -- Erdélyi Béla, Teremi Ili 

jános~y Gyula, Gyurján Livia 
Ince Trakk Gyula, Kossa Csöppi 

-- Valentin Kálmán, Mannó Márla 
- juhász jános, Barcsay Eszter -
Gajmok Gyula, Szálas Marianne 
Bajnok DezsiS, Siklak y T anda 
Kövesay Gyula. 

Február 11-én az Ernerikana 
gyülésén dezséri Bachó László al
ezredes tart előadást a "gyöngyösi 
ferencrendiek a törökvilágban" eimen. 

HIREK 
P. Hermann Hermenegild, 

alsóvárosi róm. kat. plebános a jövő 
hó 6-án tölti be áldozópapságának 
25-ik esztendejét, mely alkalomból 
hivei az alsóvárosi egyházközség ke
retében meleg ünneplésben fogják ré
szesiteoi. Az ünnepséget február 
9-én tartják meg. 

Aranymenyegzök: Kiss Mihály 
és Borosi Erzsébet január 12.-én 
ünnepelték házasságuk ötvenedik év
fordulóját. Az alsóvárosi plebánia 
területén január 12.-én NagyMihály 
és Tóth Rozáliának volt igen meg
ható lakodalmuk. Mind a ketten 
betegek voltak és a rokonok kör
menetileg kisérték a legméltóságosabb 
Oltáriszentséget a házhoz, ahol 
szentségekhez járultak és áldásban 
részesültek. Január 18-án Palócz 
Antal és Urahóczky Mária a Ferenc
rendiek templomában részesültek 
áldásban házasságuk 50-ik é~fordu
lójáD. 

Legényegylet. január ft-án dél

után a szép számmal összejött Kol

ping-ifjak tisztujitó gyűlést tartottak. 

A régi vezetőség lemondása után 

vezető elnök az új esztendő nagy 

fontosságát vázolta világtörténelmi 

és nemzeti szempontból s kérte a 
fiukat, hogy nemes munkával, ón
képzéssel tegyék értékessé az új év 
minden napját, mert aki a jelent 
tétlenül veszni engedi, elvesztette a 
jövőt. Titkos szavazással a követke
zőket választották meg az új tiszti
karba: l. dékán Kubányi Mihály, 
ll. dékán He~edüs Pál, vigalmi el
nök Terjéki András, jegyző Fülöp 
Imr~. Kovács László, zászlóvivők 
Csefán józsef, Hibsch Ernő, szám
vizsgálók Csikó• Gábor, Hajnal 
Béla. könyvtáros juhász János, Orejó 
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józsef. V álasztmányi tagok. Botka 
János, Biró józsef, Bozóky józsef, 
Hangosi Frigyes, Kolláthy László 
Melicher józsef, Terjéki józsef, Ka
tona józsef ifj. Liiinger Mihály. ls
ten áldása kisérje az uj vezetőség 

minden munkáját. 

OltáregyJeti közgytlléa. január 
5-én tartotta évi közgyülését az 01-
táregylet a Központi Állami Elemi 
iskolában kb. 400 jelenlévővel. 

Prépost-ptebánosunk nyitotta meg a 
hatalmas létszámú gyűlést, Péró 
Sándor beszámolt az Oltáregylet 
mult évi müködéséről, Duklai László 
eucharisztikus beszédet mondott. A 
közgyülés megválasztotta a válas~t

mányt. Ennek a tagja a következők: 
Ft. Guba Pál. Bágyi Ferencné, özv. 
Bernát Kálmánné, dr. Cservenák 
Gyuláné, Déghy Jenőné Erdős 

Tivadarné, Gyuris Józsefné, Hidaasi 
Istvánné, lvanics Imréné, Kovács 
Sándorné, özv. Kozmári Dezsőné, 
Kiss Sándorné, özv. Kriszt Lajosné 
dr. Libisch Károlyné, dr. Náray 
Béláné, Makács Ferencné, Melicher 
Gézáné, Munkácsi Antalné, Sebes
tyén jánosné, dr. Somogyi Istvánné, 
Streitmann Erzsébet, Szlivka An
dorné, T asi Jánosné, Ujvári Rudolfné, 
Zsiga Aladárné. 

A F elaóvárosi If jusági Egye
atllet kolturdélután sorozatában f. 
hó 6-án és t 2-én jól sikerült isme
retterjesztö előadást rendezett. Mind 
két előadáson szépszámú hallaat6-
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ság eléStt tartott'k meg ellSad, .. ikat 
Forgách Béla Lajos áll. tanitó, mint 
az egyesület igazgatója és: Bitskey 
Ferenc áll. tanitó. A jól sikerült 
kisérő müsorszámok - szavalat, ze
ne, tánc és szindarab - -- szerepllSi 
voltak: Egyed Manci, Kovács Ica, 
Birbán Manci, Kovács Panni, Ko
vács Rózsi, V ernvik Manci. A férfi 
szereplők a tagok közül: ifj. Kovács 
jános, Kiss Sándor, Mező István, 
Budai István, Nagy István, V ~rnyik 
jános, Kovács Imre, Kormos józsef 
Besze Ferenc, Kiss j6zsef, ifj. V er
nyik jános, Farkas Sándor. A 
vezetőség és a lelkiismeretes 
szereplést szivesen vállaló ta-
gok fáradozásai nem vesznek kárba, 
mert előadásaik iránt állandóan nagy 
az érdeklődés és igen szép számban 
jelennek meg kulturdélutánjainkon. 

Az esyházközaég kolturális 
szakosztálya előreláthatólag március 
l .-én rendezi második K ultur-estjét. 
Nivós zene és énekszámok, táncok 
és kitünő előadómüvésznö fogják a 
müsort értékessé tenni. 

Karitász Hölgyeink minden 
hónapnak második vasárnapján teát 
rendeznek a Kat. Kulturházban, 
amely éppen közvetlen és meleR 
hangulata miatt egyik legkedvesebb 
találkozása a város keresztény Höl
gyeinek. Ez alkalommal Szemlér 
Károly a kedves .. P atya Bácsi", a 
Szanatórium gyógyszerésze tartott elő
adást az iaazi keresztény kulturáról. 



Gyönyörködve hallgattuk őt remélve, 
hogy máskor is eljön hozzánk. llven 
öntudatos hivő férfiakra van szüksé
g.e ennek a uegény Hazának. Ugyan
ezen a1~alommal P Hermenegild is 
kifejtette a Szent Antal imaszövetség 
szép gondolatát. Adja Isten, hos;ty 
megvalósuljon a szegények javára.-

Január 19-én rendezte meg 
a 776. Hertelendy iparostanoncis
kolai cserkészcsapat táncmulatsággal 
egybekötött vidám farsangi estjét 
Igazán kedves, vidám est volt.. A 
megjelent .közönség vidám nevetése, 
felzúgó tapsai jutalmazták meg a 
cserkész-szereplők jó munkáját. 
A szereplők egytől egyig dicséretet 
érdemelnek jó játékukért. A meg
jelent előkelőségek közölt ott volt 
Monostory Adorján prépost-plebá
nos úr is, ki a szép élvezetes elő
adásért a szerepiőket külön is meg
dicsérte. - Az est tisztajövedelmét 
a szegény cserkészek táborozási se
gélyére fogja a vezetőség forditani. 

A 789. sz Kapisztrán cser
készcsapat január 26-án délután 
5 órakor rendezte évi bálját a Kat. 
Kulturházban. Szereleltel hallgatták 
ezeket az iparos fiukat szülők és 
vendégek. A szép müsorban bemu
tatták cserkészeink komoly és tréfás 
hangnemben azt a munkát amit , , , 
egesz even át folytatnak igazán 
áldozatos munkával. Fiuk csak előre, 
ha nótával, vagy tréfával, vagy mun
kával, de szolgáljátok cserk~sszere
tettel és hűséggel a szebb jövőt. Jó 
munkát! 

. Fejérváry Mária-Társulatban 
Janu&r 12-én volt az új tisztikar 
!D~gválasztása. Az uj tisztikar tag
Jal,~ következők: Elnöknő: Varju 
Mana. Alelnöknö: Habticsek Ju-

yyöngyösi Katoli/eus Tudósító 

lia. Titkár-jegyző: Gulyás Erzsébet. 
Pénztáros: Géczi Ilona. Tanácsosok: 
Budai Margit. Erki Margit, Gulyás 
Anna. juhász Ilona. Zászlós: Géczi 
Mária. Örömmel vették át a reájuk 
váró feladatokat. 

Meghivó lelkigyakorlatra. A 
Fejérváry-intétetben müködő Mária
gyermekek-TársulittJának folyó év feb. 
hó 12-16 reggel 9 óráig lelkigya· 
korlatot rendezünk, melyre · ezuton 
is szeretettel meghivjuk a Mária
Társulat jelenlegi és volt, de most már 
asszony tagját is. A konferencia
beszédeket és lelkivezetést főtiszte
lendő dr. Janisch Mihály Úr, a la
zarista atyák vizitátora volt s11ves 
vállalni. 

Az alsóvárási egyházközség 
képviselőtestiilete január 20-án, 
21-én és 22-én tartotta meg az A. 
C. országos elnökségétől előírt egy
~ázközségi tanfolyamot A tagok a 
]árvá~y ~s a légvédelmi tanfolyamok 
ellenere IS nagy buzgósággal láto
gatták az előadásokat! A gyakorlati 
határozatatok hamarosan ·éreztetik 
hatásukat az alsóvárosi hívek életében! 

Az alsóvárosi templomban 
Jézus szent Neve tiszteletére 
háromnapos ájtatosságot tartanak a 
ferences atyák január 30-án, 31-én, 
februér l-én és 2-án. Az alsóvárosi 
férfiak hatalmas vallásos megmoz-
dulása t 'd E' el a n uum. Jp ma, a 
vilá~nézeti harcok idejében kell 
megragyo~tatnunk jézus szent Ne
vének hatalmát ! Jé-1us Neve a ka
tolikus világné-let jels7a\'a,- csataki
áltá<Ja! 



Fógel Gyula 
óraműves, ékszerész és flát
szerész. Eteraa, Alpiae, Tellus, 
Wyler órák egyedárusitója. 

Óra és szemüveg külöoleges-
ségek 

•• 

Telefon: 
388 

Uvegcsiszolások. 

Szemüvegek recept szerint is. 

Gyöngyösön 
Ha nisz-tér 

ehely és vatta paplan 
kikötését vállalom 

Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos és 
viaszgyertyakésziti 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

Kováts Gyulánti 
paplankészitö mester 
Kossuth Lajos u. 16. 

Mielőtt kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

meg üzletemet! 
Kaphatók : gyapju és nyul
ször kalapok mindel"\ mi

nöségben! 
............ \.c..•·--_,- -

Javitások pontosan és 
szakszerüen készülnek ! 

Kriszt .Lajos 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10. 

Hungária-nyomda nyomtatása, Gyöngyös. Tulajdonos: Nigrinyi Ferenc 
Bérlő: Czobor Mihály Felelős· szerkesztő és kiadó: Dr. Bernát Ferenc 

Felel6s nyomJavezető: Czo!M>r Mihály 
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EGy···AAZMEGYEI 
l l -· l 

TAKAREKPENZT AR R. T. 

EGER - GVÖHGVÖSI 
FIOKINT~ZETE 

GYÖNGYÖS 
TELEFON: 230. 

Legelányösebb feltételek mellott folyósit 
kölesöRöket vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan és olcsón teljesít. 
Betételcet könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és a legkedvezóbben kamatoztat. 
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