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Jézus Szive dobban l 
Zord, s<Íro.o; május után az esztendő közepén állunk_. Az igé

retek, álmo~~ é.s bcleljesiilé:sek hónapja ez. Igér a határ, a vetés, a 

szőlW, igéri, hogy hiába l'olt rossz a til s a ta"asz, a fejlődés fo

nalcít az lsten tartja kezében és Ö jóvá teheti még azt is, amit a 

legnapok hidege, fagya tönkre lett . 

. ·i lmodunk szép nyárrcJ/, napról, aminek nyomán elsimulna/e a 

red;;k_ a magyar arcokról, /el.<izáradnak a csillogó vadvizek_, s kalász

ba szöl~ken künn az é lel. 

fl z iskoláJ~ i.s las.san kJiirülnek, vidám lakói szétszéledne/e, 

ki oakáciúzni /ér, ki pedig átlépi már az élet kapuját. 

A bizonyíleány is aratás. Apró mun/eál~, mindennapos áldoza

tok veiéséncl~ szerény vagy gazdag, dc megérdemelt aratása. 

A mai idHk nyara leülönösen nem lehet léha semittevés. Nem 

lehet tunya nyugalom, blín és henyélés. Roppant k_üzdelem lesz ez a 

nyár. t.'7'(Cngunkért, .1z életünl'(.ért, a holnapokéri k_üzdünk_. 

Kiizdünk azért, hogy amikor mé!f démoni he"ességiiel csapkod 

nw~a körül a háhorrí szörnyelege, amikar c.'iök~entell igénye/eke/, sok 

mindenriíl lemondca éliink ill Európa igéretföldjén, m~g ne roppan

jon bermiink a lélek. 
~lleg kell szot~m11rk a liirelmel. ;";\{em szabad tehetetlen lá

zongás.wl jogadni a korlátozásokat, é.tt el kell hinnünk, hogy kiuétel 

nélkül mindnyájunkat érint az idők nchézsé~e. 
Keressiink ·ma inkább mint oa/aha, ot'gaszt a hitben. flz ls

len éltren run, a:: f..itcn /cílja ezt a zaj/tj türlém:lmet és tudja miért 

engedi ml'g é.~ miJri akarja i~y. 
]uni u.-; j,~zus Sz ic e ht..1nupja. 
A S=it•é, amcl.lJ meg/ori gonosz.ságainkérl, melyet gyalázatok: 

kal tetéz/ck. mclu békctííri) é.s nagy irgalmasságú, dc az örök hal-

nwk ki"cínsága i.s. 
(.Y.~uJ.szcr lesz még béÁ?e ríjra. C.H·nl, .~ze/it/ség é.s 

/fz emhen'l~ mujd .~ok mindenl bclát11ak és épiteni fognak 

romholtui~ .. :IJt'zzwd~ cbhcn, }h.u.s Szh'c h(Jflapjában 

l'ár.iuk a n.uarul. ]J::tu Szt'l·c ~.:rtiink dohba11. 

nyugalom. 
ott, ahol 

. l~s igy 

V. L. 
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A gyöngyösi dalosok 
•• nagy unnepe. 

Rövid idő alatt Ember Nándor, majd Dorita Bonewa hangver

senye és most junius 12.-én a budapesti Bárdos-féle Cecilia kórus : 

Gyöngyösön egymást követik a zenei szenzációk s derekasan dolgoznak 

a helybeli énekkarok és zenekar is; Gyöngyösön zajlik a zenei élet. 

· Három énekkar kitünő szerepe a győri orsz.ágos dalosversenyen, a ka

tolikus énekkar mtgyszerű szereplése a rádil)ban s a zeneakadémia szio

padán : a gyöngyösi dalkulturának már kicsiov a hazai bölcső, a gyön

gyösi dalosok nemcsak Gyöngyösnek, nemoak -- mint még Szombat

helyen és Székesfehérvárott ··- a csonlaahill:~nak, hanem most már a 

jóságos lsten kegyelméből m;>gnagyobbodott magyar hazának énekelnek. 

S a frisshajtású kultura fejlődése nem áll meg: mig az • Öreg" sasok 

- az Iparos Dalkör, a Főegyházi és a Katolikus Énekkar - meré

szen ívelnek felfelé a l\1agyar Égen, a Ferencesek templomának kóru

sán az Alsóvárosi Énekkar vegyeskara _ ez az alig néhány hónapos 
sasfiók _ bontogatja szárnyait. 

S mi gyöngyösiek _ hivatalosak és nem hivatalosak, fiatalok és 

öregek, lateinerek, iparosok és földmive3ek, szegények és gazdagok -

egyforma melegséggel, egyforma becéző szeretettel tekir.tünk a maga

san repülő sasok után, hiszen a mi magzataink, a mi szerény kincses 

házunk legdrágább kincsei, az ősi Gyöngyös örök erőforrásából kiraj

zott erők azok, kiknek röptét most már nemcsak mi lessük, hanem az 
egész magyar dalkultura csodálkozva nézi. 

A gyöngyösi dalosok ünnepelnek. Vendégül látják junius 12-én 

az elsőt minden dalosegye.sületek között: a budapesti Szent Cecilia kó

rust, a magyar dalkultura nagy reprezentását; azt az egyesületet, me l y 

szét hor~:Jta a ma~yar dalt egész Európib:1n s hirt·-nevet szerzett Nyu

gaton, Eszakon és Délen nemcsak sajátmagJnak, hanem a magyar kul

tm·ának, az egész magyar hazának; azt az együttest, melyet mint a leg

kiválóbbak közül is kiválót ismer Olaszország, Németország, Belgium, 

Hollandia, Franciaország; a daloscsoportot, me ly csak odamegy, ahol 

kiteljesedett dalkultura van s mely azzal, hogy Gyöngyösre jön, az 

egész ország e 1 őtt biz?nyítja, hogy Gyöngyös felvétetett a magyar ze

nei központok közé Es vendégü! látják Bárdos Lajost, a Cecilia kó

rus karnagyát, Gyöngyös nagy barátját, a gyöngyösi Katolikus Énekkar 

diszkarnagyát, a Magyar Dal Mestert-t, az lsten-áldotta zenei fenoméat, 
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amilyennel egy században ha egyszer ajándékozza meg országunkat a 
Magyarok Istene. 

A gyöngyösi dalosok na~y vendéget 
mindn}·ájan gyöngyösiek, várjuk feszülten, 

benső, mélységes igaz magyar szeretettel. 

várnak és várjuk velük 
felcsigázott vára.kozással s 

Dr. [/\[áray :]Jé/a. 

Toborzó szociális munkára. 
A szociális haladás programmjától visszhangzik ma egész Európa. 

Azt szokták mondani, hogy csak a munkásvédelem vonalán több 

történt most, néhány év alatt, mint az elmult évszázadban. Mig a ko

munizmus idején véresre verték itt-ott vidéken a ker. szacialista titká

rokat azzal, hogy aki szocialilmusról beszél, az mind kommunista, ad

dig ma ugyanez a sors vár arra a kezéleti munkásra, aki tagadná a 

szociális programm fontosságát. 

Tudjuk, hogy igazi ~zociális programm az, amelyet Krisztus Ki

rály ad, s az Ö nevében a nagy szociális pápák. Nem hiszünk más 
szociális tanításban, mint: »Aki nem gyűjt velem, az szétszór ! « S mi

vel ma sok közéleti, sok s7ociális munkás Krisztus nélkül akarja mea

oldani a problémákat, szol~álni a fejlődést, a haladást, kétszeresen 

szükség van azokra a világi apostutokra, akik a Kath. Akció keretében 

az Egyház irányítása mellett dolgoznak azon, hogy lsten országa le

gyen a föld, több igazságoss;Íg, méltányosság valósuljon s a társadalmi 

osztál y ok testvéri megértésben él jenek ·egymás mellett. 

Ennek a nagy munkának élesapatra van szüksége. Lelkekre, 

akik nemcsak maradék idejüket adják a szociális munkának. Lelkekre, 

akik nemcsak tudásukat és áldozataikat adják, mint erre e pályára lépő 
komoly, szociális munkások, Je akik lsten hívó hangját hallják, akiket 

nevükön szólított, hogy a jeriyesi szeretet átadottságában legyenek a 

vil<igi apostolok között, önmaguk teljes átadásával evangéliumi kovász. 

A jó lsten hív. "Akinek füle van, hallja meg ! « Hiv nemcsak 

a betegszobába, a tantermckbe, a szegények kunyhóiba, de hív a Slo

ciális szolgálat körül nem határolt kereteibe, a közszolgálat területére, 

az elméletek zűrzavaros közepelle a szociális pápai körlevelek való

sitására. 

A jó Isten hív szociális testvérnek. És ha hallod a hanaját, in
dulj utánil r 
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A Szociális Testvérek Társaságának anyaháza : 
Budapest, XIV. Thököly-ut 69. 

Gyöngyösön is élnek szerény, szürkefátyolos nők, akik hivatás
szerüen gyakorolják a szociális munkát. Ezek nevünkben is viselik fel
adatukat: Szocialis testvérek. Városunk menházában fejtenek ki csen
des, sokaktól talán észre se vett és eléggé nem méltányolt munkát. Ez 
a kis írás azokhoz szól, akikben talán az lsten hívó szava megszálalt 
és hi v ja őket a világ lármás forgatagából imádkozni és dolgozni az ő 
országáért. 

Dolgozó Lányok 
Nem régi elnevezés, nem régi szervezkedés, tömörülés. A Ka

tolikus Akció hozta létre, az a Katolikus Akció, amely pünkösdi tÜ1.
ként akarja átjárni ennek a ma1 világnak sokszor jóindú latú, df! <Í lmos, 
fáradt és közönyös lelkét. , 

Uj világot hirdetünk, ami nem megtagadása a multnak, csak é.n-
nak, ami korhadt, ami nem tud többé lépést tartani a kor kívánalma
ivaL Az új világépítésében szerepe jut felnőttnek, gyermeknek, fiúnak, 
leánynak. Ezt az építő, jobb, szebb, istenesebb jövőt épit{) munkát vég
zik a Katolikus Dolgozó Lányok is. 

Három csoportjuk is müködik Gyöngyösön. A S~t~nt!~orona, a 
Boldog Margit, és az ipariskolai csoport. Lelkes és fáradtságot nem 
kimélő hölgyek esléket, vaséÍrnap délutánokat áldoz.nak fel hétről-hétre, 
azért, ho€y a leányifjuság lelki kincseit elkallódni ne engedjék, hogy 
együttartsák, hogy megtanítsák nemesen és f"inoman élni és szórakozni 
őket. 

Áldozócsütörtök nagy napja volt a D. L-nek. Három előz() esti 
lelkigyakorlat után ünnr!pi szc11tmisén volt az tíj tagok fela\at;Ísa. 

Szent mise után a Szentkorona házban díszgyíílést tartottak, ahol 
egész évi munkájukról beszámoltak. 

Délután a Legényegyletben pompás müsoros ünnepély volt, ahol 
a tehetség és szargalom virágaiból remek csokorral kedveskedtek a kö
~önségnek. 

A megnyitó beszédet Hegedüs Mária ifj. elnöknö mondotta szé
pen és lelkesen. Far kas Ilona és Szatmári· Erzsébet szavalatai 1gen 
tetszettek. Az élőkép, a magyar népdaljáték, valamint a szavaló és 
mozdulatkórus biztos tudásnak és együttdol~ozásnak értékes eredményei. 
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A D. L. induló, a népdalok, a mozgalmi énekek a szép müsor 

hangulatos számai voltak. 
Schaikház Sára D. L. központi titkár és Schóber Tibor lelkész, 

miskolci D. L. vezető beszédeiből a mozgalom nagy sikerébe vetett 
mélységes hit szólalt meg. Csodálatosan szép szavaikat nemcsak a 

Dolgozó Lányok, nemcsak a Legényegylet közönsége, hanem a város 
is köszöni, az a város, amelyik itt a Mátra alján büszke arra, hogy 
katolikus értékeinek oly szép ünnepélyében gyönyörködhetett, mint ami· 
lyen a D. L. kulturdélután volt. 

Ház, ahol kétszeresen imádkoznak 

eimmel Kovács jánostól kapott a T udósitó 

nánk helyet az egésznek, azonban lapunk 
volta miatt ezt nem tehetjük. 

egy cikket. Örömmel ad
terjedelmének korlátozott 

A kedves irás arról a házról u, amelyik a Tűz utc-ában van, a 

kéts1.cres imádság alatt pedig az éneklést kell érteni. Ez a Főegyházi 
Énekkar otthona. 

Enr>l megtudhatjuk nyomban, hogy erről a na~y és szépmultu és 
jelemií ének kan ól beszél:· az írás. Kiragadunk néhány sort »Belépünk 

ebbe a hajlékba ... és meleg szereleltel fogadnak idősebb bácsik, 

fiatalabb legények és sok kedves asszony, leány ... Meglátom a fa

lon a feszületet . . . 
Ebben a házban a főfeladat a dal, a munka ... nagy betük

kel ki van írva: "az lsten-háza dalosainak házában ne politizálj . . . 
Örömmd mondja a karnagy úr, hogy a nyolcvan tagu énekkarból alig 

marad el i'lt-hat . . . Köszönjük nektek, hogy oly széppé teszitek az 
ünnepi szentmisét. ,, 

Ebben a tónusban folyik az írás. 
Mi talán sokat is beszélünk dalosainkról, énekeseinkrőL Azon

han a léleknek a dal a virága, s ahol szerelnek énekelni, olt jók az 

emberek. Hango·lzék hát a gyöngyösi dalosok ajkán az ének tovább 

lsten dicsöségére f.s méltányolják minél többen ezt a törekvést. 

Felvétel az egri szemináriumba. 

Az egri főegyházmegye papnövendékei közé felvételért folya
modó ifjak vizsgájának ideje ez évben j unius hó 27 -re van kitüzve. 
Azoknak a gimnázium IV-- VIII. osztályát jó eredménnyel vé8zett if· 
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jaknak, akik a papnövendékek közé magukat felvétetni óhajtják, ke
resztlevelükkel, az ez évi iskolai bizonyítványukkal és a hittanáruk 
ajánló levelével felszerelve, Egerben a papnevelő intézetben, a folyó 
évi junius hó 26-án délután 2-4 óra közölt kell jelentkezniök. 

Itt közöljük olvasóinkkal, hogy az egri szeminárium, ez a hatal
mas, jellegzetes épület ja vitás, illetve átalakitás előtt áll. A külső mun
kálatok már elkezdődtek, a nyár folyamán pedig az épület északi 
szárnyában negyven cellát épitenek a lll-V. éves teológusok részére. 
Az átalakítási munkák kb. 130.000 P-be kerülnek. 

»Kérjétek az aratás Urát, hogy aratásába küldjön munkásokat ! « 

Az Akció Catholica filmkritikája" 

Gyöngyös közönsége mozikedvelő. Katohkus szempontból közöl
jük esetenkint az A. C. filmkritikáit. 

Szemetet, erkölcsromboló filmet ne méltassunk jelenlétünkkeL A 
pergőkép tanit, nevel, javit, de mérhetetlenül tud rombolni is. 

,,A kék hold völgyében.'' Nemes szándéku darab, . e\'angé
liumi, de elvilágiasitott elemekkeL Eritölesileg közömbös. 

,,Modern i::ainfónia.'' A szerelern és a müvészi lelkiismeret 
szembeállitását ügyesen megjátszó, érzelmea hangulatú film. Erkölcsileg 
közömbös. 

"Beata és az ördög.'' Szerzetesrendek életrendjét nem IS

merő és bántó hibákba eső, egyébként jószándékú iilm. 

"Robinzon-caalád." A munka és a szabadság nagy emht!ri 
értékeit mutatja be egy kivándorló család küzdelmes életében, tiszta 
eszközökkel és nemes életfelfogássaL 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia. 

junius hónapban mindennap este 7 órakor litánia van jé1.us szcnt 
Szive tiszteletére a szent Urbán templomban. - l. Pünkösd 
Onnepe. Első vasárnap. Délután 3 órakor predikácit) és vesperás. 
Este 6 órakor az Oltáregylet imaórája, V ég zik a 2 7. -ik ima
órát - 2. Pünkösdhétfő. - 4-6-7. Szerda, péntek és szombat 
tava~zi kántorböjti napok. - 6. Első péntek. Előző napon este 
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6 óratól fél 8 óráig gyóntatás. Pénteken reggel 6 órától gyónta· 
tás. A menház kápolnájában egész napon át szentségimádás. - 8 
Szentháromság vasárnapja. A husvéti szentáldozás utólsó napja. 8 
napon át a 6 órai szentmise után litániát végzünk a Szenthárom
ság tiszteletére. -, 12. Úrnapja. A körmenet a 8 órai ünnepi 
szentmise után indul. D. u. 3 órakor körmenet van a templom 
falain belül. Nyolcad alatt 6 órakor Oltáriszentség kitételével van 
a szentmise. Előtte minden nap körmenet. Az úrnapi körmenet 
alatt a rendezők utasilásait mindenki fogadja jóakarattal, mert az 
lsten dicsőségére és a hivek épülésére -csak a rendezett körmenet 
szolgál. - 1 8 Szerda. Horthy Miklós kormányzó úr Őf6mél
tóságának születésnapja. 9 órakor ünnepi szentmise van a hazáért. 
- 20. jézus szive péntekje. 6 órakor szentséges mise, utána 
felajánlás jézus szent Szivéhez. - 29. Vasárnap. Szent Péter 
és Pál apostolok ünnepe. Mátrafüreden búcsú. A körmenet 7 
órakor indul Mátrafüredre, hol 1 O órakor szentbeszéd és szent-

. 
m1se van. 

Május hónapban a betegek 
szentségével megerősítve az Urban 
elhunytak a következő kedves halot
taink: Horváth Antalné, Molnár 
Rozália 68 éves. -- Maticsek SáD
dor 24 éves. Safranka György 6 
éves, W ag ner J en ó 5 3 éves, Fe hér 
György 53 éves, özv. Zrupka 
Béláné, Kovács Teréz, 76 éves 
Márton Antal 61 éves, Csépány 
Józsefné, Rab Rozália 65 éves, 
Szargalmatos jánoJ 63 éves, juhász 
Bárány Pálné, Suri Krisztina 7~ 
éves, Kiss Mihály 53 éves, Kas 
István 1 éves. 

Szentségi házasságot kötött
tek május hónapban: Horváth Fe
rene és Agóc.s Mária, Far kas And
rás és Sajbestyan Anna, Szőts 
józsef és Thuri Katalin, Kiss Ernő 

.. 

és Nagy Ilona-Jolán, Bardóczi tSán· 
dor-Antal és Bátor Etelka, Bodn'r 
Antal és Dudás Erzsébet, Ferenc 
Lajos és Kalmár Mária Magdoloa. 

A F ejérváry intézet Mária
gyermekeinek 25 éves jubileuma 
alkalmával szeolmisén s közös szent
áldozásan és díszgyűlésen vettek 
részt. A díszgyűlésen Kriston Endre 
felszentelt Püspök úr is megjelent. 
A díszgyűlésen még jelen voltak; 
Aczél józsef árokszállási apát ple
bános a volt alapító igazgató, a 
Mária-gyermek társulat központi ki
kü ldöttje dr. Buzai József lazarista 
házfőnök, igazgatók köz ül P. 
Hermann Hermenegild házfónök, 
Tökölyi Imre tistaeszlári plebános, 
Koncsek jános hitoktató urak. Pest
ről lejött Ugrik Lujza nóvér a tár
sulat alapítónöje, akit a kedves ré-



giek nagy örömmel vették körül. 
Hamar elmult a délelőtt, a délután 
és az egész nap szinte elröppent. 
Itt mondunk köszönetet Pátzay János 
karnagy úrnak és a· kiváló Főegyházi 
Énekkarnak. Továbbá Bakó Istvánné 
ónagyságának és Geibinger Sándor 
tanító úrnak, akik nagyban hozzá
jártíltak, hogy az ünnepség fényét , 
emeljék. U gy a régiek, mint a je
lenlegi Mária-gyermekek · az egy
máshoz fűződő szeretetüket a Szep
lőtelen Szüzanya pártfogása alá he
lyezve egy felejthetetlen boldog nap 
emlékével szivünkben távoztak ottho
nunkba. 

Balázs Piri Lajost, a Rk. 
Mezögazdasági Középiskola és Pol
gári fiuiskola megbizott , igazgatóját 
igazgatóvá nevezte ki Ersekfőpász
torunk. Lelkes, munkás tanügyi fér
fit ért ez a megérdemelt kitüntetés. 

Matskássy László a Központi 
• állami elemi iskolához igazgatónak 

végleg kineveztetett Munkája é'J 
rqüködése elé nagy reményekkel 
nézünk. Eddig is igen dicséretre 
méltóan buzgólkodott a Szent Ber
talan templom gyermekéneklésnek 
fellendítésében. 

A Szt. Erzsébet templom kifes· 
tésére Hám Gyula ny. csendörtiszt
helyettes 10-p-t a gimnázium \'lll· 
osztálya pedig 50-p-t adományozott· 
lsten fizesse meg. 

Ballagás. Május 11-én volt a 
VIII-os gímoázisták ballagása. A 
szt. misén valamennyien megáldoztak. 

ÁldozócsCUörtökön este 6 órá
tól 7 óráig tartó szentségimádás alatt 
i déltük fel az 19 38- as Euchariszti
kus Világkongresszus felejthetetlen 
lelki élményeit. 

POnkösd vasárnap J l-órai 
szeolmisén a Szent Bertalan temp-

(iyöng_qösi katoliku.<; 'l:udósiió 

lomban a Kat. Enekkar Rehinberger 
C-dur miséjét adja elő. 

Az Emericana helybeli csoport
akciójának május 13-iki gyűlésén 
Wiltner Sándor dr. közkórházi igaz
gató főorvos tartott igen érdekes és 
nagyon tanulságos előadást a gyer
mek neveléséről. Főleg egészségi 
szempontból, orvmilag világította 
meg a kérdést. Az egyesület júniusi 
mátrahiredi búc!IÚJ<Ít 22-én tartja, 
mert 8-án a Bugát Pál ünnepséggel 
esett volna. össze 

Áldozócsütörtökön 320 ked
ves kisgyermek fogadta először szi-
vébe az Úr Krisztust a Szent Berta
lan, a Ferencrendiek, a gyöngyös
püspöki és a mátrafüredi templom
ban. Szentmise után s1eretetreg~eli 
volt az iskolákban. Hálával kell 
megemlékeznünk Kanyó Imre főbiz
tos úrról, az élelmezési hi vata l 
vezetőjéről, aki a nehéz körűlmények 
közölt is lehetövé tette a gyermekek 
szeretetreggelijét. 

A Kat. Legényegylet szinészgár
dája előadta a Vadvirág c. darabot. 
Május 24-én és 25-én nagy érdek
lődés mellett igen szépen játszot a 
pompás s7ereplögárda. 

A felsóvárosi állami elemi is
kola május 18-án az Ifjuságági 
egyesület székh:ízában hangulatos 
anyák napját re,ldczett. A gyerme
kek kedves szaYalatokkal, jelenetek
kel, és sok-!'ok 'ir<Íg~al kt!dveskedtek 
szüleiknek. Varga Gizella tanttónö 
rendezte az ünnepséget a felsővárosi 
tantestiilet közrernüküdésével. Péró 
Sándor káplán mondoti ünnepi be
szédet. 

Május 27 -én a kerület papJai 
Abasáron tavaszi papi gyűlésen 

jelentek meg. A gyűlé~en megjelt"nt 
Dr. Kde István, f~;t~speres is. 



' Gyöngyösi Ip. és Gazd. Hitels~. 
miat az O. K. H. tagj~ Gyöagyösöa 

betéteteketmár 1 Pengőtól elfogad 

kölcsiaöket előnyös feltételek mellett 
pyujt. 

Postacsekk B~akgiró 
--~ -- -------- ------- --~-------------- ---

Pehely-és ·vatta paplan 
·készí-tését vállalom 

Kováts. Gyuláné 
paplankészitö meater 
Kossuth ·os u. 16. 

~!!!!!!!!!!!!!!!~ ..... ~ .. ~-~~~~ 

l 
~ Mi~éStt kalapj't besze-

AI~pitva: 1884-b.'n rezné, jBjj&n el és nézze 
Kunsay Béla · meg Ozletemet! 

mézeakalácsos ~. Kaphaták : •yapju és nyul
szór kalapok minden mi-

viaszgyertyakészitö nőségben ! 
Mézsütemény, 

Javitások pontosan és 
méhviasz, szakszertlen készlllnek ! 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

GyÖDI)'ÖS, 
Zita királyné u. 6. 

Kriszt Lajos 
Gy&n•yls, 

Kossuth-u. 10. 

Hungária-nyomda nyomtatása, ·Gyöngyös. . · Tulajdo~os: Nijrinyi Ferenc 
Bérl3: Czobor Mihály Felelas szerkeszt3 és kiad6: Dr. Bemát Ferenc 

felel3s nyomJavezetlS: Czobor Mih6ly _.t1111111 
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ÉGVHAZ M E'GY El 
. . l l l 

TAKAREKPEHZT AR R. T. 
EGER ~GYÖNGYÖSI 
FIOKINT~ZETE 

GYÖNGYÖS 
TELEFON: 230. 

Legelőnyösebb feltételek ~ellett folyósit 
kölcsönöket vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan és olcsón teljesit 
Betéteket könyvecskére és foly6számlára 
elfogad és a legkedvezőbben kamatoztat. 

" 

F ó gel Gyula . 
6ramáYes, éksze.-ész és flit

Tel elon: 
388 

~zerész. Eteriaa, ~lpiae, Tell~s, 
Wyler órák egyedára•itója. 

.Óra és szeDIÜveg kilialeges
ségetk 

Ovegcsiszolások. 

Szemüvegek recept szeriat ls. 

Gyöagyösön · 
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