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Betlehe111et a karácsonyfák alá l 
Ki ne &lékezne gyermekkora betlehemes járására, különösen 

akik jártak valaha Dunántul, vagy éppen odavalók. Két angyal fehér
ruhába öltözve, piros és zöld csákóban, oldalán fakarddal vitte a desz
kából, szines papirból összerótt kivilágitott betlehemet házról házra. Es 

pásltorok adták a kiséretet kiforditott subában, láncos botokkal felfegy
verkezve, nem utolsó sorban a konkurrens betlehemes testvérek ellen. 
Ugyan ki gondol arra, hogy ez a betlehemezés, gyermekek pnm1hv 
játéka, régen felnöttek áhitatos istentisztelete volt. Templomban játszot

ták el, a szereplök papok voltak, akik liturgikus ruhákba öltözve hiven 
alakitották Krisztus megtestesülésének minden mozzanatát. Késöbb-való
szinü a sok visszaélés miatt, amelynek lsten háza ki volt téve ezek alatt 

a szent játékok alatt is - templomon kivül folytatták a betlehemezést, 
de erősen megcsorbult formában. jóformán csak a pásztorok imádása 

maradt meg belőle. Egyes vidékek lassan ezt is elfelejtették. 
Gyöngyösön például alig ismerik a betlehemezést, vagy nem 

szivesen engedik be házukba jézus születésének apró hirnökeit. Komolyta
lannak tartják az egészet. Pedig ezek a kis gyerekek, meg az Ö ösz
szetákolt betlehem ük tanitottak meg bennünket komoly e mb ereket las

sankint arra, hogy a karácsony nem is karácsony jászol és betlehem 
nélkül! Hiába állitjuk fel a diszes karácsonyfákat, hiába aggatjuk tele 
cukorral, angyalhajjal, ajándékokkal, ebben csak régi pogány szakásain
kat mutatjuk meg. Mert a fenyőfa germánok szentfája volt mindenkor, 
melynek isteni erőt és hatalmat tulajdonitottak. Ezért nem látta szive

sen az Egyház ezt az északról jött zöld gallyat hivei közt. Prédikáltak 
ellene, határozatokat hoztak, mind hiába; a keresztény hitre tért aermán 

törzsek mé~sem engedtek r'gi szokásukból. Nem lehetett egyebet tenni, 

mint meghagyni ezt a poQány emléket és megszentelni azzal, hogy 
alája odaállitjuk a legrégibb karácsonyi szinbolumot, a szentjászol t, 

hogy figyelmünket a betlehemi barlangra, a szent éjszakára és a kis 

jézusra irányitsa. Kölönösen sokat tett ennek érdekében szent Ferenc~ 
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akinek felejthetetlen grecc101 karácsonya midnyájunk el<>tt ·ismeretes. 
Él<> állátokat állitott a jászol mellé és olyan kimondhatatlan •gy szere
tettel óhajtotta jézusát a szent estén, hogy az éjféli szeolmisén méltónak , 
találtatott az él() Krisztust a jászolban és karjaiban tartani. Es a feren· 
cesek, Atyjuknak emlékthez hiven, terjeazteni igyekeztek minden időben 
és minder. helyen a karácsonynak drága szimbolumát. Akit lsten meg
áldott és Betlehemben járt valaha, könnyekig meghatva beszélte, ho
gyan járják a körmenetet a szentestén a ferences barátok Krisztus szüle· 
tésének igazi barlangjában. A fából faraaott kicsi Bambjpót mint öleli 
mindegyik szivére és mint hódolnak előtte a jászolba fektetve. De nem 
·is kell keletre mennünk, ha a ferencesek betlehemes kultuszát látni 
akarjuk, hiszen Gyöngyösön is karácsony estéjén vidám énekeket zen
gedezve járják be a barátok házuknak ódon folyosóit és magukkal VI

szik körmenetben a szentjászolt. 
Ezért nem volt uj az a mozgalom, amely az Emerikánában in

dult meg 5 évvel ezelőtt, hegy sajtóban, beszédekben, papirbetlehemek 
terjesztésében, betlehemes kiállitásban, egyszóval minden eszközzel 
megkedveltesse a katolikos családokkal és oda állitsa a magyarok kará
csonyfája alá a legrégibb és legkedvesebb emléket, a szentjászolt és 
betlehemet. Nem volt uj a mozgalom, de annál szüksé~esebb, mert 
sok katolikos család egészen elfelejtette, hogy nem a karácsony/a /on· 
tos hanem a betlehem. Vagy ha mindenáron ragaszkodunk a karácsony .. 
-fához, hát ne hiányozzon legalább egyetlen fenyőfa a!ól sem a betle
hem. Bármiyen kicsiny legyen, bármilyen primitiv, nem baj, de ott 
legyen! S<>t mi magunk is megcsinálhatjuk régi ládából, rongydarabok
ból, szinespapirból, ugy mint egyszer régen gyerekkorunkban. Nem 
kell sok hozzá, egy két ócskaság, enyv, moha, fakéreg -no meg egy kis 
szivl És az sem baj, ha az első betlehemünk nem sikerül annyira és 
nem lesz müvészies, majd jövőre vagy, két év mulva biztosan jobb lesz. 
Nyugodtan állithatom, hogy ennek az összetákolt kis betlehemnek job
ban fogunk örülni, mi felnöttek, mint a diszes fenyőfának. Próbáljuk meg! 

(nd.) 

Isten rnosolya 
tükrözik vissza minden földi örömben és mosolyban. Minél köze

lebb áll az emeberi lélek az Istenhez, annál hivebben tükrözi vissza 
az. lsten boldog mosolyát. Azért olyan megigéző és százszázalékasan 
·teljes örömet sugárzó a gyermek mosolya, mert benne tisztán és zavar
talanul zsong, lüktet a Mindenható Atya arcáról reá sugárzott isteni 
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mosoly. Egy kis előleg, kóstoló a mosoly a mennyei boldogságból, 
me ly megenyhiti a "siralom völgyének szenvedéseit." 

lsten mosolyát azonban csak akkor tudja visszatükrözni a mi lel
künk, ha az Ö utját járjuk és ha szórakozásainkat is csak abban keres
sük, amiben Krisztus is örömét lel né. Annyi szépséget rejtett el Mennyei 
Atyánk a földi életben, a természetben és főleg művészetekben, hogy 
azoknak sohasem lehet végére járni, soha sem lehet megúnni. Az ilyen 
szépségek~ en való gyönyörködés és szórakozás is az isteni mosolyt tük-' 
rözi bennünk vissza. Az ilyen mosolygás és szórakozás a lélek felfris
sitö fürdője, az uj erők forrása az élet küzdelmeire. 

A világ azonban nem csak ilyen tiszta, üditö örömeket és szóra
kozásokat kinál. A gonosz lélek ma sem pihen, sót tevékenyebb ta

ián mint valaha. Könnyű a dolga, hisz a modern technikai fejlődés 
mérhetetlenül megnövelte fegyvertárát és müködési terűletét. A nyom

tatott belü, a fürge filmszalag és szinpad kevés kivétellel az ö szalgá
latában áll. Csak végig kell nézni egy ilyen film vagy szinelöadás 
közönségének arcát és félreérthetetlenül megállapithatjuk, hogy a boldog 
isleni mosoly helyett az ördögi arc kaján, elcsigázott vigyorgására torzul 

el az emberi arc. Az idegek és érzékek kufár szellemü felcsigázása és 
a raffinált sexualitások élvezeteibe való kergetése sohasem jelent tiszta, 
üditö örömet, csupán valami zavaros, zsibbasztó m ámorl, melynél észre

vétlen maradt a lelket ölő méreg. 

A krisztusi életnek nemcsak az lényege, hogy mennyit és hogyan 

járunk templomba, - mennyit és hogyan imádkozunk, hanem mivel és 
hogyan szórakozunk ! Krisztu~ maga is résztvett nemes szórakozásokban 

és ezzel mintegy megszentelte azokat. Kérdezzük tehát mindig magunk

tól szórakozásaink közben: vajjon részt venne-e ebben Krisztus? - tet
szene ez Neki is? - megjelenne-e fenséges arcán is a mosoly? - vagy 
ismét ostort fonna és szent megbotránkozásában kiverné a müvészetek há

zaiból a szépség és mosoly kúfárait? 
A köztünk élő Ur jézus vajjon mit szál a gvöngyösiek szóra

kozásaihoz? Mennyei Atyjának isteni mosolyát látja-e visszatükröződni 

mosolyaikban vagy az ördögi vigyorgást találja-e meg inkább? 
Vessük fel ezeket ·a kérdéseket lelkiismeretvizsgálatként az év vé-

Rén tanulságszerzés végett a jövő esztendőre vonatkozólag. Vizsgáljuk 
meg lelkünk tükrét, mit tükrözött vissza szórakozásaink között. 

Igen tanulságos feladat vizsgálni a gyöngyösi szinházi szezon, 

valamint a filmszinházak müsorát katolikus szempontbóL A nem régen 
lezajlott őszi szinházidény műsorával nem lehettünk megelégedve. 
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Nemcsak azért, mert az előadott szindarabok nagy része irodalmilag 
értéktelen fércmű volt, hanem főleg azért, mivel meséjük és előadásuk 
stilusa káros idegen szellemet terjesztett, sőt a szinészek a zsidó törzs
vendégek és az éretlen suhancok kedvéért utaztak a frivolitások és ero
tikus helyzetek kiélezésére. Persze a durva röhögések nem maradtak el, 
ami a finomabb izlésü közönség körében nem egyszer kinos helyzetet 
teremtett. Általában hiányzott a keresztény szellemű közönség öntuda
tos és határozott fellépése, mely szellemet és stilust diktált volna, kikü
szöbölve a másik tábor káros befolyását. Itt az ideje tehát, ho~y a 
gyöngyösi keresztény társadalom öntudata felébredjen és levesse magá
ról annak az idegen kisebbségnek szellemi igáját, melyről Gyöngyös 
sajnos ma annyira hirhedtté vált. Ennek eléréséhez azonban egységes, 
átütő erejü s öntudatos közösség kell, melynek meg van az ereje és 
képes erre cselekedni is, amikor arra szükség van! 

Ugyancsak tanulság-kérdés vizsgálni: mit olvasunk? 
Gyöngyösön számottevő nyilvános könyvtár nincs. Kisebb-nagyobb 

magán-kölcsönkönyvtárak, apróbb üzleti vállalkozások elégítik ki a ma 
annyira fellángolt olvasásási kedvet. Az eszmék és problémák vajudó 
kavargásában a mai ember lelki támaszt és megnyugvást keres a köny
vekben. jól tudják ezt egyes kufár lelkü kiadók is és erre spekulálva 
filléres ponyvákkal árasztják el a magyar társadalom széles rétegeit. A 
gyanutlan emberek nem veszik észre, hogy pénzükért milyen felületes 
szórakozást kapnak és milyen giccses világszemléletet csepegtetnek belé
jük. 

Hálá lstennek és a jótevő adakozóknak, a könyvek tekintetében 
uj lehetőségek nyilnak meg hamarosan a gyöngyösi katolikus olvasók 
részére. Modern, változatos, értékes és érdekes összeállitásu könyvtár 
nyilik meg hamarosan, melyben nemes és léleküdítő s mégis irodalmi 
értékü müvekhez juthat majd a szépet kereső lélek. 
~-- · jelszó: keressük és tükrözzük VIssza az lsten mosolyát, hogy 
szebb legyen a földi élet ! 

(m. gy.) 

Miért van szükség katolikas 
kölcsönkönyvtárra? 

Ez a kérdés könnyen felmerülhet bennünk mostanában, amikor 
a Szent Bertalan egyházközség elhatározta, hogy kölcsönkönyvtárat lé
tesít. (Természetesen a létesítendő könyvtárnak nem célja a városunkban 
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már rendelkezésre álló könyvtárak müködését befolyásolni, hanem csu
pán a katolikos szellemü kolturnivó emelésére törekszünk.) Pár szóval 
nem fog ártani, ha megvilágitjuk, hogy tényleg van szükség katolikos 
könyvtárra. A katolikos jelző hangsulyozásával nem azt akarjuk mon
dani, hogy csak ájtatosaági irodalmat adunk, terjengős hittudományi 
munkákat és szentek életét. Ellenkezőleg: minden könyvet megszerzünk 
a kcnyvtárba, ami modern, divatos, s ami nem vallástalan vagy erkölcs
telen. 

Nemré~iben hazánk egyik kiválóságáról volt szó egy történeti 
előadáson. Az előadásról hazamenet vita kerekedett egyik ismerősöm
mel. "T ulzottan hazafiasnak tüntette fel az előadó-mondotta~.pedig köz· 
tudomáso hababurgpárti Jeikülete és ez mindent megmagyaráz." Min
dent ugyan nem,de azt megmagyarázza, hogy valóban sztikség van 
katolikos könyvtárra, ahol igazságnak megfelelő, tehát katolikos szellemü 
történeti munkák állanak rendelkezésre, melyek tanulmányozása sok 
mindent más megvilágításba helyez, még ha e megvilágitás kellemetle
nül is érinti egyéni érzéseinket. 

Sokszor hallani, hogy kevés az igazi, irodalmi értékü, katolikus, 
szépirodalmi mü. Meg kell ezt cáfoluunk azzal, hogy igenis összegyüjt-
jük a hazai és külföldi ilyenféle munkákat és bizonyitjuk, hogy tehetség 
dolgában nem kullog~nk mások mögött, hanem az élen járunk. 

Sok volt a tennivaló mindig gazdasági, kulturális terén, hátmég 
mennyi most. A bet;j, az irás nagyhatalom. V annak és voltak nagyja
ink a tehetség minden vonalán. Van szilárd, katolikos elvek szerint 
kialakult felfogásunk, vannak szociális elveink és van irodalmi izlésünk 
is. Adassék hát mód és alkalom, hogy mi katolikos magyarok megis
merkedjünk a magunk portáján a magunk értékeiveL Van tehát szük
ség katolikus kölcsönkönyvtárra. Még nagyobb azonban a szökség ar· 
ra, hogy mikor müködését megkezdi, akkor igenis használjuk, hirdessük, 
terjesszük és tegyük közkinccsé mindazt, ami érték és katolikus. 

Hála a me~értő lelkek cselekvő akaratának, a T udósitó januári 
számában már valószinüleg arról számolhatunk be, hogy a Szentkorona 
házban megnyilt és mindenki számára hozzáférhető a könyvtár. 
700 mü áll rendelkezésre egyenlőre, de jön még a többi, vétel és 

adakozás utján. 
K. j. 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan pléb,nia. 

Dec. l. hétfő. Első hajnali mise 1/z 7 -kor. 5-én első péntek. 
Előző csütörtökön d. u. 5 órától gyóntatás. Első pénteken a Menház 
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kápolnájában egész napos szentségimádás.- 6.-án szombaton, Szent 
Miklós napján, Kormányzó Urunk névünnepe. 9 órakor ünnepi szent
mise. - 7. ·én, vasárnap reggel 6 órai szentmise után indulnak a 
Szeplötefen Társulat tagjai Szentkútra. 8-án, hétfőn Szeplótelen Fogan
tatás ünnepe. Ünnepi rend. 

17.-én, 19.-én, 20.-án téli kántorböjtök. Szerda, szombat enyhilett, 
péntek szigoru böjti nap. 23.-án, kedden utólsó Roráte. -- 24-én, szer
dán karácsony vigiliája, szigoru böjt. (Este sem szabad hust enni!) 

2~·én, Karácsony ünnepe. 7 órakor pásztorok miséje. Délután 
3 órakor szentbeszéd, utána ünnepélyes vecsernye. - 26-án, pénteken 
Szent István első vértanú ünnepe. - 31-én szerdán az év utólsó
napja. Este 6 órakor hálaadás. 

Ferenerend i plebánia. 
Nov. 30. Ádvent első vasároapja : az egyházi újév első napja. 
Dec. 1. Hétfő. Hajnali 1 2 7 -kor első rodté szenttnise szentség

kitétellel. E naptól kezdve minden reggel 1 2 7 ·kor énekes roráté, lesz 
dec. 24-ig. 

Dec. 5. Elsőpéntek. 1/2 7 - 1/2 9-ig szentségimádás. Előtte 

való d. u. és elsőpénteken reggel 6-tól szokás szerint gyóntatás. , 
Dec. 6. Szombat. Kormányzó Ur névnapja. D. e. 9-kor ünne-

pélyes szentmise. 
Dec. 7. Első vasárnap. 10-kor szentséges mise. D. u. a Rózsa

füzér Társulat gyűlése. 

Dec. 14. E vasárnap egész nap szentségimádás lesz templomunk
ban. D. u. 2-3-ig az Oltáregy let, 3-4-ig pedig a Rózsafüzér Társulat 
tart imaórát. Este 1/ 11 6-kor szentbeszéd és litánia.-- 23.-án utólsó Ro
ráté szentségkitétellel. - 24-én Karácsony vigiliája. Szigorú böjt éjfé
lig. 25.-én Karácsony ünnepe. Éjfélkor szentmise, reggel 1, 2 7 -kor 
pásztorok miséje és d. e. 10-kor ünnepi nagymise szentbeszéddel. 

26.-án Szent István első vértanu ünnepe. Reggel a 7 órás szeol
misén a Sz en t István Társulat tagjai közösen járulnak a szentáldozás
hoz; a szentmise után pedig az új elöljáróság leteszi az esküt. 

31.-én Szent Szilveszter ünnepe. Az év utólsó napja. Este 6-kor 
szentbeszéd és hálaadó ájtatosság T e Deum mal. 

Gyöngyöspüspöki templomban. 
Dec. 1-23-ig bezárólag minden nap 1/2 7-kor hajnali szenmi

e. 25-én Karácsony ünnepén éjfélkor, hajnalban 1/1 7-kor és d. e. 
10-kor énekes Szentmisék. D. u. J órakor ünnepélyes vecsernye. 

31-én, szent Szilveszter napján este 5-kor ünnepélyes hálaadás 
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Hirek. 
AzEmeriúna November 9én 

tartott gyülésén vitéz dr. Német 
György tartott előadást a balkánkér
<lés magyar tanulságairóL Kiemelte 
a görö~keleti vallás'_; szláv nemzeti 
jellegél s a magyarságra veszedel
mes voltát. A katolikos Egyháznak 
nemzetünkre nézve is fontos hivatá
sa van a Balkánon. A sok alapos
ságra valló és élvezetes módon tar
tott előadást a nagy számban ösz
s7egyült hallgatóság lelkesen megtap
solta. December 16-án Balázs Piri 
Lajos A keresztény magyarság hiva
·tása a kereskedelemben eimmel ad elő. 

A Katolikua Legényegylet 
Ka tali n bál ja az idén elmaradt. Talán 
fájó, hogy sokan egy kedves, han
gulatos estével szegényebbek lettek, 
de ugy érezzük, hogy gazdagabbá 
aett az áldozat, me l y et hazánkért és 
honvédségünkért hoztunk. 

December 7 -én kezdi meg a 
Legényegylet kulturdélutánjait, me
lyekre szeretettel várja kedves ven
dégeit. A közismert, kiváló müked
velő gárda Gyöngyvirágos huszárcsá
kó c. operettje fogja kellemessé ten
ni hallgatói számára az értékes előa
dásokat, melyek délután L;z 5 óra
kor kezdődnek. 

A hitéleti Kurzua első elő
adása pom pá san sikerül t. Az el3adó 
Pr.épos Ur fejlegette a természetes 
és tételes törvényt. előadását 
legjobban bizonyítja, hogy hall
gatói a komoly témát min,den fárad-
•'g nélkül hallgatták. Es nagyon 

• 

sokan voltunk. Reméljük, hogy a 
következő csütörtökön Kar,csoayi 
Aladár plébános Ur "Hit és világ
nézet,, dogmalikos tételét ugyan
ennyien hallgatjuk. 

A Karitaaz novemberi teá-
. jának szónoka Duklai László hitta

nár volt, aki azt fejlegette milyen 

nehéz lekötni egy előadásban hallga
tóságunk figyelmét. Bakóné Pintér 
Mancika Urhölgy zongorakiséretével 
Bak6 István énekelt azután magyar 

nótákat. Hatalmas orgánuma, teljes 
átérzéssei interpretált több uj dara
bot as. Gyönyörködve élveztük. 

A Temetöbizottaág no
vember 20-án tartott gyülést 
Makrányi Gyula dr. h. polgármes-

ter elnöklésével a Városházán. Meg
tárgyalták a temetőkkel kapcsolatos 
üdvös teendőket. Elhatározták, hogy 
a középső temetőt bekeritik, az 

összes temetőket kitisztíttatják és a 
temetőkhöz vezető utakat rendbe 
hozzák. A hősök sirjaihoz a teme
tőben utat csinálnak, a mostani há-

ború elesett hőseinek diszsirhelyeket 

hagynak a felsővárosi legalsó teme
tőben. Most miután hatóságilag goD· 
doskodás történik a temetők rendjé
ről, kérjük a hiveket, hogy kedve
seik sirjait nemcsak Mindenszentek 
táján, hanem egész é~ben tartsák 
rendben. 
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November 18-án a Szent 
Bertalan plébánián értekezlet volt 
a Katolikus Énekkar és a Zene
kedvelők Egyesületének együttmü
ködéséről. A teljes megegyezés ör
vendetes eseményeképen Karácsony 
ünnepén zenés mise lesz a Szt. Ber
talan templomban. V ezényel T omits 
György, orgonál Pátzay jános. 
Előadásra kerül Schubert g dur 
miséje. 

Nemzetvédelmi keresztet 
aptak tudomásunk szerint G yön
yö~ön: bori Borhy György, dr . Pu
j Arpád, V ed lik Sándor. {B? . Al
kotmány utca 10.) Medveczky. Já
nos, ifj. Fazekas jó?Sef, Heilnich 
jános, v. Kiss Kálmán, Kiss Lász-
ó, Somogyi István dr. és felesége; 
Balázsovich Béla, Barna Gábor, 
Kis-Benedek Aladár, Cserján Imre, 
Rozáry Aladár, Buday Ferenc, Gyu
lay józsef, Huszár Elemér. 

November 16-án emléke· 
zö est volt. a Szentkorona házban 
Zsufolt teremben hallgattuk Palágyi 
Natália szoc. testvér nagyon megha
tó, mégis vigasztaló, és felemelő 
beszédét: "A mai ember és a más
világ" -immel. 

A Föegyház ~nekkar és 
a Katoliku& Énekkar november 
22-én ünnepelte az egyházi muzsi
ka védószen,tjét, Szent Ceciliát. A 
Főegyházi Enekkara tűzutcai ottho
nában töltötte kellemesen az ünnep· 
napot, a Sze!ltkorona házban pedig 
a Katoliku s Enekkar rendezett ösz
szejövetelt. 

Szivgárdaavatás. A felsó
városi iskol'k Szivgárdáinak ujoncait 
vasárnap, nov 23-án avaták gárdis
tákká a kilenc órai szentmisén. Az 
avatál után a Központi Iskola disz-

Gyöngyö&i Áatoli/eus CCudósitó 

gyülésén Matskássy László igazgat6 
is szólt a lelkes kis gárdistákhoz. 

Hirek Ecsédröl. A lelkes 
és hatásos szónoklatairól GyöngyösöR 
is igen jól ismert Tóth Balázs plé
bánost november t 6-án iktatta be 
uj plébániájába Harkabusz László 
pásztói apátplé~nos. A megerősiló 
főpásztori okmányt Maksa jános, 
szurdokpüspöki plébános-Ecséd szü-
löttje olvasta fel. 

Ecséden a Leven te Leány· 
egylet megalakulását igen lelkes 
hangulat jellemezte. Tóth Balázs 
plébánosnak a magyar nő hi va tását 
fejtegető szavai után Oláh józsef 
levenlefőoktató tanitó beszélt a nők-
nek a háboru esetén különösen fon
tos feladatiról, amikre alaposan elő 
kell készülnünk. Kun Barna, főjegy
ző a leán voknaka modern háztarás-. 
ban betöltendő szerepéről értekezett 
Uagy hatással. A leányok közül 
nyomban nagy számmal jelentkeztek 
leventeszolgálatra. 

A Jótékony Nöegylet Zsi
ga Aladárné pompás vezetése alatt 
és rendezésében igen jó sikerült te
át rendezett nov. 25-én. 

Miltényi Lászlóné eredeti ér
dekességfi, régi kassai Katalin bált 
felelevenitő rádiókonferálásában igen 
hatásosan működtek közre Bakó Ist· 
vánné, Bakó István, Mávai György 
és Zsoldos Kató. 

Köszönetnyilvánitás. 
Felejthetetlen gyermekünk, Pintér 
Bertalan zászlós elhalálozása alkal
mával megmutatkozott résztvevő sze
retért fogadják ismeróseink és ba
rátaink hálás köszönetünket. 

Piotér család. 



Gyöngyösi Ip. és Gazd. Hitelsz. 
•lat az O. K. B. tagja GylaDi•l• 

betéteket már 1 Pengőtól elfog~d 

kéilc•öaöket elöayö• leltételek •ellett 
ayajt. 

Postacsekk Baak~ir6. 

Pehely és vatta paplan 
készitését vállalom 

l Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
mmézeskalácsos és 
viaszgyertyakészitó 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gy6ncyöa, 
Zita királyné u. 6. 

Kováts Gyuláné 
paplankészitö meater 
Kossuth Lajos u 16. 

-~ 
Mi~ött kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

meg flzletemet! 
Kaphatók : gyapju és nyul
azar kalapok minden mi· 

nóaégben! 
Javitások pen to san és 

szakszerOen készalnek ! 

Kriszt Lajos 
Gy6ngy6a, 

Kossuth-u. 10. 

Hun~ária-nyomda nyomtatása, Gyöngyös. Tulajdonos: NiJrinyi Ferenc 
Bérlő: Czober Mihály Felel8s szerkesztő és kiad6: Dr. Bernát Ferenc 

' F efelós nyomJavezető: Czobor Mihály 
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EG Y H A Z ME G Y E l 

l ' l TA.KA.REKPEHZTA.R R. T. 
EGER -GYÖNGYÖSI 
FIÖKIHT~ZETE 

GYÖNGYÖS 
TELEFON: 230. 

Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit 
kölcsönöket vállalkozásokat 6nanciroz, át
utalásokat gyorsan és olcsón teljesit. 
Betételcet könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és a legkedvezőbben kamatoztat. 

Fógel Gyula 

Telefoa: 
388 

6ra•áves, ékszerész és !lát
•zerész. Eteraa, Alpiae, TeD .. , 
Wyler 6rák ececlára•lt6Ja. 

Óra és ••••ivec kiilöale~es-
•igek 

Üvegcslszolások. 

Sze•iivegek recept szeriat t.. 

GyÖJICYÖSÖD 

......... s. 
Uj helyiségben. ,,Gazdakör'' ház. 
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