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KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
/)i V. ÉVF OL Y AM. 3. SZÁM. GyöngyQA, 1942. március hó. 

SEREGSZEMLÉT 
tartottak február hó 1-én a Kat. Legényegylet dísztermében ha
talmas hívósereg előtt a felsóvárosi katolikus egyesületek. A harc
téri jelentések korában olyan felemelő és megható volt öntudatos 
beszámolókat hallgatni csendben, keresztényi alázattal, lsten na
gyobb dicsőségére és a lelkek üdvére végzett sokféle munka 
frontjáróL Most láttuk, hogy csak Gyöngyös felsóvárosában mi
lyen nagymúltú és erős egyesületek működnek, melyek kö1ül nem 
egynek széleskörű tevékenységél csak mo5t ismerhettük meg. Hely
szűke miatt az értékes beszámolókat nem közölhetjük, csupán a 
beszámolót tartott egyesületeket és fontosabb adataikat örökítjük 
meg: 

Sz en t Kereszt Társulat l 64 7-ben alakult a Sz en t Ke
reszt védelmére és tiszteletére. V agyonukból és tagdíjakból az ut
cai kereszteket ápolják. Bes7ámolt: T ak ács Imre. 

Sze nt Tamás Társulat 16 90-ben alak uh. Célja az em
bereknek hivőkké nevelése. 390 tagja van. Beszámolt: T uza 
András 

Sz ü z Mária Társulat 1843-ban alakult a Szűz Anya 
tiszteletének terjesztésére. 24 3 tagja van. Beszámolt: T asi János. 

Rózsafüzér Társulat 185 2-ben alakült a rózsafüzér imád
kozásának terjesztésére. 312 tagja van. Beszámolt: Antal István. 

Szeplötelen Társulat 1904 körül alakult a Szeplótelen 
Anya tiszteletének terjesztésére és megvédésére. Beszámolt: Bog
dánv András. 

. Gyöngyösi Oltáregylet 710 tagja az Oltáriszentség sze
n·tet~nek és imádásának a város lakói közölt terjesztésén fárado
zik. Kifizették a fóten plom négy gyóntatószékét Beszámolt: Hab
liesek józsef. 

Felsővárosi Mária Leányok Társulata 1916-ban ala
kult, hogy önmegszentelodés és apostolkodás utján tagjait előké
szítse jöveodo hivatásukra. Beszámolt: Géczi Ilona. 

Felsővárosi lfjusagi Egyesület 1896-ban ala~ult, hogy 
a serdülő korban lévő ifjúságat hazafias, vallásos hasznos polgá-
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rokká nevelje. Külön székháza van, ahol el6adásokat és tanfolya
mokat tartanak. Beszámolt: Csépány György. 

KALOT -agrárifjosági egyesület azon fáradozik, hogy 
a földmives családok fiait egy táborba gyüjtse, Krisztus szerinti 
emberekké, jó magyarokká, műveltebb és szakért6bb emberekké 
alakítsa. 82 tagja van. Beszámolt: Kozmári László. 

Gyöngyösi Katolikos Legényegylet l 865-ben alakult 
a katolikus iparosság lelki és szellemi kiművelésére. V édnökök 
száma: 400, ifjusági tagok száma: 80. Kulturális el6adásokat és 
szaktanfolyamokat rendez. Beszámolt: Nagy Sándor. 

Katolikos .Dolgozó Leányok Egyesületének Szent
Korona és Boldog Margit Csoportja 1936-ban alakult az 
iparban, kereskedelemben és gyárban dolgozó leányok igazi ka
tolikus feleségekké és jóságos édesanyákká nevelésére. 82 tagja 
van. Beszámolt: Dredor Ilona és Hegedüs Mária. 

F öegyhazi Énekkar l 883-ban alakult a gazdatársadalo'll 
lelkes dalosai közül. Beszámolt: Pátzay jános. 

Gyöngyösi Katolikos Énekkar működésének fénypontja 
volt, hogy néhány évvel ezel6tt megnyerte Kormányzó urunk 
nagydíját Beszámolt: Dr. Libisch Károly. 

Emericana gyöngyösi corporátiójának munkája az 
egyetemi és főiskolai ifjuság anyagi és~)elki támogatására terjedt 
ki. Beszámolt: Stiller Kálm4n. 

Az egymás után pergő beszámolókat Dobó Valéria és 
Kovács László lelkes szavalatai, valamint Kiss Gyula ifjusági szó
nok talpraesett felszólalása s első sorban Prépost urunk buzdító 
szavai fonták össze felejthetetlen szintvallássá. 

-o-
Ezt a távirati stilusban tartott beszámolót nem zárhatjuk 

le anélkül, hogy ennek a nagyon is idószerü és lélekemelő sereg
szerniének örömteljes, illetve elszomoritó tanúságaira ugyanilyen 
röviden rá ne mutassunk. 

Örültünk és katolikus öntudatunk megerősítésére szolgált látni, 
hogy a felsóvárosi hívek az ősök szent hagyományait milyen hű
séggel és buzgalommal ápolják és mennyit dolgoznak a gyakor
lati katoliitus életben. Büszke örömmel láttuk, hogy a föld-és a 
mühely egyszerü munkásai milyen nagyszerü vezetőket termeltek 
ki maguk közül saját társulataik bölcs vezetésére. A hivatásren
dele alapjai a felsóvárosban pompásan kiépültek már, holott az 
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ország más részében még csak ábrándoznak róla reménytelenül. 
Ezek a hivatásrendi alapon kiépített szervezetek lesznek a jövcS 
keresztény Magyarországának legerósebb bástyái. 

Éppen ebből a szempontból elszomorító látvány volt a ka
tolikus értelmiségnek ha nem is tüntető, de észrevehető távol
maradása. Semmiképen sem lehet szemethúnyni afölött, hogy a 
seregszemle közönségsoraiból hiányzott Gyöngyös katolikus intel
ligenciája, de az egyenesen megdöbbentő volt, hogy az Emerica
nál kivéve a munka frontján is gyéren voltak képviselve az in
telligencia urai, asszonyai és leányai. A mai idők pedig nem tűr
nek semlegességet és színtelenséget: színt kell vallani Krisztus 
mellett vagy Krisztus ellen ! • 

Ma annyit bes1élnek Gyöngyös kereszténnyé tételének szük
ségességéről. Igaz teljesen, de ebben a katolikus értelmiségnek kell 
előljárni és egységes trontról dolgozni. 

Seregszemlét láttunk: láttuk, kik dolgoznak és 
nak. Reméljük a legközelebbi seregszemlén azokat 
a~ik - sajnos! - most hiányoztak. 

lsten fizesse meg ! 

kik hiányoz
is ott találjuk, 

(m. gy.) 

A rideg "köszön öm" szót kevésnek találtam azok számára, 
akik felhívásomra készséggel siettek az egyesek és a nemzet leg
nagyobb kincsének a gyermeknek, a gyermek egészségének meg
védésére. Kevés- azok számára, akik nemcsak szóval vallják ma
gukat magyarnak, hanem testtel bizonyítják be, hogy gondoskod
ni akarnak az ezeréves hazánk fennmaradását biztosító ifjú nem
zedék egészségéről. Kevés azoknak a katolikusoknak a száma, 
kiknél a kérő ~zó nem talál süket fülekre, kiknél · mindig akad 
néhány fillér minden nemes szép célra, kiknél a felebaráti sze
retet nem szóvirág, hanem élő valóság. 

lsten fizesse meg azok jóságát, kik adományaikkal lehetövé 
tették, hogy kis tanítványaim már nem állnak, nem térdelnek a 
puszta hideg kövön, hanem a megértés és szeretet gyékényt font 
a talán alig talpalt cipők és a vékony harisnyák s nadrágocs
kák alá. 

"Ma rnár nem is fázunk, tanító bácsi l" hallatszott a hálás 
gyermekhang, amikor először terítették fel a gyékényeket Lám, 
egy kis megértés, egy kis melegség, egy kis áldozatkészség mily 
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hálás talajra talál a gyermeki szívben. Egy kis gyengédségre, egy 
kis gondolkodásra elfelejt mindent, csak szépet, jót lát. Azt hiS2.i, 
hogy nemcsak az 5 tanító bácsi ja, de , mindenki látja az 5 szen
vedését és készséggel siet segítségére. En szerelném hinni, s5t bí
zom is, hogy igy v an s így lesz l 

Ne gondolja azért senki, hogy a gyermek csak mástól vár 
segítséget és nem igyekszik erejét51 telhet5leg segíteni magán. 
Ugy hiszem sok édesapa és édesanya szívét boldog öröm töltötte 
volna el, ha látta volna, mily örömmel ajánlja fel gyermeke 
megtakarított kis pénzét, hogy szorongatja reggelenként a hideg
t51 meggémberedett ujjaiban, a talán édességre kapott pár fillért 
és büszkén jelenti "T ani tó bácsi én is hoztam a sz5nyegre." 
Majd biztató, bátorító szavaimra boldogan, büszkén kérdezi meg: 
"Ugy-e most már lesz szónyeg?" Mit felelhetnék annak a csöpp 
kis embernek, aki mindenét ideadta, kinek szemében ott ragyog 
az áldozat boldog tüze, ki ugy képzeli, hogy az ó pár fillérje 
csodát tehet, s egymaga képes az egész szónyeg elóteremtésére. 

Lesz szónyeg is fiam t Hogyne lenne ! Gyöngyös társadal
ma megmutatta, hogy van szíve, mert egy pár nap alatt össze 
tudta hozni a gyékény árát. De ez csak fél megoldás, hisz mind
nyájan tudjuk, hogy ez ideiglenes, nem tartós. De nem tehettünk 
mást. Sürgósen kellett segíteni. Egy állandó tartós szónyegre van 
szükség, amely sok ideig állja a folyton mozgó kis lábak tiprását, 
a csúszkáló kis térdek súrlását. Erre szükség van, még központi 
fűtés eselén is ! 

Nem hiszem. hogy akadna Gyöngyösön szül5, aki nem si
·etne ebben is segitségünkre, akit nem hatna meg a bízó gyer
'meki hit s aki nem szeretné • a gyermeket ! 

lsten áldja meg az adakozókat gyermekeikben. 
Smolensky Géza. 

*Az adakozók azt kívánták, ho~y nevüket ne tegyük közzé. A 
fenti cikk kifeJezi irántuk érzett hálánkat. Hálásak vagyunk azonban a 
cikk irójának is, aki meleg szívével az akciót elindította és fáradhatat
lanul dolgoz\)lt 1 áldozott maga is, hogy a nemes terv megvalósuljon. 

Szerk. 

-.-
Kaptunk egy lelkes hangú, segíteni vágyásból fakadó leve

let is a "Tanító Bácsi fázom" cikkel kapcsolatban lvanits Imre 
úrtól. Sajnos a mi kis lapunk szűk terjedelme nem engedi meg, 
hogy az értékes, hosszú levelet sorról·sorra leközöljük. E levél is 
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segitséget sürget intézményesen, az adminissztráció és a bürokrácia 
teljes kizárásával els5sorban a lábbeli és ruha nélküli gyermeke
inken, azonkivül a városunkban meginduh Vöröskereszt Bajtársi 
Szaigálat keretében a hadbavonult és hadbavonuló magyar vére
,ink itthonmaradt hozzátartozóin. A "Vöröskereszt Bajtársi Szol
gálat" - Dr. Czinder Károly kir. járásbiró elgondolása - iro
dát tart fenn az Alapitványi Kórházban és ott bárkinek szives 
felvilágositással, tanáccsal, útbaigazítással szolgál. Ezt az intézményt, 
aminek megvalósulását nem lehet elég örömmel köszönteni, olva
sóink figyelmébe, érdeklődésébe és támogatásába ajánljuk. 

Hírek a Kat. Legényegylet életéből. 
Ket egyfelvonásos bohózattal kacagtatta meg a közönséget 

Bakó István főrendező a február 8-i kulturdélutánon. A régi gár
da: Zsákai Manci, Diósdi Aranka, Kalotás és Kocsis derilették 
vidám mosolygásra az Egylet vendégeit. Befejezésül Csillik Tibor 
revűje kápráztatott el bennünket. 

A február 15-i farsangi est volt a Legényegylet és a Bol
<log Margit Leányegylet első nagyszabásu közös rendezése. A 
zsufolásig megtelt nagyterem közönsége egyik ámulatból a másikba 
esett, amikor egy órás műsor moziszerüen pergett le szeme előtt 
káprázatos diszlettel és ruhákkal, hol hajmeresztő akrobata mutat
ványokkal, hol bájos balett láncokkal. Egyszer együtt kacagtak 
a szereplőkkel, máskor a dalok csaltak könnyeket a szemekbe. Talán 
legjobban bámuhuk Kolár Erzsébet emberfeletti munkáját, aminek 
meseszép gyümölcse volt ez az est. Mert nemcsak tanitani tudta 
a szereplőket, hanem lelkes szavaival, biztatásával és főkép pél
dájával lelket öntött beléjük és szárnyat adott lendületüknek. Az 
5 l szereplő közül szabad legyen kiemelni a következők nevét: 
Bokros Manci, Szal ai László, F abrici us Etei, Molnár Irén, T ó th 
Irén, Kovács Magda, Sánta Margit, Megyeri Miklós, Koczka 
Anna, Notter Anna, Kovács Irén, Borosi Etei, Nagy Margit, 
Dobó V ali, Kollmann László, Dellai Mária, Molnár Arany, Sütő 
Klári, Vörös Anna, Szatmári Erzsébet, Niederland Margit, Gyuris 
Mihály, Forgó Irén, Mattyasovszky Imre, Sós Kató, Árvai László 
Horváth Miklós, Kiss G~bi, Erdős István, Bereczky István. A 
két létratáncos: Dredor József és Mazumel Imre, a biciklikeringós; 
Bozóky Árpád, az akrobatikus steppel kitünt Csillik Tibor és 
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végül a két elbájoló gyermek: Kiss Dudus és Csillag Klári. A 
jól végzett munka öröme legyen a legszebb jutalmuk. 

--. 
A Boldog Margit csoport bushagyókeddi legényfogó bálja 

volt talán ez év leghangulatosabb estje. Egy pár óra volt az egész, 
de ez a rövid idő is úgy tünt fel sok fiatal szívnek, mint valami 
csodás, tűnő álom, tiszta örömök, ártatlan kacagások szelid tanúja. 
Azután az éjféli harang, kongása fülünkbe zsongta a nagyböjt 
bünbánó zsolozsmáját. Es akkor megértettük, hogy a mai magyar 
és katolikos ifjuság élete nem lehet gondtalan mulatozás csupán, 
hanem a )Pikünkbe is bele akarunk nézni, hogy megtisztult szívvel 
álljuk meg helyünket a munka, a hősiesség áldozatot kivánó posztján. 
lsten á 1 d ja ! 

"Gyöngyös város a török hódoltság 
idejében" 

címmel értékes, hatalmas történelmi munkával lepte meg váro
sunk társadalmát dezséri Bachó László ny. alezredes, a Ludovika Aka
démia volt tanára, aki Gycngyös multjának~ nagytudású és avatott tollú 
ismerője. E könyve katolikus szempontból is igen fontos, mert. pompás 
képet nyújt abból a forrongó korból, amikor a reformáció elözönlött 
a magyar lelkeken és ennek az ősi katolikus városnak is jelentős ténye
zője lett. A tartalomból ilyen címeket mutatunk be: A ferencrendi 
zárda pusztulása. A reformáció kezdete Gyöngyösön. A ferencrendiek 
ellenállása és üldöztetése. A református egyhazközség megerősödése. 
Villongások az egyházi javak miatt. Gyöngyös templomai. A protes
tánsok sikertelen próbálkozásai a Szent Bertalan templom elfoglalására. 
A ferencesek apostoli munkája. jezsuiták Gyöngyösön. Az utolsó benei 
pálos szerzetes. A gimnázium. A gyöngyösi plebános mint tizedbérlő. 
A református ispotály lerombolása. Vallásos társulatok alakulása. Kato
likus és református elemi és középfokú iskolák. A gimnázium a protes
tánsok birtokában. A gyöngyösi papság a török elvonulása után. Almásy 
plébános egyezsége a protestánsokkaL 

A könyv izléses kiállitásban, a város kiadásában jelent meg. A 
h~talma_s munkát olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

A "Három napo/e" azaz a városunkban ünnepnek számitó szent
ségimádási idő a legszebb vallásos élmény jegyében zajlott le. Ren
geteg enber volt állandóan a templomunkban, különösen azonban az 
"Uraogyala" éneklésekor és a befező körmenet alatt. A körmeneten 
a prépost plebános betegsége miatt - Ulmanek Gyula ny. gimnáziumi 
tanár, vitte az Oltáriszentséget. A triduumos s7.entbeszédeket a vasárnap 
megszenteléséről és a káromkodással szembeni kemény állásfoglalásról 
DukJai László hittanár mondotta. 
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Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia tP.mplomban. Március hó 1.-én 

a hónap első vasárnapja. D. u. 4 órakor az Oltáregylet havi köz
gyülése: este 6 órakor közös iiJlaÓra. Végezzük a 9. imaórát. 6. án 
első péntek - a Menház kápolnájában szentségimádás. Előző nap fél 
3-tól és fél 6-tól gyóntatás. - 15-én, Nemzeti ünnep. Szokásos vasár
napi· rend. - ~6-án Szent józsef ünnepe. Az ünnep nyolcada alatt a 
7 -órai szentmise után litániát végzünk Szent józsef tiszteletére,-22-én
Feketevasárnap, a Kálvária búcsúnapja. A Szent Bertalan templomból 
8-órakor körmenet indul a Kálváriára, ahol szentmise éJ szentbeszéd lesz 
- 23-én, szerdán Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. - -29-én, 
Virágvasárnap, barkaszentelés. körmenet, passióéneklés. -- A nagyböjti 
vasárnapokon d. u. 4-órakor a Szent Bertalan templomban szentbeszéd 
és litánia van jézus szenvedéséről. A szentbeszédeket Darvas Zénó 
káplán mondja. - Nagyböjt minden napján a Kálvárián litániák vannak 
d. u. 5-órakor. -- 8.-án, a hónap második vasárnapján engesztelő áj
tatosság a káromkodás ellen. 

Ferencrendi plébánia. 1. Vasárnap. Nagymise szentségkitétellel. 
D. u. fél 2-kor Keresztúti ájtatosság. Engesztelő imádság a káromkodás 
ellen. Rózsafüzér Társulat havi sorsolása. - 2. Hétfő. Este 6-kor az Urak 
Mária Kongregációjának havi gyűlése a rendház kápolnájában. - 6. 
első péntek. Előző délután és a napján kora reggeltől gyóntatás, - 8. 
7-kor Rózsafüzér Társulat miséje. - 15. 7-kor a III-ik Rend miséje. 
1 O-kor Ünnepélyes mise hazánk sorsának jobbrafordulásáért. D. u. a 
keresztút végeztével lll- rendiek gyűlése. - 19. Szt. józsef ünnepe. 
7 -kor ünnepélyes mise szt. józsef tiszteletére. -- 25. Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepe. -- 27. Fájdalmas Szent Szüz ünnepe. Ünnep
előtt háromnapos ájtatosság a Fájdalmas Anya tiszteletére este 7 -kor 
szent beszéd és litánia. Ünnepen 7-kor ünnepi mise szentbeszéddel. 
Minden órában szent mise a környékbeli búcsúsok szándékaira. t O-kor 
nagy mise szent beszéddel. D. u. 3-kor nagybőjti szt. beszéd és litánia. 
- 29. Virágvasárnap. 10-kor Ünnepélyes barkaszentelés, körmenet, 

nagymase. 

Házasságot kötöttek a Szt. Bertalan templomban febr. hóban: 
Szaka Ferenc és Takács Erzsébet, Kiss jános jenő és Csépány Ilona, 
Szekendi Ferenc és Sántha Margit, Szahadfi István józsef és Tóth 
julianna, l~liczki István és Gréczi Terézia, Gáspár józsef és Mészáros 
Mária, Bujdosó józsef és Gyuris Ilona, Ocskó Gyula jános és Bog

-dány Terézia. 
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Hírek. 
Az Emericana márc. 10.-i gyűlésén 

Dr. Takács józsef, az egri Papnevelő 
intézet lelkiigazgatója tart előadást. 
Dr. Takács József Rómában végezte 
tanulmányait és egyike az egyház
megyénk legL.épzettebb és legkiválóbb 
képességű papjainak. 

.Jl Katoli/eus ./lkció előadás
sorozatait március hónapban újra 
megindítjuk. Az előadások mindig 
csütörtökön délután fl órakor kez
dődnek. Vendégeket, érdeklődöket 
mindig szívesen látunk. Az első elő
adás március 5.-én, délután 6 óra
kor lesz. Előadó Duklai László: 
Élő hit a házasságban, címmel. Már
cius 19.-én délután 6 órakor 
Monostory Adorján: lsten a család
ban címmel. 

Dolgozó Lányok Szentkorona 
Csoportja március 8.-án lelkigyakor
latokat kezd. Az elmélkedéseket 
P. Horváth Asztrik a ferences teo
lógusok lelki igazgatója adja. 

Küzdelem a káromkodás ellen. 
Az utcamegbizottak február 22.-én 
gyűlésre jöttek össze Itt kapták meg 
a Katolikus Akció által kibocsájtott 
röpiratokat, miket eljuttattak utcájuk 
katolikusaihoz. A röpiratok a vasár
nap fokozottabb megszentelésére s a 
káromkodás sátáni bűne elleni harc
ra buzdítanak. 

Fejérváryné-intézetben március 
12-én d. u. 6 Órakor kezdődik és 16.
án · reggel fejeződik be a Mária
Ryermekek szokásos évi lelkigyakor
lata,melyre elvárjuk az asszony Má
ria-gyermekeket is. A beszédeket 
lazarista missiós atya tartja. 

A Mária Valéria intézel Mária 
Társulata febr. 2.-án a Kat-Legény
egyletben jól sikerűlt jótékonycélú 
szinelőadást tartott. Bldskó Mária 

"Isten kardja" című békedarabját: 
adták elő, melyben a népek béke 
utáni vágya szép kifejezést nyert. 
Majd néhány farsangi bohózattal 
kacagtatták meg a szép számmal 
megjelent vendégeket. 

A Mária Valéria intézel Leány
köre febr. hó 15-én a Kioszk nagy
termében műsoros tea-estélyt rende-
zett. Ötletes műsorszámaikkal elve
zették hallgatóikat az orosz hóme
zőkre, Budapestre, szinházba, ope
rába, falusi bíró udvarába. Bécsiek 
keringője, tengerészek táncos jókedve, 
cigány asszony remek tánca 1 végül 
a magyar lány ropogos lépése kacag
tatta a szép számmal me~jelent kö
zönséget. - Előadásukkal szokás 
szerint szép sikert arattak. 

A Karitász február havi nagv jó
tevője, bőkezűségével Szabó Gyu
láné úrnő volt. 

. .Jl Katolikus és a Főegyházi 
Enekkar februári hangversenye. 
Február 2.-án, Gyertyaszentelő ünne
pén igen nagyszámu közönség előtt 

tartotta meg a Főegyházi Énekkar 
szokásos feruár 2.-iki hangversenyél 
a "Kioszk" nagytermében. 
Duklai László hittanár mondta el 
szép bevezető szavait. A műsor 
alapját az énekkari számok tették. 

Két kis szindarab és egy 
fővárosi artista produkciója gazda
gitotta a kitőnően sikerült műsort. 
Február 1-t-én a Szent Bertalan fő
templom másík énekkara a kormány-
zói dijas Katolikus Énekkor lépett 
a oa~yszámu és előkelő hallgatói elé 
szintén a "Kioszk" -han. Nagyhatású 
beszédet mondott Simon Sántlor 
hittanár. Igen értékesen konferált 
Miltényi Lász.lóné. 



Gyöngyösi 
Iparosok és Gazdák .Hitels~öv. 
~aint az ~· K. H. lacja Gyöa~yisöa 

betéteket már 1 Pengőtől elfogad 

kölcsöniket előnyös leltételek mellett 

nyujt. 

Postacsekk Baakciró 

Pehely és vatta paplan 
készítését vállalom 

Kováts Gyuláné 
paplankéazitö meater 
Kossuth Lajos u 16. 

---------- ------------

Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos és 
viaszgyertyakészitő 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

Mielött kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

meg aztetemet! 
Kaphatók : gyapju és nyul
szőr kalapok minden mi

nőségben! 

Javitások pont'osan és 
szakszeriien készülnek ! 

Kriszt La i os 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10. 

Hult@ária-nyomda nyomtatása, Gyön~yös. Tulajdonos: Nigrinyi Ferenc 
Bérlő: Czobor Mihály FeleliSs szerkesztő és kiadó: Dr. Bernát Ferenc 

F'elelős riyomJavezetó : Czobor Mihál y 
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TAKAREKPENZTAR R. T. 
EGE R ~ GY0NGYÖSI 
FIOKINTÉZETE 

GYÖNGYÖS 
TELEFON: 230. 

Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit 
kölcsönöket vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan és olcsón teljesit. 
Betéteket könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és a legkedvez5bben kamatoztat. 

FÓGEL GYULA 
óraműves, ékszerész és lát
szerész. Eteraa, Alpiae, Tellas, 
Wyler órák eeyedárasitója. 

Telefon= 
388 

Óra és szemüveg külöaleces-
ségek 

•• 
Uvegcsiszolások. 

Sze•Üvc;«ek recept szeriat is. 

Ba.-.-tél' a. 
Uj helyiségben. G d k .. ''h, ,, az a or az. 
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