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A sz t. Bertalan plebinla lstentiszteleti rendje : : -· 
l. A Sat. Bertalan templomban: 

. V a a A r- 6& u n n e p n a p o k o n szentmisék vannak: 6 óra
kor (azenJbeazéddel) 8 órakor diikmlle azt-beazéd, 9-kor naeJ
•iu szentbtaz6ddel, és· t 1-kor. D. u. 3 órakor Veaperia, keresz- . 
te16a, temetés, Oyóntatés 6 órától 10 óréig. 
· Ko z n a p ok o n: misék 6, 1/t8 61 8 órakor. Misék 

alatt gyóntatás. Vasirnapokon és Dnnepei6Ui napon este 6· kor 
lilinia, alatta gyóntatás. Köznapokon 1/a3·kor keresztelés, ava
t4s, 3· kor temetés. 

2. Szent Erzsébet templomban: Vasár- és Onnepnap 1/s9-kor 
diákmise exbortatióval. 1/, 11-kor levente- mise. 

Kórbizi kápolnában sztmise minden reggel 1/s6·kor. 
4. Pej6rváryné Intézet kápolnájában. Koznap 1/, 7·kor 
ö. Menhiz Kápolnájában 
Minden kedden és pénteken 3/47-kor minden els6 pénteken 

egésznapos szentségi!lládás. 
6. MátrafDreden. 
Minden hónap második és negyedik vasárnapjén d. e. 10 őra

kor; továbbá minden csUtörtOkon (tanítási id6 alatt) fél 8·kor. 
Oyónás misék előtt és útán. 

7. Horthy M. Szanatórium kipolnéjiban. 
Vasár- és ünnepnap 8- és fél 11-kor. Köznap 7 órakor. 

8. Ké kestet61 kipolniban. 
Vasár· és ünnepnapokon májustól októberig és téli sportsze

zonban 1 t-kor. 
9. Honvédtiszti DdDI6ben. Vasár és Qnnepnap 8- kor. 

A szt. ferencrendi plebánia istentiszteleti readje: 
Vasár .. és Donepoapi rend: reggel 6 órakor orgonéa sz. mfae 

11. beszéddel; 8 órakor Iskolások sz. miséje, melyaek v•eztével 
rGvid oktatás az iskolás nOvend6kekhez; 9 órakor plébániai naay
•iae sz. beszéddel; ll órakor csendes, vagy orgonás mise. Oy6n
tatis regael 6 órától állandóan l Délután3 órakor litánia. 

KOznapi rend : reg1e1 6 órakor orgonás az. miae, ezeaki
dl fél· 7, 7 és fél-8 órakor vannak misék. Oyóntatás reggel 6 
6rát61 l . Vaair és Unnepel6tti napoa eate 6 órakor litánia, ugyan
atkor IJ6ntatás is van. Temet6sek : (sz. Oyargy napig:) kGzna
IOkOn d61ut4n 3 órakor, vaaar 6s U~anepoaPQkon a 3 órai lilinia 
ldtn v6geztetnek. 
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Az i~azság győzelrne . 
..leniZ~;alcln cgéröl izzó fénnyel szórja perzselő su

·~·;r:Iit ~ forró nyári Nap. Most legtüzesebb az arca, 
épen d~~i \·an J\'lo~olyog a kék Ég, mintha nem látná 
dZI ,1z é~beki~'dtó kegyetlenséget, mellyel a zsidók 
,:·p€:'1 n1osl ;:llitanak fel három !<eresztet a Golgota or
n!;;r~. 1\Lnden kereszten egy-egy ember halálos lázban 
(~~~\''~·:. ·-~yö~n~hnr.s kínok között vívja végső tusáját. -
Eitor.-:::!t ~ucuhrr·l a kikerülhetetlen halál ijesztően néz 
1e ~1 hr:>re~zt alatt álló csufondáros tömegre. Szemük 
lán·2ok han ~g. arculiról a gyötrelemtől kisajtolt véres 
könny~k sürü nehéz cseppekben hullanak a poros, 
pi.;; t. kos köves talajra. Két gonosztevő közt haldoklik 
;i>: 1 ''Í en Fi;~ ' Az ordítozó vad tötneg istenkáromló lár
m~ j ;:l t c"R k n éh a töri á t Ineggyötört szivéböl fölszakadó 
f~":lel rnetcs, kin os halálhörgése. A csőcselék örült röhej
i·-~1 fo.~adja d MegvLiltó utolsó sóhajait Gunyolódva ki
abáliák : no, ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztröl! 
In;isol.· at n1egsza Ladi t ott, ö u n1agat nem tudja megszaba
ddani ! Ilyen részvéttel haldokló mellett még nem 
vírasztottak ! 



Hálátlan vtlág ! Megölöd azt az embert, aki halot
taidat feltámasztotta, leköpöd azt, aki az özvegyek, ár
vák könnyeit letörölte, átszögezed azokat a kezeket, 
melyek átölelték gyermekeidet, átkozed azt, aki imád
kozni és szeretni tanított, keresztre hureclod azt, aki 
a vakok, bénák, nyomorultak, bélpoklosok százait gyó
gyitotta meg. Ecettel, epével gyötröd azt, aki életét, 
testét, vérét adta neked ! Átdöföd a szivét annak, aki 
az irgalmasság cselekedeteire kioktatott aki a pusztá
ban ötezer embert jóltartott, aki a szegényeket vigasz
talta, bünösöket n1egnyugtatta és akiről még ellenségei 
is azt mondták : ily sz épen ember n1ég ~ sohasen1 be
szélt ! 

Mintha a Föld sem bírná már e rut hálátlanságot, 
fájdalmában hosszu, tompa morajjal megvonaglik, a 
templom kárpitja is ketté szakad. A Nap sem birja 
nézni tovább e szomoru haláltusát, eltakarja arcát, el
sötétedik. Az Ég szomoru sötétje lett Krisztus gyászfá
tyolos szemfedöje. Csönd, néma, döbbenetes csönd bo
rult a Golgota ormára, csak Krisztus utolsó imája hal
latszik : Atyám, bocsáss meg nekik. Azután - meg
halt ... Sírba tették, zárókövét lepecsételték. 

A farizeusok megelégedetten, nyugodtan álmodtak 
a Golgota nagy halottjáról, mert megszabadultak a 
nép barátjától, a prófétától, aki isteni szemmel be lá
tott álnok szivük rejtekébe s gonoszságaikat elítélte. 
Nincs már kitől félni többé, nincs már ki szemökbe 
mondja ismét : jajj nektek farizeusok ! Mégis csak ök 
voltak a hatalmasabbak, mert a hires Isten-Fia pihen 
a sir ölén! 

Hej farizeusok, korai lesz az öröm ! 

Nézzétek csak, a katonák a sirtól elfutottak, an· 
gyalok állnak őrt helyettük, a sir íires, Krisztus élve 
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itt jár a földön, nem halott, kit annak véltetek l K.riaz
tus önerejéböJ feltámadt. mert valóban Isten-Fia volt ! 

Örömre vált a bánat, diadalra a nagypénteki 
gyász! 

Krisztus keresztutja legyen a n1i vigaszunk, hus
véti diadala legyen a mi reményünk. És akik ártatla
nul szenvednek, vagy járnak Golgotát, bizzanak abban, 
hogy lsten nern engedi meg a hamisság végső gyözel
mét, lesz isteni igazságszolgá1tatás ! Lesz az egyes em
berek és lesz az egyes nemzetek életében. Ezért -
bár nehéz a mi sorsunk, Kálváriajárás nemzetünk 
élete, mégsem csüggedünk! És ha szomoru, megtört 
lélekkel énekeljük is, hogy 

"Lehullott a esiilag fényes magyar égről, 
Földönfutó koldus lett a magyar népből. 
Könnyek árja mossa hajdan derült orcád, 
Szegény Magyarország, koldus Magyarországi" 

Mi azért mégsem csüggedünk és gyermekeinket 
egetfeszítő hittel tanitjuk imádkozni : 

,, Törjön imádságod, szálljon a magasba, 
Hogy az Ég a hazát adja vissza ujra. 
Hazám, hazám, hazám, felderül még orcád. 
Lesz még Magyarország, boldog Magyarországi" 

Mi hisszük, keresztutat járó hittel hisszük, hogy 
abból a sírból, nlit a nemzetek gyülölete ásott né
pünknek, lesz még feltámadás ! Lesz még a magyar
nak alleluj:is boldog ünnepe ! (H.) 

Könyv, papír, írószer és kegytárgyak 
legmegbíl.IUtóbb árQatl a Kat. Kultu r házban 
szerelht!tö b.:. Pdp-Me'chil.!d.!~ u c:t. B.uá:ok te~nj)lo:na mellelt, 
---.....--~-==:--=-=--···.,..._"'7':.-=. ...... ----. •.• :z-- iz rciim ·==. .. ~ ...... -:--=~~~ 
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A Magyar Szentkorona Gyöngyösön. 
a Szentkorona-házban. 

(Foly ta tás) 

A 19-ik század elsö éveiból szárma7ó irásokból i~vek
szem összeállitani a Szentkorona 1809- ik i ~yön~vösi tartó z· 
kodásának hiteles történetét. S mig kutatva lapozgatarn esti 
mallányomban a régi könyveket, tiszteletteljes meghatódott
sáll lopódzik a szivembe az elmult idők nagy eseméayének 
visszaidézésekor. Lassanként elmarad mellőlem a mai idők 
eszmevilága s gondolathan a ré51i Gyöngyös köves utcáin iá· 
rok keresve .,Eö Excelljának, a ~\. · Almássy Páli Ur érd. 
Hazánk fiánRk" házát, ahol a MaJ!yar Szentkorona napoki~ 
nyugodott a gyöngyösiek nagy boldo~ságára ... 

Az elsárgult lapok halkan lehelik felém a ré~ letünt 
korszak ódon, de tiszteletreméltó ~ondolatvilágát, kiizdelmeit, 
erőfeszítéseit, az akkori magyarak eg és?. Je lk ü ic tÉ> t. 

Tisztelet a derék ősöknek, akik határialanu1 tudtak lel
kesedni mindenért, ami magyar volt s amiért nekünk is, mél
tatlan utódoknak lelkesednünk és áldozr.unk lH~:I ... ! 

De a ré~i dokumentumok mellett ujabb IH:letüek is ren· 
delkezésemre állanal<, hoJ!y hü krónikása lehessek Gyön~yös 
város nagy eseményének. 

A Szentkoronát Budáról 1809. junius 14 én szállitották 
EQer városába, ahol 97 napig il r i zte tett és ~z~ p tem he r 21- én 
indult el Egerből a Szentkoronát öt zö strázsa, ho~v a Szent
koronát - GyönQyöst is utiába cjtve - visszakisérje szék
helyére. 

Miután a (!yóri csata, mely miatt a S1.entkoronát bi7.!o
sabb helyre kellett vinni. iunius 14 i·n voii, a df-dumokat he
lyesnek kell elfogadnunk. Tényként meJ;!állapithatjuk tehát, 
hoJly a Szentkoronát szeptember 21· én hozták Gvön~yösre a 
koronaörök Ünnepséget nem rendezett él \'áros. ami termé
szetes, hiszen a hábotu akkor dult le~iohban, s az idök nem 
voltak alkalmasak ünneplésre. 

A Szentkoronát és kiséröit a város vezetösél!ének intéz· 
kt-désére Gyöngyös város Jeemonurnentálisabh . és l~JZsz~hh 
épületéhen, Qr•f Ala.ássy P'l házában kelyezték el. A hiza( 
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már történelmi patinája is predesztinálla arra, lu.lfiY a Szeot
korona falai között őriztessék. 

Gróf Almássy Pál na~v szerepet játszott MaQyarorsz'Q 
közéletében, Kamarás, táblabiró, fiumei kormányzó, aradi 
főispán, koronaőr volt. Meghalt Gyöngyösön, URyanitt temet· 
ték el. 

Kozmáry János gróf Almássy Pál unokájától vásároita 
meg a házat, aki 1848· ban a képviselöház elnöke volt. A 
szahadsá~harc idején várfo~ságban volt, majd halálra ítélte
tett. A vétel a Kozmáryak birtokában ma is meglévő szerz6-
dés szerint 1873 ban jött létre és a vételár 60.000 forint volt. 

A Szentkorona és kísérete tehát méltó helyen kapett 
szállást az elökelö Almássy gróf pompás palotájában. 

A Kozmáry csttládtól a házat a Han~ya vP.tte meg s 
1934. október 30-án a jó Isten segitségével és katolikus test
véreink eléggé nem méltatható támogatásával Egyházközsé
günk Vezetőségének fáradhatatlan munkásságát a legörVP.D· 
detesebb siker koronázta: a nagyértékü és dicsómultu épü
let E~yh37.köz5é2ünk tulajdonába ment át, hogy szilárd alapja 
és támasza legyen kato:ikus hitéletünk tovább fejlödésének. 

A Szentkoronát az erkélyteremben helyezték el, hol a 
remekmüvü, barokk stilusu erkély és kapu, nemkülönben 
a pompás egvenruháju koronaörök diszőrsége által méltó ke
retet kapott. 

A Szentkorona két hetes itt tartózkodásáok mély, szim· 
bolikus jelentősége, valamint a tiszteletet paraucsoló küla6· 
s~gek feledhetetlen emléket ha~ytak a hazafias gyöngyösi la
kosság lelkében. 

Mert a háboru szomoru következményeiből Gyöngyös 
is hatalmasJn kivette a részét, hiszen királyaink nagyon jól 
tudták azt, hogy Gyöngyös a magyar városok közölt mindig 
elöljárt a közteherviselé si. képességben. Ivlé~ a nem~si felke· 
lés előtt kötelezték Gyöngyöst kórház ft?lállitására, s gondos
kodnia kellett a városnak természetesen a kórház felszerelé
séről is. A sebesültek szinte elözönlötték a várost, ugyany· 
nvira. hogy a bategek további beszállításának megs1üntetése 
végett deputáció is ment Budára. A sok sebesült között ki· 
ütött az éhhalál. __ A város lakossága na2y rettE»~ésben 
volt a s~örnyü járvány miatt. A ren~et~g halottat 40 -50-ével 



temették közös sírba. Az összes iskoJákat ]efoJ!lalt~k ujabb 
kórházak számára. 

A Rzenvedö város nem tartotta illőnek ezekben az 
idökben ünnepet ülni, mert a Szentkorona nem mint vendé~ 
jött hozzánk, hanem mint bujdosó szent ki11csünk, 

Az itt tartózkodás tartamát illetőle~ több verzió volt, 
de a gyön~yösi levéltári je~yzökönyvek minden kétsé~et kj. 
zárólag bizonyítják, hogy a Szentkorona október 5-i~ volt 
GyönJiyösön. 

Nézzünk a sok jegyzőkönyv közül egyet, amely erre 
vonatkozik: "Anno 809. Die 23 Septembris Cclebrata est 
Sessio Senatorialis O cea sion e C u jus : Referált a Ore. Biró N. 
Mórocz Mihály Ur, ho~y mostan hozzánk bé hozatott Szent 
Koronát őrzö Strázsa 59 emberükhöl álló Katonának a Szük
séges és meg· kivánta tó kenyér portiokat az N. város Entsi 
pusztáján termett buzájából Ns Kováts F erencz ur Sültessen 
a Pékekkel. ha pedig in natura ki venné Ruzául Fő Kapitá. 
nyok, ugy adasson ki, determináltatott", 

E szerint tehát mé~ szeptember 23- áu itt volt a 
5zentkorona. Az akkori törvények sz;_~rint a Striizsa-kato
aák élelmezési költségeit a lakosság iar tozott vis~;." ln i, aho) a 
Szentkorona és őrei tartózkodtak. A ie~yzbL(;nyv bizonyitja, 
hogy 23-án még nemcsak hogy itt voll, haneJa még több na· 
piQ itt is maradt, mert ellenkezt) esetben nem k~llett volna a 
Dapokra elegendó élelemről ~ondoskodni. 

Egy másik jegyzőkönyv bizonyitja hogy a Sz,:ntkorona 
méQ október havában is Gyöng·vö~ön V<;:t : ".\ su'nt Koro· 
nát őrzö 56 közvitézek kenyérheli Cor~lpentiáiokat ezen fo· 
lyó holnapnak meJ! ve~yen De sz l·; a Imre Ur o:· x cassa Cont
ributiana ti fiuide ahhól ki is síittc:~-scn" 

UJ1yancsak októberi jegyz.ői\ünv v u kl_)vetkezii: ., I l~y a 
Szent Korona őrzésére rendelt Kí.donákn~k Számokra ex 
Domestica adatott buzának, mdly té~zen 37 és fél l<ilo 
Deszka Imre Ur fizessen ki per ft ó sz[•.mitván kilajál 225 
frt determináltatott, minthogy a Bellicanak azol<al megtéri
teni kelletik a Nat uráli? knak AL'cepta tiója v~gelt ... 

Megdönthetetlen bizonyilekok ezek a1.on :lllit:ísokkal 
szemben, amelyek szerint a S7~ntkorona csttk PflY éjjPl lett 
Vt)IDa Gy~n~yösön. Ha e~y ~ijel tart0zkcdott yoJna a Szent-
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korona Gyön~yösön, nem kellett volna nagy elödeinknek há
romszor is tanácsülést tartani s föle$;! az eQynapi itt tartóz
kodás nem jelentett "'olna akkora terhet a J!vöngyösi Jakos· 
sá~nak. 

Napóleon diadalmas hadai folytatták e közben e1öny0 • 

mulásukat, ugyhoJ!y Ferenc császár kénytelen meszkötni ok· 
tó ber 15· én a bécsi békét. 

S mikor a közeledő békekötést már sejteni lehetett, a 
Szentkoronát örzöi visszaszállítják Budára. Pontos dátumot 
nem lehet lelni erre nézve, de a közben történt nagy esemé· 
nyek igazolják feJtevésiinket 

Október elején tehát, a Szentkorona elindult vissza ósj 
székhelyére, örök, dicsö emléket hagyva ajándékul Gyöngyös 
város hazafias poll!árságának, 

, . , S azóta Nagykincsünk Budán őriztetik s hó kiván· 
sáJ.!unk, ho.gy nyugalma örök idökil1 zavartalan legyen. 

Kérjiik a jó Istent, adjon a magyar nemzetnek békés 
időket, hogy na~y vesztesé~eit pótolni tudja, hogy erót gyüjt· 
hesscn el ra bolt ja va inak visszaszerzésére. 

lv\ert bidalom, a Szentkorona javai mes!raboltattak ! 
Ezeresztendős hazánk nagy részén aiantas népek uraskodnak 
s magyar testvéreink milliói nyögnek ide~en járom alatt. 

Na Q v a n1egpróbáitatás jó Istenünk, mellyel meglátogat
tlll minket. De mi törhet~th::nüi bizunk Benned Uram! 

i'·\a~asztos ajándékodnak, a Szentkoronának büvereie• 
gk,ri;qiinak sugarai behatoJnak minden ma~yar szivébe, hogy 
erilt adjon a nE:héz magyar sors elviselésére s reményt nyujt· 
son l!~Y jobb jövő kivi,..·ására. 

Tántoríthatatlanul hisLünk abban, ho~y Isteni kegyelmed 
mEJ,!hnzza számunl<ra a boldo~ságot. a könny helyett a mo
solyt. ~ ioitogató keserii~é~ helyett az eiégerlett derül, ame .. 
lyet a mal!yar nemzet sok szenvedésével már méltán kiérde
melt! (K. J.) 

l Vé,e) ................ ~~ 
-- - ·~ 

Szölövesszök, gyümölcsfák, éi~ összes beváll jobb 
f ·j okba n előnyös áron 

SZ a b ó lJ y U l a ')ZŐ l Ö te) e p~ n, ~arnszgzbeszerezhetö. 
Gyöngyös. 

·• • "":· ~ ~. ~ • ........ •·• - ..;,,,.... ___ ..;.._ ...... ._, _..,._ • .,."...,..,,..._~ •• ""'t!r:"'!". -. ~:;; ~-.-!!Öl_ ·a!"i!!#~i9i ;;; 9ü "ti .~-sö.jo-i .Pi oiliis ~~, =~·aiiiPil· alil·a~i 'liil:"is,.üsliioü' llijl:ii !Itt úilliu'•s' sPii· :i 
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l Hírek 

Koszter-atya a gyönfyÖsi llimnáziumban. Az orszá.t 
ifjusága a fenti néven ismeri dr. Koszterszitz József ~oproni 
szt. Imre· kollégiumi igazgatót. Március végén ö tartotta ~im
u6ziumunkban az ifjuság lelkigyakorlatát. Kedves l: ö zvetlen 
modorával mÁr az első napon megnyerte fiaink barátságát. 
A lelkiQyakorJat sikere ezzel meg volt alapozva. A fiuk mind
véQi~ igen nagy odaadással hallgatták az atya közvetlen, 
barátságos, szerelettől átfütött cseve$.!ését. Az apróbb embe
rek közül az eQyik nem is mulasztotta el, hogy véleményé
r61 az atyát ne tájékoztassa ; a lelkigyakorlat végén fell<e· 
reste és nagy komolysággal kijelentette: n1eg voltam az, 
atyával eléQedve! 

Két este szül6k részére is tartott konferencia- beszéde
ket. Ezeknek a beszédeknek i~en nagy értéket adott az a 
Qazdag tapasztalat, amit Koszter-atya oly sok éven át a 
iY•rmekek nevelése terén szerzett. Sok szülő nagy meg 
nyugvással hallgatta, hogy serdülő gyermekeiknél jelentkező 
modortalansáQok, a velük szemben tanusitott tapintatlansá
Qok nem a szerelellenségnek a jelei, hanem a fejlődő éltd
nek tünetei, me~yek gondos neveléssel mind h~lycs irán\·ba 
terelhetök. Ez csak egy példa a számtalan sok jó tanács l<Ö· 
zül, melyet Koszter-atya a szigoru apuskák és a mindent el
néző gy6aQe mamuskák szives figyelmébe ajánlott. 

A lelkigyakorlat végén dr. Csengő Nándor ~imnáziumi 
i•azQató mondott köszönetet Koizter-atyának fi1radtságáért, 
kedves szép beszédeiért. Köszönö szavait azzal a kéréss~l 
zárva, hogy a jövöben is látogasson rneg bennünkt!t. Koszter 
atya meQiiérte, hogy jövőre szivesen tart a felnőtteknek iel· 
kiiyakorlatot. Örömmel várjuk l 

Primif:ia. Gyümölcsoltó B. A, ünnepén a 9 órakor me2· 
· konduló haranQszó zen~ve bon~va hicdette A ~yl.>n.gyüs:eknek 

ama naQy keQyelmet, mellyel a Gondvíselés nH:·~aj:índékozta 
ft. Grébecz Lajos csanáde~yházme~yei ujmisés áldozópapot, 
aki a ferencesek templomában lép~tt először oltárhoz. - A 
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kolostorból elindwló fehér karinges menetet fehér szivii kis
lányok várták virá~gal és égő ávertyákkal. Az ujmisés elér
zékenvülve ki)szönte meá a váratlan üdvözléseket és hálája 
jeléül áldását adta rájuk. Az ünnepélyes "Veni Sancte" után 
me~,kezd{idött a Sl. mise. Az ujmisést ft, P. Sinkavics Fri
gyes sze!!edi h. zárdttfönök vezette oltárhoz, aki nagybátyja 
az ünn~peitnek. A szl'1noki tisztet ft. Guba Pál piarista tanár 
töltötte he, aki a sz. Szüzról, majd arról a tiszteletréU be· 
szélt, mellyel a hiveknek adózniok kell az Isten felszentelt he· 
lyettesei iránt. Háiatelt szivvel köszönte meg az isteni Gond· 
viselésnek, hogy tanácsaival, irányitásával az ujntisés szemé
lyében immár a 73. ifiul se~ithette az oltárhoz. Az ifju pa
pot pedi~ buzdította, hogy a jövendő megpróbáltatások idejéa 
legyen nagylelkü és áldozatos ne tántorodjék meg eQy pilla
natra sem, n1ert az Ur az ő öröksége mindörökre... A fe
rences tbeo!ogusok assistálásukkal, az alsóvárosi énekkar ma
gasztos éne~~ekkel ernelte az ünnep fényét, melynek véQezté
vel az ujmisés hála te H szivvel intonált "Te Deum"· ot s kö
szönte meg a Ma~asságbelinek na~y kegyelmét. VéQül els6 
áldásában részesit~tte a na~yszámhan összegyült s érette buz
gón imádkozi) jólelkü hiveket ... 

Imádsá~os óhajunk, hogy az első miséjében feJhangzott 
"Gloria"' soha ne csituljon el Krisztus uj felkentjének lelké
b~ n örökre h;rdetve annak jóságát és irQalmas szeretetét 
"Aki rátekintett szolg{Jja kicsinységére" és meghivta a lelkek 
me~mentésének nagy muokájára ... 

Iskolai ünnepély. A ~yöngyöspüspöki elemi nfpiskolá· 
ban szépen sikerölt ünnepély keretében tartották március 
idusát. A növendékek szavalatokkal és énekszámokkal sze· 
repeltt~k no~yon kedv>.?~~n. Alkalmi oktatást Sike Miklóe kán
tortanító adott. 

LelkiJiyakorlatok. Az alsóvárosi ferences templomban 
m1sheh-ütt jclí'ett napokon _ tartandó nöi és férfi lelki· 

i!vakor!ait,kra kü!i)n f~lhi"iuk a jó hivek figyelmét. NaQyböjt
hcn. a komoly mflgabaszálJás idejében vaf;!yunk. Isten végte
irgalmának és rnlgbocsájtó szeretetének napjai ezek. Telitsük 
leikünket az Ur által bóvan felkínált ke.tyelmekkel! M6lst kü-
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lönösen csendüljenek lelkünkbe Jé1us szavai : "~\H használ 
az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pe
dig kárát vallja?" Hiába törtetsz minden eröddel a földiek 
után, ha lelkeddel nem gondolsz, örökre elvesztél . o • Másutt 
ismét azt mondja az Ur: "Mit adhat az ember váltsá~ul lel· 
kéért? !" s a válasszal adós maradt, jelezni akarván ezze) a 
lélek felbecsülhetetlen értékét. Ugye mennyire J!ondját vise· 
led testednek, tisztagatod jószágaidat, óvod a férgektől s 
egyéb betegségektól terményeidet s csak lelkeddel nem ~on
dolnál, csak ennek az örök értéknek mef!meotése kerülné el 
fi~yelmedet ? ! .. o 

Ne akarel éS%re nem venni és ne akard eitaszitaní magad
tól a könyörülő Krisztus kezét! Ne nézz érzékett(n közönnyeJ 
at éretted stenvedő, Istenemberre! Találkozzunk t( hát mindany· 
nyian at Ur kereutjének tövében ! Fent és lent egyaránt szük · 
séges a bűnbánat szelleme o • o "T érjetek hozzám és én hozzátok 
térek!" mondja az Ur. Előkelő szaionok és szegényes kunyhók 
lakóijöjjetek bünbánatra!!! Ninive lakóinak a bünbánat szd· 
lemejstereJte meg Isten kegyelmét. A mi küzddmekket teli nyo· 
morusieos helyzetünkből is csak: egy biztos kiut vezet : a bün· 
bánat ! 

, . 
Athelyezések. Az Euek:föpásztor az egri Egyhatmegye 

területén nagy uemélvi változás( rcnudt el. Ezckböl itt közöljük 
atoknak a aeveit, akik Gyöngyössel valamilyen kapcsolatban 
voltak: Király Alajos; Novaj ra. le!késznek, Tóth Antal Gyön
gyöste káplán nak, Horváth István Gestterédre lelké·5zhelye t t esnek, 
Juháu József .Niregyházára káplánn"k, Ludányi T a más Borsod· 
nádasdra lelkéstnek, Csáuti Gyula lVIiskolera hitoktatónak·. Bern o~ 
lák Mátt Napkorra lelkésznek, Fabrictius J.it1os J~iszapátiba káp
linnak, Kató .. Ottó Vencsellóre káplánnak helvettetett at. 

Szentévi ájtatossá~ok. A:, ÜJvozitó halálának H-lOU. é.v
forclulója alkalmából Öszentsége XI. Pius pápa az egész keresztroy 
világ :Stámára :a mult év husvétjától k~zdve ~z év husvét nyof
cacláig, aza:, _Fchétvasárnapig_,Szentévet hirdetett. Akik a;.; élöirt 
fölt~teleket teljesitik teljes bucsuban ré~zesülnt:k. A Sztnt.tv ünne
pélyes befejeztse a Szüzanya hirls bucsujáróhdyén Loutdcsben 
lesc FchérYasárnap, amik,.,r az eaés% viiagon nagy ünnepségek 
lr6a6tt fcj•*6dik be a Stentév. 
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A.prilis hó. 

S%ent Bertalan plebánia. 
4. Csütörrökön d· u, 2 kor iskolásgyermekek gyóntatása els6 

péntekre, 
5. A hónap első péntekje. A reggeli és délelötti órákban 

gyóntatás, Reggel 6-kor jézus Szive imádására Szentséges nagy• 
mise. A városi menhAz kápolnájában reggel 7 órakor Szeniséges 
mise, utána egész nap szentségimádás. Este fél 7·kor jézus Szive 
litánia, S2.entségbetétel. 

6. Szombat. Reggel 6 óraker a Rózsafüzér Társulat Szeni
miséje az élő tagokér l. D· u. 5 t öl a Kálvárián gyónt~tás, . 

7. Feketevasárnap. Regge~ 6-kor a Sze nt Kereszt Társulat, 
fél 7- kor pedig az Ortáregylet szenimiséje lesz. 

8 órakor indul a bucsu a kálváriára, ahol gyóntatás, szent
beszéd, szeniséges körmenet és szentmise van, 

E napon a diákmise fél g. kor lr~z. Délután 3· kor nagNböjti 
szentbeszéd és litánia, este 6-7-ig pedig az Oltáregylet közös 
irnaóraja, szentbeszéd és jézus Szive litánia lesz. 

12. Fájdalmas Szüz napja. Reggel 6 órakor a Szeplötelen 
Társulat szentmiséje. 

14. Virágvasárnap. jézus bevonulásának emlékünnepe. Dél
elölt 9 órakor barkaszentelés, körmenet, szenimise. - Szentmise 
alatt·]ézus szenvedéséntk törlenetét énekli a Föegyházi énekkar. 
Délután 3 ónikor nagyböjti ~1.entbeszéd és litánia. 

15-16-17- é u, Nagyhé! ;ön, Nagykedden és Nagyszerdán 
köLnapi rend. Ndgyszerclan d u 6 kor Lamentáció. 

18. N;jgycsUtörtOk d e. 6·tól 9Nig gyóntatás, 9-kor ünnepé
lyes nagymise. Utána oltárfosztás, d.u, 6-kor Lamentáció. 

19. Nagypéntek. 9- kor J ~z us sze n vedésének történetét énekli 
a Föegyhazi ének kar. Kere~ztlelepkzés. Csonkamise és az Ol
tári szentEt~g elhelyezése a szentsirnál, A szent szertartások után 
a szemsir felállilása a Szent Erzsébet, Szent Urbán és Kálvária 
1emplomokban. 

Dé!utfln t órakor az összes i~kolák növePdékei, fél 3·kor 
p r dig a hivek k~rmenetilrg me nnek a S7enfsin~k látogat4s4ra. !z 
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után a Kálváriá!l szentbeszéd és ájtatosság les%, majd a kOrme
nel után a Sz t Bertalan templomban Lamentáció, este 7- kor pe
dig Szentségbetétc!l .lesz. 

20. Nagyszombat. Reggel 6-kor Szentségkitétel. tuz, viz, 
tömjén, husvéti gyertya és kereszikul megszenteJése, 9· kor ünne
pélyes szentmise. d.u. a feltámadási szertartások a következő sor
rendben lennek: 4 órakor a Szt Euséhel, 5 kor Szt Urbán, 7-kor 
pedig a Szt Bertalan templomban. 

21. Husvétvasárnap jézus feltámadásának ünnepe. Ünnepi 
rend, 6 órai szentmise után a husvéti ételek megáldása, d. u. 3-
kor szentbeszéd és vecsernye 

22. Husvéthétfőn ünnepi rend. 
24. Szent György vértanu napjától hajuali harangszó 4-kor, 

esti pedig 8 órakor lesz. 
25. Csütörtök. Sze nt Márk evangelista ünnepe. Buza sz t n te

lés, A körmenet reggel 7 órakor indul a vetések, vetemények és 
sz6JOIC megáldására. 

28 Fehérvasárnap, A templomban ':;ZOkásos vasárnapi rend 

Sz t. Ferenerend i plebánia. 
t. Hétfő este 6 órakor az Urak ~\ária- Kongregációja hit biz

galmi gyf1lést tart a ferencts zárda oratóriumában. 
2. Kedd reggel 6-kor szt Antal-mise és ájtatosság. 
5. Elsőpéntek d· u. 3 órakor nagyb6.iti szentbeszéd, utána 

litánia. 
7. fekete vasárnap délután 1 órakor szentkeresztuti ájtatos

ság litániával - utána a Rózsafüzér-társulat havi sorsolása. 
9. Kedd reggel 6 órakor szt Antal-mise és ajfa'osság. Este 

fél 6-kor az Emerikána-Korporáció társadalmi gyülése a Kat. Le
gényegyietben. 

9-10-11. Kedd-szerda-csiitörtök este fél 7 órai keldet
tel lelkigyakorlatos szentbeszédek lesznrk csak nök rcs1ére. Min
den igaz kat. csatádanyát és 18 éven felola nőt szereleltel hivunk 
és várunk. A lelkigyakorlatok Fájdalmas pén'eken reJ!~el a ö órai 
sz. mise közben végzendő közös sz. áldozással nyerntk ht:frjezést. 

12. Péntek. Hétfájdalmu Szülanya íinnepe. Reggel 5 órától 
gyóntatás - délutan 3 órakor n<'gyböjti szentoeszéd és litáni,~. 

14. Virágvasárnap 9 órakor ünnepélyes barké:lszentelés a 
szokásoa kOrmenettel. Nagymise ;tlatt ,.Passió" az Ur jézus SH'll· 
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vedéstörténetének énekléEe. Szentbeszéd elmarad. Délután l óra. 
kor szent keresztuti ájtatosság. 

15-16-17. Na~yhét három elsö napján hétfön-kedden
szerdán este fél 7 órai kezdetlel lelki~yakorlatos szentbeszédek 
tartatnak csak férfiak részére. Minden jézus szive szerinti férfiut 
szeretettel meghivunk. Nagycstitörtökön 9 órakor közös szentál
dozás: 

16. Kedd 6 óraitor szent Antal-mise és ájtatoss~g. 
t 7. Nagyszerdán délután 4 órakor jeremiás siralmainak ének-

lés e. 
18. Nagycsütörtök. A legméltóságosabb Oltáriszentség szer

zésének Unnepe. Ma csak egy szentmise van. EmlékezzUnk az 
utohó vacsorára! Amint a Mester megáldotta tanitványait, ép ugy 
tesz a misézö pap; kiosztja az Ur szent testét, amint az aposto
lok vették. A áldozók Kriszlus tanítványai. Érezd magad ma kü· 
lönösen Krisztu~ tanitványának, akinek a Mester saját kezével 
adja szeniséges testét. 

Szentmis~ után az Oltáriszenlség eltétele, majd oltárfosztás 
- délután 4 órakor jeremiás :;iralmai. 

1 Y. Nagypéntek. Szertartás kezdete 8 Óiakor. Passioéneklés 
sz~nl jános evangelista szerint. Könyörgések, a feszUiet leleple
zése. Csonkamise i Olláriszentség kitétele a özentsirhoz, majd 
nagyhöjti szentbeszéd. Este 8 órakor az Oltáriszentség elvilele a 
sztntsirlól. 

2U. Nagyszombat. Reggel 7 órakor tíizszentelés, majd 
husvéti gyertya megáldás és keresztvizszentelés. Ezek után sz, 
rnise. Este 6 órakor fellámadási kör,nenet, melyen sz. lelkese
déssel vegyUnk részt. A körmenet utvonalán szeretettel kérjUk az 
ablakok kivilágitását. 

21 Husvétvasárnap. 6 ó sz, mise a lii-ad rend szándékára. 
Urána ételszentelés. 9. órakor nagy1nise. O. u. 3 órilkor finne
pélyes Vesper::~s. 

22. Husvéthélfő. Az istentiszteletek Unnepi rendben tartat
nak. R~ggel 6 órakor a Ferences lll-ad rend miséje sz. Ferenc 
oláránál. 

23. Kedd. 6 ó. s~. Antál .. mise,,és ájtatosság, 
24. A1a van sz. György tinnepe. E nap ól kezdve "Ur

angyalá •. ra reggt!l 4 órakor este pedig 8 órakor haranaoznak. 
Valár, és ünnepnapokon d, u, fél 5 órakor kezdödnek a lit~niák. 
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Temetések d. u. 5 órAtól vjgeztetnek . 
25. Csütörtök. Sz, Márkn;- pi buzaszentelö körmenet 7 

órakor indul a sz Bertalan templomból. Körmenet közös imád
ság. Ne maradjunk el onnét, hanem kérjük együttesen az Ur 
áldását terméoyeinkre. 

28. Fehérvasárnap. Az lstentiszteletet ünnepi rendben tartjuk. 
30, Kedd, 6. sz. Antal miséje és ajtattosst'tg, 

A Me~váltás 19. százados jubileuma f.prilis 28 an -
Fehérvasárnapon - ér véget. Mostanában Zárult a lourdesi Sz ü z
anya csodAs megjelenésének 75 évfordulója is. Ezen kettős jubi
leum méltó befejezéseként háromnapi ajtatossagot tartunk temp~o
munkban. Ezen a triduumon az Oltáriszentség buzgó imádá~a és 
a Szüzanyához való gyermeki ragaszkodásunk kifejezése fogják 
képezni ajtatosságaink tárgyát. 

A sorrend egyébként a közetkezö: április 25-én csütörtökön 
este 7 órakor "Veni Sancte", me ly után megtíirljuk az elEii ájta
tosságot. Másnap, pénteken, ugyszin~én szombaton is tcggel 6 
órakor szeniséges nagymise, este 7 órakor litánia. A litániákkal 
kapcsolatban rövid sz. beszéd is fog tarta!ni. Ezen háromnapi 
ajtatosságot 28-án ünnepi sz. mise az Oltáriszentség elött és Te 
Deum zárja be. 

Meghiv ás. 
A Gyöngyösi Takarékpénztár Egyesület 

1935. évi április hó IO·én d. e. ll órakor saját tanácslt!rmében 
tartja 

LXVII. évi rendes kózgyülését, 
mel}\re a t. részvényeseket ezt: n nel meg hiv ja 

Tárgysorozat: 
az Iga z gatóság. 

l. Az igazgatóság és felügyelöbJzotts3g 
évi zárs7ámadas bemutatása. 

jelentése é a éJ z 1934. 

2. A tisztajövedelem felosztása. 
3. A felmentvény megad.~sa. 
4, Igazgatósági tagok választása. 
5. Pelügyelőbizottsági tagok választása. 
6. Esetleges inditv!nyok tárgyalása, 
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Szives elnézést kértink. 
Olvasóink szives elnézését kérjük azért a rendet

lenségért, amely a Tudósító márciusi számának szél
hordása körül felmerült. Mi nagyon jól akartuk. Azt 
gondoltuk, hogy a széthordás legpontosabb, legbizto
sabb és leggyorsabb lesz küldönc utján. A küldönc 
azon ban az általa vállalt kötelezettségnek nem tudott 
eleget tenni, minek az lett a következménye, hogy 
előfizetőink közül sokan vagy egyáltalán nem, vagy 
csak nagyon későn kapták meg folyóiratunkat 

Többféle kisérletezés után az a tapasztalatunk, 
hogy a szélhordásnak csak egy biztos módja lehet -
a posta. Amikor kedves olvasóinkat arra kérjük, hogy 
jogos méltatlankodásukat és szemrehányásukat velünk 
szemben mellőzni sziveskedjenek, ezt abban a remény
ben tesszük, hogy többé panaszra n~m adunk okot, 
mert mostantól kezdve a posta fogja kézbesiteni fo
lyóiratunkat. 

---~-
Szerkesztői üzenetek : 

Bicikliző leány. Azt kérdi. mit szólunk a tavasz ujdonságához, a bt
cikliz6 leánytipushoz? - Külföldön so" helyen anny;ra gyakori a biclkliz6 
Jeánytipus, hogy egyáltalán nem tünik fel. nálunk sokkal azokatlanabb és 
az t>~mberek általában mo30lyognak rajta. Mi a helyes felfogás? Semmi ki· 
fogásolni valót nem találunk abban, ha a lány biclklire ül, de nagyon bang
sulyozzuk, hogy csak női biciklire! Ha a lányok hallanák azokat a megjegy
zéseket, amik utcabosnat röpködnek utánuk, mikor férfibieiklio Dive 
lányhoz nem illő toal~tthibával elrohognak, sohat~em QJnének ilyen biciklire. 
A leánytól kedve~seget, leányos finomságot várunk, már pedig a férfibfelk· 
liu rugdalózó lt>ány mindent elárul, csak egyet nem - a leányos flnomsA
got, A napokban ffit)ndta valaki: a férfibiciklin ülő lányt nagyon komikus· 
nak tartum éq valahányszor meglitom, mindég enembefut ez a közmondás: 
"nem illik szamárra a bársony nyereg". Jelen esetben ez Igy hangzik: nem 
illik bieiklire a leány ! Azért a lányoknak azt üzenjük: Jányok vagy vegye
tek nói biciklit, ha minden iron rohanni akartok, vagy járjatok gyalog. 

Tilbb•knek Sokan kér1lezik, hogy miért nem kapták meg a Tudósitó 
rnárc. hónapban. --- Az irdek1c5rlóket kérjí\k, sziveskedjenek elolvaini a 

fentebb! ctkkQnkcL. 



Szent Bertalan Egyházközség 
• •• • anyagr ugyez. 

Március hónapot sem töltöttük tétlenül. Fgyik gyüjtöbizott
satunk e hónapban is felkeresett míntegy 30 családott gyüjtö
ivünkkel és igen kedvető uedménnyel tirt vissza. Künn levö 
felajáafott és gvüjt6ivünkbe bejegvzett adományokbóL valamint 
ujabb felajánlásokból töblt mint 1000 P folyt be pénztárunkba 
március hónapjában, jóllehet künnlevöségeínket egy ál' alá n nem 
Slorralmattuk. Mindenki tudja kötelességét, aki még nem 
fitette be a fdajánloU össze2et siet eleget tenni hogy Egyház
községüakkel uemben fennálló kötelezettségét m ielöbb ki egyen
lítse, mindenki tudja, hogy váltónk április 10 én lejár és ujabb 
kamatot kell fizdnünk azon összeg-re is mely meg nem folyt 
be pénttárunkba. 

Egyhátközségink házában készülö disztermünk és klstbb 
&anác:stermünk festömunálatai Házbizottságunk állal elgondolt 
tervek sterlnt haladnak előre, a fölépesaház és folyosó tatarozásí 
muakálataít is megkezdettük, mert azt szcrctneGk, hogy mind
azon kato'ikus testvérünk, ki dísztcr 1 un he t meglá to ga t ja, ott 

magát jól és otthono~:an érlZ%~. f~z . .J~h·.artu paíkiroz..i.sa is 
folyamatban van. Az udvari átjáró ko,::s;utat eg~·ik áidozatkész 
ta.aácstagunk ajándékából f:gé~;zen b-!tr~'s;.káttuk o1n ho,_ y ~ar 

ntlkül lehet kvzlrkedni a::: ud\·.arth ... ;l H:i:-Lmk ~--~~sö ~!"ontpnak 
teljes áttata.rozása. tervbe Yan vévt:, nH.fp1.:~<. mídobbi m\"gkcz

désén serinyen dolgozunk 

Továblt folytatjlllJ é'zok neveinek !-:ozle . .;ét, kik szives Jdo
mlnyaik felajánlásával Egyház~ozségünkd té1nwi~·~tt.il~ a ház· 
vételnél: özv. Kiss Józsefné, szül Gál Rc.•zá!ia :,zö1ohirt•)ko:·~ }l:U 

pcngö, Csépány István szölöbirtckos Pe. tó fi u ·~3 ~z l h 1 P 

Egyed János uölöbirtokos, 'W' ac h•. t San"1fJ1' u, : • O P, .Ro!tt. 

Kat, Polgári és Fefsórnezögazdasági Iskola )(11) P, V. J. J(111 P 
Smóling L6uló asztalos mester lOU P, Nov . .:otny Alajos bor

kereskedő 100 P, Er'}ös Tiv:Jdar ny ~~imn. igazgató JU;i P, 
Dr. Katries Kálmán ügyvéd l O: 1 P , Dr 'X'iltncr Sándor l>rvos 
100 P, Mízsei Vendelné ]IlU P. ~tciner G~ula I•·U l', Med
vcc:zkv JárJOl számvevő J:_IQ p S; o}ing ~án;'Or tanítÓ ; ( () J-' , 
lvanits Imre penziótulajdonns 11 u F' dr. G y l"hk ~n y i l ás~dóné 
100 P, dr. Friadt Ferenc kórháti ig. főorvos WO F', Huó Jozsci 



•Y· f6s*olgabiró JO(l P, Ludáayi B~la reiltimn. taúr JOO P 
BatAbAs Ida taoitón6 SOO P Polyik Ilona tanit6o6 100 P. 
· Ecldit keleelitdok ·33 nevet 1700 pene6 adomAoyt. Most 
k6c16nk 21 aev et 2,00 pt'nr6 adomion val. o íueseo tehát s• 
•evet, lO. 85o peng-6 trttkü aclominoval. 

Fotvtatjuk. P. L. 

l .. . 

o ge i. yu a 
má6rás, éksZerész 
é s l á t s z e r é s .z 

G y ö n" y ös, Hanisz-tér ta. 
a , u u u n •• a 
Ajánlja : elst1rendD zseb, fali, ·asztal l és ébreszti 
6rélt. A vllé·ghlrD svájci "TELLUS" órák gyGn
I)'Gsl egyedárusltója. A legmodernebb szerszám
ppekkel felszereJt javltómDhely. Prlclz munka. 

Arany gyDrDk, fBibevalók, .·arany keresztek. -
Arany kereszt valódi. gyéméntkftvekkel mAr tO·
P-tlll kaphatók. - Valódi ezDst 6ruk, télc6k, 
Ylráe válék, tikörfts és dohányzó készletek stb. 

MlndennemD optikai áruk. SzemDvegek, caiptett1k" 
lveg kDIDnlegességek. h6mért1k, lázmérök, must-

és borfokolők stb. 
~~ .... ~III .... _.IMI ..... 1.1 .. 1 ... IMI .... MIMI .... MI 

Keresse fel Dzletemet bizalommalll 
------------___ ---~---~-=-=----- --=============-----==::::==--:----- ------ -------- --- ------- - - ------------------- ------------- --------------.::-=-::--=.-=-==-=-~~~--=---::-:::-::--__ -_==--=-==ez:.=.=- ...z::==.::_~_-:::-:=:::-= ----=-



· ·AjáQ:lj~-~-. hiveink sziv~s figyelmébe 
katolikus cégetnket : 

Sz loboda ·diyatkülönlegessége-k 
választékbari a legnagyobb - árban a legolcsóbb l 

figyelje állandóan kirakalait. . --·-----·--·· ... . 
.:. ·.: :.·: ·.: : .. - . .:. ._ .. :.: ·-· :.· -~·:.-.: -.·:; • .. ~:.·:.- .-.-:.- ... -.. -;-.. 7 .. _.-:.·~--:-.... -:...--.. ·:--~ .. :-.. -;.-.:-.. ::.-:.·..:.· .. -:-:.::.·:.· ........... - ....... -- ... -

Cserján Imre Szeretet-~yógyszertára 
Vachott Sándor· ucca 6. Telefon 29. 

:.--~ -.. -... - ·· ... :· .. ··_-.. _·:.-_·_-:,;."· ~--;· .. ·:.:;.·.:.·-· ... -•. -.. : .. : ;.: :; ... -.:.-.:-.-.-.- ... - .. · .. ··.: .. ·.· '::- .. :· ... : .. ·. --- :.·.·:.·.· .. :.::.-t.::. 

Katona Sándor V,_.*y~r legnagyobb vasazlet 
GylbődjOn me~ olcsó J. .. A.' • ' 

:.:=";;.: ~·:.·--.: :.---~---=~.:.:_-..;__-.:_-------~·;·._ .• ,~t;'·~ -_-..;.:: =-==--==--" ·:.:-.:-..: ~--------_-_:.: ----.-.-: 

Fehér dyula ruh~<--ttJ\tzlet nagy válas7.té!lcs6 ár 1 
~ :·:: ·.·· .. ---.·; :-:: ·-·--.·.:::. -:.- .. -.-.: ·. -~- .. : .: ._ ·.· .. -.. -... -:: :..-. · .. -... ------· ... -.. ·· .. -. .- ---· .: -. .:. :.--·-·-·- -= 

Pintér drogéria (gyógyáru kereskedét:) Egytdüli drogéria 
- legolcsóbb bevásárlási forrás - gyógyáruk, Vt'gyszerek, beteg
ipolási cikkek, illatszerek, kozmetikai cikkek. - -...... -.- --: _ .... _ ::-. -- ·:- -:-· -~ - :--_ -:- ·-:· - ·- .... - -· ·- ... ·- ...... - ·- -· - ... -- -- -~ :- -· .... : - - - -- ... -- - - - - - .. - -~ 

K9váts Gyula kelmefestő, vegytisztitó és 
nlOSOda Hanisz-tér 5. 

Itt a tavasz 
le a hócipökkel ... 

és ön is fes
tesse be szi
nes cipöit r r 

antilop nubuk cipő-
ket festek és 

tisztit ok. 
· , = Bármilyen bőrlárgyak ujra 

festését, tisztitását 
váiJalom, bőrkabát 

; retikül stb. stb. 
Intézeti, iskola és bármi 
ly en cipOket j u l á n y o e 
árért ·készítek. 

alambos Sándor 
Oyo~~yoa, Szt. Bertalan- u. 3, 
~t. Korona· hia. (1111 Baaua·bú ) 

. .. -. 

Papiráruk, rajz-
szerek, minden

nemü iskolai cikkek, 
bazáráru. háztar
tási c i k k e k a 
legolcsóbb árban ll 

Vizkelety Jóuel 
Gyöngyös. 
Kossuth-u cea 8 sz. 

BABAJAVITÁS !J l 
Nyom. HunJlária-kOnyvnyomda OyongyOs, 

tulajdonos Nigrinyi 17erenc. 
felel Oa kiadó: dr. Halmos Mihály. 
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