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A szt. Bertalan plebánia istentisztelell rendje : 
l. A Szt. Bertalan templomban: 
V a s á r- és U n n e p n a p ok o n szentmisék vannak: 6 óra

kor (szentbeszéddel) 8 órakor diákmise szt- beszéd, 9-kor nagy
mise szentbeszéddel, és 11-kor. D. u. 3 órakor Ve~perás, keresz
telés, temetés. Gyóntatás 6 órától 10 óráig. 

Köz n a p ok n n: misék 6, 1/48 és 8 órakor. Misék 
alatt gy0ntatéis. Vdsárnapokon és ünn~peiötti napon este 6 kor 
litánia, alatta gyónratás. KüLnapokon 1.'23-kor keresztelés, ava
tás, 3· kor teme1es. 

2. Sz~nt Erzsébet templomban: Vasár- és Unnepnap 1/29-kor 
diák;n\se exhort.-ttióva!, 1 411-kor levente- mise . 
.. Kórházi kápolnában szt111i~e mi::den reggel I26·kor. 

4. Fejerváryné Intézet kápolnájaban. Köznap 3J.l7· kor 
5. Menház Kápolnájában 
Minden k::dJen é:-; pén1eken :1 1?-kor minden el8ő pénteken 

egésznöpos szer:lségimada8. 
6. Mátrafureden. 
Mínden hö!.lap rn~i~odtk és negyedik vasarnapján d. e. 10 l~ra

kOJ; továbbá mindt•n csüt,ir:ökön (taniiasi idö alatt) fél S·kor. 
Gyónás n:isék c!,;1rt es ut.:w. 

7. Horthy M Szanatórium kápolnttjában. 
Va:-iár- és ünnep1:ap ~- és fé, 11-kor. Köznap 7 órakor. 

8. K·· kestetöi kápolnában. 
Vasár- és ünnépnapokon m,iju~tó: okt<':berig és téli sportsze

zonban 11-kor. 
9. Honvédtiszti üdülőben. Va sár és tinnepnap 8· kor. 

-~ szt. ferencrendi plebánia istentiszteleti rendje: 
-~-... 

Vasár- és Unnt'pnapi rend: reggel 6 órakor orgonás sz. míse 
sz. b::sléddel; 8 órakor iskoláso~ sz. miséje, melynt:k végeztével 
rövid okta:bs r.\Z isko::'is növendékekhez; 9 órakor pléb:iniai nagy
mis\! sz. heszéddtl; ll órakor csendes, vagy orgonás mise. Gyón
tatás regge! ó óratC~l álldndóan l D~lután3 órakor litania. 

KOlnapi rend : relo!gel 6 óralcor orgonás sz. mise, ezenki
vili fél 7, 7 és féi-8 órakor vannak misék. Gyóntatás reg~el 6 
óratól ! Vasár és ünnepelötti napon este 6 órakor litánia, ugyan
akkor gyóntatás is van. Temetések : (sz. György napig:) közna
pokon délután 3 órakor, vasár és ti1anepnapokon a 3 órai litánia 
után végeztetnek. 
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Május királynéja. 
A budapesti egyeten1i templom főoltárának mUmár

vány oszlopain, ha kö:reJebbröl n1egnézzUk, érdekes ala
kokat látunk, dombormüszerü kiképz~sben van ott pél
dául rózsa, liliom, sz~k, torony si b. Nem kell nagy fej
törés a megfejtéséhez : a lorettói litánia köbe vésve. 

A katolikus egyház számtalan módon igyekszik ki
fejezést ?dni Szüz Mária fr~nti tiszte'etének. A festészet, 
szobrAszat, költészet, zene egyaránt csodás alkotásokkal 

hódolnak S1üz Mária előtt. 
Ti:;zreletét fejezi ki az egyház akkor is, mikor az 

esztendöböl két hénapot s-~.oz Máriának szentel. Május 
első virágával neki kedveskPdünk, a he; Idok ló természet 
októberi s 1rgult leveleit ~lz ö ~-:7nhr ~hoz visszllk. Május 
és ol<tt~ber S7ül Mária höndpj.:i. Ehben a két hónap· 
ban l<Uiö:i bjtato~ság0t törilPlk ~z ö tis1teletére. Ezek 
az egyh;\z iegkedvesebb aj'aio~ságai ~ö7é tarto1nak. Két
ségtelen, hogy van ebben va 1ami har.gulat is. Mert szép 
a gyöngyvirá?,os májusi oltAr. ~:n5p az énekkarok alle1u
jás antifonája, szép az iskoUs f1uk, lányok tiszta csen
gésa Mária-éneke. Szép, mikor az ünnepi klllsöbe öl
tözött korai természet virágillattal telt tiszta, kellemes 
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esti levegőjében harangszó hívására mjnden irányból si
etnek a hivek a temp1omba, hol énekflk gyönyörU or
gonánk kedves hangjával összefonódva száll az ég felé, 
hogy áhitatos hódolattal köszöntse lsten legszebb leányát, 
Máriát. Száll az ének gvermekajkról: "Lelkem lánga
dozva ég, ó h, Mária éretted. , . " Száll az ének leány
szivből: ,.Te vagy földi életünk vezér csillaga ... " Száll 
az ének öreg nénik reszket(') ajkáról: ,. Ó h életiink re
ménye. lstennek Szent Anyja .•. " Száll az ének állásta
lan, reménytelen magyar fiuk bizakodó lelkéből; "Nagy
asszonyunk hazánk reménye, Bus nemzeted zokogva esd" 

Van ebben ta~án hangulat, de van ebben lélek és 
mélységes hit is. Es a mi Mária-tiszteletünknek alapja 
nem a hangulat, hanem a hit. Mi hisszük, hogy Sznz 
Mária imádsága kedves az lsten elött, kedvesebb mint 
a miénk. Tehát ha közben jár érettünk Istennél, lsten 
szivesen veszi érettUnk való esedezését. Minket nem a 
n1ájusi alkonyat kedves hangulata visz templomba, ha
nem őseink évezredes hite, kikkel együtt mi is igy éne
kelünk: 

Boldogasszony Anyánk, 
Régi nagy Pátrónánk, 
Nagy inségben lévén 
Igy szólit n1eg hazánk : 
Magyarorsz~gról, édes hazánkról 
Ne feledkezzél el szeg~_Y_!I_l~gy~_okról. ( 1-1) 

"1-la én lennék az ördög . .. " 
Egy plebános egyszer ezekkel a szavakkal kezdte pré

dikációját: Kedves keresztény testvéreírn ! Ha én lennék az 
ördö5! .•. A hivek feszült csodálkozással néztek rá: mi lesz 
ennek a bevezetésnek folytat ása ? 

Ha én lennék az ördög, - folytatta tovább - azt hi
szitek, hogy iscenkáromlásra, szentmise mulasztásra a böjt 
megszegésére, iQazsá~talansá~ok elkövetésére. erkölcstelen 
életre· csábitanálak benneteket? Dehogy! ... Egyszerüen elöli
zettetnék mindegyitek eimére egy- egy rossz ujságra, amely 
nap· nap mellett belecsöpö~tetne lelketekbe egy kis adag 
mérQet. Nekem aztán a kisujjamat se kellene me~mozditanom 
többé, hoslv enyéim legyetek. 

Sok füQQ attól, ki milyen ujsáQhól táplálkozik napon· 
k6Dt• 

! 

l 
i 
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/Vézd a csodás alkofásokat 
s látod az isteni hatalon1 remekmüveit. 

lrfa Kem,énu Jánotc, kir. tanácsos,~ nyug. polgármester 

Budapesten tartolt missiós beszédek hatása alatt sokszor 
elmélyedtem azon gondo~atokban : 

a) vajjon miért van az, hogy a nép a le~elökelöbb tudósok
tól és magas állásu hivöktől kezdve le a kistudásu legszegényebb 
emberig - bér hiszi az Istent, tudja. hogy Ö teremtette a vilá
got s az abban létező összes alakulatoka t, mégis 1 ul becsUli az 
emberek nagy alkotásait s nincs tisltában az isteni hatalom 
mindenhatósága felöl? 

b.) Vajjon hogyan lehetne odavezetni az emberiség józan 
gondolkodásu tömegét, hogy szélesebb ismeretekkel birjon az 
isteni mindenhatóság nagy alkotásairól ? 

c,) s vajion mi lenne annak a következménye, ha az em
beri társadalom legelőkelőbbjei s a ki~tudásu egyslerü emberek 
milliói fölismernék egym~sban azon közös vonást, hogy az isteni 
hatalom nagysága felől egyforma ismeretekkel birunk ? 

NagyhorderejU kérdésetc ; érdemesek arra, hogy odaadó buz
galommal foglalkozzunk velük. 

*** Az elsö kérdés keretében megfigyelendö, hogy más körUI-
mények között élnek a legmagasabb körök tagjai, más körUlmé· 
nyek között a tudományos világ, - a gyárosok, a föld és egyéb 
javak birtokosai, - a tisztviselök, - a hivatali Blkalmazottak, -
a kereskedők, iparosok, - föJdmUvesek. - bányászok s a kUlön
büző munkások közé tartozó férfiak. nők, ifjak és leányok milliói, 
kik körUiményeikhez képe~ t mind· mind más-más szokásokat kö
vetnek, abban azonban valamennylen egyetértenek, hogy gyerme
keiket l!yámolitani, nevelni kell. 

A gyermeknevelés minöségéböl következik az isteni hatalom 
megismerése, annak megnyilatkozásai s a hivők boldogulása és 
tisztességes családi élete. 

Év!izedek óta figyelem az általam megközelithetö társadalmi 
osztálya~ gyermeknevelését, - figye'em a tanitó ~;zemélyzet mO· 
ködését és fiRyelem a sznlök viselkedesél gyerrr ek eik iránt s 
minden társadalmi osztály körében azon szomoru tapasztalatokat 
szereztem, hogy sem a Ryermek, sem a felnőtt ifjak és leányok, 
sem a hivOk nagy átlaga nincs jól tajékoztatva azon tény felc51, 
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hogy a természet ölébe lsten rejtette el azon titkos erOket, melye · 
ket a szUkséglet mérve szerint, a tudományos világ idönkint meg· 
talál, feldolgoz s az emberiség szolgálatába hoz. 

Az a baj, hog~ a sztilők legnagyobb része azt hiszi, hogy 
a gyermeknevelés az iskola feladata ; a tanitó személyzet legtekin
télyesebb rés1e pedig azt mondja, hogy a nevelé~ a szUlök kö
telessége, ök pedig a különbözö tantárgyak anyagát tartoznak a 
gyermekkel és a serdUiö ifjusággal megismertetni. f:n sok jeles 
pedagógust követve, a:aon nézetnek adok igazat, ho~y •ár a 
gyermeknevelés a szDlök kötelessége, annak magasabb fokra Eme
lése és a tudományok alapelveivel való öfszhangba hozatala a ta
nitók s kOlönösen a vaJJásoktatók és a szószékekrAI tanitó lelki
pásztorok feladata. 

Nagy kUiönbség van a jó és rossz körUimények közt élö 
családok gyermeknevelése · közt. - A kistudásu s lakásaikon ki· 
vUI foglalkozó szUiök milliói leggyakrabban nem kipesek nevelő 
kötelességüket teljesiteni. Ezek kicsinyei az utca ptrában vásott 
suhancok társaságáb: n töltik kezdő éveik szomoru napjait. Lép
ten-nyomon istenkáromlást, elégedetlen kifakadásokat hallanak. 
Hogyan találna ezek lelkében vis2hangot az isteni szik1a, mely 
késöbb az lsten és az isteni hatalom megismeréséhez vezet? 

Es hogyan tudnák nevelni a szDlök ama gyermekek száz
ezreit, kik kora ifjuságukban mint cselédek, iparostanoncok vagy 
szerteszét csatangoló vasott csemetéi( más· más em berek hatalma 
alá kerülnek, kiknek nem érdekUk, hogy a gyermekek lelke fo
lékonnyá váljék a vall~s· és é.l jó erkölcMök befogadása iráni? 

Vagy hogyan tudnák jól nevelni azon sztilök ~yermek\!iket, 

kik elOtt a h~zas élet tisztasága, a gyermekáldás szeretete isme. 
retlen dolog; nem tudj~k felfogni, hogy gyermekeik elött civódni, 
egymást gyalázó kifejezésekkel illetni nem szabad, mert a szOiök 
kárhozatos viselkelL!se megrontja a fogékony gyermeki sziveket : 
érzéktelenn~, közönsége!;;sé teszi a vallás parancsai iránt, minek 
természetes következménye, hogy az ily körülmények közt nö
vekv& gyermekek vakon rohannak az erkölcstelen élet áradatába, 

Mindezek Jeginkább a szegény sorsu, mukásnép családi 
életében fordulnak elö. - A jobb sorsu elökelö emberek élet· 
viszonyaival nem foglalkozam ; megállapilhatjuk azonban azokra 
vontkozólag is, hogy ha gyermekeik nevelés;ét elhanyagolják és 
ha c:saládi életUkben a hálas élet szentségét nem tisztelik s 
gyermekeik elOtt egymást gyalázó kifejezésekkel illetik, akkor a 
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legmagasa bb esztál y ok gyermekei sem haladnak azon az uton, 
mely a boldogság édenébe vezet. 

Mindezek dacára bármelyik társadalmi osztály életviszonyait 
tekintjük, azt látjuk, hogy az emberiség tul nagy tömege érzi, 
hogy a gyermeknevelés honpolgári kötelesség, melynek formasa
gait a cikk keretében leirni nincs tervern ; megállapithatjuk azon
ban, hogy a hivők azon hibája, hogy manapság tulbecsillik az 
emberi ész munkáH s ezekkel szemben nincsenek tisztában az 
iste!li hatalom· miRdenhatósága s világot mozgató ereje felOl: a 
gyermeknevelés és az isteni oktatás hi~nyosságában leli legtöbb 
magyarázatát; ezen kell segíteni. 

* * * A második kérdés fejtegetésénél, hogy t. i. a hivősereg szé-
lesebb ismeretekkel birjon az isteni mi ndenhatóság nagy alkotá
sai ról, legel sösorban is azon nézetemnek adok kifejezé~t, hogy a 
gyermeknevelés mai formái megváltoztatandók. ami nézetem sze
rint kereszttil is vihctö, az esetben, ha nagyon akarjuk s ha a 
papi társadalom elókelö tagjai kezet fogva a kormány vezetO tae
jaival, akcióba lépnek s oly törvények és rendeletek megalkotását 
teszik lehetövé, melyek kifejezetten a gyermeknevelés formáit 
tárgyalj~k, komginálva az iskolai oktatás szabályaival s a lelkész. 
ked ö p3ps3g eg~ házi szónoklataival. 

A részletkél dések mellözésével, rámutatok egy pár hiányos
ságra, melyek elöbb· utóbb rendbehozandók. 

KikerUih~tetlennek tartom, hogy a legszegényebb osztály 
rész~re, ugy a városokban, mint a falvakban, oly gyermek-ottho
nok létesitessenek, melyekben a gyermekek, karonillő koruktól 
ke~dve - ovadaköteles korukig, ugy legyenek el helyezhetők, hogy 
ott kell~ felUgyelet alatt legyenek, mindaddig, amig sztileik, távol 
lakásaiktól, nem foglalkozhatnak velük; a gyermekek játékai ugy 
alkottassanak me.~, hogy azokból önkénytelenHl is az lsten léte
zése és a vallásos élet szépségeire eszméljenek. 

A kisdedovodák játszó és oktató eszközei is olyanok le~ye

nek_. hogy azokból a gyermekek ugyancsak az lsten létezése és a 
vallásos élet fönségére következtessenek. 

Ha a gyermekek ily elökésztileltel jutnak az elemi iskolába, 
s ha annak minden osztályában olyanok lesznek a tankönyvek, 
hegy azokhól az lsten létezése és az isteni mindcnhatósag ereje 
mindíg viiágasabban bontakozik ki a gyermekek fogékony lelke 
elött és ha a tanitók arra lesznek kötelezve, hogy beszédeik és 
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eiOadisaik keretében mindig az legyen az irányadó motivum, 
hogy lsten létezik, Ö rejlelle el a iermészet tárházába azon látha
tatlan eröket, melyeket az emberi esz, a folyf<Jn tökéletesedO tu
dományok és a folyton fejlődő erómüvek idejében, a t.ermészet 
tárházában felku!at, akkor a fogékony. gyermekész föl lesz fegyve
rezve a vallástala:t irányu beszédek vis~zaveré,ére s mikor mint 
fiatal munkás, iparostanouc, Vdgy mint középiskolás ifju az élet 
uj meg uj jelenségeivel találkozik és hallgatni fogja a lelkész
kedő papság egyházi bes;:édeit, melyek oktató szavakkal mutat· 
nak arra, hogy a természet ölében lé v ö t it kos erőket lsten terem
tette, akkor az ifju nemzedék már képes lesz arra, hogy önmagát 
tovább képezze s elérkezUnk oda, hogy urak és puasztok, ifjak 
és öregek férfiak és nők ugv fognak beszélni az lsten létezésé
ről s az isteni hatalom rnindenhatóságáról, hogy háttérbe szurit· 
ják a kishitüeket, az istenteleneket s mindazokat, kik a vallás és 
társadalmi szokások megrontói. 

Az igy nevelt gyermekek a lelkészkedö papság beszédei ál
tal - az lsten létezése és az isteni hatalom ereje iránt ébren 
tartott hivők széles ismeretekkel fognak bimi az isteni minden
hatóság nagy alkotásairól, mert ludni fogják, hogy rnindazon nagy 
alkotások anyagát, melyek mamtpság a világ rendelkezé~;ére álla
nak, lsten rejtette a természet ö;ébe, az ember pedig csak meg-
találta, mikor szükség volt reá. · 

Maga azon tény, hogy a titkns erök évezredekig szunnyad
tak a természet ölében, fényes bizunyiléka az isteni hatalom min
den tudásának, mert tény, hogy mikor a nagy földtekén még alig 
voltak emberek, nem kellett vasut, gőzhajó, nem kellettek gyárak, 
telefon és morze jelek; mikor azonbJn elszaporodtunk, nyomban 
megérkeztek a szUkséges találmányok, mégpedig ugy, hogy az 
lsten által teremtett ember az lsten ál ta! belé lehelt értelmi ké
pesség segélyével alkotta meg a f,.!Jta lá l t titkos erők produktumait. 

A haim:1d1k kérdés keretében arra óhajtok fdelni, hogy m; 
lenne annak a követke1.ménye, ha a hivők milliói felismernék egy
másban, hogy az lsten mindenhatós3gáról egyforma ismeretek
kel birunk ? 

Ha megfigyeljük, hogy egész világon ujabb, meg ujabb kí
sérleteket tesznek a bolse.vizmus bevezetésére, - ha megfi~yel
jUk, hogy az Oroszország b; '1 lakó istentelenek erkölcsrontó mun
kái mily kárhozatossá tették a polgári közönség család i életét s 
ha me&figyeljUk, hogy a ná'unk ur1lomra jutott kommuttisták ve-
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zetöi és nagy tömege vallástalan emberek gyülekezete volt: két
ségtelennek tartom, hogy főpapjaink hazafias közönsége előbb
utóblt összeköttetésbe lép a kormány tagjaival s a honvédelmi 
szempontokat is figyelembe véve, iparkodnak megalkotni a csa
ládvédelem és a gyermeknevelés törvényeken nyugvó rendszerét, 
melynek természetes következménye lesz, hogy a tudományosan 
képzett legmagasabb uraságok és a kistudásu legszeeényebb nép· 
osz!ály gyermekei egyöntetü metúdus szerint fogják megismerni 
az isteni halalom nagyságát s a természet tár.házába rejtett erök
nek isteni eredetét, miböl következik, hogy az emberiség minden 
tagja e~yforma szeretettel, egyforma imádattal, egyforma- bizalom
mal fog viseltetni az isteni hatalom nagysá~a iránt, mely tudat 
megértést fog eredm~nyezni s vallásos és hazafias érzelmekkel 
fogja megtölteni a jóindu_latu em berek szivét. 

Ha vissaemlékezünk a bolsevizmus borzalmaira, s elkép
zeljük, hogy a csöc:;elék ujabb uralma mily kárhozatot jelentene, 
kétségtelen, hogy egyforma metódus szenot nevelendO bármily 
állásu embt!rek egy táborba csoportosulnak s nem engedik többé 
uralomra jutni a kárhozat híveit. 

A nevelés alapelveinek egyöntetuvé tétele s az isteni hata
lom nagyságának állandó szemléltetése azon erő, mely szegényt 
és gazdagot, urat és parasztot · egymáshoz kötni és együtt tar· 
tani képes. 

• • * 
Nézd a csodás alkotásokat s látod az isteni h a ta lom remek

m tiveit ! - Ugy vJn, mert nem igaz, mit az istentagadók hirdet
nek, hq~y minden alakulat, mi a földön észlelhető: az anyagok 
átalakulásából és az emberi ész vivmányaiból áll elö. 

Nem igaz ! . • Avagy ki tudná bizonyitani, hogy a viz pá
rol§ó, folyó es áteresztő tulajdons~ga, a tengerek apálya és da· 
gálya, vagy a levegö mozgó, melegedö, fogyasztó nyomást _gya
korló képessége az anyagok átalakulásából s. az emben é~z 
munkáiból származik ? K1 merné állitani, hogy a vtllanyos en erg ta 
világi tó, szállitó, gyógyí ró és gyilkoló ereje, vagy a telefon és a 
rádió tova illanó hanghullámai; az anyagok bomlf\sából vagy az 
emberi é~z munkáiból erednek? 

E2yi':töl sem erednek; miböl következik, hogy a találm~~ 
nyok sokasága az i.;tem mindcnhatóság remekei ! 

Tanit~ák a gyermekotthonok, kisdedovodák, elemi_ és kö
zépiskolák minden t atzozatában ezen igazságokat s hudessé~ 
a lelkipásztorok a szószékekról ugyanez~ket s látm 
fogiuk, hogy véget ér az istentagadók aknamunkáJa, megtelnek a 
templomok férfiakkal s iobbak és értelmesebbek lesznek az 
emberek. 
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Bujdosik a jejedelen1 hazátlan. 
Április S·án országszerte ünnepséggel hódoltunk a sors· 

üldözött szabadsá~hős dicső emlékének. II. Rákóczi Ferenc 
életében többször tartózkodott városunkban, a~ért halálának 
kétszázad ik évfordulója a lk ~Imából kegyelettel és szeretettel 
emlékezünk meg a legeszmé-nyibb szabadsághősröl. II. Rá
kóczi~ Ferencről A katolikussá !ett I Rákóczi Ferencnek és 
Zrinyi Ilonának volt a fia Neuhausenben nevelkedett a je
zsuiták kollégiumában Mind~g buzQÓ katolikus volt. 

Abban az időben élt, amikor Magyarországnak igen ke
mény küzdelmet kellett folyiatní függetlenségének a megóvásáért. 
A helyzet az voit, hogy l, Lipót császtr a török iga alól felsza
badult Magyarországon uj életet akart"teremteni. Ez igen szép és 
hasznos törekvés voll. Azullban Lipót és tanácsosai egy igen 
nagy hib:lt követtek cl J nem számo: ··a a magyarság nemzeti ön
ér~etével és alkotmányns érzült!tévei, .ut egyszerüen meghóditolt 

német területnek tekintet::~k. c központosiló törekvc-s ellen tilta
kozott Széchenyi Pál kalocsai érsek, de lázongott·_ a nép is. A 
mozgalom élére a leggazd .1~~:~ bb m 1gya r fő ur, ll. Rákóczi Ferenc 
állott. A császár em be iti c l fo.:; t 'Í:{, M ik 0 r kiszabadult fogs~gábt6i, 

kitüzte a felkelés zászlajJt, Nagy volt a lelkesedés. Erdély, majd 
Magyarország rendjei is fejedeimükké valaszrották. Bármekkora 
volt is etlO:lb.:Hl a lelk.:s~d·~s, d i"> n .ö ~séltat nem tudtak vivni, igy 
a nyolc évig tartó szab ;d:;á~ !!arc k'- vé:-; eredménnye' végződött az 
1711.-iki szatmári b~kébl!n. A oe!\d;ö:és ~zennt a császár elis

merte ugyan a nemlet jog -u t, d t! l~·. }u:- c zi tudta, hogy reá is a 
meghódolás vár. Megh.Jdoi.ís h·'': t' él inkáhb választotta az önkén~ 
tes számUzetést s élete hátral~vö r~szét a törökországi Rodostóban 
él le le, Meghalt 1735- be11. 

A fejedelem feg~·verbesí.óiito kvt~!P.t 1703. okt. 14·én o!vas
ták fel a várme,~yei g~ ü:~'~:n, ok!óher 21 én (}yöngyösr,~H már 
el is inuu~t a fe'ft:>gyv•'re ~·; n·~p '~ a borsodia~i(JI 21z Eger folyó 
mellett egyesOlt. 

A következő év márc. t3 An I~ákóczi városunkban tanacs
kozott Berc,~nyi Miki.)~:-;al n Föt~r !ll~l!e ti Rikócd-hizb.ln. Itt 
töltötte a husvéti linnep~ket is Innét J~szberény alá vonult taborá. 

val, ahonn3 n csak lia rnar v i ss zalért Gyöngyösre, hogy Széchenyi 
Pál kaloc)ai ér::;ekkel a b~ke ü..{yérr)l tanácskozzék. 1705. töl a 
vármegyei gyUiéseket is Gy ·~ngyö50n tartották, igy városunk a 
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vármegye székhelyeként szerepelt. A következő évben pedig ll. 
Rákóczi Ft! rene a dunavidéki kereskedelem központjává jelölte ki. 

1709 ben nagy veszteség érle a felkelöket : a tarnaörsi tá
borban meghalt a fejedelem egyik legd_icsöbb hadvezére, az öreg 
Bottyán jános, kinek holttetemét Gyöngyösre hozták és a ferenc· 
rendiek templomban temetlék el. Itt nyugszik közötUlnk, de bizo
nyára kevesen vannak, akik sirfeliratát elolvasták, azért azt is 
ide iktatjak : 

"E szentegyház falai kBzt nyugszik a Rákóczi-szabadsághá
boru történelmi nagynevU páratlan vitélségU dicsöségkoszoruzta 
höse jeles hadvezére Bottyáa Jáaos ll. Rákóczi Ferenc fejede· 
Jem és a szövetkezett magyaa ország i rendek holtig fáradhatatlan 
szerénységU dunán t uli érsekujvári és Tisza· Duna közi vezénylö 
tábornoka. Kurucvilézlörend csodáshirU bálványa kedves "Bottyán
apó"-ja. A szegény nép hü védöje, szerelett "Jóltevö jánosa,.. 
Egykor törek és tatárok utóbb németek horvátok, rácok réme, 
magyar SLabadság erős oszlopa. Szül. 1644-45 körül Esztergom
ban. Meghalt a tarnaörsi táborban 1709 szept. 26. esti 8 óraicor. 
Hazánk történeti könyvébe Brök hirrel írta be nevét. 

Élt a honért, a hon ügyét vérrel védte vala váltig, Meghalt 
s holta után porba dül a honi Ogy. Mégis - boldog e hős! , , 
mert még sirjába reményt vitt. S nem láthatta : e harc vége 
minö szomoru ... Boldog e hös, Jegalább nem hunyt el szám
ki vetésben. Hajdan a hont örzé, most a hon ö r zé porát." 

-- Thaly Kálmán-
Régi sirkövének és gyász-zászlajának helyére állittatta ezen 

siremléket a ronemlékek országos bizottsága 1906. 
-o-

A'lulán meghaltak a többiek is mind. Meghalt a fejedelem 
is 1135 április 7-én, nagypénteken. 1906 ban a nemzet nagy 
kegyelettel hozatta haza hamvait és magyar földön a kassai dóm· 
ban helyezték el nyugovóra. Akkor azt híttUk, kogy a nagy sza
bad~·H~ghös siri álma szabad földön örökre zavartalan lesz. És 
azóta nagyot f,Hdult a világ ! Igazán elmondhatjuk róla: "Buj· 
dosik a fejedelem hazátlan" még a halálban is. mert ma ismét 
csak rab földön pihen ; azaz csak sirja van ott, de nyugalma 
nincs, mert ll. Rákóczi Ferenc szaigaföldben nem pihenhet. Szel
leme itt jár közötteink bíztatva lelkesítve - Testvérek, bilzalok, a 
mi szabadságunk nem ha: meg, még akkor sem, ha elte
mették, inert Nagyp!ntek után jOn a feltámadás! -H-
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Hírek 

Mladennek megvan a maga ideje. Nagyböjt a komoly 
magábaszillásnak, a husvéti gyónásra való elökébzületnek az ideje. 
melynek komolyságát hatékonyan segitik elö a lelkigyakorlatok. 
t:l6nyUk abban rejlik, hogy néhány beszédben minden társadalmi 
r~teggel kUiön lehet foglalkozni. A két plébánia f(rUietén a követ· 
kezO lelkigyakorlatok voltak: a reálgimnáziumban, tartotta Kosz. 
terszitz józsef dr. soproni szt. Imre- kollégiu n. i igazgató; a felsö
városi plebinia férffainak tartotta Benc~kó Andor, gyOngyöeoroszi 
lelkész, a n6knek. továbbá a polg. leányiskola növendékeinek és a 
leventéknek tartotta Bobovniczky Oyula. hittanár; a felsővárosi 
Mária-Leányoknak és az ipnos lányok egyesOletének Tökölyi 
Imre káplán; a fc:lsömezőgazdasági és polgári fiuiskolának P. 
Szalay Szaivátor dr. theológiai tanár; a Karitászhölgyeknek és az 
alsóvárosi leányegyesületnek P. Varsányi Imre lazarista atya; a 
ferencrendi plebánia férfiainak P. R~z Marián saJgótarjáni házfő
nök, a nOkntk P. Kowrács Raymund plebáno.;; a legényegyletben 
P. Karácsonyi Aladár theológiai tanár; a felsővárosi Onnállö gaz
dasági iskolában és a felsővárosi elemi iskolában pedig P. Szedő 
Dénes tartottak lelkigyakorlatot. Aki annyi alkalom ellenére sem 
vjg,i el husvéti gyónását, annak vajjon lesz·e mentsége az 
utolsó itéleten ? pedig egyszer annak is eljön az ideje ! 

A Legényegylet fehérvasárnapján tartotta hagyományos 
kOzös áldozás:lt. Ezen a misén történt az uj tagok felavatása. Uj 
tagok lettek: Eperjesi jóuef, Csáki L~szló Kovács György (Hanka), 
Rutkay Mihály, Bardóc y György, Papp T i nos, Gasparovics András, 
Luda Sindor, Pölhe Láizló. Forgács István, Huntik L~szló, Torna 
László, Hibs Delsö, Szent rnise után az Egylet z~szlója alatt 
hosszu tömOr sorban vonultak vissza az egylet disztermébe, hol 
közös reggeJin vettek részt. A gyöngyösi katolikus iparosság év
rOI-~vre szép példaadássli tesz tanulságot az összetartásról és 
katolikus hitének férfias, komoly nyilt megvallásáról, 

A rendőrök k8zös gyónása és áldozása virágvasárnap
jin volt. A rendörség példaadóan szintén testnletileg szakolt ele-
get teRni katoliku& kOtelességének. · -
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ParAdés kurla\lls Dlés. Az Emericana :Carporáci6iba tomo
rült ifjuság április 27-én a Katolikus Kulturházban tartotta parA· 
dés kuriális ülését, rnely alkalommal bemutatta .oyoneyös város 
nemes közönségének az Emericina széps~ges szakisrendje sze
rint i~azodó tanácskozási és összejöveteli formát" - A kuriá
lis ülés, mint a meghivő szövegébOI is sejteni lehet, kedélyes for-
maságok közölt folyt le, Ez a kedélyes kUisö azonban igen ko
moly belsO tartalmat takar: az ifjuságnak katolikus szellemben 
való nevelését. 

Uj alapszabily a legényegyletben. A Katolikus legény
egylet 70 év eltelte után szakségesnek látta alapszabályait módo
sitani. A módositások lcözQI kiemelendO a Jegényegylet temet
kezési segélyegyletérOI szóló paragrafus, mely sze•·int az Egylet 
elhunyt védnökeinek hozzátartozóit pénzbeli segélyben fogja része· 
siteni; másik az ifjuság szavazati jogáról sz616 törvény~ 

A temetkezési segélyegylet gondolata Varga Miklós világi 
elnök érdeme. Az ifjuság szavazati jogáról szóló paraerafus meg
alkotásánál a fiatalabb védnök urakat illeli elismerés, Kik meg
értve a a kor szavát, az ugynevezett .reform nemzedék• igényeit 
szakségesnek találták, hogy az Egylet jogainak gyakorlásába 
az ifjuságot is belevonják. Az uj alapszabály elkészités~vel sokat 
fáradt Laczlau jános pénziáros. 

A szentévl bucsu befejezése. A római pápa Krisztus ke
reszthalálának 1900-ik évfordulója alkalmával szentévi buesut 
engedélyezett, melyet az egész világra kiterjesztett, A szent~vi bucsut 
hiveink feketevasárnap, virágvasárnap és nagypénteken végezték. 
Az Érsekfőpásztor ált:tl elrendelt szentévi befejezO ájtatossé&ok 
mindkét plebánián április 25, 26, és 27·én voltak. A háromnapos 
ájtatosságai, fehérvasáraap d. e. 9 órakor .. ünnepélyes hálaadó is
tentisztelet fejezte be. 

Érsekurunk jubileuma. Aprilis 30-án volt Gyöngyös nagy 
jótevOjének. Érsek-Főpásztorunk pUspökkészentelés~nek harminc
éves jubileuma. EbbOl az alkalomból mindkét plebánia- templom· 
ban Onnepélyes halaadó istentisztelet volt, melyen a hatóságok 
és iskolák is r~sztvettek. 

Orgonahan1vtrseny. Husvét hétfőjén a Szt. Bertalan 
templomban Su~ár V1ktor orgonamfivész, a budapesti Mátyás· 
templom karnagya orgonahangversenyt tartott. A csaknem két 
órás musort a hivek nagy élvezettel halicattAk végil• 
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Fözötanfolyam, Az önálló gazdas~gi népiskola április hó
napban fözötanfolyamot rendezett. A tanfoly~mon résztvc::tt a ka to· 
likus LeánykOr is. Az életben való boldogulcis le~fontosabb mU
vészetére, a fözé:; praktikus ügyességeire jászai Lenke tanárnő 

oktatta nagy hozzáértéssel és Ogyess~ggel a lányokat. 

A Katolikus LeánykUr ápr. hónapban tartotta tagavató Onne
pélyét. Uj tagok let:ek: Bartalis Gizella, Bodor Margit, Csernus 
Mária, Domoszfai Miria, Egyed Teréz, Hidassy Ilona, Huslár 
Etelka, Oravecz jolá:1, Oravecz Margit, Pintér Katalin, Safrankó 
Margit, Trieboldt Katalin. Vinczl! Stefánia, Zsoldos Katalin. A fel
vétel napját diszgyilléssel íinnepelték meg, melyen P. Horváth 
Zsigmond leányköri igazgató ünnepi beszéde után Kolár Baba is
mertette a leánykör mult évi müködését és konferál!a az ünnepély 
számait. Tóth Inci részletes jegyzőkönyve, valamint ennet< az iln
nepélynek is daüs, vig számai eleven képet adtak arról, hogy a 
Leánykörben ked~lyes, de mégis komoly munka folyik. Krupánszky 
Gizi elnöknö köszönetet mondo!t a vendégeknek egész évi párt
fogásukért és é!Z i l! a tos tea elfogyasztása után a vendégek jó han
gulatban szétoszlottak. 

Uj háboru fenyeget ? A h;\boru eshetősége mindég meg
volt és megvan, mig ember él a földön. Az utóbbi idóben egy 
kicsit feltünö is volt, hogy po'itikusok mennyit szaladgáltak egyik 
világvárosból a másikba, azért ma mégis háboruról csalt a rém
képlátók beszélhetnek. A katolikus egyház a h1borunak minden 
törekvésével ellene van, mint ahogy XI. Pius p3pa mondta nem
régen a biborosok k~rében: "Ha val:! ki ma 1.négis megkisérel né e 
borzalmas bün elk11vetését akkor csak a lSoltár szavdival lehet 
lstenhez imádkozni: "Pus!titsd el Uram a népeket, amelyek a há· 
boru t akarják". 

Mária segits. Az áhita!os lél~k sok sz ur kereste könyörgé. 
sével Szüz M íria segítségét az ösi gimnáziumi, most fiókváros. 
háza mögötti Mária~szobor előtt. Sokszor láttunk tgö gyertyákat 
a szobor talapzat án s idönként friss virágokknl fejtzte ki egy· egy 
hivö a Szent Sz ü z iránti hódolat {it, De á hit tot keltett egy- egy 
pillanatra e szobor a prózai élet gqndjaival jhó-kelö emberben 
is, hiszen a családi élettel, a gyermekkori emlékekkel egybeforrt a 
vallási élet ezer lelket deri!ö emléke s a régi Gyöngyös katoli
k~s légkOrének magasztossága sugárzott e szoborról. Szép barok 
&lllusa, a szobor faíagása, elgondolása müvél'zi szempontból 
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sem esik kifogás alá, E szobrot városrendészeti szempontból a 
mult héten lebontották s restaurálas után a Szent Bertalan ple
bánia és a Sze nt Korona- ház közölti parkrészen állitják fel. 

Zarándoklat Szentkuthoz. Azok részére, akik a szent- · 
kuti kegyhelyhez gyalog nem tudnak elmenni, a mult évben 
au'óbuszon való zarándoklalokat vezelelt főt. Guba Pál piarista 
tanár. Nyolc ízben jött igy össze 3q.3g zarándok, kik 3.- P 
viteldijat fizettek fejenként. Ezen 7arándoklatok vezetését föt, 
Gub3 Pál ez évben is elvállalta, tehát azok, akik autóbuszon 
akarnak Szenlkuthoz menni. jelentkezzenek nála, hol az indulás 
idejét is megtudhatják, 

Iskolai Dnnepély.A gyöngyöspOspöki r.k. elemi iskola tanu
lói Il. Rákóczi Ferenc fe i ~d elem halának 200 éves fordulóján- ápr. 
8 án - a reggeli szt. mise után énekszámokkal és szavalatokkal 
jól sikerUH Unnepélyt rendeztek A nagy ;fejedelem elmékét FUie
kyné, Molnár Margit tanitónö méitatta. 
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Május hó. 
Szent Bertalan p/ebánia. 

1. Szerda. fillöp és J :-Jkab ópostolok napja. D. u. 6 órakor 
májusi litánia. Máju!;i litáni az egész hónapban minden d. u. 
6 órakor lesz a Szt. Bertalan templomban. 

2 CsUtörtök D. u. 2. 6· akor az is~olásgyermekek gyóntatása 
elsöpéntekre. D. u. 5 órakor a kálv.írián litánia. 

3. Péntek : Szent kereszt felt3lálásának emléknapja. Elsö 
péntek. Reggel 6 órakor a S'lent Kereszt Tár· ul.~t ünnepélyes mi
séje. A reggeli órákban elsö pén~eki cyón·atás és en~esztelő 

sze nt áldozá~. Reggel í- kor indul a buc· u a k ':lvc1riár::t, ahol 
szentbeszéd szeniséges körmenet és Unnt'p~lyes nag~·mise lesz. A 
Városi l\tenház káol na j 1 ban reggel 7 kor sze n !ség es mise jézus 
szive imádására. Egésznrlp szentségimádé\s. Este fél 7· kor jélus 
Szive litánia, szentsé~betétel. 

4. A RózsafUzér Társu~at ~zenlmiséje az élő tagokért reggel 
6 órakor. 

5. ElsO vasárnap: Reggel 6 kor az Oltáregylet szentsége~ 
nagymiséje. 9 kor szeniséges nagymise. Szentbeszéd. 8 órakor 
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indul a bucsu a "benei Márjácskákoz" Málrafareden a tem p· 
lo11ban d. e. 10· kor szentbeszéd és nagymise lesz, ezután ájta
tosság a Máriácskinál. A buc su estefelé tér haza. D. u. 6- kor 
szzntbeszéd és jézus Szive ájtatosság. 

'· Hétfő. Olajbafölt Szent jános apostol, az egri egyház
megye védőszentjének ünnepe. Gyöngyösllspökiben bucsu. Reg
gel 6-kor a Kovács és Kerékgyeirtó Társulat szenimiséje lesi. 
7-kor indul a buosu OyöngyöspUspökibe, ahol szentbeszéd, szent
Séles körmenet és nagymise lesz. 

7. Kedd Hajnali 4·kor szentmise a budakeszi bu~susokért 
Szentmise után indulnak a bucsusok az ösi fogadalmi bucsura 
Budakeszi be. 

16. Nepomuki Sz t. János vértanu napja. Reggel 6- kor 
nagymise N ep. Szent János tiszteletére. Nyolcada alatt :. máj. 15-
töl 22-ig este 7 órakor a Nagypatak mellet fekvö kápolnában 
litánia a Szent tiszteletére. 

27. 28. és 29-én keresztjáró napok. Hétfőn az Alsóvárosi-, 
kedden a Szent Urbán, szerdán a Szent Erzsébet temp:omokhoz 
megy a körmenet. Indulás reggel 7-kor. Szerdán d, u. gyón· 
nak az elsö áldozó gyermekek. 

30. AtdozllcsütOrtök : Jézus mennybemenetelének ünnepe• 
Ünnepi rend. A 8 órai diákmisén gyermekek első szent áldo· 
zása lesz. 

31. D, u. 6 órakor utolsó májusi litánia. 

Szt. Ferencrendi p/ebánia. 
t. Máju;; hó folyamán esténkint 7 órakor ájtatosságok tar

tatnttk temp omunkb :n a sz. Szüz tiszteletére. Vasár· é:i ünnep· 
napokon d.u. fél 5 órakor lesznek ezen ájtatosságok. 

3. Elsö péntek, Reggel 6 órakor a jézus Szive-társulat sz. 
miséje a sz., SLiv oltárnál 

5 Vasárnap Délután a RózsaHizér társulat sorsolást tart. 
6 Hétfő. Sz. jános apostol Unnep~n a gyöngyöspOspöki 

templom bucsunapja. E napon fél 8 órakor körmenet indul a sz. 
Bertalan-templo.nból PUspökibe. 

U ~yanezen a napon este 6 órakor az Urak Máda· kongre
gációja hitbuzgalmi gyülést tart a fe~ences zárda ordtóriumában. 

7. Kedd. Rc!ggel 6 órakor sz. Antal ájtatosság. 
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14. Kedd. Reggel 1/a 6 órakor sz. Antal ájtatossjg, Ea'e fél 6 
órakor az Emerikána-Korporáció társadalmi gyUiése a Kat. Le· 
gényegyletben. 

21. Kedd. Sz. Antal ájtatosság a szakott időben. 
27·28 29. Keresztjáró napok, HétfOn a Perencrendiekhez, 

kedden a sz. Urbán, szerdán pedig a sz. Erzsébet templomba 
megy a körmenet a sz. Berta:an-templomból. 

30 AldozócsUtlírtök, Reggel 8 órakor l~sz: a gyermekek els6 
sz. áldozása. Kisérjék el kicsinyeiket a kedves szDlök is veiUk 
e((yUtt járuljanak az Ur asztalához. - E, napon 9 órakor ~sen
des mise lesz templomunkban. 

GyöngyöspOspöki sz. jános templomban : 
5. Vasárnap. D. e. 9 órakor sz. beszéd és nagymise Oltári

szentséggel. 
6. Hétfő. A templom védszentjének, Olajbafőtt sz. jános

nak ünnepe. El5z0 nap d. u, 3 órakor ünnepélyes vesperás. 
Reggel 6 órakor csendes sz. mise. A sz. Bertafan templomból 
ugy a felső, mint az alsóvárosi hivek, Magnin Adorján prépost· 
plébános vezetésével körmenetileg vonulnak a pOspöki temRiomba, 
akova 8 óra körUI érkeznek meg. A körmenetet a pOspöki hivek 
a sz. jinos-téren ü mepélyesen fogadj-lk. A hivek megérkezésekor 
szentséges körmenet, m:1jd nagymise következik, melyet a pré
post plebános végez. A sz. misét követO ünnepi sz. beszédet P. 
Riba Hugó kiérd. házfőnök, Kapisztrán-nyomda igazgatója 
mondja. Ennek végel.tével a városi hivek körmenetileg vissza. 
térnek a sz. Bertalan- templomba. A visszatérő hiveket a pUspO· 
kiek a sz. jános szaborig kísérik, maid onnan ismét visszatérnek 
a temolomba, ahol l O óra körül csendes sz. mise fog tartat ni. 
D. u 3 órakor körmenet O:táriszentséggel, m ·~id pedig llnrjepé
lyes Vesperás fejezi be a bucsuUnnepet. 

E napon a temp'omban VII. Pius pápa engedélye alapjá
a szokásos felételek mellett te~jes bucsu uyrrhetö. 

1. Kedd reggel 6 órakor a Sz. Mária térsutat sz. miséje 
lesz azon szándékból, hogy lsten a fejlOdO terményeket minden 
csapástól megóvja. 

A hónap többi vasárnapjÁn d. e. 9 kor sz. beszéd és nagy
mise. d. u. 3 ó litánia. AldozócsUtörtökön szintén vasárnapi 
rendben tartatnak az istentiszteletek. 

Szombatonkint éa AldozócsntörtOk ViKiliijén d. u. 3 6. litánia. 
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A Szenf 'Bertalan Egyházközség 
anyagi ügyei. 

Április hónap folyamán több mint 600 pen~ö folyt be a 
Imár korábban felajánlott adományokbóL E hónap tudvalevó
e g egyik legnehezebb pénzfor~alom szempontjából, mivel a 
tél minden felesleges fillért kivett az emberek zsebéből, enr 
nek ellenére mégis me~nyugtató az eredmény. 

E hónapban rendeztük a banknál fennálló 17 OOO penstós 
tartozásunkat. 30~0 pengót törlesztettünk a tökébe és három 
hóra, julius hó 10 i~ kifizettük a kamatot. Maradt tehat bank
nál tartozásunk 14 OOO P. 

Szt. Korona házunk bérlői pontosan kifizették lakbérü
ket, ugy hogy május 1· ig a bérek teljes összegükben be van
nak fizetve. 

Gyüjtésünk eddigi eredménye 21.742 penJ;!ö, ebből be
folyt 16 538 pen~ö. befizetetlen még 5204 pen~Ö· Minden re
ményünk meJ;! van, hogy a kintlevósé~eink tulnyomó része 
május hónapban befolyik, mivel igen sokan erre a hónapra 
igérték, hogy eleget tesznek kötelezettsé~eiknek. 

Tovább folytatjuk az adakozok neveinek köz)ését: dr. 
Libisch Károly iigyvéd 100 P, Huba Ferenc hentes m. 100 P, 
Fischer József vaskereskedő 100 P, ''itéz Németh János m, 
kir. honvédtiszthelyettes 100 P, Szalav Ferenc szölöbirtokos 
Orszá~ut- utca 100 P, Baranyi Imre szölöbirtokos Jeruzsálem 
utca l 00 P. Makovi nyi ZQ1tán kereskedő 100 P, Zilahy Lajos 
szölöbirtokos és borkereskedő Tisza István-ut 100 P, Szed· 
mák Pál 100 P, dr. Burián Endre ny. városi tisztifőorvos 
100 P, Bujalka István kereskedő 100 P, Varga ltire máv. fő
tiszt 100 P. Andrásy és Viczena cég 100 P, özv. Hanisz Im
réné 100 P, AJapit\'ányi Közkórház Ir~alma~ Nővérei 100 P. 
dr. N ára y Béla vit rosi fötigyés;,. l 00 P. Ev y h<~ zme~yei Ta ka
rékpénztilr gyön;:!vösi f.ókintézete 100 P, Szalay János szöló
birtokos Szt. László u. 1. 100 P. 

Eddig közöltünk 54 nevet 10.850 P adományt. Most 
közlünk 18 nevet 1800 P adománnyal, tehát eddiJ;! közöltünk 

72 nevet 12.650 P adománnyal. 
l Folytatj u~) 

(P. L) 



, 
o ge yu a 
DIŰÓrás, ékszerész 
és látszerész 

G y ö n g y ös, Hanisz-tér 12. 

o 
Ajánlja : elsőrendü zseb, fali, asztali és ébresztő 

óráit. A világhirD svájci "TELLUS" órák gyön-

gyösi -~~_ye~-~E~~~~ój~ __ ~ --~ ~gJ!l~~ernebb szerszám
gépekkel felszereJt javitómühely. Priiciz munka. 

Arany gyürük, fUibevalók, arany keresztek. -

Arany kereszt valódi gyémántkövekkel már tO·-
- -- -

P-UJI kaphatók. Valódi ezüst áruk, tálcák, 

virág vázák, Iikőrös és dohányzó készletek stb. 

Mindennemü optikai áruk. Szemüvegek, csiptetök, 
lveg különlegességek, hl>mérök, lázmérökp must-
-----------= ----- és borfokolők stb. 
i lllllllll i: L IIIPI H 1 lllliliililii 1 H1 illllillliii!BIUI:: IIIIIUIIIIIUIIUIH:: Illi llllilii l l 

Keresse fel üzletemet bizalommal ! ! 



Ajánljuk hiveink szives figyelmébe 
katolikus cégeinket : 

Szloboda divatkülönlegességek 
választékban a legnagyobb - árban a legolcsóbb l 

Figyelje állandóan kirakatait. _______ .... _ ..... _ 
.:·..:::·.·.:: ... ·.:.·_·· .. ;·_-:.·.:.·:.·.:· ... -:;-_·:.·:·:.·.:.· ... :·;·.~---·------:· ... -:.-·.-:-.:·:·.-:-.·:· ... --.~---.-:· .. - .::· .... - ---- -------

Cserján Imre Szeretet-~yógyszertára 
Vachott Sándor ucc-t 6. Telefon 29. 

. . ... . _-_ _.. -__ -- .. --.-. -.·: .. - .. - ·- -.. · .. :~.-.... ·- .... · .... - ----~- .. :. . - . - - -·- - -

Katona Sándor Vasudvar Jegnagyobb vasazlet 
Gvö7ödjön meg olcsó trairnról. 

~ ::::. : : :.. -~ .: :... --------=:.. .: .: ..;_ -- ---=·-----~ ~..: ~--= ~ -------.: = = ·= :· .: .:.. -- ·: .;· _-- _. : _- _-- -:: ... -- -:.:.. : _-- -.. -.-: 

F h , a· l h , . .. l t na~y válas2ték, 
e er yu a ru azatt uz e_. ___ -.-·.··-·--.-----.--~~:~~-~---_á_r} -: :. : ·. · .. - ... - .. - : :· _- = -_ ---.- = ~: - -... -... - .: ._ -.- .: ·. -_ -. - --- - _. =- .. . - - ·- -

Pintér drogéria (gyógyáru kere8kedh) Egyt düli drogéria 
- legolcsóbb bevásárlási forrás - gyó~yáruk, vt-gyszerek, beteg
ápoiá~i cikkek. illatszerek, kozmetikai cikk~k. - - ..... - - - ·- - .. - -- - -· .. - - ·- -- - -· ·- -· -- - ·- -- - -- - -· -- ---- - -· - - - - -- - - - - - - - - - - --

Kováts Gyula kelmefestő, vegytisztitó és 
mOSOda Hani~z-tér 5. 

Itt a tavasz 
le a hócipökkel ... 

és ön is fes· 
tesse be szi
nes cipöit ! ! 

antilop nubuk cipó-
ketfestek és 

tisztitok. 
Bármilyen bőrtárgyak ujra 
festését, tisztitását 
vállalom, bőrkabát 
retiktll stb. stb. 
Intézeti, iskola és bármi 
lyen ci pöket j u t á n y o E 

l%rért készitek. 

alambas Sándor 
Gyöngyös, Szt. Bertalan-u. 3, 
Szt. Korona· ház. (tilt RaD&Ja·bú) 

-
Papiráruk, rajz-
szerek, minden

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

Hzkelety Józiel 
Gyöngyös. 
Kossuth-ucea 8 sz. 

BABAJAVITÁS!! f 
Nyom. Hungária-könyvnyornda Gyöngyös, 

tulajdonos ~igrinyi Ferenc. 
Felelős kiadó: dr. Halmos Mihály. 


	HU_b1_FM3-8326_00057_2R
	HU_b1_FM3-8326_00058_1L
	HU_b1_FM3-8326_00058_2R
	HU_b1_FM3-8326_00059_1L
	HU_b1_FM3-8326_00059_2R
	HU_b1_FM3-8326_00060_1L
	HU_b1_FM3-8326_00060_2R
	HU_b1_FM3-8326_00061_1L
	HU_b1_FM3-8326_00061_2R
	HU_b1_FM3-8326_00062_1L
	HU_b1_FM3-8326_00062_2R
	HU_b1_FM3-8326_00063_1L
	HU_b1_FM3-8326_00063_2R
	HU_b1_FM3-8326_00064_1L
	HU_b1_FM3-8326_00064_2R
	HU_b1_FM3-8326_00065_1L
	HU_b1_FM3-8326_00065_2R
	HU_b1_FM3-8326_00066_1L
	HU_b1_FM3-8326_00066_2R
	HU_b1_FM3-8326_00067_1L

