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Karácsony tanítása, 
Egy néhiny nap s leszáll kOzénk az örök Ige. Eljön, hogy 

sóvárgó sziveinket kielégítse s az örök boldogsig rem~nyével te
lítse. Itt lesz az ~mberiség legérlékt!bb kincse, lsten végtelen sze
retetének gyönyörüséges Ajándéka. Ki ne érezne örömet, kinek a 
szivét ne jérná át a boldogság jóleső, termékenyitO hatása? 

jön a Messiás az emberiséget tanitani és rávezetni egy fOn
séges utra, melynek vége, határa mindenható Atyjától megterem· 
tett mennyei dicsöség boldogsága. A betlehemi kisded, ki nekUnk 
ezt a szivet-lelket kielégitő tanítást hozta, valóban nem lehet mis, 
mint a legértékesebb kincs, mert ha öt birjuk, örökre gazdagok 
vagyunk. 

Ezért lakozik karácsony szent napján OrOm és lelkesedés 
sziveinkben. De megtaláljuk-e mindenütt és mindenkinél a bol
dogoág arany tengerén uszó szivet' Lesznek hajlékok azon a szent 
ünnepen, amelyekben valóban csak a boldogság fog tanyázrti, 
ahol a villanyfényben csupa boldog emberarc fog mosolyogni. De 
lesznek olyan hajlékok is, melyekber. a szomoruság, a nyomor, a 
siralom fog tanyázni. 

A könyörületes szerelettől átitatatt szivek ezeknek a szen
vedö embertársaknak kétségbeejtő sorsán igyekeznek segiteni, 
amikor küiOnbözö irányu szeretet·akciókat szerveznek, hogy az 
öröm ünnepén letörüljék a könnyet s a boldogság ragyogásit Ol· 
tessék a szenvedö, megtört arcokra. Ho~y oU is, ahol a minden
napi gond nem hagyott hátra még annyit sem, amennyibOI kis 
zöld fára, apró jitékokra telnék, az égből adott Orömszilu4k bevi· 
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lágÜsák a gondnak sötétségét legalább egy pár napra . 
. De bármennyire is törekszünk karitász munkánkkal k3rá-
l • 

csonf szent ünnepét széppé, mele~gé varázsotm, valahogyan nem 
szab~du'hatunk attt'll a gondolattól. mely ezt a munkánkat az or
vos fajd-iromcsiltapitó inJekciojához hasonlilja, melyet szenvedö 
beret!ének ad. Az injekció jótékony hatása alatt a beleg megpi
hen, n·em érzi a mult fájdalmait és nem gondol az elkövt:tkezendö 
órák !ime.gujuló gyötrelmeire. Pihen és élvezi a rövid elcsendesü-
lést ... Karácsony ünnepe elmul ik, a fájdalomcsilla pit ó injekció 
hatását elveszti, következik egy keserü felébredés: ujra a sötét 
napi gondok. 

: A jászolban fekvö isteni kisded nem ilyen rövid örömöt ho
zott. Jól tud1uk, rossz az az orvos, ki csak a fájdalmat csillapítja, 
de a betegséget nem képes mPggyógy.itani. Nem elég eg)· egy 
apró morzsaval jó Onn~"pet szerezni, c.zután nyugodtan maradni 
az elkövetkezendő karac~onyig. A betlehemi kisded, amikor már 
ki nött a já.;zolból szereletet hirdetett és követelt hiveit öl. Nem 
igazi szeretet az. amely C!'ak neh1ny órára gondoskodik nyo
morgó embertársárol. Az igazi szeretet tartós és ez a szeretet az 
Onnep után is a haladó idö minden percében gondoskodik mun
kanélküH és éhezö embertestvéré:öl. 

Stent karácsony közeleg s mi elkészitjük az emlékannepre 
a betlehemi istálló jászol3•, hogy szent varázsa töltse be a lelket 
az 'örnm csillog~sával, a szeretet áradó jó~ ágával. Amikor majd 
éreztOk a rr~gyogó kar1csoqyfa mellett az ünnrp mele~ségét, gon
dolkozzunK, elméll<edjfink arról, mtért nem állandó a karácsonyi 
lköm?.. mert az ember tulsá~osan önző, csak magával törődik, 

a maga hasznát keresi, a krisztust szeretelböl kevés van benne. 
Ha· kereszt~nységOnknek nem akarunk megcsufolói lenni, ezen 
váftoztatni fogunk, mert változtatnunk kell f 

· , A betlehemi kisded karácsony elbfivölö szépségében megfü
rö:~ztött léleknek megsugja, mi a teendőnk : az igazi felebuáti 
szerel et. Leg y Unk ennek az igazi felebará li szeretetnek apostolai 
és ja·· karácsony i szeretet átváltozik az ünnepen tul is igazi szoci
ális · ·szeretetté. 

Bobovniczky Gvula. 

'A Káh•ária kápolna resttiurálására a város mint kegyur 
40J() pengf.r szavrtzott :neg. Idén azonban csak az ács munkát 
ké szitik el, a falai a kedvezőtlen id ö miatt tavaszra halasztották. 
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Karácsonyi ajándékot adunk 
mindenkinek, hogy ünnep legyen az ünnep, hogy örömötl\k teljes 
legyen, hogy bövebb és szebb legyen az élet, hogy boldogabb 
legyen az ember. 

Ezért dec, 17 ti\ l 20· ig Missió leluJitást tartunk a 
Szent Bertalao fötemplombaa. Ft:lujt•JUk a lazaras a at)ak 
mult évben tartolt szem Mt~sióJal, mert nem akarjuk, hogy a mult 
esztendő gazdag termését elmossa az idö. 

Sz61 hozzád az lsten: "Aki engem megtalál, életet ta· 
Jál." Csak te nem akarod megtalálni az Istent? l 

Nem ••«Y te rossz, de lsten azt akarja, bogy jobb, 
tisztább és öntudatos katolikus légy l 

Hiv téged az lsten: ,.Nekem tetsző időben meghallgat
lak téged és az üdvösség napján megsegitlek téged". Ime most 
van a kellö idö, ime most van az üdvösség napjal 

Fi~ryelmeztet az lsten~ .. Mit használ neked, ha az 
egész vitágot me~nyered, de ieJkednek karát vallod"? 

A mlssló fl!lujitását taatja: Bódis Andor káplán. 

A mlssió felujitás rendje a következO : 
Dec. 17 -én, csUtörtök este 6 órakor: Veni Sancte. I. beve· 

zetö közös szentbeszéd. Litánia. 
Dec. 18. Péntek. Reggel 6 órakor Roráte után: II. szentbe

széd kizárólag férfiaknak. Este 6 órakor lll. közös szentbeszéd. 
Litánia. 

Dec. 19. Szombat. Reggel 6 órakor Roráte után: IV. szent-
beszéd a n ök részére. Este 6 órakor V. köz ös sze n t beszéd. Litánia. 

Dec. 20. Vasárnap. Egész nap Szentségimida\1. Reggel 6 
és 9 órakor VI. közös szentbeszéd. Este 6 órakor: VII. befejező 

kOzös szentbeszéd. Te Deum, 

-
Testvér, lépj az Orökkévalóság utjára ... 

Megfogta az ember lelkét az Örökkévalós~g gondolata. 
Ó!omsullyal nehezedett parányi életére és teljesen lenyügözte. 
Ébren és álmában zsarnoki módon kinozta a rettentO kérdés: 
ho-gyan lehetne örökké élni. 

Minden pillanatban érezte, hogy al elfutó élet egyre sodorja 
az elmulás ködös partja felé. A bizonytalanság örvénye kavargott 
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körülötte és minden vergődése zsákutcába jutott. Nem tudott, nem 
akart beletörődni a megsemmisOiésbe. Dacolt a sorssal ~s hegy
tetOkról zengte el vágyódását: örökké akarok élni ! 

Csendes estéken megirigyelte a fénylő csillagokat. Millió 
esztendOk Hintek el már a végtelenségbe és rag~ ogásuk nem ko
pott meg. Millió évek mennek el ujra és mécsesOk ki nem alszik. 
Hát nem tudna Ö is mindörökre igy tündökölni ? A csillagok 
szelid fénnyel sugároztak tovább, nem adtak választ. 

Beleszédült a májusi virágok tarka széps~gébe. Mert min
den tavasszal halk pattanással megszalelnek és az idOnek nincs 
hatalma felettük. Diszilenek oltárt és temetőt, utszéli keresztet és 
kedves szeretőt és illatuk nem száll el soha. Hát nem tudna O is 
mindörökre igy illatozni ? A virágok nem hallották meg vágyó 
szavát. 

Sokszor elsírta magát gyámoltalanságában és feldobta piros 
szivét az égre. Mámorosan Olc::lte át a nap földre hulló sugarát 
és mégis vajudó lélekkel keseredett el: miért nem lehet Ö örökre 
melengető napsugár. 

ErOs tOzzel lobogott benne az akarat. A csalódások nem 
tántorították el céljától. S még jobban sarkalta a vágy : ~Ini, 
örökké élni. 

És az Ember kezébe vette a tollat. Szines fantáziával ál
dotta meg az Isten. Lelkének minden szépségét papina vetette. 
Minden betnje csupa fény, élet, csupa lángolás volt. Irói mun. 
kásságára felfigyelt a fél világ. Pompás regényeivel megbabonázta 
az embereket. Milliós irodalmi díjakkal tOntették ki. Nem gyOzte 
olvasni magáról, magasztaló kritikákat. Ugy érezte rálépett az örökké
valóság utjára. De a másik pillanatban már beleharsogott szivéhe 
a fájdalom. mert lálla: mindez csak ábrind és hiuság. Minden 
elismerés végén ott szomorkodott: _'önnek uj poéták. Sziz év 
mulva még a nevét is elfelejtik és könyvei lomtárba kerUinek s 
az egerek lakmároznak majd rajta. 

De az Ember mégsem adta fel a harcot. Vasakarattal más 
uton kereste az OrOk életer. 

LelkébOI édes melódiák buggyantak fel, mint tengermélyről 
drága gyöngyszemek. HegedUje szebben trillázott mint a pacsirta 
éneke. KönnyO muzsikája tomboló sikert aratott mindenOtt. Da
lait kipirult arccal énekelték és boldogan nótizlák a szerelme
sek. Taneményes pályáj11 ismét csillagos magaségokba rOpitette. 
Százszor megfOrdOtt a dicsöség verőfényébe és nem termett 
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annyi babér, amit homlokára nem füztek volna. De minden 
UnnepléabOI kisirt e2y !ehango!ó akkord: jönnek majd uj ma
vészek, uj nagyságok. Csalóka fény az ilyen dicsöség és hamar 
el hamvad. Minden alkotását megemészti a moly. 

De az ember most sem csOg&edt. t\ halhatatlanság izzó vá
IYa tovább hajszolta. lijat próbált, de egyben leszámolt a vég
zettel: ez lesz az utolas6. Az ecsetre tette fel a halhatatlanség nagy 
játszmát. LelkéneK minden ál mát vászonra vet it ette. Uj slilust ho
zott é~ minden festrnény ~t ki laplevéve szemlélték. Szerencse 
csillaga ismét a magasba szökkent. OstOkOst látott benne min
denki. Mejelenése valósággal forradalmat csinált a festészetben. 
Milliók rajongtak érte. Minden dicsöség ráhullott. De szlvében 
m~gis ott maradt a keserO érzés, mikor hallotta háta mOgOtt a 
sugdosást; j~naek az uj piktorok, ifju óriások. Nevét elfelejtik és 
emléke is sirba száll. 

Ekkor már feladta l küzdelmet. Mindent végigpróbált és 
semmi sem sikerOlt neki. Elfutott tOie az Orök élet és minden
hová elkísérte a mulandóság. Buskomor lett. Szivébe eloltolt 
minden vágyat és lángolást. Arcára nem jOtt többé mosoly és ku· 
tató szemében kialudt a fény. 

Cél nélkül kóborolt ezután a nagy világban. Komoran hor· 
dozta rettentO keresztjét, már-már azt hitte, beleOrUI. Duskált az 
aranyban ~s mégis koldusszegénynek érezte magát. 

Valamelyik világváros kOlvárosában bolyongott egy alkalom 
mal. Azon tOrte a fejét: hogy szabadulhatna meg a fájdalmas 
éleUOI. E1yszercsak elfojtott zokogás UtUtte meg a fülét. Megin· 
dult a hang nyomában. Nyomortanyára bukkant. Kopott szal
mazsákon ery beteg as&zony sírdogált. Arcán lázrózsák viritottak. 
KörülOlie maszatos, éhes gyermekek csipogtak : 

- Anyám, tdj kenyeret ! 
- Anyám, én megfagyok a hidegtOl ! 
- Anyám, az orvosság elfogyott r 
- Anyám, ne hagyj elveszni minket! 
Elállt a szivverése ennyi szenvedésen. Részvéttel szórta az 

~desanya elé minden aranyát és az apróságok boldogan szedték 
&ssze, mint a Iéról hullott gyOmOicsöt és lelkendezve csókolták 
meg ajándékozó kezét. fonnyadt arcukon felvillant az öröm és 
•~vény kedikkel ugy tapsikoltak: 

Anyim, drága jó anyám, lesz már kenyérre való, lesz már 
ervosúg ls 111111~ szeba. Holnap kifizetjUk minden adó&ság~n-
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kat, mert lsten elknldte hozzánk angyalát. 
A nagybeteg asszonynak kicsordult a könnye. Szeme ra

gyogott, mint a hajnalcsillag és hálálkodott: 
- Uram, az lsten áldja meg l A nevét, a nevét mondja 

meg .• , mert imádságomban örökké élni fog . Az én imád
sigomban, a gyermekeimében. az unokáim unokáié~an •. mind
örOkkön-örökké .. 

És az Ember, akinek lelkét elbüvölte az Örökkévalóság 
gondolata, a szivéhez kapott. Hangosan felujjongott és rohhanni 
kezdett. Rohant, mint aki milliós kincset talált, rohant mint az 
édesanya, aki a haláltól rabolia vissza gyermekét, rohant, mint a 
vak, akinek fe,nyilották a szemét és egyre hajtogatta: 

- Ráléptem az Örökkévalóság utjára. Ha jót teszek, örl'>kké 
élek. ó Istenem, de nehéz volt a küzdelem és milyen könnyU a 
gyOzelem J 

Testvér l Karácsony tá ján lépj te is az ÖrökkévaJóság utjára 
és tégy minél több jót. Jóságod virágesi\jével szó~d tele ember. 
társaid nehéz utjait. Az öröm ünnepén sze:ezz valakinek boldog 
OrömOt és miris az Örökkévalóság utjára léptél. 

Bódls Aador 

Nem k~llene ennek igy lennie, atyámfiai. 
Czernin Ferdinánd, a Monarchia volt kU!Ugyminiszterének 

fia, nagykiterjed ~su ültetvények tulajdonosa Afrikában. Egy alka
lommal több hónapon át Bécsben tartózkodott. Béci;i idf>zése 
alatt a következO levelet kapta afrikai i~pánjától: Sok üdvözlet 
uramnak. Igaz, még töled nem kaptam Odvözletet. Itt sok eső 

esett, de mégsem elég •. A traktor, amit küldtél, rendben van. 
Csak az egyik kereke törl szét s azóta nem tudunk vele dol
gozni. Mikor jössz vissza ? Igaz jobb lesz ha ottmaradsz. Az 
öntözőcsatorna eldugult. Ki !leli lisztitani. Egyébként minden 
rendben van. Tegnap kigyulladt a garázs, de remélem. az au
tódnak nem történt semmi baja. Este majd elmegyek és utána 
nézek, Most mé~ nem tudom :·negtenni, mert a garázs még min
dég ég. Sok üdvözletet küld bUséges felvi~yázód: Abdulla ben 
Ali. Ki ne mosolyogna, ennyi odaadó hOség hallatán? Kit ne 
hatna meg, Abdulla ben Ali önfelaldozó szeretcte? 

VaRY talán a mi hUségOnk és szeretetOnk nagyohb és öszin
~ébb embertársaink és lstenünkkel szemben? Ha erre gondolunk, 
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lelvszlik arcunkról a mosoly. Mert de sokszor vagyunk , .. m~ is 
Abdulla ben A lik l ·. ~ · ~·· ~~ \. 

Karácsony táj~n a havas hegyekböJ megindulnak a . iravos 
illat u fen v ök, a diák türelmetlenül várja az utolsó órát. a· ka·t~na
fiu édesanyja foszlós kal~csára gondol és mi mindnyájan kedves 
meglepetéseken tOrjOk fejünket. Es csupa szent várakozás :~az 
életOnk. ·~ 

És az őszinteség han~ján levelet irunk a mi Urunknak! ' 
- Sokszor szóltál már hozzánk a lélek mélyén, de mi bly 

keveset adtunk szavadra. Sokszor kOszOntöttél minket tiszta ·per
ceink ben jóságod aranyával és mi még kalapunkat is · nehet\en 
emeli Ok meg kereszted elött. Mennyi szeretö áldást hullattál ·~~ri~ l 
De nekünk soha sem volt elég, mert tehetetlenségUnk :mindlg 
többet kivánt. A kegyelmet. az egészséget, a vagyont, a szti'en-
csét és kiöntött isttni Szived ezer jós~gát mind me~kaptuk. ': ~s 
mikor ezekkel rutul visszaéltünk. mikor ajándékaidat ostohin el
téko,olluk, mikor az élet muló örömeiben lelkünk arany kerekei 
töredezni krzdtek, még nekünk állt feljebb és igy v~doltunk: Te 
vagy az oka mindennek, ~nert fukar voltáJ hozzánk l 

Sokszor hivtunk: Jöii el hozzánk. Mikor pedig jelezted 'ér
kezésed, becsuktuk .. lelkünk kitárt kapuját. ~s az utat, mely fe
l 'd vezet, szánt-szándékkal elbarikádoz! uk. Mikor pedig Mély. 
ségbe zuhantuk, csak utánad kiáltottunk és ha nem jöttél azon
nal hét bUnOI rótuk fel ne:Ced. 

Nincs att semmi baj, csak majd meg esszUk e.zymást és ha 
lehetne, még abba a bizonyos ka nál vizbe is belefojtanánk azt, 
aki nem tetszik r.ekOnk. A sárga irig\ ség is szépen virág"Zik ber
keinkben és sokszor a gyülölet lángjánál sütjUk meg pecse

nyénket. 
Minden rendben van a földön, csak azt ugy mellékesen em

li•jük meg, hogy milliók halnak meg éhen, mig önző kezek ál
dbod megsemmisítik. Arról nem is beszélünk, hogy sokszor bom
b~t rej!Onk a vir~gcFokorba és mézédes szavainkból skorpiók 
bujnak elö. És ha szomszédunk háza lángra lobban, csak immel

ámmal me~yUnk ollani. 
De igy Karácsony táján - megborzadva önmagunktól -

felsirunk hozzád : Murasd meg nekUnk a te orcádat l Magyar 
jeremiád sirarn ik fel Hozzád ó Uram és borus adventi hain.alo
kon térdre hullunk oltárod előH és csak egyet kérUnk : 

- Tanils meg rninket szeretni, karácsonyi jézus l 
86cU• Aador 
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Adományok a Ferences 
Plebáaia templom megujitására. 

54 penalU adott Kirily Ferenc, 25 p· t Füleki józsef, 20 p· t 
Ki11 jánosné, Kovács Antalné, Szedmák Pál, 10 p· t Borhy 
Oyörgyné ismét, Ludanyi Béla ujabban, özv. Németh Istvánné, 
Steiner N., 5 p-t Fehér Imre, dr. Harajda József, Illés józsefne, 
Kató Bálint, Krakóczki Irma, ifj. Nagyfejő jános, Egy 9 gyerme. 
kel anya, N. N., Szabolcsi Mihályné, Szncs István, 4 p- t Bog
dány józsef, Ozv. Tóth Jánosné, 2 P· t Eperjesi András, Juhász já
nosné. Képes jános, Kovács Józsefné csoportja. Patőcs Istvá~. 

Takécs józsef, l p-t Eperjesi Mária, Fodor Ferencné, Herneczki 
jAnos, Kovács H. Istvánné, Nagy julianna, N. N., Sándor János, 
50 fillért: Eperjesi Józsefné, 30 fillért Csintalan józsef, Danka 
Andris, Egyed András, Horváth Lajos, Kovács Ferenc, Kovács 
)61101, Kovács Pál, Liptai András, N. Józsefné, Veres Béla, Var~a 
PereAc, 20 fillért Ambrus Antalné, Bodor Ferencné, Bezzeg Já
nesné, Bátonyi Etei, Csaba Ferencné, Czinder Mária, Csépány 
OyOrgy, Eperjesi Róza, Forgács Alajosné, Farkas M. Mihály, Gál 
l1tvAn, Király István, Kovács jános, Káposztás János, Kardos Re
z.O, Kiss lmrén6, Kovács józsef, Kolláti Fer~nc, Kassai Mária; 
Matia jános, Mozsár Lajos, Molnár Árpád, Naey jános, Ripka 
Dezs6, Strammer jános, Szepesi Pál, Tóth jánosné, Vc•ési Péter, 
10 fillért: Berta Jánosné, Csiba Jánosné, Hardej Sándorné, Kiss 
Bertalan, Kirily Józsefné, Klein jánosné, Molnar András, Réz já
nos, Veidner Kálmán és Zsiga Oyula. 

Itt lekOzOit adományok Osszt-ge 236'60 pengő. Az eddigi 
adományok, illetve ajánlások 13,918·60 p-t tesznek ki, amelyhez 
hozzAveendO m~1 a város 4000 pengős hozzájárulása. - A jóte
vOket kisérje lsten bOaéges áldása ! 

Bely•••lt6al - Szeptemberi számunkb~n "a 10 pengös 
adakozók közOtt Oá bris János he,yelt tévesen .. Lajost irtunk. 

A Fenace• plelláaos iizeaetei : 
BelsO megujulás elOlt álló templomunkat nap-·nap után 

sokan látogatják. Na~yon természetesen mindenkinek elsö kér
dése, ho~y mikor készOl el teljesen ? Erre azonban határozott vá
laszt adni - sajnos - ma sem tudok. Annyi mindeneselre bi· 
zonyosra vehetO, hogy a főhajóból a karácsonyi ünnepekre az áll· 
vAnyok na1yrtszben kikeralnek. A mennyezetkipek és az aposto-
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Iok képei elkészillnek erre az idöre. A négy oldalképre csak ün
nepek után kerülhet a sor. Ugys1intén az oldalhajó és kápolnák 
munkálatai is részben Karácsony után jutnak bef~jezéshez. Ne
kem az volt az elgondolásom, hogy az 1935. sz. Szilv~szter es
téjén elindult nagy munka az 1936- év utolsó e.;téjére teljes be
fejezést nyer. Majdnem igy történt, de egészen mégsem. Mind. 
ennek dacára nagy örömünkre szalgálhat az a tény, hogy kO· 
zös óhajunk valósággá lett. Most már csak hetek kérdése, hogy 
ünnepélyes "Te Deum"-unkat elzenghessük a Mindenhatónak. 

* * * 
Hálás köszönettd adózom e helyről is fáradtságot és áldo-

zatot nem ismerö Müked,·elö Gárdánk minden egyes tagjának 
lelkes:s_munkásságukérl, melynt!k eredményeként circa 300 pengő 

jutott ismét templomunk javára. Önzetlenségükben még a jász
berényi ut fáradalmait is vállalták a nemes cél érdekében. A 
"Minden jók Adományozója" fizessen meg lelkes buzgalm ukért. 

* * * Készülöben van templomunk~; történetének leirása, mely a 
legrégibb időktől napjainkig hozni fogja templomunkhoz fDz6d6 
eseményeket. Ebben a füzetben templomunk jelen megujitá· 
sával kapcsolatosan bőséges közleményt adunk. 

Szeretdtel Krisztusban; 
P. KOVÁTS RAYMUND 

Ferences plebános 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertatan ptebánia. 

November 29. Advent elsö vasárnapja. Az egyházi l év kezdete. 
30. Reggel fél 6 órai kezdettel az első hajnali szentmiae 

segédlettel. E naptól kezdve ugyanez idOben Roráte-mise dec. 
23- ig bezárólag. 

December 3. Első péntek. A Menházban egész 11ap szentsé1· 
imádás. 

6. A hónap elsö és egyb .. n Advent masodik vasárnapja. 
Reg2el 6 órakor az Olláre~ylet off. miséje. Este 6 órakor Jézas 
Szive ájtatosság szentbesz~ddel. E napon van a Kormányzó Ur 
ÓfOméltóságának névünnepe, mely alkalomból Y órakor önne
pélyes szentmisét tartunk a hazáérí. 

7. Reggel 5 órakor olvasott szentmise. Utána a Szeplitelea 
Társulat tagjai a Szentkutra indulnak. 

• 
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8. SzepiOtelen fogantatás ünnepe. 
13. Advent harmadik vasárnapja. 
17. Csütörtök. A Mlssió feluji1ás kezdete. Este 6 órakor 

Veni Sancte és bevezetö besléd. 
18. Péntek. Re~gel 6 óretkor oktatás a férfiak részére. Este 

6 órakor közös beszéd és litánia. 
19. Szombaton. Reggel 6 órakor oktalAs a n5k részére. 
20 Advent negyedik vasárnapja, Egész nap szentségimádás. 

Reggel 6 és 9 órakor közös beszéd. Este 6 l r akor befejezö szent
beszéd és Te Deum. 

21. Szent Tamás apostol ünnepe. Reggel 6 órakor társulati 
énekes szentmiste Szt. Tamás apostol tiszteletére. 

23. Reggel 6 órakor az utoleó hajnali szentmise. 
24. Karácsony vigiliája. Szigoru böjt. 
25. Karácsony ünnepe. Éjfélkor ünnepélyes szantmise. Reg

gel 6 órakor a pásztorok miséje. Továbbá a szokott ünnepi rend. 
Délután 3 órakor szentbeszéd, utána ünnepélyes vecstrnye. 

26. Szent István elsö vértanu ünnepe. Szokott ünnepi rend. 
27. Vasárnap. 
31. Az év utolsó napja. Este 6 órakor hálaadás. 

Szt. Ferencrendi plebánia. 
4. Első péntek. A fél 6 órai Róráté keretében szentséges 

nagymise jézus sz. Szive litániával és felajánlássaL A jézus &7. 

Szive-társulat sz. miséje a sz. Sziv oltáránal •. 
6. Advent II. Vasárnapja. Magyarország Kormányzójának 

névünnepén 9 órai nagymise hazánk s,.,rsának jobbra fordulásáért. 
Délután a litánia végeztével Rózsafüzér társulat havi sorsolasa. 

7. Hétfő. Es:e 6 órakor az Urak Mária Kongregációj~nak 
hitbuzgalmi gyOiése a ferences zárda Oratóriumában. 

8. Kedd. SzepiOtelen Fogantatás ünnepe. Vasárnapi rend. 
Reggel 6. órakor a RózsafUzér-társulat sz. miséje. 

13. Advent íll. Vasárnapja. Egesz napon át szentségimád~s 

papi hivatásokérl. D. u. 3 órakor a RózsafULér· társulat imaórája. 
Este fél 6 órakor sz. beszéd és lilánia. 

A következő szerdán· pénteken és szombaton lesznek a téli 
kintorböjt napjai. E napokon - péntek kivételével szabad ugyan 
husfélét enni, de csak egyszeri jóllakással. 

20. Advent IV. vasárnapja. S1okoH vasát napi rend. Reggel 
6 órakor a ferences lll Rend sz. Miséje, délután havi gyOiése. 

23. Szerda Reggel fél 6 órakor utolsó Róráté Oltáriszent
s6g kit•tellel. 
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24. Csütörtök. Karácsony ünnepének szigoru ·böjtje. Husételt 
élvezni nem szabad s csak egyszeri jóllakás van: megengedve· 
Ezen szigoru bOjt éjfélig tart l 

25. Sz. Karácsony ünnepe. Éjfélkor sz, mise. Reggel 6 óra
kor pásztorok miséje. D. e. 9 órakor ünnepi nagymise sz. be· 
széddel. D. u. 3 órakor annepélyes Vecsernye 

26. Sl. István elsO vértanu ünnepe. Reggel 6 órakor a sz • 
. J st ván- társulat tagjai közösen járulnak a sz. áldozáshoz s a sz 
mise után az uj VezetOsé~ leteszi hivatali esküjét. 

27. Vasárnap, St. János ap. és evang. ünnepe. 
31. Csütörtök. Sl. Szálveszter ünnepe. Az év utolsó napja. 

Este 6 órakor sz. beszéd, majd hálaadó ájta"tösság ,::Te· Deum"
mal. Ez alkalommal gyUjtési rendezUnk templomunk javára. 

A Gyöngyöspüspöki sz. jános templomban: 
1-23· ig bezárólag napont a fél 6 órakor hajnali sz. mise. 

Mis~ közben vasár- és Unnepnap sz. beszéd. 
25 Karácsony Unnepén éjféli sz. mise. Reggel 6 órakor 

pAsztormise, 9 órakor sz. beszéd, nagymise Oldriszentség kité· 
tellel, O. u. 3 órakor Unnepélye Vesperás. 

26 Sz. István vértanu ünnepén szokott vasárnapi rend. 
31. Sz. Slilveszter napján este 5 órakor ünnepélyes hála 

adás. Minden szo;nbat- és vasárnapon, ugyszintén ünnep elOtt 
napokon d u 3 órakor litánia. 

jfirek. 
Karácsonyi gondok f.1glalkoztatnak bennOnket deoember 

hónapban, Meu adni gond, kapni öröm. · De a karacsonyi ajan· 
dékozás gondját megédesiti az a tudat, hogy szeretteinknek adunk, 
kikről való gondoskodá~unk édes teher. Ha a tudósitó abban a 
helyzetben voiua, hogy olvasóit meglephetné ajándékával, meg
tenné és sz i vese n cselekedné. me rt olvasóinkat ugy kedveljük, 
mint édesanya a gyermekét. MentségUnkn: lehet szegénységünk, 
mert csak éppen annyink van. amennyiből lapunkat elOtudjuk ál
litatni. Egyet azonhan szivesen teszUnk, olvasóink megbecsU\ésé
nek kifejezése mellett a karácsonyfás ünnepre áldásos békességet 
ó:,ajtó jókivánatainkat kOidjUk. 

A Szentkorona várományosának, ll. Ottó örökös király 
Ófelségének szUietése ntt p ján novem ber 20· án ünnepélyes isten
tisztelet volt a Szent Bertalan főtemplomban Te Deummal egybe
kötve. 
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A fela6mez6gazdasági Iskola Mária kongregációja véd
szentj,nek. Szent Imre hercegnek ünnepén kedves ünnepe~get 
rendezeit a Szent tiszteletére. Az ünnepi beszédet nagy felkészült
•~egel és hatásos előadással a kongregáció prefektusa, Veidner 
János IV éves tanuló tartotta. Bodor Alajos IV é. és \\olutr 
György lll ~. tanuló tökéletes átérzésseJ szavalt. Az intézet ének· 
kara pedig szent Imre énekeket adott elő. 

Mlkulásl ajándékul ne a szép jámbor ttzokast megcsutoló 
krampuszt vjsároljuk, hanem az annepre emlékeztelO Szent Mik
lós pUspOk képmását. Akik jámbor szakásainkat ilyen alattomo· 
1111 akarják kikezdeni, sátánalakok eladásával, szégyenUJjenek meg 
e1y1éges visszautasitásunk által . 

.; .. Az alsóvárosi áll. elemi Iskolával kapcsolatos lfjusági 
EgyesOletben november IO·én kezdődtek meg a szokásos nép
mOvelési előadások. A 60 órás népmOvélési tanfolyam előadói: 

Vass Jólsef igazgató, P Thun Albin hitoktató, és Darvas Miklóa 
tanító. A 30 órás alapismeretterjesztő tanfolyam előadói pedig: 
Vass József igazgató, Virlics Gyula tanító, A tanfolyamot kedden, 
esDtOrtOkOn és szo111baton 6 órától 8 ~óraig tartják. 

A MitrafDredl hivek kGzGtt megalakult három koszoruval 
a R6~aaflzér-társulat. A társulat vasárnap és ünnepnapon közösen 
vf1a.i el a kápolnában egyházunknak kedvelt ájtatosságát. Bu•gó
siguk dicséretre méltó. 

A háztartási alkalmazottak részére megal~kult a Katoli • 
kua Hiziasszonyok Országos Szövetségébez tartozó Szent Zita kOr. 
Gylléseiket minden vaúrnap fél, 4· től 5-ig tartják a Szentkorona 
Hizban. Hogy ez az egyesOlet hivatását minél tOkéletesebben el· 
t•dja végezni, kérjUk a báziaaszonyokat, hogy leányaikat, kOIOnö· 
aen a vidékieket, kflldiék el ebbe az egyesületbe. Az itt tanultak 
nemosak a leányokftak, de urn6jUknek is hasznára lesz. 

A Kllzp. Áll. el. Iskola Szlvgird6ja október 25-~n ked· 
VII Ilia Onnepély keretében adózott Krisztus király eszméjének. 
Az iskola nagytermét teljesen betnltO hallgatósá~, odaadó figye
lemmel kisérte minctvé&ig ugy Sebestyén Lajos i~azgató, mint 
Simon Sándor gérdaveze1ö s2avait. A gyUiés szUIOi értekezlettel 
llapeaol6dott, azért Sebestyén igazgató beszéde ennek szellemében 
felyt le. A nevel•s két foPtoa tényez6j~ről: a bUntetésrOI és jural
maaáarel tarlelt ÍIIO ., •• kiS elöadéat. Simen Sinder airfiavezetO 
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pedig Krisztus király kUidetését fejlegette m11111n ·• szirnyalt 
szavakkal. A gyermekek részérOl szebbnél ~szebb kOitemények 
hangzottak el. A kis g4rdisták kedves énekszámokkal azórakoz. 
tatták a megjelenteket. Végül szavaló kór•s11k minden han1ja lik· 
tető érvvel irta be lelkünkbe Krisztus királyságának hadatit. A 
Sziwgárda erc5sen készOl a mindig nagy érdeklOdést kiwilt6 kará
csgnyi lnnepélyére. 

Biszkék lehetUnk f6templom11nk or1onájára, mivel 
nem jOn ide idegen, ki ne lenne orgonAnkra kiváncsi és mee ne 
nézné. Idelenforgalmi hivatalunk mint városunk drága értékét mat
togatja. Városunkat nagyobb csoportban felkereső ideaeneknek kl· 

l 

IOn egyházi hangversenyel is kedveskedOnk. Igaz, ezt múvészi ji-
téku orgonista nélkOl lehetetlen volna megvalósitanunk, de me&· 
tehetjük, mivel karnagyunk játéka elismerten kiváiO. 

A virosl szeg6nygoadozó hivatal november elején éltalá
nos gyDjtést rendezeit a szegények részére. A gyUjtéJit az intéze
tek cserkészei végezték. Az adományok értéke mindent felérté· 
kelve 800 pengc5. Az adományok lajstroma azt mattatja, a szelé
nyebb osztály tObbet adott, mint a gazdagabbak. Pedig az i1az. 
sig azt kOvetelné, hogy akinek tObb van, az tObbet is adjon. 
Igaz, a szegénység megérzéséhez sziv kell, ami ugy látszik, hi
ányzik igen sok tehetOs emberb51. Ez pedig a IYOIOitsé
get tápláljt. Spanyolország épen most kapja a világleckét. 
hogy mire képes a gyDlOiet a merev és elzárkózó társadalommal 
szemben. amely leckének persze nemcsak 1 hibásak, hanem az 
ártatlanok is isszák a levét. 

fej6rváryné iskola november 22· én nagyon azépen sike· 
r Olt Dnnepélyt rendezett árpádházi Sze nt Erzsébet tiszteletére. A 
szerepiOk - a legkisebb biró Angyalkától a legnagyobbig - kU·· 
IOn dicséretet érdemelnek. A szOIOk és érdeklc5d0k zsufol61i1 me1· 
tOltOtlék az intézet nagytermét. Az Donepély jOvedelmét a sze
g~ny gyermekek karácsonyi felruházására forditjuk. A gyOngyOsi 
lratolikus társadalom lelkében - mint az annepély irént me&· 
nyilvánult érdekiOdés mutatja - él szena Erzsébet szelleme. 

Gárdanapot rendezett a GyöngyOs-alsóvárosi illami elemi 
iskola és a MAria Val~ria intézet szivgárdája Krisztus Király In
nepén. 200 uj kis szivgárdista igért hUsqet a Legszentebb Sziv· 
nek a délutáni litánia keretében. Utána jól sikerOlt elOadást ren
deztek a Kat. Kulturház nagytermében· Az állami iskola szivgár
diatái Blaskó Mária "Szentmise" c. jelenetét adtAk elő szavaló· 
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kórus kisérettel, a Méria Valéria intézet növendékei pedig dr .. 
Koszterszitz "jucika szivet keres·• c. 3 felvonásos darabját mutat
ták be. - De az ünnepély fényét leginkább emelte az, hogy a 
szivgárdák országos vezetOségétől személyesen l~jott Blaskó Mária 
irónO, ki délelOtt a gyerekekhez, délután ptdig a szDlökhöz sz6-
lott kedves közvellenséggel. A sok éadeklödö zsufolásig megtOI· 
tOtte a kolturház nagytermét. 

Az alsóvárosi Mária-lányok november 15-én Szent Er
zsébet ü_nnepélyt rendeztek a Kat. Kolturház nagytermében. A 
szert.piOk ügyesen mulatták be Tannenburgi Róza c. 5 felvonásos 
drámát. Az előadáson résztvevöket nem egy esetben könnyekig 
meghatotta a kis Rózának atyja iránt tanusitolt nagylelkfi szere
tete. Ügyese~ táncoltak a Méria Tanoda kis ovodásai is. 

Szent Imre herceg és Árpádházi Sz. Erzsébet tisztele
tére küiOn·külön ünnepélyt rendezett a gyöngyöspüspöki eiemi is
kola. Az előbbio Sike Miklós ig. tanitó, az utóbbin P. Rogér hit
oktató tartott alkalmi beszédet. Korcsm!hos Magdolna h. tanilónO 
rendezésében a növendékek ügyes szerepléssel adták elö a "Sz. 
Erzsébet rózsái• c. szindárabot is. 

Ezlist menyegzöjDket tartották nov, 18-án a püspöki temp
lomban Reviczki Ferenc és neje Nagy Erzsébet. Délelölt 9 órakor 
bálaadó sz. misét végzett P. Kovát& Raymund házfőnök- plébános 
miközben meleg szavak kiséretében szólt a köteles háláról, mely
lyel lstennek az Ö jótéteményiért tartozunk. Az ünnepi alkalom
mal a sz. jános Énekkar müködött közre, melynek a jubiláns is 
tagja és világi elnöke. Tisztelöik köz ül sokan OdvOzölték életutjok e~Us. 
tos utjelzöjéhez jutott házastársakat. 

Az Alsóvárosi Egyházi Énekkar épugy, mint a gyöngyö&· 
pUapöki Sz. jános Templomi Énekkar ünnepi keretek közOtt em· 
Jékeztek meg védszentjükről sz. Ceciliáról. Ünnepi sz. misét aján
lottak fel, melynek fényét precizen előadott énekeikkel emelték. 
Az ünnep estéjén barátságos vacsorát adtak, melyen pártfogóik 
~~ tisztelöik szép számban jelentek meg. 

Csomor Béla járásbirósági iroda főtiszt, az aranyérmes 
Katolikus Énekkar lelkes ta~ ja és felesége november 14· én on. 
nepelték házasságuk 25 éves évfordulóját. A szertartást a Szent 
Bertalan főtemplomban reggel 8 órakor Csomor Sándor kartali 
esperes·plebános végezte. Mi is kívánjuk, kisérje a jó Isten ~le
tUket továbbra is áldásos kezével. 



Oy6agy61l Katoliku• Tud6ait6 lG 

A Tudósitó jóbarátainak nevét hálás köszönettel közöl
j ük. Ezzel a támogatással birjuk csupán lapunkat fenntartani. 
Az elöfizetésekböl, hirdetésekbOI és felülfizetésekból fizetjük 
ki számláink2t. 3 P-öt fizetett: Steiner Gyula. 2 P-öt: Kövesy 
Jenő, Szalay Ferenc és Cserján Imre. 

A föegyházi Énekkar meleg bensOséggel ünnepelte meg 
november 21-en védszenajének, Szent Ceciliának az ünnepét. Rea:
gel szenamasét mondallak élö és elhalt aagjaikért, melyen a mü· 
ködö tagok énekt.ltek Pátzay jános karnagy vezetésével. Utána a 
Tüz· uccai helységben szeretet lakomára gyüllek össze. Az ének
kart ez alkalommal prépost-plebánosunk és a város számotlevő 

elökelőségei keresték fel, hogy ezzel is kimutassák az énekkar 
nagyra becs ülését. 

A Katolikas Legényegylet vasérnapi kulturdélutánjai nov.· 
8-án kezdődtek meg. Közkivanaira 29·én már harmadszor ment 
a Nótás Kapitány. A szereplök kiválósága, játékuk nagyszerUsége 
hozta meg ezt a sikert. Dec. 8-án a Csodálatos Sziv c. szinmü
vet adja eló az egylet szinigárgája. Ez a darab is hasonló sikert 
remélhet. 

A Katolikos Leánykör dec. 8-án tartja tíz éves fennlllásá
nak Unnepségét. DélelOtt szentmisén vesznek részt a tagok. Dél
után a Tanadában diszgyülés lesz a volt elnöknők védnöksége alatt. 
Dec. 6-án pedig mü~oros Mikulás-délutánt rendeznek a Kultur
házban. 

Az aranyérmes Kat. Énekkar, mikor lapunkat a nyomda 
zugó gépei elöállitják, lázasan készül a nov. 28-i diszhangverse
nyére. Bárdos Lajos zenemüvészeti főiskolai tanár, ki saját müveit 
fogja vezényelni, már 24-én városunkba érkezett, hogy a 
próbákat vezesse. Megérkezésekor az E.nekkar a kiváló zeneszer
zőt meleg ünnepséggel fogadta. Bárdos - mondotta - szivesen 
jött a szombathelyi verseny óta országosan elismert énekkarhoz. 
Az előadandó müveket dicsérve tökéletesnek ismerte el. Biztos, 
hogy az énekkar kiváló hirét hangversenyével fokozni fogja. 

Szavaz az ország. Napról-napra viszi a posta az ország 
minden részérOl a tiltakozó táviratokat, leveleket a miniszter el
nökhöz, melyekben Sztranyavszky Sándor képviselöházi elnök 
példátlan támadásával foglalkoznak. Katolikos lapjaink hasábjai
ról ismerjOk a magyar tOrténelemben eddig ismeretlen támadást, 
mely egy közjogi méllóság részéről iOrtént, kinek pedig illenék 
tudnia, hogy Magyararszág 68 százaléknyi kalolikos lakossé&át 



nunzetfenntartó ereje és áldozata miatt becsülr.i és elismerni 
szlkséges. Nagyon is érthető felháborodásunk és lemondást sür
getO kOvetelésUnk. Mindkét egyházközségUnk ·és a le~ényegylet is 
elkUidOit~k a miniszterelnökhöz tiltakozásunkat kifeje2ö levelüket. 

A mostani számhoz :mellékeiiUk "Katolikusok Támo~as!'uk 
&gymásl .. cimü fíitetUnket, melyben iparosaink és kereskedöink 
nevét találjuk meg abból a c~1ból, ho~y tudjuk, kik várhdtj~k el 
támogatásunkat. l2az, vannak olyan kalolikus iparosok és keres· 
kedOk. kiknek nevét nem találjuk meg e füzetben. mert v;·gy 
nem akarták, vagy pedig nem jelentkeztek, s igy nem tarto· tak 
rá igényt, hogy felvegyflk füzetfJnkbr. A katolikusok támo~atása a 
katoiikusok anya~i erejét növeli, melyet ell~mo1ditani mindannyi
Mnk elsőrendll érdeke s ha ezt mi elmulasztjuk, akkor másoktól 
nem remélhetjük. 

l Szent Bertalan egy bizközség anyagi ügyei. 
· A legutóbb lmegtartott egyhátköts égi képviselötestüle i~ gyü· 

Jásen egy komoly felszólalás hangtott el, melv sürgette, mikor 
k4slü1 el már a stt Koronahitra adakozók aranykönyve, n.elyd 
a ayüjt6bitottság megígért és ame :y nek eiktszülte a g yüjtést kö · 
Tet6leg egy esttendó alatt befejezést fog nyerni. Nemcsak et at 
eay felszólalás, mely sokak gondolatát tolmácso·ta, hanem eten 
kivi1 is st ámos kérdezősködést és érdtklödést hallunk, me ly e ten 
kOnyT elkészültét slorgalmazta. 

Az adakozók "aranykönyve" már munka alatt van, de 
hoay mikor fog elkészülni, annak ideje egyenlőre bitonytalan. 
Nem tudjuk - ugyanis - össteállitani at adakotók névsorát, 
mert amint ezt már unos-untig hangoztattuk 71 olyan adakotó 
DeTét kell nyilvántartanunk és VC&etnünk, kik adományaikat a 
IYÜjtOivekbc önként saját kezü aláírásukkal beiegvezték, annak 
klf.letését váltalták, at össteget felaj1nlották, de még a mai na
pia scm filették be. Két év mu lott el azóta. Kértük és kérjük 
&It ma is. E lap hasábjain ismételten felhivtuk a hátralékosokat, 
hogy tegyenek eleget fizetési kötelezettségeiknek. A1 összeg 
mclv még ma sem folyt be. pontosan 1530 pengő 3o fillért test 
ki. - Tanácsolták többen azt, hogy közölJük le atok neveit a 
kat. T udósitóba, kik még nem filették be a megajánlott ado
minyaikat, de olyanok is voltak, kik ugy vtlekedtek. leghelve
sebb lenne egvszerüen leírni és elengedni nekik és eltekinteni a 
bcfi1ctéstöl. - Egyik Sem helyes megoldás, A hátra:ékosok ne· 
Tcinck le közlésével még nem lest kilitetv e at összeg At elen-
1cdés vagy Icirás pedig nem volna helyén vaJó, mert egyrészt a 
maaunkét el nem engedhetjük, de máskülönben egyhátközsé· 
günk ezekre a feJajánlasokra vásároha meg a házat és vál
lalt magára suivos terheket. Et bizonyos. Egyet meg ketl álla
pitanunk, E1ek kötött egyetlen egy sincs olyan, - aki. ha 
akarta volna az elmult két év alatt egészen apró részletekben ne 
tudta Tolna mcgfitctni az öss1eget. 

E1 az oka annak, hogy az adakozók "aranvkönyve" még 
ma sincs készen, 

Erre Tooatko&ó mindea jó tanácsot e1fogadunk, megszivle
lüDk él házbi1ottsigunk elé tcrjesz,ünk és ha az célravezetőnek 

.._. taliifa elfogadjuk és vé1rehajtjuk. P. L. 
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' má6rás, ékszerész és látszerész 
Gyöngyös, -~ Hanisz-tér 12. 
Ajánlja : elsőrendO zseb, fali, asztali 
és ébresztő óráit. A világhirD svájci 
"TELLUS" órák gyöngyösi egyedárusitója A leg
modernebb szerszámgépekkel felszeren javitómii
hely. Prlclz munka. 

Arany gyDrDk, flilbevalók, arany keresztek. -
Arany kereszt valódi gyémántkövekkel már tO·
P-töl kapható. Valódi ezDst áruk, tálcák, 
virágvázák, lik~rös és dohányzó készletek stb. 
Mindennemn optikai áruk. SzemDvegek, csiptetők, 
fiveg kDiönlegességek. hlSmérOk, lázmérökp must-

és borfokolők stb. 

Keresse fel üzletemet bizalommal ! ! 

--~----------------------------------------
A legmodernebb 

temetkezésivállalat 

Gyöngyösön 
----- -----~--== 

! ------ -- -- -- --·--------

. i Halottszél!itás, ex-
' 

bumálás az orszag 1 

~ egész terfiletén bár-

: honnan-bárhová sa-
' ját autómen a leg-
l 

l jutányosabb áron. 
! --- -- ---- --------- -·---

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUr H UTC 4 9 
TELt:FON HIVO: 91 

l 

Akar Ön 
olcsón vásárolni? 

Akar On 
pénzéért jó árut kapni? 

Akar On 
me~ bizhaló helyen előzékeny 
kiszolgálásban részestUni? 
Mlndezt me~találhatja a 

! gyöngyösi Hangyában 
l A 

HANGYA 
' árui megbízhatók,. 
i 
! naponta frissen érkeznek. 

l Rendes havi vásárlóknak· 

l kedvezményt ad. 
l Szives érdeklődésre a .,Hangya" 

irodájában felviláROSitást nyujtunk 
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S~hnller Mihály 
aa~rol url •zab6 

8yöngyösön, Polöft-ncca 
KH.ltek: 

(Herzog nyomda me ll et.) 

Mindentéle öltönyt, kabátot, rag· 
lánt a leguJabb divat szerint: 
Dus vála:oztékot tartok valódi 
angol és hazai finom szövetek· 
böJ. - Et~örendü munka 
I:ed ve z ö fizetési feltételek. ·-
Olcsó árak! 

. .• -·· _ __..._............. er= ... 

Szt. Erzsébet templommal szemben : 

Fampuk ffiihálv 
liiszer és csemege 
kereskedö.- Kávé 
és tea kiilöaleges
ségek. 

Pontos kiszolgálás. 
Szolid árak. - .... ~.- -=-- ~-... --.............. -

Z:emes\7áry 
Hanisz-téri 

g v ó g vszertára 
Gyöngyös 150 éves patikája 

Mé tóságos 
Nagyságos 
Tekintetes 

-- L ... ._...._ •• _ 

úr 

úrn 6 
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