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VaJóban az lsten Fia volf. 
Baavét tanitása. 

Két fergeteges ezredév száguidott el felettUnk azóta. hogy 
utolsót dobbant a szégyen fáján az Ember Fiának szive. A száz 
emberöltc'\ kegyctlenUI szélporlasztott népeket és eszméket. Az idö 
vágtató szekere homokba tapost? az ember gőgös alkotásait és 
százszor kic5erélte a világ arcát. De a kétezer esztendő nem 
tudta meghomályosítani a husvéti Unnep varázsát, amely örök és 
elpusztílh:itatlan és most is olyan fényességben ragyog, mint az 
elsö husvéti hajnalon. 

A husvéti gondolat az u ldözötteket, a megcsúfoltakat, a bal
sors fiait emeli fel és trszi erötisé soha el nem múló igazsággal. 
hogy minden gyalázatból, igazságtalanságból, s5t még a halálból 
is van feltámadás. Husvét péld~ja a szenvedö millióknak egyetlen 
menedéke, egyetlen reménye ebben a siralom völgyében. Husvét 
örökké ifjú hainala prédikálja a száz srbekkel vérzö lelkek fUiébe, 
hogy elpusztul egyszer az erőslak és ideig-óráig tart a gazság 
gyözelme, mert a zsarnok bilincse lehull a Lélekről és az Igaz
ság dicsöségesen feltámad. 

Ez a tiusvét tanú!sága és vígaszlalása. Husvét tanftására 
sohasem volt olyan szükség. mint manapf'~g, mikor egyetemes 
szenvedés és megpróbáltatás görnyeszti porba az emberiséget. 
Mi, megc ;ú folt magyarok, felserken() hittel, meg nem tört hizako-
dással h ai l gatjuk a husvéti ha rangok újjongó hb adását, mert a 
lelkDnkbc áradó harangs1óval magunkba fogadjuk a feltámadás 
örök igéretét. 

Husvét komolysá~a. 
Nagypéntek elözte meg. Ezredévek minden szenvedését 

vállaira vette a meKfeszftett Mester. c~ak aztán ment be az Ö 



'l .. Uy~n&J&II K&1o llkua ludóldó_ 

. 
dic:sc5ségébe. EgyedUl virrasztott n m~gkorb:kAoltatás antét órái-
ban. Még tanitványai is eltántorodtak tőle és gyAván megfutottak. 
Nem kelt védelmére senki a s~nhedrin és Pilátus előtl. 

V értö sebekkel némán sz~nvedett és a megváltás isteni hőé(·. 
nek ajkán csak egyszer szólalt meg a szomo• úság s .En Istenem, 
én Istenem 1 .. Miért hagytál el enRem ll )e az iá n a Barány szelld
ségével hajtotta le tOviskoszonis fejét, rogy Bettlie&edett az Irás : 
"Annyira szerette lsten a \'ilágot, hogy egy sz ü IllU fiát adta, hogy 
mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem nrnk élete legyen." 

jóságának ezer <.:sodájával ajándékozta meg a szenvec1fl 
embereket. Csillagot gyujtott a vaknak, mnnk•~t faragott a sántAk
és testvére volt minden szenvedönek. De nem tett csodát, hony 
a kereazthal41tól megmeneküljön. Hiába uns2.olti.k és kAromolták : 
"Ha l~ten Fia vagy, szállj le a keresztről." Begyógyltotta a sehe
ket és sebekkel halmozták el. Megbocsátott a gonosztevöknek és 
a gonosztevUk bitófára szegez ték. Szerelett mindenkit és gy íí l ö
lettel fizettek érle, Feltámasztolla a holtakat és a halál árnyékába 
vitték, 

Kimúláaa végsö percében megmt:taija isteni hatalmát. El
sOtétQI az ég, hogy megvilágosadjanak a kétkedő lelkek. ~letre 
kelnek a halottak, hogy meghaljanak a hitetlenek. Kettéhasad a 
templomkárpit, hogy felnylqanak a hályogos szemek. És a római 
századossal ezrek lelkéböJ faké.djon fel a megdöbbent vallomás : 
Ez valóban az lsten Fia volt ! 

A dlcs6slfes sírbolt. 
A föl ai nagyok és törpék ~Ir ja egyaránt sötét és n é ma, 

Mégha márványból faragták is, akkor is holtak csontjaival van 
tele. A mulandóságot hirdetik. A feltámadt Krisztus sí1 i a ból fé
nyessé~ árad. Az Ures sirbolt az örökéletről teng Alleluját. A 
győzedelmes Úrral mi is örvendez •;e t nr keljUk : Halál, hol van 
a te fullánkod? 

J!zus szeretetét a keresztfán bizon} it~Hí\ be. l~azsága hal· 
hatatlanságát feltámadásával pecsé1elfe meg. Méltán mondja Szt. 
Pál : • Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi 
tanl:~sunk és hi~bavaló a ti hitetek is.• Krisztus feltámadt és ve
lünk maritdt a világ végezetéig. Nt m lutgyolt árván minket, ha· 
nem megerö~ftetle hitünket. 

K6vesd Krisztust a Golfotára. 
Akkor a te utad sem ér véget a Koponyák hegyénél. Akkor 

a szenvedésed dicsőséged leszen. Merl a szenved~s az lsten kOl-



t~szete. C&ak az l ebet megér tO, ayöngéd, Cflftk ft t ta~dja lttt\rUihi 
mátnak " krmnyét, aki rnttKa is sokat, na~yon sokat szenvedeu. 

fatlru~z JánoEnak Yl!n tflY viltagh;r(í al~oiAsa: kritzlua i 
kereszten. B~ca~ben alkotta a naay rnal(yar szobrést és ve.Je araUti 
~Ist\ dicsös~gét. Ktletke:t~s~nek ~rdekes története van. A möv~az 
arra torekedell, hogy minél hivebben ébrézolfa a tzenvedO Mei
váltót. Ezért modelljél hatalma•, durva keresztre kfttftUt. be 1 

a tahilinesekkel kereszire szegezett embPr nrtn 11okéig birta. A 
híres szobrész alig néhány pillanatig tanulmányozhatta eltonQit 
vonásait. És végül félájúltan oldozték Je a keresztrOI. 

fadrusz nem volt megel~gedve az eredménnyel. Ekkor 116-
sies elhatározással magát tétette fel a tOigyfakeresztre. ~s ml.kor 
a rettenetes fájdalom legjobhan viszatUkrnz6dott arcán, mlkor 
ajka és keze kékülni kezdett, mikor a hal41 verejtéke kiDit a hom-
lokára, intett fejével az odarendelt fényképészeknek, hotJ moat 
már csinálhatnak róla felvételt. 

Félholtan szedték le utána a keresztről. De Padruaz nem 
sajnálta a rövid szenvedést, mert a fénykép után megmintázta 
remek müvét, amelyhez hasonló kevés van a világon. 

Krisztus 3 órán át vergödOtt a kereszten. fájdalomból 9 
vérbOI szDletett meg a megv61tásunk. Es sokszor te egy percig 
se akarod a keresztet hordozni. Osszeroskadsz és perbeszállsz 

• 
Istennel. Szenvedni akarsz fájdalom nélkül. Ugy akarsz engedel-
meskedni, hogy parancsolsz. Úgy eyakorlod a türelmet, hogy 
mindi2 a másik hajtsa meg neked a derekát. Úgy hallgatsz, hOlY 
mindig a tiéd az utólsó szó. Úgy akarsz adni, hogy lsten kétszer 
annyit adjon vissza. Úgy aka~sz jó és tiszta lenni. hogy ez 
semmi 61dozatba ne kerOljOn. Ugy akarsz dicsekedni munkáddal, 
hogy mások húzzAk helyetted az igát. 

Légy a kereazt müvésze. Ne csüggedj, ha sok fekete vatár
nap virrad rád. Ne panaszkodj, ha minden héten kijut neked egy 
nagypéntek. Neked csak egy legyen a fontos: járd a feltámadt 
Krisztus útját, tedd a husvéti Krisztus i«azságát és ezereas 6 gy, 
mint az ÜdvözilO szeretett. Akkor Krisztus husv~ti OrOme be
népesfti az örömre szomjazó lelkedet. 

Bddla Andor 

K6rJiik az elöfizeté•ek ••pllt'•'t l 
Előfizetni lehet: a Szent Bertalan plebAoiAn, a Szeot 
Ferenerend plebániáián, Iparosok és Gazd'k Hi· 
telszövetkezetébeo és Buday Ferenc irodáj,bau,Püs
pöki•u. 2. 
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jf.ová ji.Jfotfál en1ber, hová .. ,? 
A szovjet fekete prófétája, Lenin, iette utólsó nap

j-aiban ezt a kijelentést:· Oroszonvág után először spa
nyol földön lángol majd fel a vörös tííz. Lenin jóslata 
valóra vált. Az emberi gonoszsAg magára húzta a sza
badság köntösét és sarka! bOI forgatta ki Spanyolországot. 
Vér ·és lángtenger hömpölyög végig a szentek földjén. 
Nekivadult emberesordák a te.;tvérisé~~ jegyében öldösik 
a testvéreket és ·az épités jeiszavával ptllanatok alatt 
rombolják le azt, amit évszánH1ok irn<idsága és keresz
tény munkája alkotott. 

Szabadságot igérnek ~s n1égis rahláncokat raknak a 
szabadokra. Nagyobb darab kenyt'ret igérnek és n1égis 
az éhezők számát szaporítpk. Eg}eniűséget hirdetnek, 
amit úgy valósítanak meg, hogy lenyakazzák azt, aki 
egy fejjel magasabb. Harcolnak a pénz ellen, amíg a 
más pénze. Békét akarnak teremteni és rnégis állig 
fegyverben vannak. Boldogsággal csábítanak és a boldog
talanok holttestével kövezik ki az utcákat. 

Borzadva olvassuk a Spanyolorsiágból érkező hí
reket. Szinte nem akarunk hinni a szemiinknek. Bs 
megdermedve J<érdez7ti k egym~stói : hát 1 ~~cn mélyrt tud 
zuhanni az ember ? N\ i ta t1z í tot L1 i: v ._·n r:1él y re az em ber 
fiát és n1i okozta ezt a !1.0n0~:t: ti~üiete! ? 

Egy ik e l ö ke l ö f í a n c i d fo : y ö i i~ t m u n k a t ú rsa n r h á n y 
hónappal ezelőtt Sp3nyo!ors7{J~!.hilfl jrnt. Szeme előtt 
nyilt meg a spanyol pokol és a . maga döbbenetes 
valóságában. tárult eléje, hogy mi van ma Spanyol
ótszágba n. Einlényeiről könyvrt írt. Ehböl ragadunk ki 
néhány részletet, arnint a1. írt'1 p,h.·~;·flt : 

- Épen a reg~~eli ~;:t;qp;.t! '/i\~;~c·m a madridi 
városi parkban, mikor é\ vt;rös mílici~ fegyveres csoport
jaival talál kozo:n. t\ l í •~! l y u~· :Jt ·~zr !\nák il t á t ve n n i és 
tovább kisérni. A fnrr3dalnn1 úta ;.t kertet is így nevezik: 
a Foglyok parkjd. Csakh<un~H e~y tisztásra érek, amelynek 
k.özepé.n egy hú-;z Jllf~!er alm...:r(,iil vízmedence avn. A 
medencében 200-'~:-lO crnhl;r áll ·~zuron~~va egymás meliett, 
mint a karám ba terell nyáj. N ]gyobbrészt a kispol~ári 
osztályhoz tartoznak. C'lende~Ln imádkoznak. Néha fel .. 



Gyöngyösi Katollkus Iudósltó 

röppen egy-egy elnyomott sóhajtás. Egy 25 éves fiatal
ember az édesanyját vigasztalja. Öreg házaspár egymást 
öleli át. A csoport sz ·1 t'· n l· gy édesanya vonja keblére 
kis leányát. 

A betonmedence két n~_f~ter mély. 15-20 fegyveres 
n1unkás ácsorog ~.örü!ütte. 0.< őrzik a foglyokat·, akik
nek talán csak annyi a bünük, hou,y katolikusok és néha 
még a templomba 1s cl járnak. Alig 5 ·6 lépésnyire a 
medencétől 2 géph'gyvcr mcredezik. Egyszercsak a 
betonmedence felé irányíij2k mindkettö haláltszóró ·csö
vét. Alig eszmélnek f~i a medencébe zsúfolt áldozatok, 
máris kattog a gépkgyv~r. Borzalmas üvöltés tör fel a 
tömegb§l. A rémület és fájdalom sikolya repeszti a le
vegőt. Omlik a vér ..• .-\ sznrosan egymás mel1ett állók 
ü~szeomlanak, mint a lekaszált rend. A kétségbeesett 
halálordítás túiharsor!j:l a gépfegyverek berregését. Rémes 
kiáltás szakad fel egy~ egy ~zerencsétlen ajkáról : ·Kegye
lem ! Kegyelem ! az Isten szcrelmére! 

De nincs kegyelem senkinek. A mHicia tagjai kö
zömbös arccal nézik az egészet. Egyík-rnásik cigarettára 
gyujt. Köz~en hatalrnas petróleumtank kanyarodik. elő. 
Odaáll a medence közelségébe. Hárman is megragadják 
a vastag gumicsövet és zuhogó petróleumözönt áraszta
nak a medencében fekvő halottakra és sebesllltekr~. ls
nlét irtózatos hörgés ha ll at sz ik. DP. ha n1ar el nérnitják az 
utólsó jajkiáltást. Meggyujtott szalmacsomót dobnak a 
mrdencébr. Felcsap a láng. Az ordítás, a fájdalom 
egyre haiku:. /\z égő petröleum, az égő hullák· szagától 
majdnem elájulok. A verejték sztnte szakad rólam. M-il)
den tagom reszket és alig tudok továbbvánszorogni. Es 
ez a tömegmészárlás itt mindennapos dolog, csak a le
gyilkolt áldozatok száma változik. 

Nem folytdtjuk tovább a francia író elbeszélé~ét. 
lllelitöiil ennyi is elég. A tanúlságot mindenki vonja le 
a n1aga számára. Senki nem lehet közümbös az iránt, 
arn i Spanyolorsz,ígban történik. L\\inden keresztény világ
nézet alapján áil/)nJk súlyos kötelessége oltani a yörös 
ttizet, akkor is, t,a az ó háza n1ég nem ég. Közös fel
adatunk rácr\fulni Lenin jósldtára. lv\é!yitsük .el maeunk
ban a cselckvö katolikus öntudatot, mely aztán megtermi 
a keresztény erók diadalát. 



OrO•plal Katoliku• Tud6a't6 
a e 

Ilki vásárol, az fizesseD is-
A Katoliku& Tudó&ltó k~zeimult számaiban arra kértük kc

reaJt6ny testvéreinket, hogy lehetOleg keresztény keresked6knél 
vAsArotjanak ~. lehet6Jeg keresztény iparost foglalkoztassanak. 
Ehbez a kérelemhez hoztá kell még valamit tennünk. Nem el~ 
kereazt6ny iparossal dolgoztaini és keresztény kereskedöknél vá
urolni : a kapott értékért meg is kell fizetni. Igen sokan iparos
tól 61 kereslred0t61 hitelt vesznek igénybe, de nem gondolnak 
arra, eszükbe sem jut, hogy a sok hitelnyujtás a kisiparos és 
kitkereskedő anyaRi romlására vezethet. KOlönösen a kishitelek
kel v6tkeznek igen 1okat az emberek. Sok háziasszony nem akad 
fenn azon, hogy fQszeresnek, hentesnek napokig, hetekig, hóna· 
pokil 16t 6vekig tartozik, pt:dig olcos beosztással készpénzzel is 
veheint az árukat. A kiskereskedő é~ kisiparos hitelez ugyan. de 
kelletleaUI, kényszer6ségh61. A sok apró, ki' ösnegfi kinnlevös~g 
arra kényszeriti a kiskereskedőt és kisiparost, hogy nagyobb hi-
tell ve1yen maga is igénybe, melyért persze kamatot kénytelen 
fizetni, noha vev6Je tartozésa késedelmes kiegyenlité&e alkalmá
val hallani sem akar kamattérltéar6J. A vásárlónak és rendelOnek 
nem ia jut eazébe, hogy vAllalt kötelezettségei késedelmes teljesi· 
tf•••e• milyen súlyes következményei lehetnek. Mivel rendszerint 
kisebb Ollzqr61 van azó, nem csinál magának kUIOnl\s lelki· 
tameretfurdaiAat, gondolván, attól a kis össz~gtOI ugyan nem 
meay senki tönkre. Pedig, ahogy 6 ~ondo!koik és váaérol, úgy 
aondolkodlk c&eleksz.ik vitlószfnOlel a tiógora. komája, meg szom-
azédja ie s ennek következtében a kiskereskedO~.nél és kisiparo
loknil lasunkint annyira megnöveks1ik a hátraléltosok listéja, 
hOlY a azomorú lajstrom végösszege a kisiparost és kiskereake
dl)t létében támedhatja meg. Pedig most itt nem is a rosszindu
tatil adósokról emlékezünk mtg, hanem csak a hanyag ffzet0kr61. 
Azokról, akik elfelejtik, hogy legjobb:tn teszik, ha kénp~nuel 
v4&Arolnak, mert nagyon kellemellen érzés késöhbi idOpontban 
oly iruért vagy élelemérl fizetni, melyet már elhasználtak vagy 
elfOIJI&ztotlak. 

Tehit, ha vásárolunk vagy rendeiUnk, fizet;&Onk ké&zpénzzel; 
ha ez nem 611 módunlcban, de az Arüra szükségUnk van, egyez· 
zlnk meg a részletfizetésre vonatkozóla~. S ezt a megegyezést 
éliJuk i& l Ha pedig valanti szerenG&étlensée, vagy más elc5re nem 
litott stUyo& ok g4tol valakit r~&zletci pontos fizetésében, iKye~ 
kezztk tJ meg• liapodAit kötni, de a k••t dtlmi id~re telt6tlen n~ 
fiMIHn 1 ~ltelezftnek kamatot l lll kövelell a hetedik paran ... 
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A következő levelet küldték Tud6sit6akhoz: 
Tekinteles Pátzay ~ános karnagy urnak, 

valamint a Föegyházi Enekkar tisztelt tagjainak. 
Alulirotiak, a gyöngyösi alsóvárosi és gyöng~öspUspöki ka

tuhkns hivek nevében szeretcttel kérjOk mindazokat, akiket illet· 
hogy~farsang Onnep~n és bizonyos körmeneh napokon, amik< r az 
egész város a főtemplomban van összegyülve, ne a régi Kóczién 
féle mise·énekeket énekeljék, mert azokat az egéFz templomban 
'sak igen kevesen tudják énekelni; nemcsak az alsóré&ziek, de 
még a felsOváros 95 °/n·a sem tudja pontosan elénekelni. lga1, 
11crn illik belekontárkodni a felsővárosi kántor drnak a dolgába, 
dc tessék megbocsátani, mélyen tisztelt Karnagy Ur, a mi népUnk · 
ne Ir, a fö:d gyermekeinek. sokkal jobban a szivUnkben van a 
"Kt!gyességgel hívsz óh jézus.. vagy a többi szép hasonló mise
~nek, utána pedi~ a "B ü n ös lélek ide siess,. vagy a többi szép 
~zt!ntségi énekek. Nt!kUnk a 9 órai .. nagymise hallgatóknak nem 
tud a lclkUnkhJl f ~r !cO ln t, lett légyt!n az Schubert, Bach, vagy 
Schumann leg..,zebb latin miséje, mintha mi a magunk mindenki 
által ismert énekévcl, kétszeres imáinkkal, szóJunk a jó Istenhez. 
Et pedig csak ú~y lehetséges, ha mindnyájan énekelhetünk, nem 
pedig Ct; ak egy- két hivö énekli a kUiönben is egyhAzhatósági lag 
jóvá nem hagyott Kóczián énekeket, melyeket a felsővárosiak kö
zül is csak kevesen énekelnek, az alsóvárosiak köz Ul pedig senki 

sem tudja és sen ki sem szereti. 
Szeretettel kérjOk tehát a nagyrabecsült Karnagy Urat, hogy a 

jöv~ben legyen tekintettel arra, hogy amikor Szentsé~es misék 
vagy kl'rment!tek alkalmával az egész város a fötemplomb-~n van 
összegyülve, olyan énekeket vegyen elö, melyeket mindenki ene. 
kelhet az lsten dicsőségére és ehhez kérjOkjaz igen tisztelt Föegy
házi Énekkar szives hozzájárulésát is. 

Kérésünk megismétlése után maradtunk, Katoliku& testvéri 
~Lctctdtcl aL alsóvclf,)siak nevében. 

Gyöngyös, 1937, február 12 . . 
Márkut; ferenc~ 
Koz mari Mihály 
J tros István 

Borosi józsef 
Cs i l' a józsef 
Reviczky Ferenc 

Szerezz a TudósitónaÁ' uj elófizefóket 
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Adományok a Ferences 
Plebáaia templom megajitására. 

326 P. 72 fillért adott legujabban a Ferences III. Rend. 
50 pengót a Kath. Legényegvlet, 50 penllót az Alsóvárosi 
Egyházi Énekkar. 10 pen~ót Bogdán János, Valló Mária 
Bpest, Zatoschil Károly, 6 pengót Vida Kálmán 5 penAtót 
Brand Lajos, Garai János, özv. Hannos Józsefné, Kövér Iza· 
bella, özv. Kelemen Gyuláné, 2 penl!ót Csajka György, özv. 
Juhász N-né, Képes János, Molnár József, N. N., Rhtó Sán
dor, özv. T ó th Balázsné. 1 pen~ őt Baj er li Károly, Fehér An
tal, Krusch Lajosné, özv. Toldi Ferencné. 

Itt közöltünk 455 pen~ó 72 fíllért. A városi hozzájáru
lással e~vütt eddi~i gyiijtésünk 18.975 pengó 92 fillér. A még 
át oem adott megajánlások össze~e 800 pen~ó A hátraléko· 
sok neveit esetleg a következő számban k6zölni foJljuk. 

HELYESRITÉSI Özv. Baranyi Józsefné 100 pengót ado
mányozott. Mult évi márciusi számunkban ezen adományt 
tévedésból özv. Baranyi Istvánné néven közölt ük. 

jfitéleti tájékoztató. 
Március hó 

SzeDt Bertal an JJ/ebáJ:Jia. 

5. Péntek. A hónap elsö péntekje. Reggel 6 órától gyónta
tás. A Menház kápolnájában egész nap szentségimádás. 

7. Vasárnap. A hónap első vasárnapja. 9 órdkor ünnepélyes 
szentmise. Este 6 órakor szentbeszéd és jé z us Sz i ve ájtatossá~~ 

14. Fekete vasárnap. A Kálvc1ria búcsú napja. 8 órakor indul 
a körmenet a Szt. Bertalan templomból a Kálváriára, ahol slent
beszéd és tinnepélyes stenlmh:e lesz. 

15, Hétfő. Nemzeti Unnep. A S~t. B~!rtalan templomban 9 
órakor szentmise hazánk sorsának jobbrafvrdulásáért. 

19. Péntek. Fájdalmas Szüz ünnepe. 7 órakor a lemetO· ká
polna ban csendes sLentmise. A Szent B~rtalan templomban a 
re1u~eli és délelötti órákban gyóntatás. 

21. Virágv.::~sárnap. 9 órakor barka&zentelés, körmenet a 
templom keraJ, utána szentOJi&e. A Föeayházi ~nekkar az Ur 
Jézus azenvedé~;történelél énekli a szentmi&e alatt. 
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22-23-24.-én, NagyhétfOn-kedden és szerdin köznapi 
rend. NagyszerdiA délután 6 órakor Lamentáció. 

25. Nagycsütörtök. Reggel 6 órától 9 órAig gyóntatás. 9 óra
kor ünnepélyes szentmise, utána ollárfoaztás. Délutén 6 órakor 
Lamentáció. 

26. Nagypéntek. jézus halálának emlékünnepe, 9 órakor 
az Ur jézus szenvedés·tftrténetét énekli a fOegyhizi Énekkar. 
Majd a kereszt leleplezése és a csonkamise kAvetkezik. Csonka-
mise után az Oltáriszentség elhelyezése a szentsirnil. A fOtemp· 
lomi szertartások után szentsir felállitás a Szt. Erzsébet, Szt. Ur
bán és a Kálvária templomban. Délután l órakor az összes is
kolák nOvendékei. félháromkor pedig a hivek látogatják körmele
tileg a szentsirokat. E~uttn a Ktlv!riin azentbeszéd és ájtatos· 
&ág lesz. Ennek végeztével a körmenet visszatér a Szt. Bertalan 
templomba, ahol Lamentáció lesz. Este 7 órakor azentsfgbetélel. 

27. Nagyszombat. Reggel 6 órakor szentségkitétel, lúz, viz, 
tömjén, husvéai gyertya és a keresztkút megszentelése. 9 órakor 
ünnepélyes szentmise. Délután a feltámadási szertartások a követ
kezO sorrendben lesznek s 4 órakor a Szt. Erzsébet. 5 órakor a 
Szt. Urbán, 7 órakor pedig a Szent Bertalan templomban. 

28. Husvétvasárnap. jézus feltámadásának tmlékOnnepe. 
Rendes ünnepi rend. A 6 órai szenlmise után a huav~li élelek 
megáldása. D. u. 3 óraicor szentbesz~d és Unnepélyes vecsernye. 

29. Husvéthétf6. Ünnepi rend. 

Szenf fierenerendi IJ/ebánia. 
1, Hétfit Este 6 órakor a Ferences Zárela Oratóriuméban 

hitbuzgalmi gyül~st tart az Urak Mária-kongregációja. 
5. Els ö pénlek. Reggel 6 órakor jézus sz. Sz i ve miséje, en· 

gesztelO ima és litániával. A jézus sz. Szive-t4rsulat sz. miaéje 
6 órakor a sz. Sziv oltárnál. Délután 3 órakor nagyböjti sz. be
széd. 

7. vasárnan. Délután l órakor sz. keresztúti ájtatosság litá· 
niával, me ly nek · v6gellévcl a Róza;afOz~r-táraulat tartja havi aorso-
lását. 

J 2. Péntek. Déhatán 3 órakor nagyböjti sz. be&z~d. 
14, Fekete vasárnap. Reggel 6 órakor a J<ózaafOzér· tiuulat 

éiO tagjaiért nagymiae. D. u. l órakor &z. keretizlút. 
15. H•tfö. Nemzeti ünnep. Reggel 6 órakor a Ró111füzér .. 

tiraulat meaholtiaiért sz. mi&e a Péjd. StUz oltiránl\1. O. c. 9 
Orakor az. mlae h1zánk eoa·a.tnak jobbralord"lta6•rt, 
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19 Péntek. Fájdalmas Szüz és sz. józsef ünnepe. Reggel 6 
órakor nagymise sz. józsef lilániával. Délután 3 órakor nagyböjti 
sz. besz6d. 

21. Virágvasárnap. Reggel 6 órakor a Ferences III. rend sz. 
miséje. q órakor barkaszentelés körmenettel, majd nagymise, mely 
alatt jézus szenvedéstörténelét, a .Passió-t éneklik. Sz. beszéd el· 
marad, D. u. l ór-akor sz. keresztút. Utána sz. Feren~ lll. rendjé
nek havi gyUiése. 

24. Nagyszerda. Délután 4 órakor jeremiás siralmai. 
25. Nagycsütörtök. E napon csak egy sz. mise lesz délelOtt 

9 órakor,. mely alatt a papság és a hivek közösen járulnak 
szentáldozáshoz. Utána Oltáriszentség e-lvitele, majd oltárfosztás. 
Délután 4 órakor jeremiás siralmai. 

26. Nc~gypéntek. Szertartások kezdete délelőtt 9 órakor. Pas
sió éneklés. feszUiet leleplezés. Csonka sz. misr, mely után az 
Oltáriszentséget kitesszük a sz. sirnal, m·ajd az utolsó nagyböjti 
~z. beszéd fog megtartalni. Délután l órakor körmenetileg indu
lunk a sz. sfrok látogatására. Az Oltári~zcntséget este 8 órakor 
helyezzük vissza a szent sit tól. 

27. Nagyszombat. Reggel 7 óraklll' lüzszenlelés, húsvéti 
.:yertya megáldás, keresztvizszentt:lés. Ezek után nHgymise. Az 
Oltáriszentség 8 órakor tétetik ki a t; z, sir huz. Este 6 órakor fel· 
támadisi körmenet, mcly vé.:ighahtd a Vénanu u'cán és a Jóka 
utcán fel a Széchényi-utcan tér a tcmplomunkba. 

28. Husvétvasá.-nap. R~g~el 6 órai sz. mise utan ételek meJ;:· 
áld•sa, 9 órakor ünnepélyes nagymise. Délután 3 órakor ünne
pélyes Vesperás. 

29. Husvéthétfö. Szokásos ünnepi rend. 

lJ gyöngyöspüspöki sz. jános templomban: 
7. Dél e lOti Y órakor iz. beszéd, nagymise Oltáriszentség 

kittteléve l. 
l 4. A Kálvána-búcsú mian csak re~gcl 7 órakor csendcs 

szentmise. 
19. Reggel 7 órakor ént:kes sz. misc a Mária· társulat élő 

~agjaiért. 

20. J~e~gel 7 órakur Libcrás gyá~zmisc a Mária-tán;ulat 
megholtjai ért. 

21. O. c, 9 l'mkor luHkaszcntclé6, kö• mcnct, naKymit>c 
P .&Illó tnekléa. 
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26. Reggel 8 órakor nagymise, utina oltárfosztás. 
26. Reggel 8 órakor csonka sz. mise, Paasio ~nekl~s. Uti

na Oltáriszentség elhelyezése a sz, sirnAI. Este 7 órakor szentsig
betetel. 

27. Reggel 7 órakor azertart4sok, 8 órakor nagymise, utána 
OUAriszentség kitétele a sz. sírba. D. u. 5 órakor feltimad•ai 
kOranenet. 

28, Husvétvasirnapián 9 órakor sz. beszéd, majd nagymise 
&Lentségkitétellel. D. u. 3 órakor ünnepélyes Vesperas. 

29. D. e. 9 órakor nagymiae. D. u. 3 órakor litánia. 
A nagyböjti vasárnapokon a sz. Bertalan templomi böjti be· 

&zédck miatt a litánia elmarad. 

A Fereaces Plébáaos üzenetei. 
e&ak napok kérdése és templomunk bels6 megujit6aa teljesen el
kéazol. Onnep~lyea hálaadásunk idejét kOzOJni fogjuk. Addil is 
kérern szereteltel a jó hivek tgvábbi adományalt s a bellért mea
ajAniAsok mieiObbi szives elintézését. 

••• 
A na1yb6jti lelkigyakorlatos szent beszédek idejérOt küiOn rope6-
dulékon foJrjuk értesiteni a jó hivekel. Ez alkalmakkor kUIOnOaké· 
pen szól az Úr a lelkekhez r Mindenkit hiv és mindenkit vir ! 
Ernlékezzünk a nagy paranc&ra : BOneidet minden esztendOben 
meg1yónjad ~~ legaltbb hóavét téjén az Oltériazentaiget ma
gadhoz vegyed. 

• •• 
Bizalommal~ajinlom a k. hivek flgyelm6be gyOngyOapDapöki az. 
Jinos templomunkat is, melynelr belső kifeat~&e szlntfn lllazObOn 
au. M~r eddig is szép eredményt mutat fel a fáradhatatlanul buz
aólkodó gyUjtOk .~munkája. Talán még ide is fog jutni l Az •Ido· 
zato& 6&. meaértO lelkek lsten Ugyéért.mlndt.nre ké•zek l 

• • • 
A föltémadia i körmenet utvonalén J világitsuk ki a litzak ablakait 
& ''lyUk ezéital is fényeaebbé alleluJAs körmenetOnket r 

SzereteUel Kriaztusban : 
P. l(ovlts 1faymund 

ference& pltb•nQI. 
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jfirek. 
Husv6tra készülünk, a föltámadás dicsOséges nagy napjára. 

Most;még a l.keresztutat járjuk, jézus megviltó kínszenvedéseit 
elmélkedjUk ét, hOlY bűneinkből felkeljünk, a lelki élet tavaszára 
ébredjünk. E siralomvölgy~nek napjai elegendO szenvedést juttat
nak életünk minden percére. TOrelmellenek vagyunk, zugolódva 
viseljUk a azenvedést. Megváltönk micsoda más példát mutat a 
szenvedések elviselésére. Végtelen tarelem és az isteni akarat 
szelid elviselése az d élete. D~ igy helyes ez. A lelki béke, a:meg
nyugvó tUrelem a krisztusi élet, az alleluj!s öröm megszerzóje, 

Szentgy6rgyi Dezs6t, a magy. ált. takarékpénztár ny. igazgató
jit febr. IS·in temették nagy részvéttel. Városunk egy jóságos 
lelkü_, ildozatos és tevékeny férfit vesztell el. jellegzetes alakja 
volt a munkás, a törekvő, az alkotó férfi tipusnak. Mindenütt ott 
volt·, hol virosunk vallási és kulturális ügyeiért fáradni kellett. 
önzetlen munkéjáért fizessen meg az Úr a fiainak készitett OrOk 

-,boldogsággal ! 

Pebr•Ar 23. és:24·én dr. Deák jin os honvéd· esperes, a mis
kolci vegyesdandár Jelkészségének vezetője a helybeli katonaség 
részére husvéti lelkigyakorlatot tartott, amehen a katonaság a hi· 
vek •polésére példáli buzgó&áJtgal vett részt. 

A Tudóaitó jóbaritainak a nevét hálás köszönettel közöl
jük. 10 P-t fizetett: N, N. 3 P-t Pampuk M"ihály, 2 P-t özv. Bog· 
dány Mihályné, dr. Kornis fer.:ncné, dr. Marosffy Lajo~né, Mária 
Tanodd, Bordás józsef, Medveczky jános, id. HortoJányi Sándor, 
vitéz Oyutay István, dr. Deák Ji nos. 1 .so P-t özv. Bercsényi Ist
vánné, Kiss Józsefné, Csépany janos, Bádonyi Imre, özv. Revicz
ky Józsefné. 

A Kath. Énekkar febr. 21.-én tartotta évi rendes közgytílé· 
sét aJnentkorona Házban. A beszámolókból ~örömmel értesültUnk 
az ~nekkar országos és helyi sikereiről, va1arnint anyagi rendezett· 
ségért'tl. Az id6kölbcn kivált tagukat nagy szcrctctlel vá a ja visszd 
mindenki. A tisztikar a régi maradt a világi alc!nök ~~ tatkáa ki
vételével. akiknek helyébe Barát h Árpád ot alelnök nek, dr. Orosz 
Ernöt titkárnik választották. A távozó lvanich lmrt! th; dr. Szal
mAsay Oyula Onlelltn, jó munkájáérl Hlc&scll a MinJe:1hatú. 
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Örömmel gratulálunk ~az új tisttviseiOknek é!!; di8zelnGknek Erdöa 
Tivadar Oméltóságának. Az uj tisztikar nevéhen dr. Willner viiégi 
elnök tlr knstönte:meg a bizalmat, mn(d a g} filé•!•. fokozottabb 
munka igéretével ért véget. 

A Föe1yházi Érlekkar gyertyaszentel6i~nokásos hangver
senye messze kiemelkedett a gyöngynsi farsangi prod&~kciók kOztll. 
A hangulatos, változatos, s~ellemes mCtsor, a kidolgozott müvészi 
előadás, szereplök rátermettsége a legitényesebb igényeket il kie· 
légitette. Gratulálunk a tiszta élvezetért a kitOnO PAtzaynak és lel· 
kes gárdájának. Mikor látjuk viszont Oket? 

Hatalmas Passió játékra készülnek a Katoliku& Kuturház
han. Március 14.·ére tervezik az elsO előadást. dr. Szalay Szalvá· 
tor és Bakó István készitik előadásra jézus szenved~&ének meg
rázó jeleneteit. A nagy és meghaló darabban 56 szereplő játszik. 
Az előadásnak sikere meg lesz. 

A szent Bertalan egyházkGzs6g területén lev6 ájtatos 
társulatokban jelen évre a következ6ket választottik meg tisztvi
selöknek: Sze nt Kereszt Társulat Elnök: Kovács Sándor, F6dé
kán Takács imre, jegyző Szabó Sándor, Aldékán K;ss Ist váR. 
Szent Tamás Társulat: Elnök Juhász Mihály. FOdékán juhisz 
Ferenc, jegyző Hegedús józsef. Aldékán Dudás józsef. Szüz 
Mária Társulat: Elnök Tasi Sándor, Fc5dékán Puruczky jános, 
jegyzö Zörög jános, Aldékán Ferenc János. SzepiOtelen Társulat: 
Elnök Balogh Sándor. Födékán . Szabó Imre, jegyzO Balogh 
György, Aidékén Csépe István. Rózsafüzér Társulat: Elnök Tasi 
István, jegyzi> Molnár _Ferenc, Dékán Borbély jános. Az uj 
tisztikar vezesse tagjait istenszeretetre és a kalolikus Dgyek buz
gó támogatására. 

Az Alsóvárosi Egyházi Énekkar február hó 2.-án jól 
sikerült elOadást tartott a Kulturház nagytermében. A közOns~g lel
kes tapssal honoriita a precizen előadon énekszámokat, melyeket 
a szabadságon lévO kántor helyett dr Szalay Szaivátor P. kiváló 
hozzáértéssel irányított. A kellő készséggel el6adott kacaetató mú
sorszámok kellemes szórakozást nyujtottak a jelenlévöknek. Az 
elóadás után tánc: következett, mely vidám haneulaiban folyt a 
hajnali órákig. • • Az előadás tiszta bevételét a ferences temp. 
lom javára ajánlották. 



GJ6njyGII Ka&ollkua Tud6ett_J _____ _ 

Mlrk QyOzOt rendes tanérnak, Dalmay Bélát pedig helyet
tea lanArnak nevezte ki Ersekf6p6sztorunk a róm. kat. fiúpolgári 
és felaOmezOaazdaaAgi iskolához. Mindkelten hivatali eakUjOkrt 
~nnel'fltel kerelek kOzt Jebruir 21·én tc:llék le a Szent Etraébrt 
templomban a diákmise el&tl. A beiktatAst Magnin Atlorján pré
poal, plebános, az iskola érseki biztosa veaezte, ki a ka tol ik u~ 
lanAr k0teless~gér61 beszéll és lsten áldását kérte a kinevezetlekae. 

A Katollkus Le16nye1ylet február 2-án tartott tisztújító 
közgyGlisén a kftvetkezöket vAJasztották meg a tisztikarba: Elr.nk: 
Kanyó Imre, pénztáros Bujalka István, gondnok Kotik Lajos, 
gazda Bédonyi András, Ugyész dr. Libiscb Károly, könyvttuos 
Dalmay Béla, atyamester Pataky józsef, ruhatáros Mócsán Jen{•, 
számvizsgélők Pajkos Lajos, Fehtr Gyula és Nagy Ferenc. Az 
ifjaiség pedig a következOket választotta meg saját közgyíilésén: 
d~kán Lukács Ferenc, ll. d~kán Hegedfis László, jegyző Bardóczy 
OyörgJ, vigalmi elnök Túri józsef, alkönyvtárosok Kovács De
zs~, Kiss Kiroly, számvizsgélők Csépe IstvAn, Csépány Géza, 
szini intézök Huntik Imre és Stegedi Béla. Kívánjuk, az új tiszti
kar vezesse Kolping szellemében a gyöngyösi iparosságn;;k ezt a 
jól megalapozott erősségét. 

Aranrlakodalom. - február hó 17-én Molnár józsef és 
neje Paudits Mária félszázados házasok térdeltek a ferences temp
lom főoltára elOtt, hogy hálát rebegjenek az 50 év minden kegyel
m~rt, P. Kováts Rajmund h4zf0nök·pleb4nos szóH meleg közvet
Iens-gel a jubiláns pirhoz. majd az Egyház kntön áldásáhan 
r~szesitette Oket. - Az úr kegyelme legyen erOsséglik. étetUk 
további útjain. 

Peh6r Antalt kls,rtUk utolsó utjAra február 5.-én. A 
tcyászoló családon kivtil a Katolikus Legényegyletet is pótolha
tatlan veszteség érte azzal, hogy örökre lehunyta jóságos szemét. 
Az egylet második olthona volt, s oroszlénrész illeti meg Ot ab
ból, hogy a porrá ~gett egylet ujra naggyá lett. Eztrt igaz fájda· 
lommal búcsatzott az egylet népes tábora fthér Antaltól és aláza
lot lélekkel imádkozott OrOk nyugalmiért, a rajongásig szeretett 
Tóni bácsi lelki Udvöaségeért. 

Az e~yhizkGzlélek kGzfts tanjcsa február 16-én a 
Szenilcorona Házban gyalést tartott. Ezen a gyUiésen olvasták fel 
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Sliller Kálmán megbizott igazgatónak felmentést kérő levelét a 
fiupolgári ~s felsömezögazdasá~i iskola igazgatósága alól. A ta
nács megknszönte Stiller Kálmán felejthetetlen~ munkiaségát, me
ly et az intézet éa·dekéhen kifejlett. Majd ugy határozott, hoay 
l!raekföpásztorunktól Balázs Piri Lajos tanár részére· kéri az 
igazgatói teendők ellátásaval való megbizatást. Az alsóvéroai róm. 
kat. elemi iskolához helyettesnek KorcsmAros Erzsébetet válasz. 
tották meg. 

, 
A felsövirosi Aliami elemi iskola Szivg4rdája második 

karácsonyi szindarahját, mely a j~rvány szünet mlatt elmaradt, 
jan. 31-én tartotta meg. Ez alkalommal Koszter atya kedves 3 
felvonAsos gyermekdarabját: Arva Peti-t adták elö eay URyes sza
valat ég s2ép beszéd keretében, melyet Knvér Izabella tanitönö 
mondott el. A rendezés munkáját is Kövér Izahella vége1te. 

Szerh~sztdi üzen~tek. 

E eim alatt uj rovatot nyitunk tudósitónkhan. Tesszük 
ezt azért, mert a hozzánk ~rkező azonos tartalmu érdekl6dö 
levélre csak e~yszer kell felelnünk s ezzel sok portót taka· 
ritunk mell· Tölib~knek úz~njük: A Kat. Tudósitóra négy 
helyen lehet előfizetni u. m. a felsövárosi, az alsóvárosi ple
hánia hivata1ná1, a Gyön5työsi Iparosok és Gazdák Hitelszö
vetkezeténél, és Buday Ferencnél Gy. püspökiben. A lap elő
fizetési ára változatlanul évi egy pengö. Azonban ezen ked
vezményes előfizetési összeget csak március hó véJ2éill tudjuk 
fenntartani, mert ezen időpont után pénzbeszedől küldünk ki, 
kioek dija a beszed~tt összeg után 20 százalék, tehát t pengő 
után 20 tillér. Ezt mindenki beláthatja, hol!y a maJ2unkéból 
ezt nem fedezhetiük, mert a tudósító előfizetési ára oly ala
csonyan van me~állapitva, hogy abból éppen csak a nyomda 
költsé~et tudjuk fizetni, már perlill igazságtalan lenne, hoQy 
éppen a késedelmes fizetök miatt fizessünk rá a Tudósitóra. 
Hli olvas6nak. A Szentkorona Házra adományokat szivesen 
elfoQadunk. A .zyüjtést még nem zártuk le, tehát az ezután 
adakozóknak a neve is belekerül az aranykönyvbe. Hálásan 
megköszönünk minden adományt, a Tudósitóban nyuQtázzuk. 
EIY hdztulajdonosnak: Eladó házát, avaQy sz616jét meQhir
detjük n.-gyon méltányos összegért. Jól 'teszi, ha itt hirdet, 
mert lapunk 1400 példányszámhan jelenik meJI, tehit uQyszól· 
ván az eQész GvönJtyös olvassa. Többi levélre következő al
kalommal válaszolunk. 
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A Szenf 8erffllan Egyházközség 
aayagi ügyei 

T6bb oldalról mcgnyilv.nult a~on óhajtásnak kell jelen 
tJimuúba.D eleact tcnnink, hoav közöljük le azok neveit, kik 
a Saca.tkorou Háara adományt jcayc~tck ici. Saives elnlz~s~t 
b11 k4münk edditi késcc:lclmüakirt, de sco1ráljon menhtgünkre 
uon k6rii1May, hogy e1yriut mindir volt ígell sürr6s közölni 
val6ek, ldsriut pedig at, hogy a~ anyali üeyek közlésére csu 
pán •lY. oldaiDyi tcrjedelem áll rendclke~ésre és a szükre szabott 
hely ••• eaac4te mea c.cldir &% adakozók teljes névsorának le 
k6alá~t. Saives ~ todomásvétcl véaett a~ t is meajeayeaaik, boay 
aa ccl•iai lek6a61tck acm valamennyien ts nem teljes egésztben 
fiaették be a& fclajálllott összeget. Itt tehát csak aaok vannak 
felaorolva, kik eletet tettek ficetési köte leaettség üknek. 

BaiA&s Perenené Fehérvári utc:a 20 P, öav. Ráaus Józsefné 
Fehérvári utca 20 P, Pataki Jánosné Pct6fi utca 10 P, Hal
•ó•ld Mlhály Papföld 10 P, Holló István Pet6fi utca 10 P, 
Kraftllk János áll. cl. isk. tanitó 10 P, Forgács Ferenc fögimn
t&Dár 25 P, Habticsek Sándor sa6lótcrmel6 Epreskert utca l 0 P, 
Di6sdi Lajos áll. rencSór Virá1 Utca 5 P. Bátori Ferenc tcmetk. 
vállalkozó S&~csényi utca 2 P, Halmócaki Lajos levente fOokta
tó Z6ldfa utca JO P. Saabó Jcn6 áll. rend. detektiv fclügy. 10 P, 
clr. Zika Sindor orvos 5 P, Magyari Sándorné 50 fill. Csipány 
Mihálr sa616tcrmcl6 Epreskert utca 5 P, Bogdány János s&6lö
tcrmc10 Epreskert utca 5 P, Koaik Ferenc okl. kőmíves mcster 
Eprc1kert utca 5 P, K.ónya Vincént ny. postf6fe1ügycl6 ö.tvegye 
2 P, özv. Pctcs Lajosn~ kádár meater 6avegyc Mária utca l P, 
HovAnycea Istvánné Ma4ácb utca 50 fill, Buda Fcrencaé Epres
kert utc:a J P, Bokros András sz616tcrmel6 Battyányi tér 5 P, 
Tunyoghi Zsiamondné Kossuth utca ·s P, Karácsonyi Gyula kö
t~llyártó mcstcr lo P, Kusaer Imre ny, postaaltiszt Kossuth utca 
10 P. Lchotai Istvin szódagyáros Kohári körút 1 P 50 fill }aros 
István u616birtokos Mika utc: a 3 P, Gá bris Erzs~bct tíutvísci6-
D6 2 P. Cairmann István vili. irodában altiszt 5 P. Dely Alajos 
viro1i Iavadaimi hi Y. péaatáros 5 P, 

E•cli1 k6&6ltünk 280 nevet :lO, 725 P 50 fillér össacggcl, 
moat k6albk 31 ocvet 233 P 60 fillér adománnyal. Összes köz· 
lésink tehát Jn niv 20 '59 P. véaöasaerrel. Folvtatjuk. P.L. 



i! FÓGEL GYULA 
mííórás, ékszerész és_látszeré•z 
Gyöngyös, -Haaisz-tér 12. _, __ .,. 

Ajánlja : elsőreodU zseb, fali, asztali 
i és ébresztő óráit. A világhirD svájci 
,1 "TELLUS" órák gyöngyDsl egyedárusitója A leg
i: modernebb szerszámgépekkel felszerelt javitómD-
!: hely. PrAelz munka 
l o 

Arany gyürük, fülbevalók, arany keresztek. -
Arany kereszt valódi gyémántkövekkel már tO·
P-tc51 kapható. Valódi ezüst áruk, tálcák, 

.. virágvázák, Iikőrös és dohányzó készletek stb. 
l Mindennemn optikai áruk. SzemUvegek, csiptetök, 

üveg különlegességek, hlSmérök, lázmérökp must
=::-c.=c:~==-=-~==~--=--=-~~~~:=~ és borfokoJók stb. -- --· --------

Keresse fel üzletemet bizalommal!! 

A legmodernebb 
!J l ., : 

· 1 : Akar On 
temetk~zésivállalat · olcsón vásárolni? 

j : Akar On 
:1 : pénzé~rt jó árut kapni? 

Gyöngyösön ·, i Akar Ön 
- l : meRbizható helyen elö1ékeny 

-- -- - kiszolgálá~ban rés1esülni? 
Halottszallítás, ex- ,'\1indezt megtalál hatja a 

~ humálás az ország : .. •• • H . ba 
J.: e1ész területén bár- :j . gyongyOSI angya B 
l honnan-bárhoYá sa- l! ; A 
il ját autómon a Jeg- lj!l HANGYA 
Ji: jutányosabb áron. ; . árui megbizhatók,. 

-i l ------

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH UTCA 9 
TELEFON HIVO: 9 J 

l o 

naponta frissen érkeznek~ 

Rendes havi vásárlóknak 
kedvezményt ad. 

Szives érdeklődésre a .. Hangyaw 
irodájéban felviléROSitást nyujtank 

az irazrarósé2. 

l. 
i' 
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Pártoljuk városunk egyedüli 
katolikas papirkereskedését! 

Könyv, papír 
és irószerek 
előnyös beszerzé
si forrása! 

A katolikas sajtó lapjainak helyi képvise• 
lete! 

A Katolikas Kalturház papírkereskedése 
Pap Melcbizedek 
ucca. Telefon: 88 

-
lemesuáry 

Hanisz-téri 

g V ó g y szertára 
Gyöngyös 150 éves patikája 

Mt to~áao• 
Nagysáeos 
Teldotetea 

......_....-;_ ................. _..._ 


	HU_b1_FM3-8326_00267_2R
	HU_b1_FM3-8326_00268_1L
	HU_b1_FM3-8326_00268_2R
	HU_b1_FM3-8326_00269_1L
	HU_b1_FM3-8326_00269_2R
	HU_b1_FM3-8326_00270_1L
	HU_b1_FM3-8326_00270_2R
	HU_b1_FM3-8326_00271_1L
	HU_b1_FM3-8326_00271_2R
	HU_b1_FM3-8326_00272_1L
	HU_b1_FM3-8326_00272_2R
	HU_b1_FM3-8326_00273_1L
	HU_b1_FM3-8326_00273_2R
	HU_b1_FM3-8326_00274_1L
	HU_b1_FM3-8326_00274_2R
	HU_b1_FM3-8326_00275_1L
	HU_b1_FM3-8326_00275_2R
	HU_b1_FM3-8326_00276_1L
	HU_b1_FM3-8326_00276_2R
	HU_b1_FM3-8326_00277_1L

