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A nagy napok előestéjén. 
lrta: Dr. Somogyi István. 

A 6Yülóletbe tébolyult világ szörnyü rohanásában bizonyára meg

kr:~an egy pillanatra, mikor az eucharisztikus napok imádságos hangu

latt\ban c:;onka hazánk fővárosának térségein millió katolikus ajkán dübö

' ,·,g-.:e zuhan ki a · Szent vagy Uram» fenséges melódiája. A lelkét 

kereső emberiség, mely a kegyetlen élet sujtó korbácsai alatt döbbene

·es halál vágtában kergeti egy boldogabb jövendő árnyékát s lázaktól 

~yötörten eped el egy percnyi nyugalom és béke vágyában, ide veti 

majd fáradt és megtört tekintetét egy megcsufolt kicsiny ország határaira, 

e~y boldogtalan, ;)rva r•emzet földjére, ahol emberrengetegek rójják le 

(j ::;7.eretet és imádat adóját a szentségi jézus lábai előtt. 
A templomokban hömpölyög a könyörgés árja a kongresszus sike

' t't~! t. s a nag~· székesegyh \zak roppant arányai épugy, mint a kicsiny 

hlusi tem~>lomok szűk méretei harsogva verik vissza a nagy napokra 

ké~;ült himnusz dallam~t. melyben oly lelkesen zúg a hódolat a Meg

·, ;Í It<') isteni Személye felé. 
A kuagresszu::t imdában száz és száz serény és szorgos kéz dol

~u 1 ik atu:J. hogy tTndct és pontosságat ágyazzon bele az <'JJ·iási meg

tno 1.dulás minden rés1letébe; áldozatos lelkek munkálkodnak pihenést 

nem ism~rvt~. megálList nem keresve, hogy felemelővé, magasztossá és 

áhi tatos~;Í tegyék a nagy napok minden percél azok számára, akik a 

1r:.ld minden részéből ide zarándokolnak majd, a magyar Duna partjá!·a. 

Az utcákon, a tereken, a hivatalokban, s zöldelő mezőségek mesz

:teségében. férfiakon és nőkön, ifjakon és öregeken, gazdagon és sze gé· 

nyen, úro a és kolduson ol! esi /log a kongresszusi je/vény, sápadt fé
·l.lJ~Cl'l meghirddec u lunyáknak, u /cözömbösö/cnek, a kiszik/cadt 1~1_ 
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leüeknek és me~keményedett szivüeknek, a gy(íváknak és óvatosaknak• 

a közömbösöknek s az elveszetteknek egyaránt azt a közösséget, azt 
az odaadást. azt a hozzásimulást, me/y százezrek lelkében élő való, 

.sággá /akadt, teljes egybeoloadássá .~zilárdult az cucharisztiku.<J kong

resszus törekt1ését'el és szent céljával. 
A hirlapok cikkei, a körlevelek, az értesitések, a hirdetések, a 

levegő hullámairi futó tudósítások naponta hirdetik, hogy május t1egen 
mozgásba, jön, u fra kél egy egész ország, hogy a zarándokok imádságos 
lelkületévé szelidüljön benne minden dac és minden konokság. s1erető 

szivekké magasadJon benne rrinden kevélység, minden irigység. {!\[cm 

volt még ilyen megmozdulása enne.~ a r.emzetnek. mióla magyarol~ 
ura{;á.~ ezt a szomoru országot, nem volt ilyen hódoló virágv~sárnap 

kivonulása, ily szédületes arányokba szökő demonstrálása, oly egyöntetű 
odaadása a szentségi jézus előtt, mint lesz a mostani a bimbófakasztó 
május napjaiban. 

De vajjon tisztában vagyunk e hát ezeknek a napoknak a nagysá
gával és jelentőségével? Átérezzük-e. :itértjük-e mindnyájan, kicsinyek 
és nagyok, tudósok és tudatlanok, boldogok és szen,·edők, vidámak és 
kesergők, az élet napos oldalán sütkérezök és a kínok tengerében ful
doklók, hogy minek a részeseivé leszünk mi pár h~t leforgá~a ut<.1n? 
Lobogó lélekkel és a beteljesülés szent érzetével nézünk-e elébe, vagy 
fásuit közönnyel várjuk érkezését? 

Tisztában vagyunk-e elsősorban is azzal. hogy itt nem valami sze
mel dagadtra-hizlaló lát"ányosság, nem egy nemzetközi aréna, nem egy 
felülmulhatatlan cirkusz készül, nem mulatság és !llÓrakozás, hanem itt 
a mélységes és lobogó hit, az eleven t.:.~ tiizcs l..:rédó készül tüntetésre 
(J nagy lsten me/lelt?! 

Tudjuk-e azt, hogy itt a bamba kiváncsiságnak. az élvezetek ke
resésének, a szórakozások hajszolásának nincs és nem lehet helye, ho~:y 

a fenséges manifesztációk, a csillogó és látvéínyos külszín, a morajló 
emhe•·,.iradat, a harsogó énekhangok és csendesen elsuttogott könyörgés~k: 
nem .'n,~dr] nugyságol(al, n~m /ö!Ji hatalmassát-tokal ölelnek majd /.:ti
rül. hanem alázatos (~S /ennl.artásné/l.~ül; szolgálaleíl jelentik az Oltári· 
szcnfs<::ghenjclenleoő Kri.s:::tu,snal;:_, az lsten BcírlÍnyána/,:_, a halált meg

lör!i jVázáreti jézusnak?! Es tu~juk-e, átgondol juk-e, hogy ki is h<ít 
a mi Urunk, a Krisztus? Hogy O nem az az elrajzolt emberi alak, aki
nek a farizeuskodó multszázadi hitetlenség torzitotta, nemcsak az a sze
lid és jámbor ifjú, aki a galileai lankákon ol y fenséges és örökké igaz 
tanításokat tett minden idők halandói számára, hogy nemcsak a szenve
dést megkönnyező, az elesetteket felsegitő, a bánatba borultakat megvi-
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gasztaló kicsorduló nagy sziv, nemcsak a derüs és mosolygó kedély, ki 

egyetlen pillantásával megfogta az emberi lelket, nemcsak a tűrő és 

slenvedi) mártir .... , hanem lsten, az igazságos Biró, aki egykor, 

ma.jd egy rettenetes napon megjelenik az ég felhőiben, hogy számadás

ra vonja s ítéletre hivja mindazokat, akiket csak valaha is hátán hordott 

ez a kihűlő öreg sárteke. Tudjuk-e, hogy sP.mmik és senkik vagyunk 

még a legnagyobbak és leghatalmasabbak is előttes hogy az imádás 
és hódolat s1.ent alázatá·val kell térdre hull;munk akkor, amidőn diadal

mas utján végig vonul a főváros utcáin és a tajtékzó Dunafolyam áradatában? 

Es felmered-e előttünk a mi katolikcs hitünknek nagys<Íga és fen
ségessége. hisszük-e rendületlenül, hogy e rugyogó pompa, az egyhá::
fejcdelmek ho.4isztÍ sora, a diadalmasan s=<Írnynln énekek, a szivet-
rendíti) szertarlá.wk mögötf olt áll a maga i:Jieni küldetésénel~ tudatá

ban a kétezeresztendős katolikus Egyház, hirdetve az egész világnak, 

hogy ő az egyedüli letéteményese az isteni igéknek: «a poklok kapui 

sem vesznek erőt rajta," Látjuk-e majd, hogy Pálunk Krisztus nem 

halvány és ködös emlék. hanem élet és \-alóság, aki itt él közöttünk 

emberi és isteni fenségében az Oltáriszentséf~ hófeher kovásztalan kenye
rében. Felfogjuk-e ,·égre mindnyájan. akár oda zarándokolunk közelébe, 

akár az otthon megszokott rendjében figyeljuk a na~yszerű ünnepsége

ket, hogy mily kincs, mily áldás, mily kegyelem az, ha valaki katolikus 

lehet s ennek a hitnek fényében élhet?! 

S végül hítjuk és megjegyezzük-e, szivünkbe és elm!nkbe véssük-e 

mindenkorra és megkophatatlanul azt a tén:·t, hogy. mint magyarok
nak is, mit jeleni a katolicizmus;> 

Elgondolkoztunk-e, csak egy pillanatra is. már azon, hogy a mi 

nemzeti törek.véseinket, vá~yainkat egyetlen más földi szervezet megkö

zelitőleg sem tudja ugy szolgálni mint a katolicizmus~ 

400 mil/ió katolil~us a nag,qvilág minderr részében ismeri meg majd 
nevünket, nemzetünket, multunkat, erényeinket, szolgálatainkat, 
melyeket az emberiség számára tettünk oly ~ok !'Z<Ízndon keresztűl ! 

Hányszor j:1jdúlt fel bennünk, hányszor zckr>:.t,ol~ ki legjobbjaink ajkán 

a megrendítő sóhaj. ''egyedül vagyunk.,, nincs S-"~•lkink. nincs barátunk. 

nincs rokonunk széles e világon seho!, aki me~ért.;ssel nézné törekvé

seinket és segítségül jönne fáradozásainkban. Mennyit verejtékeztünk, 

hogy megismerjen bennünket a világ, észrevegye az emberiség. hogy 

mi is vagyunk, élünk és élni akarunk ! 
És ime, most rnillic)s sereg rajzik majd szét országunk határai 

között. lesz közvetlenül tanúja munkáinknak, miíveltségünknek, sz01·gal· 

munknak, nemzeti P.rénveinknek. állami és tírsadalrni berendezkedésünk-
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nek, szemü/e előtt fogna/e elvamíini a mi szent nemzeti fá.}clalmaink. 
annyi sole e"'százacl tengernyi gyötrelme és szenvecléseinek néma ta
núi : az á ·vaság lel/eetmegülő /eödfelhője, a meg nem értettsé~ és rút 
hátitbnság kínzó tudata és látványa, s nem a holt hetűk soraihan, de 
megtapinthatólag fogjá/e látni és hizonyitani, hogy jogunk van he
lyet követelni a magunk számára az emberiség soraiban, hogy érté
keket, nemes magyar vért, életet adtunk s értéket jelentünk a világnak 
s megérdemeljük az annyiszor esdekelt boldog magyar holnapot 

* * * 
Alig pár hét választ el a nagyszerű pillanattól, mikor zúgó ha-

ran~ok hirdetik meg minden népnek, hogy egy megalázott, mP-gcsonki
tott és vérző ország élete legnagyobb ünnepét üli meg. Imádságos szív
vP-1 és hozsannázó lélekkel kell várnia ezt a percet minden . katolikus 
magyarnak, hogy egeket ostromló énekünkben s esd() könyörg~seinkben 
benne zúgjon és benne éljen egy szent hálaadás, egy mindent átfogó 
s1.eretet a szentségi jézus iránt s minden idegszálunkon clomló esdeklése 
a har<'4gvó lsten megenyhülésének. Igy de csak is igy bizonyára 
elsimúlnak majd arcunk gondszántotta ráncai, megcsendesednek lelkünk 
háborgásai s megszületik a könnyben. kínban és szenvedésben fogant 
sz~hh ma~yar jövendő. 

Eucharisztia a családban. 

P. Plus, a francia Prohászka, irja le a köv d keZ<) mt>gtör

h~n! ,:setet. Egy külföldi gyárban a munk~isok 5Ztrájkba léptek. 
A. vezet()ség és a munkások egyaránt meg voltak gy()z(.idve, hogy 

az igazság az ő oldalukon van. A sztrájk kikiállását követ() va

sárnap a keresztény szindikátusok képviseléii áldozáskor, hogy-hogy 

nt·m. (\ r .. város fia mellé kerültek. Ez a kedve~ Vtqf"tlen rnindkét 

részr:Jl megtette a hatást. Azok ne tudnának kint az életben 

megegyezni, akik az U r asztalánál Őbenne egyesültek ? Barátsá

gos találkozás után még aznap szent lett a béke. Az Ew.:ha
risztia helyreállitotta a szeretet egységét. 

A mindennapi élet apró családi félreértéseiben, apró szere
tetlenségeiben is csak az U r jézushoz fordulhatu~k·. ~Kitlsl-khjÜk 

a szeretct szellemét mástól, mint aki maga a tökéletes szeretet ? , 
Ez~rt hivja az Lir jézus a csa!áJokat a S7('fPlt-t forrásához, 



hogy meritsünk belt'.lle s vigyük el családunkba a szereletet és a 
L •J ' A ()1 , • ' • k l ' . l ni.•Kc>t. z 1tanszentseg a szer~~tet IS ·o a1a és a jó végzett szent 

áldozás szeretetre n f' veL 
' 

Es mégis --- milyerr nehezen tudjuk ezt megérteni! Meny-

nyire találóan mondhatja rólunk P. Csávossy, hogy »az élet for

rásánál szomjazunk, mFgtelt éléstárak mellett éhezünk, az égi nap 

melegént·l (;_~zunk i-~ a kereszten titokzatos m~)don ujb<)l meghaló 

Krisztus mellett hűneinkbe belehalunk <<. Erre a szomoru val<>-
, ' . LI , l··bb .. k l 't' , , 'ld ' sagrü meg )OO )élil rafto · enun · most a r.ntSV'~: 1 gy0nas-a. ozas 

id,~jén. 

Valamikor a becsületes innsbrucki<lk csak olyan embereknek 

adták ki szobájukat, akik irásban igazoh~k, hogy a husvéti gyó

násukat elvégezték. Ők még lakónak sem vúllalták el azt, akinek 

a hite nem az Oltáriszentségbúl táph1lkozik s igy természetes, 

hogy még fokozottabb mértékben kiv<~ntá~~ ezt a családtagoktól. 

És igazuk volt. Hisz az Úr jézus csakis a rni érdekünkből akarja 

lefoglalni mag<Ínak a családok szellemét Iré~ntunk való szeretetb()l 

akar betérni hozzánk gyakrabban is, nr:m csak egyszer egy év-

ben. Igaz, ennvi a kötelessé'.J a mi résziinkt.';l, de oktalanság 
...~ n -

len nt> vis:.zau!i'lsitani gyakrab~;i láte>gatás;\1, ;.-,ikor dt/íl fü:->~ a csa

ltíd bt'~kPje, nagyob h boido~;sú~a. F_:.s el.: •;··t <l gyak.cri áldozáshoz 

sem kiván az egyhúz töLbl't, n·,int az évt'!lkir•ti aidozcísho1.: tiszta, 

halálos bűn nélküli lélket (:s azt a JO ~l<tndPkot, hogy Istenért, 

saját lelkünk sziikségleteiért végezzük a szent <ildozá~t és nem 

emberi tekintetek miatt. Természetesen, ha valaki gyakrabban, 
' 

hett>nként, vagy hctenk<~n t többször akar ;t z U r a~;talához járulni, 

erre vonatkozúba ki kell kérnie C'J'v· leki:: t,. a t<:núc~;~t. 
';") ';"), -

Sokan azzal utasitj<-ik vissza a gyakuti szent áldozást, hogy 

nincs hozza ideJ'ük. Pedi11 az ide.') hi<inya c.~ak nagvon-na\"~)'On ki-
~ - - o 

vételes esetben akadály, legtöbbször kényelemszeretet az igazi ok. 

Kinciban van egy falu, ahol az egész lakosság minden nap su~nt

misére megy. Pedig r~juk is Pp ugy vi.Ír (1 munkfl. mint mir<ink. 

A nagy nyugati nwtropolisban, Liverpoolban c. katolih1s gyári 

munkások minden reggel háromnegyed 6-kor a temp}•Jtn bejáratá-
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hoz tették le szerszámaikat, megáldoztak és utána munkába áll

tak. - Egy szemtanu magyar pap írja le, hogy Hollandiában 

egy negyedrész akkora városkában, mint Gyöngyös, öten alig 

győzték vasárnaponkint az áldoztatást. 
Egy tapasztalt lelkipásztor mondja, hogy » aki meg tudná 

valósitani a családok gyakori áldozását és az ennek megfelelő 
életet, az lehozná a földre az Ég legnagyobb ajándékát és meg

gyógyitana olyan fájdalmakat, amelyek gyógyítására eddig sem

miféle írt fel nem találtak. « Tehát a családok gyakori áldozását 

megvaii>sÍtani ! Nem az assz0nyok, nem a férfiak gyakori áldozá

sát, hanem a családét és az ennek megfelelő életet, vagyis a sze

retet, a béke, a harmónia életét. Mert ha gyakori áldozók va

gyunk, akkor valóban vigyük is az Oltári~zentség szellemét napi 

munkáink közé. Ne váljunk el az Úr Jézustól áldozás után. Ö 
velünk jön, ha hivjuk vetni, szüretelni, számolni, főzni és akták 

fölé görnyedni. Gondoljunk rá napi munkáink közben és egész 

napunkat képzeljük az Oltáriszentség elé. Kérjünk erőt, tanácsot 

t()le, És btszéljük rreg vele apró aggodalrr.ainkat. Igy lesz az 01-

~ariszentség igazán gazdag kincse a családnak és igy szokjuk meg, 

hogy nem tudunk nélküle élni az áldozatok és kötelességek sze
íct ·ttdjes teljesítésében. 

K.6rülbelül egy esztendővel ezelőtt indult el az Északi sark

vidék tanu~mcinyozására egy francia expedíció. A hajó parancsnoka, 

dr. Char~ot, világhirü tudós, az indulás reggelén találkozott a 
l , "t , l p t· J iUl ~ssa1. 

---- No paran~snok Úr - kérdezle a plébános -- minden 
kc~'sz··n v.:tn az indulásra ? 

----- Nem plébános ur, majd csak akkor lesz minden kész, 

ha Öti engem meggyóntatott és megáldoztatott. 

i\ családok összefogása az Oltáriszentség mellett egy nagy 

vállalkozás, egy nagy expedíció. Mert a jöv() élet sorsa a hit 

körül déil el. lsten meilett, vagy lsten ellen. És ezt a családok 

hite fogja eldönteni. Mert az állam családokból tevődik össze és 

épen ezért a családdal áll, vagy bukik a mai társadalom. 
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Készen vagyunk az indulásra ? -- Nem, készen csak akkor 

leszünk, ha nem lesz egy család sem <.~s a c~::tládban egyeilen

egy ember sem, aki meg ne gyónt és meg ne áldozott volna. 
Csak így folytatjuk utunkat a legközelebbi állomás, hitü!1k fényes 

megvallása, az Eucharisztikus Világkongresszus felé. 
c-nr. c..-'lr:agnin Elekné. 

Az embereknek van egy közös célja a teremtett világgal s ez a 
glória Dei lsten dicsősége. Amint ezt a célt szo!gálja hűséges kö

vetkezetességgel a csillagvilág számlálhatatlan tömege és a sejteknek szinte 

láthatatlan világa s ammt ebbe az lsten-alkotta fenséges orgona hang

jába beleharsl)g a tengerek zúgása, a viharok száguldása, a kis madarak d a

nája, ugyanúgy az ember is, aki testével az anyaghoz van köh·e, ezzel 

az anyaggal egyült zeng örök dicséretet a teremtő Istennek. I gy gon

dolja ezt Dávid is, a királyi lantos, amikor szépséges 18. zsoltárát énekli: 

»Az egek lsten dicsőségét hirdetik«. Csakhogy ezen közös és termé

nzctes célon felül van egy egészen sajátos és természetfölötti célja az 

embernek: lsten birása és örök élvezése. A teremlett szépsép,ek által 
kellene feljebb és feljebb emelkednünk a minden szépség Forrása felé. 

Csodálatos művészettel tudott igy felemelkedni fisszészi Szenl 
Ferenc az anyagi világból lsten titkai felé. Elég volt neb egy 1-()s le
vél. egy 'l7irágszál, e~y kis bogár/ca, oagy a ciz-nő"IJér, lwlál-tes!t'ér 
b a világiló nap, már is magasba lendült Istent szomjazé ldke, hogy 
a teremtett szépségek Jákob létráján fölfelé haladva leborulhaswn lsten 

szépsége előtt. Akik ismerik ennek a Szentnek a Naphimnuszát, m~glelik 

benne azt a lelkiállapotot, amikor imádattal-hódolattal teli lelkéből kicsor

dult az öröm és boldogság. Ismered-e te természetes és temésf'.~t
fölötti célodat ? Nem igéznek-e meg oly annyira a teremtett szépségek ? 
l\1egállsz mellettük és eltéveszted szemed előtt végső célodat? Tudod-c, 
minl .<tzi. Ferenc, lábaddal érinfeni a földei, m1"g lclk_cd. 1'\.ibonl\'a 
8Z<Ím.lJ,,if, Isteni öleli át ~ Földi létünk egy szebb hadban boml ,j_ 

rágba, ott hozza meg édes termését ! 

Köszönet nyilvánitás. 
!Vlindazoknak, akik őszinte részvéttel siettek mélységes 

gyászunkban fájdalmunkat enyhíteni, ezúton mondunk 

hálás köszönetet. 
Szijártó család. 
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Szükséges tudnivalók 
az Eucharisztikus VilágkongresszusróL 

A Világkon~~:cs::.n::->ra vasuton : vagy kongresszusi különvonaton 
vagy rende~ 'onatjnr.1.to!~cm lehet fel utazni. Különvonat 31. els(', időszakm 
május 2 5 -én indt)l G,·,'lngyósről és május 27 -én jön viss/a. A m;.Ísodik 
időszakra május 2Ö-<1n indul és május '10-án érkezik viss·,r_a városunkba. 
Különvonaton csak azol~ utazhatnak, akik erre előzete~en jelentkeztek. 
Különvonaton az oda és visszautazás 75 o o·OS kedvezménnyel Gyön
gyösről 2 peng() 40 fillé~·. De minden utasnak Utaz.isi lgazoh·ányt 
kell váltania, amely11ek az ára 2 pengő 50 fillér. Igy az oda és a 
visszautazás összköltsége kongresszusi külöm.onaton 4 pengő 90 fillér. 

A kiilönvonatra a jelentkezést már lezártuk, Iv'éhány jeg.lfci azonban 
f,J:-fa/é/,:o!tunk. ~,41.:!1-.:. a fcrr!alékolt 75" -os l.~edr·czményii vasuti 
jef~yekre igényl farfanllk, azonnal jelenl/.:.ezzencl,~ a S::.cnl Bertalan 

pléhánián. 
A. külö~no:tatra jelentkezők a Yasuti jegyet és a néne ki<íliitott 
UtaLási lgatokányt a plébánia hi,·atalokban kapják kézhez. 
l\1indkét idősmkt·a a különvonatok indulásának és érkezésén,:k 

időpontját templomi hi··detés utján adjuk a hin~k tl;dom;i~.-\ra. 

Akik a kurLitozott rendes mcnetrcnd sJ.criot YnP.:llokon C~!~ t:; l 
nyolc napig terjedő időszakra akarnak a VilágkongrcssztH~l a fel utazni, 
csak 50 , -os kedve '.ményt éheznek, de ehhez Uta:d~i J gazo h ;in,·t kell 
váltaniok, amely 2 pengő 50 fillér. Igy a költség Gyöngyösről oda
Yissza 7 pengő 30 fillér. Ezzel a kedYezménn_rel egy nap alatt meg lehet 
tekinteni a Világkangresszust. Ez a kedvezmény május 21)-tól august.tus 
2j.ig tart. Utazási Igazolvány a Szent Bt~rtalan Plébánián kapható. A 
vasúti jegy a l\1enetjegy irodában . 

• .!\kik féláru jeggye! vagy más kedvezménnyel rendelkc:-nek (állami 
tiszt\'iselök é~ alkalmazottak), Tagsági Jegyet köielesek 'ált;mi, amel y nek 
éll ára l ~)·~;1g,J. Ta:~'~ ígi Jegyet a pléb<ínia hi,·;ttabkhc~.n lch~t \<tltani. 

Az Utazási l~;awlvány és a Ta~sá~;i Jegy a Kon~~re:;szus alatt az 
összes ünnepségek színhdyérc való szabad beléiJésre és egyben álló
helyre jogosít. Cl<>hcly csak ezek feimutatása rnellctt \'<tltható. 

A rendezőség a Kongresszus idejére Budapcstet két részre osz
totta: déli és északi körzetre. A1. András~v út a válaSJtÓvonal. 

Tehát esd~ meghatározott t1tvonalon lehet a Kongresszus knitéssel 
kötühett terüldére jutni. A f<'lutazók al Utaz;isi lg~?ohányLoz piros 
vagy zöld hetétlapüt kapnak dijtalanul, asz.et int, lw~y Budapest dél 
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vagy északi köt?.etében tartózkodnak a Kongresszus idején. A Tagsági 
Jegy is kétszínű: piros és zöld. 

Aki valamelyik ünnepségre gyalogosan akar eljutni, pélc1ául má
jus 26-án vagy 29-én a Hősök terén 9 Órakor kezdődő szentmisére. 
annak az ünnepség megkezdése előtt legalább két órával elöhb el kell 
indúlnia lakásáróL 

Az ünnepségek színhelyén, a Hősök terén közel 200,000 ülő

hely van. 
Egy-e~y ünnepség 2 3 óráig tart. Ezért célszerü minden részt

vevőnek ülöhely-jegyet váltani. A különvonaton utazók a. plébánia-hiva
talban, az egyéni utasok pedig a Menetjegyirodában igényelhetnek 
helyjegyet. 

A különvonattal utazók legnagyobb része szállásról és ellátásról 
önmaga gondoskodik. Akik iskolai vagy zarándokszállást kértek, elhe
lyezési címüket az Utazási Igazolvánnyal együtt megkapják. 

Kisgyermekekkel ne utazzunk. Értéktárgyakat, nagy csomagot nem 
ajánlatos vinni. 

Május 8-, 15- és 22-én, e vasárnapokon délután a litánia után fél 
4 órakor a Szentkorona Házban közös megbeszéléseket tartunk a Kong
resszussal kapcsolatos dolgokról. Jöjjön el minden jelentkező! Május 
24-ig minden kérdésben minden érdeklődőnek szivesen ·ad felvilágositás 
és tájékoztatást az alsó- és felsővárosi plébánia-hivatal és a Menetjegyimda 

Az idő sürget és nem tűr halasztást. El akarjuk kerülni az utolsó 
pillanatban való kapkodást és azért kérjük a híveket, hogy idejében sze
rezzék meg a szükséges tudni valókat. 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plébánia. 

Április 30-án, s?ombaton délut<Ín 6 órakor tartjuk a:~ c/.•;() má

}u.5i /iiániát sz.entbeszécfdel. A májusi litániát, ugy hétköznap, mint va
s<ir- és tmnepnapnkon. rninJig délután -~6 Órakor végezzük. .L\ májusi litá
niák 1dején a keresztelés délután 4, a temetés pedig fél 5 Órakor van. 

Május l. &lsö va.'icÍrrwp. Reggel háromnegyed 7 Órakor Lúcsú 
indul a henci ~'1ci;;dcsk_ához.'' l O Órakor a benei templomban szcnt
mise és szentbe!lzéd. Utána a hivek a Mária-szaborhoz mennek. Este 
f,;] ú ,j.-a tájban érkeznek vissza a Szent Bertalan templomba. Este 6 

órakor szentbeszed és májusi litánia. 
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3. Kedd. A. s~cnt Kereszt feltalálásának ünnepe. Reggel 7 óra

kor indul a búcsú a l(á[oáriára, ahol szentbeszéd, körmenet és szent

mise lesz. 

6. Első péntek. Előző csütörtök dé h!tán 2-7 óráig gyóntatás a 

Szent Bertalan templomban. Reggel 6 órától gyóntatás •. A. Menház ká

polnájában egész nap szentségimádás. Ezen a napon van a gyöngyös
pr"ispö~i templom btícs<Íj~l. A búcsú 7 órakor indul Gyöngyöspüspökibe, 

ahol szentbeszéd, köfmenet és szentmise lesz. A körmenet azután visz

szatér a Szent Bertalan templomba. 

7. Reggel 4 óral:w szentmise a b:ícsúsol~ér!. l\1ise után indúl a 

20 l-il~ zarándok/d :JJ~Jd,Jkeszibe. 
8. 'Vasárnap. Délután a litánia ut.in fél 4 Órakor k_ózös mcg

beszélé3 a Szentt::orona }lázban az Euchari.szf!·f~us Világl\,ongrc:i.szusról. 

15-22 közt mi:-,d::n este 7 órakor litánia a patak melletti kápol
nában .Ycpomuk-_i Szcn~ /ános tiszteletére. 

15. Vasárnap. A 8 árai diák misén álcozP.a!: az chéf áldozók, 
akik szombaton délután végzik majd el .szentgyónásukat. Délután, a li
tánia után, fél 4 ÓraLo:· közös megheszélés az Euchurisztil.;.us Világ
lzongress::usról a Szentkorona Házban. 

22. Vasá~nap. f/Jusáf{i t>uc!Jar(s:.:fi":u.'i nap . . :\1. if.iu~á~ a 8 t)rai 
szentmisén közns ::z':~ntáldozáshoz járul. Este 7 6ra'~'o.- a::: Ors:~:i~zá'i~ f,j 
l "!' J• .. 'l p f') 4 k k . l 'J, C' c o t t8::urmcpe .. l/. . - . u. e · ·o:· ongresszus1 m~[.·)r_·sLe es " ....;lent-

korona Házban. 

23-24-25. Kerc:~.z!járó napoÁ:,. Hétfőn a ferences a~~ <1k templo

m1ba, kedden a Szcnt lJrhán, szerdán pedi" a St..ent Er?:;ébet ternniom-
0 • 

ba megv a k<it·m.-~nct. Indulá:; mindhárom nau rc•~ot:l 7 óraLcr. ...... .. ":':"':"' 

25-én i,:d:1! az tj'ucharisztil(.us Vilá?kongre~szu~ elsű idű'::11~~ára 
a külön Vonat és 27 -r! n érkez iÁ? ciss.--:a. 

28-án indul l~ii!ön-conal a Kongrc.:n.~us máso:.iiÁ: id!'íszu":Líra. l~ • ., 
30-cin jön 0i'is.~''· A vonatok indu);ísának és érkezésének pontos idől'za-
k. a' t k . "~ l r • k l l . 

~suaoe.n :o;:.Ju- _,-ó,:i.i n1. 

26. A!dozócsütörtök. Szokott l.'tn:Kpi l(;nd. 
29. Hösök-vasárnapja. Szokott i.:nnepi rend. 

31. Kedd. DéiJJtán 6 Órakor az utolsó májusi litríniu szenthc
széddcl. 

Szent Ferencrendi plébánia. 

l. t-'7f[áju~ lu; minden napján áj!ato.o;sCÍ;Jo/ tartunk · 
este 7 ór~kor, Yasár- és ünnepnap a n~ndes cÚiutáni litáni~ 
·Május Királynéjának, buzgó tisztelűit szeaetcttel ,-,írjuk az 
gokra. 

hétköznap 
idején. A 

;íjtatossá-
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2. Ezen ájtatosságok után mindíg éne/epróbále leszne/e az Eucha
risztikus !(ongresszus énckeiből. 

3. Május minden vasárnapján a délutáni · litánia után az 
Guchariszti/eus Kongresszus zarándokai összejölJete/t tartanak a Kul
turház nagytermében a fölutazással kapcsolatos tennivalók részletes 
megbeszé lésére. 

o 
l. Vasárnap. A délutáni litánia keretében a 

városi ~ária Gy_ermekek Társulata uj zászlójána/e 
Utána a Rózsafüzér Társulat havi sorsolását tartja. 

Gyöngyiis-A l&ó
megáldá&a lesz. 

2. Hétfö. Este 6 órakor az Ura/e Mária kongregációja hitbuz
galmi ülésre ül össze a Ferences Zárda oratóriumában. 

6. Első péntek. Reggel 6 órakor nagymise Oltáriszentséggel és 
litániával, majd 8 óráig tartó Szentségimádással. A jézus Szive Társu
lat szenlmiséje 6 órakor a Szent Szív oltáránáL 

8. 1\1ásodik vasárnap. Reggel 6 órakor a Rózsa/üzér Társu
lat szentmiséje az élő tagokért Este 7 órakor az utolsó &zentévi szent 
• ora. 

9. Hétfő. 6 órakor a Rózsa/üzér Társulat megholt tagjaiért 
szentmise a fájdalmas Szüz oltáránáL 

15. Harmadik vasárnap. Reggel 6 órakor a lll. ~enil szent
miséje az élő tagokért Délután a litánia után havi templomi gyűlés. 

16. Hétfő. Reggel 6 órakor a /1/. Rend szentmiséje a megholt 
l<H~okért S!ent Fe rene oltáráná l. 

22. Vasárnap. Reggel 8 órakor járulnak első szentáldozásboz 
a l\1ária-lanoda és az Alsóvárosi áll. elemi iskola növendékei. Együt
tes indulás a Mária-tanodából ·1 -1 8 órakor. Kisérjék el a szülök IS 

• 
gyermekeiket és legyenek együtt velük az Ur asztalánál. D. u. a litá-
nia keretében a két iskola szívgárdistáinak tagfelvétele lesz. 

23., 24., 25. Kereszijáró napo/e. Templomunkba hétfőn Jön a 
körm~n~t a S1.ent Rei'talan templomból. 

23-24. Utols() előkészületek az Eucharisztikus Kongressz!Jsra való 
felutazásra. 

25. Szerda. Az első csoport indulása az Eucharisztikus Kong
resszusra. (A pontos indulási és érkezési időpontot a templom-ajt6n 
kifüggesztett' hirdetmP.nyben közöljük.) 

26. Áldozócsütörtök. Az 6uchurisztikus Kongresszus /őün
ncpsé!!ei Budapes/cn . .;4;: itthon maradt hivek tömeges és k,özös sz~nl-_ 

cíldnzása;!~kal k_apc.wlódnc~k be a budaResti Euchari.'izli~us K,~nl{'~ 
rc.'I.'IZU.'lba. 
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27. Az első zarándokcsoport hazaérkezése az tjucharisztikus 

Kongresszusról. 
28. Szombat. A második csoport indulá:w az eucharisztikus 

Kongresszus ra . 
. 29. Vasárnap. Az euch. Kongresszus nuísocli~~ részének. fő

ünnepségei Budapesten. Az itthon maradt hivek ismét tömeges és kö
zös szentáldozásaikkal kapcsolódnak he a budapesti Euch. Kongresz-
szusba. 

30. Hétfő. fi második zarándok csoport hazaérkezése az Euch. 
KongresszusróL Ünnepélyes bevonulás a plébánia-templomba és Te 
Deum. 

A gyöngyöspüspöki Szent János templomban. 

5. Csütörtök. D. u. 3-kor litánia. 
6. Péntek. A Szent jános templom búcsú-ünnepe. Reggel 6 

órakor csendes szentmise. Fél 9 óra körül érkezik a körmenet a Szent 
Bertalan templomból, amelyre a püspöki hivek a Szent jános szobornál 
várakoznak. A menet fél 9 után érkezik a templomba, ahol szentséges 
körmenet, nagymise és szentbeszéd lesz. Az ünnepi szentbeszédet 'P. 
Kéri .)(av. Ferenc hallJani házfőnök mondja. Szent beszéd után a 
felsővárosi körmenet a szokott módon visszatér. Utána püspöki temp
lomban ismét szentmise lesz. D. u. 3 órakor ünnepélyes vesperás kör
menettel. 

7. Szombat. Reggel 6 órakor a Mária Társulal szenimiséje 
áldásos termésért. 

8. Vasárnap. D. e. 9 órakor szentbeszéd. 
Püspö/ei Hegyközség" könyörgö szentmiséje a föld 
óvásáért. 

HIREK. 

majd az "Öreg 
terményeinek meg-

"Örizd meg, el ne hagyd szegény magyar Hazát." 
Ezt a fohászt fo~juk neml'okára ol' asni azon a zás:tlón. arnt::ly 

alatt a gyöngyösi katolikus énekkar ind1íl a székesfehér>vári királydijt·rt. 
Tekintettel a szentévre és a katolikus ént'kkar tizenöté\'e~ jubile

umára, elhatározta a \'ezetőség. ho~y zás?lót kt~Hittet. Fel i !i kt~rték eb
Len az ügyben dr. Náray Bélánét, aki :;ti\csen ,·,íllalta ett a n .. n!V 

~nd~al járó munkát és az F'.nekk<lr fl,',j!~YCJ\'el azonnal mc~k~?l.rlk. a 
hlm1.t"st. F eobruár óta dnlwnnak, a~ t lel•ct mondani éjjtd -nnppal. A 
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zászló májusra elkészül. Mérete : 130x200 cm., anyaga fehér selyem. 
Egyik oldalán a Szent Bertalan templom kicsinyített mása látható tű~ 
festéssel himezve, jobbról és balról Gyöngyös város, illetőleg a kato-, 
likus Enekkar cimere, ugyancsak tűfestéssel himezve. A kép és a cí-
merek magyaros motivumokból összeállitott bronzutánzatu himzett keretbe 
vannak foglalva. A másik oldalon gyönyörű gondolat öltött formát gobelin 
himzéssel: .,A magyar élet fájdalma és reménye.» Veszedelmesen go
molygó felhők közölt ~(agyarország gyötrődik és ezen felhők /eözűl 
fénye.<;en és hófehéren emelkedik ki a Patrana Hungariae boldogsá
gos alakja, amint kezeit áldva terjeszti országa fölé. Lábainál villám
ló/ l-<.etlétörr1e a ma!fyar Golgota lrianoni keresz/je /e/e.-;zik. 

Ha majd először lobog fel a zászló és a Katolikus Énekkar 
éneke először zeng alatta, gondoljanak a gyöngyösiek azokra a nema
lelkű hölgyckre, akik igazán szivük, szereleiével és melegével szövö
getlék,, bimezttették annak minden sz á lát. 

Aldja meg őket a Hófehér Istenanya, akinek alakját, arcát, annyi 
hittel és szeretettel festegették. 

lfjusági Eucharisztikus Napot rendeznek a gyöngyösi középis
kolák május 22-én. Délelőtt ifjúsági szt. mise, közös engesztelő szent
áldozással : délutáil 7 órakor díszünnepély a Főtéren többszáz főnyi 
énekkarral és szavalókórussaL Kériiik biocink megjelenhét ezen a 
ml~.l/arán.l/(l .'iZl'nli;\,i iirmepségen ! 

A Karitász áprili~ hó l O-én tartott uzsonnáján kellemes megle
pctésben rész.esitette közönségét. A Karitász előadás tartására ezutta1 
hrilgyet kért fel. Dr. Magnin Elekné egri úrhölgy tartott értékes 
előadást. Erdős Tivadarné Őméltósága ez évi nőegyleti elő
adása után hosszu idő óta másodszor szerepel hölgy, mint előadó a 

közenség előtt. A közönség miként a nőegyleti előadáson - ezut
tal is igen kellemes meglepetésben részesült. Dr. Magnin Elekné úgy 

előadákészségével mint előadásának témájával is («Az eucharisztia és a 
család,,) megnyerte a nagyszámban összegyűlt közönséget. Ez az elő
adás a mélyen vallásos lélek apostolkodó előadása volt. Nagy hatást vál-

k. ' ' 'l . h ll . l" d' tolt 1, s;~cretnenK mas.wr IS a gatm az e oa ot. 

A Dolgozó Leányok Egyesületének tagjai öt hetes nőnevetési 
tanfolyamon vettek részt. A tanfolyam előadói voltak : Dr. Okolicsányi 
Béla. dr. Böhm Pálné, Polyák Ilona, Vezér jolán, Fekete Matild, 
dr. Bernát Ferenc. A ZéÍrÓünnepélyt MaRDin Adorján prépost, plébános 
elnökletc mellett tartották me~. aki nagy s1.cretettel méltatta a tanfo
lyamon résztvevők és elöarMk munk<iját. Kt~dves vizsgaszerű beszámolót 
tartottak Máhik !\1ária, Hon;íth .Jolán, Csima Ilona, Simon Anna, 
Arvai Er1sébt>t. Gvííl(~st··iket továbbra i~ hetenkint sz~rdán este és min
den m;Ísodik és n·~gyedik vasárnap d. u. tartják a Szcntkorona Házban. 
l\1ájus l-én 7 ,·nai keldettri teaestet adnak. 
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Vasutasok nagybőjti szentmiséje. A gyöngyösi vasutasok áp
rilis hó 3-án, feketevasárnap tartották meg a Ferencrendi plébánia-temp
lomban szekásos nagyböjti szentmiséjüket, melyet a Gyöngyösön élő 

va~utasokért és családtagjaikért ajánlottak fel a Mindenhatónak. Az 
összes vasuti szolgálati ágakhoz tartozó beosztottak főnökeik vezetésé
vel .. jelentek meg a szentmisén, de eljöttek úgyszólván mindnyájan a 
GyöngyÖsön élő vasuti nyugdíjasok is, úgy, hogy a templom ez alka
lommal vasutasokkal és hozzátartozóikkal telt meg. A szentmisét P. 
Karácsonyi Aladár teol. magiszter, háúőnök végezte, aki evangélium 
után szentbeszédet intézett az egybegyült vasutasokhoz. Beszédében 
megemlékezett a vasutasok mély hazaszeretetéről és az Egyház iránt 
tanusitott példás hűségükről. 

Adományok a F6egyházi Énekkar számára. A Főegyházi 
Énekkar a ·székesfehérvári országos dalosverseny céljaira adott követ
kező adományokat nyugtázza hálás köszönettel : Cyöng}'ös város kö
zönsége 800 P, Gyöngyösi Földmíves Gazdakör 100 P, Török Kál
mán prel~tus-kanonok, Magnin Adorján prépost-plébános, Bologh Sán
dor eg)'esuleti elnök, Iparosok és Gazdák Hitelszövetkezete, Takarék 
pénztár Egyesület, Nemzeti Hitelintézet, Gyöngyösi Bank Részvény
társaság 50-50 P. Központi Szeszfőzde és lndustria 25-25 P. Szent 
K~eszt Társulat és Dr. Náray Béla 20-20 P. Dr. Temesváry Imre 
onzággyülési képviselő 1 O P. Szent Tamás Társulat és Keresztény 
Szociálisták Egyesülete 5·5 P. Besze Gergely 2 P. Baranyi Ferenc l 
P. Zilahy Lajos felajánlotta autóját ingyenesen a székesfehérvári elö
készitö utakra. A gyűjtési akció teljes erővel most indul meg s az 
egyesületek számítanak a város polgárságának áldozatkészségére. 

A Fejérváryné-árvaház leányifjusága kulturelőadások kereté

ben husvéthétfőjén rendezte meg magyar tánc és nótadélutánját A ki
váló müsor többi pontjai voltak még: Magnin Adorján prépost-plébános 
ünnepi beszéde, szaYalókórusok, kánonok. Ezzel zárták le 21-ik ismeret
terjesztő előadásukat 

P. Jámbor László S. J. yczetése alatt a Kat. Legényegylet 
tagjai, számszerint 160-an, lelkigyakorlaton vettek rész.t ápr. 21 24-ig. 

A Kolping leányok részére Kató Olló hittanár ta1tott ápr. 
19- -24-ig lelkigyakorlatot Résztvett 40 leány. 

A felsővárosi elemi iskolák részére ápr. 22 24-ig Yolt 
lelkigyakorlat P. jámbor László S. j. kivál6 inínyitásá\'al. 
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!gy kis darab Ázsia nálunk Siao Tomi Gyöngyösön. 
P. Károlyi Bernáttal érkezett hozzánk a kinai ferences misszióból a kis 
l O éves Tomi. Az eucharisztikus kongresszus kis ázsiai virága. Egy-két 
hónap alatt szinte egészen a miénk lett. A nagyhéten meglátogatták 
Gyön~yöst is. Mennyi tisztelet ébred az ember lelkében, ha rátekint erre 
mosolyban-jóságban élő misszionárius papra l P. Károlyi Bernát a 
többi hithirdető ferencesekkel együtt évek ota menti Kínát. Tömegeit 
keresztelik meg és helyezik el árvaházukba a pusztulásnak kitett kisdedek
nek. Most kis időre hazajött és magával hozta az árva kis T omit, aki 
a legutóbbi kommunista zavargásokban vesztette el atyját-anyját. T om i 
csupa lélek-gyerek ! Mennyi finomság és intelligencia ! A magyar szó 
és magyar nóta már ott fakadoz ajkán. Kis keze szervusszal fogja meg 
a magyar fiúk kezét. Pillanatok alatt mosolyországa körötte minden. 
Ha imádkozik : a szentek lelkét sugározza . . . Mintha mindíg a miénk 
lett volna. Mindenki ismerős neki. A postán ő mondja be : halló, itt 
központ. Egy. gyerek, aki szerel mindenkit maga körUI. Kis .Tomi, az 
evangélium egyik kis búzaszeme, itt maradtál lelkünkben ! Veled, a te 
szép lelkeddel, sugárzó arcoddal könnyű lsten dalasaivá lennün/e l . .. 

A Tudósitó felO.Ifizetöinek hálás köszönetftnket fejezzO.k 
ki! 4 P -t fizetett Török Kálmán prelátuskanonok, 2 P -t fizettek: 
Buday Ferenc, Fehér Miklós, dr, Hornyák Miklósné, Kaszab Antal, 
Kládok Béla, Kraftsik ~Jánosné, Matkássy László, özv. Vlahovszky 
Simonné, t·50 Berecz Ferenc, l P-t, Dr. Bőhm Pál, Egyed jános, 
Fabulik Gyuláné, Farkas Mihály, Gajdóczky Antal, özv. Gallusz Im
réné, Géczi István, özv. Havas Pálné, Holzer Lajosné, juhász Mthály, 
Zs. Kovács Imre, Kekécs Ignácné, Kekécs Margit, özv. Kelemen 
Gyuláné, Kollár Erzsébet, Kozmáry jános, Kövér Izabella, Lugosi 
Mihály, Dr. Mannó Kálmán, Mészáros józsef, Miklós István, Morvay 
Simonné, Reisz jánosné, Sall Béláné, Szijártó jenő, Reviczky Józsefné, 
Takács Erzsébet, Varga Imre, Dr. Zala Sándor. 
---·---·-------------· 

M Ü V É S Z l :! 1 

FELVÉTELEK·! 

BardóczyésTözsér: 1 

fényképészeknél l;, 
H A N l SZ iJ 

TÉR 8. 
Fényképez6géoek, fil· 
mHk, az összt's foto 
cikkek lt-!golc óbban 
bHRJ.er~7.helők. AmatOr 
ft!lvétel~i t a legszebb..,n. 

Gyöngyös város szegény
gondozó hivatala ebben az év
ben is két népkonyhát állított fel 

az inségesek ellátására. Az áldo-

k, f " , k zatos mun at a erences novere en 

kivül a Karitász és a Nöegylet 

tagjai végezték. A két népkonyhán 

összesen 349-en kaptak n~onta 
l!lakszt!rt'ien kidolgozzuk l ! ! j =====.:::= ::,;.· .-=· -~-· ·=· ·-:::::-=· ·=· ====~~ élelmet. 
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Katolikus Szemle 
a katolikus intelligencia legrégibb, legnagyobb ha v i folyóirata. 
Évi előfizetési díja 12 P. (Külföldre az évi portókülönbözet 
2.90 P.) A Szent István társulat tagjainak évi l O P. Cím: 
Budapest, VIII. Szentkirály-utcai 28. 

Kerosztény háziasszonyok figyolmébe! 
eredeti étel- e c e t 

napl áron állandóan kapható! 

Tiszténkezelt, 

Pontos kiszolgálábl 
s.~uJjd (H·. i( 

NOVOTNY ALAJOS Szent Bertalan u 9 

Gyermekének örömet, önmagának SZ A 8 Ó BAZÁRT 
megelégedést akar S2.erezni? Keresse 

fel a a barátok tP.mplomával ~r.P.mb~n. 

·abol mindenféle GYERMEK JÁTÉK·ot a legnagyobb választékban é~ a kl!· 
olesóbban •ehet. Rakttron tartok kat imakönvv~kf't c;inos és izléses kii
tésekben. Fa, gyöngy, kókusz, gyöngyh'!i.z o!vaF(,kat es más t>Jnéb kegy
\árgywkat nagy választékhan í: legolcsóbb ciral-on. 1\~rem a n. é. küzön-:f•l! 
támogatását és a kirakalom sz.ives m••gtekidé:üH éthol min<lie: a legujabb 
és legszehb játékokat szemlélbeti. Tisztelettel a SZABÓ BAZAR 

Mielött butort vásárol, 
keresse fel gazdagon 
felszereJt raktáramal ! 

Temetkezési vállalatom minden igényt kielégit 

Smóling László 

Telefon: 330. 

asztalos mester botorraktára 
és temetkezési vállalata. 
Gyöngyös, Kossuth-u. 23. 
Alapittatott 186 7. 
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Szt. Erzsébet templommal szemben 
legjobban: legolcsób ban: 

iüszer árát, 
cse01ege árát 

Pompuh Mihálynól 
szerezhet be. 
Egy próbavásárlás és 
meggyőződik róla! 
Pontos kiszolgálás! 

Cserján l01re 

Szolid árak! 

--- - -- - - - - -- - ·-- -- ... -

.. SZEHETET" gyógyszertóra 
Yacbott Sándor n. 6, szám. Telefon: 29 ~--_:=-~-::_-=--=-~-----------=:=-

---------

Egyházmegyei Takal'ékpénztár r. t. 
Eger-gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös. 

Telefon : 230. Telefon : 230. 
Legelönyl\F ebb feltételek me Ilet t folyósit 
kölcsönöket, vállalkozások~t financiroz, át
utalásokat gyorsan és olc~ón teljesiL 
Betéteket könyvecskére és folyószttmlára 
elfogad és legkedvezőbben kamatoztat. l 

~~~~~~~--- .. -- --- -- - -- - - ----~ ·- - . -- - - - ~ : - ·- - - - ---- -- . - ~--
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Pan·nónia-száll ó 

Szobaárak: 2 ágyas 9-töl 
20 penglH~. l ágyas 5 pen· 
~!!Öt q l 12 pengöig. 
Ez áraicbót a Gynn,yösi 
K~ttolikus Tudósító elOfize-
tOinek 20 S7.ázatél< kedvez
mény. 

Budapest, Rákóczi út 5 
Elsőrangú szálló. - Vidéki 
fölisztelend•' pjpság és keresz-
tény urak ré~i. johirü f,-tiálkozó
helye a fc)város köléppon!j.1ban. 

A legmodernebh fdsH~relés s r:t
gyoeó tisz'asag. fürdök. Hideg 
éR meleg viz minden szobab~n. 

rz a.:a:.===-

Sz ölő
vesszők. 

gyümölcsfák, 

az összes beváll 
jobbfajokban 

előnyös áron 
beszerezbelök 

SZABÓ GYULA szöJö~elepén 
GYÖNGYÖS 

Vida Kálmán Hevesmegye le~régibb cukrász
dája szakmáb ;vágó elsőrendű 
dolgaival vezet. 

Alapítva 1852. Gyöngyös, Főtér 
--

Magy. kir. Dohányáruda 
HANISZ TÉR 10. sz. (Főtér) Gyöngyösi Bank mellett. 
------•Kiváló minőségű bel- és külk>ldi kü-~._ 

lönlegességi szi~arok. sz i varkák és do-
hányneműek a legnagyobb Yálaszték-

banka ~~'------~=~;~.:=:::::.="~;=~· 

Kováts Jenő 
divatárú és kézimunka üzlete: 
Hanisz-tér 19. sz. Országzászf ó me l lett 
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-:=:::-·~---.... ----------------------~~---..~------------. 

~
:i Fischer József A l a p i t v a: 1~84 ben. l 
vaskeresked ö úY6NOY6S K U N S A Y B É L A 
(volt "Han2ya" vas-osztály) mézeskalácsos és 

.. állandóan nagy raktár háztar· vlaszgyertyakészitö. 
~tási, konyhaf~lsz~relés_i cikkek~ J Mézsütemény. méhviasz, 
~ben,Vasáruk, t pa n és g .. azdasaga templomi ~yertyák 
,_,.;zerszámok, kálv~á~, tuzhelyek nag választékban ál-
i és vadászatt Cikkek! Y 
! K .. h " fél d á i landóan raktáron. , " u ne - e gaz as g Gyöngyös 

~.'. gépek nagy lerakata! Zita királyaé-utca 6. 
----- ---- ------ - ----·------

Honrz fsrsnr (Mátyá~·király u•ca 4. szárn.) 
U U Hungána mellett. 

F es t , 
e kh • az 

Mindenféle 

O l cs ó á r ak! 

festékek, lakkok, zománcok, tubus- és gomb
festékek, vegyszerek, szige,eJO anyagok. 
háztartási cikkek, kefe- és ecsetárók és az 
ö~.ozes szakma-cikkek kaphatók a legnagyohh 
v á l a s z t l- k b a n. Pontos kiszolgálás. 

Fekete Pál Utóda 
imakónyvkereskedésében 

(Szt. Berta!~n· u. 6.) 
kaphatók : 

díszkötésű imakönvvek, 
cellu~oid-, krist~Íiycsor.t., 

h~r- é., vá~zonkötéshen 

Nagyon szép kivitel ! Olcsó ára& I 

Edénykölcsönzés 
BALAZSOYITS e_dén_ykeres~cdés 

Mátyás- király utca 4 foiZ. 

Dísztareyak, márkás porcellá 
nok, zomár.cedénvek. hi?tartasi 
cikkei<. Nászajándékokban 
nagy raktár. Szoí:d ~rak! 

Pon.os k1s oleéllél!' l 

Tóth lóZSBf , . , 
papi szabó url es 

ruhái a )eJ!modernehh és lel!izlésesebb kivit~!hPn k€szülnek. 

Gyöngyös, Hanisz tér 2. sz., Luby-udvar. 
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Iparosaink - Kereskedőink 
T ó th Béla vaskereskedése Kos- Molnár Ferenc úri és egyenruh.J. 
suth-utca. szabósága Pap Melchizedek-utc.l 

Bognár István hent~s é~- ~~~~á- 16. Öltönyök részlett e is készül

ros Kossuth-u. 18. Ajánlja hentes- nek! 
árú készítményeit! i _____ _ 

H · -- 1 B d ' J ' f l l ' ' ' ' ' aJagos Nándor köszörűs és kés-! ar oczy czse wr Jet y ~:.·:; tuc-

flrúkereskedő Rózsa-ucc~ 2. llrás,z. Nö~ ~ajYá~á~ ~s oPdolrí!.ís : 

Nagy József fűszerkereskedése Karoly-kualy korut 3~. 
K<irolv kiráh·-körut 32. l -
H d.:---J -.---- k"f , .. LegÚJabb modellekből a leona--

ege us anos o arago uzeme:- t"> 

és sírkőraktára az adóhivatal mö- !gye bb választék lcgo!cH1ht.an Csé-
gött. t..püle!munkákat olesén vál-'pány Imréné ka!a!,~zalón_iáLan! 
lalok! Sz. Bertalan-u. 

-------------
Müvészi felvételek minden idő-' •. 
?en \'il!&nyfény mellett készülnek Ozv. Kóczián Elemérne Joh<ti!}"-

Zsolnai Kovács Imre műte:·mében.lárudája. Sz!. Bet f<da.l-li. l C. 
Hanisz-tér 4.· -- ---

G 1 b S. d S . , . . 
1
!Dénes uriszabósága. Kos~ uti'- d. 

a am os an or. pec1ahs c1- ~~· 
P_l=Jj~~·it~s?k és festések. Hó és sár-l . --- .. 
cJpoJaVJtasok. Szentkorona Ház., Katona Ernő miíkú!iti)ri·s 

. Bádogos munkáit Mayer Gyula! Kossuth Lajos uLi.i i 2, 
epület és diszmü bádogos mcsternél 
Yégeztesse. Gyöngyös, Csárda-utca 7 sz.' 

Eh·ál!al minden e szakmábaváoó 
munkát. Költségvetéssci dijtalan~l 
szolgálok. Hivásra házhoz megyek. 

Őröltessen Szlovencsák János és 
fia hengermalmában. G~öngyös. 

Peti>fi-u. 

Spányik l. utóda Ujvári Rudolf 
, . . 'l ' G L. ora:; es e,.;s?C'JTSI ~ \ i't!l!.! \L~·, r..o'i-

suth-tt. 15. J'.'at!\" :a~~t<ir. ;seb- (s 

karórákban (Do~~- Ume!,!a, OLi\l/\ 
Cláro. Zenith st L ) ~br~'~tt::-. ;1s'
tali- (Bim- ham. \Ve~.i'fmin~!f'rl es 
fali flr;~_khan. \·;•.bn:ir.t t-".'t'>t- ~.-. 

, , l' ara!1yoré..< \.ban. 

PIN1~ÉR BARNABÁS 
Szent Antal-drogériája és 
gyógykereskedése a leg
olcsóbb bevásárlási forrás! 

Gyégyáiúk és illat· 
szerek, hetee~polási 
k,JZmet ik ai, házrartá~i 
és fo•ó cikkt>k ! • 



Fdgel Gyula 
óraműves, ékszerész és lát
szerész. Eteroa, Alpioe, Tellus, 
Wyler órák egyedárasitója. 
, 
Ora és szemüveg küliioleges-

ségek • 
•• 
Uvegcsiszolások. 

Telefon: 
388. Szemüvegek recept szerint is .. 

Gyöngyösön 
Hanisz-tér 12.0rszágzászl6 mellett 

A lel:!modernebb 

temetkezési vjl!alat 

Gyön2yösön ! 1 

Halottszállitás, ex. 
l humálás az orszag 

egész területén bár
honna n· bárilovi sa· 

1 l ját autónion n let-
~~~ jut-ényosabb éron. 

l 
KUCSERA BELA 
KOSSUTH-UTCA ~
TELEFON HIV Ó: 31 O. 

,A.kar On 

olcs( n vasároini ? 
Akar On 

pénzéért jó árút kapni? 
Akar Úii 

meghí .. ható helyen előzékeny 
kis1ol~alá~ban részesíi!n! ? 

Mindezt me~találhatja a 

gyöngyösi Hangyában. 
A 

HANGYA 
árúi megbízhatók, 
naponta frissen érkeznek. 
Rendes havi vásárlóknak 
kedvezményt ad. 

Szives érdeklődésre a .,Hangya" 
irodájában felvilágosilást nyujtunk 

Az i2azgatóság. 



Pártoljak városunk egyedüli 
katolikos ~apírkereskedését 

Könyv, papir 
és irószerek 
elönyös beszerzé-
si forrása 

A Katolikos Kaltarház papírkereskedése 

Pap Melchizedek 
utca. Telefon: 88. 

w.. __ ,__ _ _...._.,. ___ ;: ----":'.·v-·~· . _""'_ .. ___ .. -- . ....,.. ...... 
•. .• .... _ ............... _ .. < ·-

lemesuáry 
Hanisz .. téri · 

gyógyszertára 
~--·---------- --

Gyöngyös 150 éves patihájat 

Mielött kalapját besze .. 
~ 

rezné. jöjjön e! és néz
ze meg üzletemet ! ! 
Kaphatók: 2yapjú és 
nyúlszőr kalapok min-

den mhöségben! 
ja vitésok pontosan és 
szakszerüen készülnek! 

~ 

Kriszt Lajos 
Gy~ngyös. 

Kossuth ·u 10. 

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

--
30.000.000 P. lekötött töke 

E1. a szr1m j~l!~rnzi t1Zt a ko'osz
st.a:i:; tOrnc)rű!és! és t'röt, ami a 

Katolikus Népsz~vetség Országos 
Temetkezési Pénztáregyesülete tag· 

jainak segélytökéjét jelenti! 
Mindenkinek saját érdeke, ho~y 

tagja legyen az Egyes Oleinek ! 
Helyi szervezet az orszálf 
majd miadea közséeébea! 
Gyöngyösi szervt>tö és pénzbeszedő: 

Krus~h Lajos 
Bástya· u· 14. 
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