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CSODÁLATOS ÉJSZAKA VOLT! 
lrta: Huszár Károly. 

r\ ti,'í~ök f.~ a Szf"ntek terén égre emelt kélzel kétszázezer 
l~rfi térdelt. K~t~ld/ezer férfi sirt, kétszázezer iérfi verk mellét, 
~:ét5zázt>l.er férii negyn~n nyelven harsogta a Credot, kétszázezer 
i(~rfi remt'gve tokogta a Mi~ererd, kétszá1e1er férfi elragadtatva 
hivta a l\11,"~\·áit(~t ... 

Lsudá/:zio.'i ri.<ii:;aÁ'a co/t ! ·' . 
..-\ ~ l()sük <:~ a Szentek terén két~záz hangszóró ~zólt. Két

cin f,iklya ragyogott. Tízezer Nicodenms bátorságot kapott. Hu5z
t'/.cr ní\gy bünö:o megjavult. /\z álnok világ megigazult, a beteg 
l"lnbt·risc'·g lábbadt>/Ó l ... ~tt, mindf'n szem könnyben ragyogott 

C:wdc.Í lu! o~ éj.o;:. u Á~ a ro It ! 

.-\ H:'í:oök PS a Szentek tt.>rf.n énekeltek az angyalok. Sötét 
Pjiwn az olt~r~·n Íényt·s Nap rag~·ogott. Együtt imádták a Kisde
det p<lSltorok, t11dr~::;ok. kalmcirok, b.:>k·sf>k, vének, vitézek, -
ina-.r}k. le~·~nytl, rn•·skrt:·k - álnokt)k, téko71/>k, paráznák, ---

, 'l . k ' . 'l ' k k l . l ,, " 1 • k (H'Il/\'i\ to', g_\·ll~}'ItoK, ,Illi•.>~'.) , ,o dll:'Ori., {'fH'/OK, SZ001)élSO , - ··-

rokkant <l~. L-ítadtak. bujdos<>k. hdlt·hemi csillag után meg-
ir,dult boldogtalanok. 

CsodáltJio.'i (:j.'izaA:a ro/t ! 

,\ l-1<·;~,-;k P':- Sn·ntek terére zudultak napkeletről, napnyu
gatH>I. forr<) dtqr«'il. hithideg északról. Egy fehér Kenyérmorzsa kö
rül kétszáJt·zer férfilélek reszketett. Kinai püspök, japán admirális, 
spanyol sz<tbadsághDs, menekült orosz együtt imádkozott és a hát
t~rben egy idetévedt germán a szemébtil könnyet morzsolt. A föld-
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golyó minden táján négyszázmillió Krisztushivő velünk imádkozott. 
A pápa nem aludt az éjjel. égő gonddal velünk virrasztott. 

Csodálu/os éjszaka volt. 

A Ht'5sök és a Szentek terén kétszázezer férfizarándok for
dult szembe a sátánnal, minden bűnös megindult. aki eddig fél
revezetve, gyülölett()l habozott, a Szentostya efl;tt örök szereletet 
fogadott, aki eddig Istent káromolt, a nagy Szeniség előtt engesz
telő imába fogott, --- aki eddig farkas volt, Isten bárányává vál
tozott, elhallgattak a bujtogatók, elnémultak az uszitók, kibékül
tek a haragvók, az egész világ testvéri kezet fogott. . . A Káin 
gyilkos keze lehanyatlott, egy ren:énytelt:n m:mudék snmében 
ujra bizab.11 gyullad:>tt. Az öngyilkosság el6tt álló emberiségre 
KrisztL:s öt sebe sugárzott. A nagy katasztrófa előtt Isten béké
jének halván:v halnalpírja fakadott. 

Cs or! á f,Jfos éjszak:a volt. 

A }-~ősök és a Sz.entek terén az örök igazság kopogtatott. 
Az öri-\k szeret~t lángolt, az örök élet honvágya lázit~)tt, a földi 
pokol mélységéből az időtlen magasságok örök fénye világolt. Min
den gonoszság meglapult, minden erény uj szivek után kutatott, 
minden Saul Pállá változott. A világ minden n·jtdt zugában, 
d<'>mokban. falusi templomokban, missziós kápolnákban a hivő se
reg velünk imádkozott. i-\ kik nem jöhettek ide, l~lekben azok is 
itt voltak. ~J öregeknek ez volt a le6szebb napjuk, az ifjaknak 
uj erűt nyujt.) tHmPnyük s az unokák sirtak, hogy még itt nem 
lehettek. A világ Betlehemmé változott. 

Királyi \l ár, Parlament. V áro~háza, Egyetem felett, a fel
húkarcolók felett, az üzletházak felett az Eucharisztia jegye tün
dökölt. A kétségbeesettek világa uj hittámaszt kapott, az elsodort 
holt lelkek világa ismét pünkösdi lángot fogott, Krisztus király 
sz_mélyesen járt a Duna vizén és a köru~on, tel~jt· allelujázott a 
harangzúgás. a hajókürt és a gyársíp is. E.rt·zltik a rni L runk kö
zelségét, az bten ujja megihlette szivünket. 

Csodálatos éjszaka colt ! 

A hősök és a Szentek tere eg ,retlen templommá vált, amelyre 
a hit égboltja borult. Ez az oltár most a viláiJ oltárd volt. Föl
döntuli hullámok áramlását közvetiktték a rádiók. /\ virrasztók 
várják Krisztus helytartójának su'>zatát. J\ spanyol vr rt n uk f()
p.apja misézett. A szaigálatban lévt) rendé:irtiszt l~·kapta hirtelen a 
.stsakot, a gyóntató pap elé borult és é) is velünk áldozott. Egy 



()Ir·; .. : l•Fl!!Y ;q "t.(l~t ~·.ir!. ho:,_! y t ~,,k most tudja, hogy egy életen 
,it n••.·qn .. ·it mula:·::/.i.:1i.t. l\t U r sLoÍgái és az Ur népei UJra egy
· r·,;~!.: i.J;il; ... ,k. h .• r •·;' :rít :~iip f•M.totta a s~cntostyát. Az égből 
~:.;d ln !.i k( n yc'•f v;-· ~~·,:,,ul K1 i:·.;tu~ le;.; tc, vé:re, felejthetetlen Agapé 
\'! ,[,. 1\ki ('J! a :; :1 :;:. •. 5 11rht míívdk éjfélkor mivelünk, az való-
, J i .. ll 'l . .. '· f . . "l b 'k " i líi:' at ~;ten 1'1;:. , .:~'ci1 v1 iipnénto ern.~57.Itest, 1 yen e ctermo 
~.!d.;_:':,,k.<!da:~t, il; . .-.; illi-':~'qh;:•a ~st ~zázadok óta nem látott a vi
l :l~~ l !vt"'n ~v./-p : j.~/.akaj~:l, liyen 5zép h~Jnalfakadása még nem 
vn!i Bt!,-iapestc ::. ily.:: ( sak az EuchnrisJlÍa adhat 

(".;t!íftílafc, ,;j;;:::af- ' , o/'! 

,.'\ 1 ~t.. ,_.,; ,· ·:./·~·,t -:.~-t· :·:·p· !·ilmérdek megtérés volt. Nyil-
v;Í,1n..; ·~yr'.n ·~-··ti':._·:' :·ri·:-.:·o!·:;:.ch" t··s világraszóló tömegtiltakozás 
,-l·.l~ et .. VI y ... _,:.u t ·jili•l(jn,;,,.!·ül ;:.~. f,.;ln·y·~·zetett szNencsétlenek, 
i'!('oátaiko~L •t t h::n;·.~: :k :"1·,· r·ilhnat í\l<ltt vÍ5~zataiáltak Krisztushoz . 

• -, · •. ~ •' t 

. \r t·lto,,_;;.,n ~.: ~"<?~~·::: ,. ,.~,~~~ib"rt ki;~:~ull~dt ujra az igazi Krisz-
lti' arc.. 1\ i :·;-,;··.-··, L~rft in :~l (..., a :-'ZéÍn~dos szcntségi énekek zen
·-~t'-:-/t ;il '!i=·· •J"!. r~rii(' in h: ~l~r.c\tLk. Ter~·plornainkban asszonyaink 
.·-~ j,· .• ~·;aink !!i:•.·-ic-iir,L ,,·.·_;·?:~.'-r~t trutoitak É-5 imádkoztak a férfivi--l . • • . • l . 1 , bb , l , l k h t,\;_~ :'-: ·:~tt·l•_·~ . .-·:·:·! .• \ '-'Jr::<·l-.·-;:~· ... ;··~c ~z.·r!arhsoK. at ette ang-
~·,~, ,-, i· .. · ,~ le~:·, , >r·~.·!>:-; tn !:ni!<:-.i eszközi~kktd s a ~zentségimádást 
\'. ,, t.; r·~·,t,·r {, : .. ~:· : ::·i:···l. ;·./; v:·it r:nil:· vilá~nyelven tolmácsolták 

. . . . ; l ' . ·····l 'l l • ' \ , 
.:ui!;_,.'!•>!'• ·i~,;~1 .:1 : •• :·~:.c:i•··.",i~''f~. 1 Ol(.e etes V0.!t rntnoen. f- nagy es 

:'/Pr;i iihilat le/'' 1 ~:rúz;+b l.-illanataiban, az Urfeln:l!tatáskor és az 
'. 1 • l . . , l l " . l ; d k l l' f,. , b k al<!;-ts ~~na:::;ma .:a!\(\111 !•·Betett a ma ara né:..; a tget ai es o -
rai k.:jz.t I~knt dicst'íit/; dr~llar~·.~t. Söt~t r~rnek oduikba Lujtak. For
du:it"rt i(irl~:;lt itt ;1 , ! ·::~:lat~. !v'i;~cten r\ldozóba lsten költözött, 
ké-tsr;Í..'(·J(•r ('•l:·; ·;·.,~:~·r!"! ,-;.·•d.i1i. lét-t vtssza a viirosba. Mindenki 
heLk, ~-!·;·v ilt ;,,.::!':; 1.;, k:kéletesebbek lttick az en:berek, az 

'· 
Eu ch:: 1 i-.J.tÍ(\ c~ v:·. · ·.: :.; i . :(;· ·~· venlit[i, me._!'nv• 1;:: ta tó, felemelő, boldo-
~.it.') i:., n:~·:!.-l<~~t~·( y;•!.·.~< .t mindenki ;Jí;tt nyílvánvalóvá lett. 
,.\,r ... U .. !n_\'n:.:'."lt i : .. ", ~~/ t l:u~yott Ltt·n. az elárult lsten ujra Ur 

l o •• l '. r !, f. .o J ~~ ; t •.· : :~ ! 'l ,; ~·:· 

_::..:;(.·. ··":;.'~ .·. ,. - . . .... 
.. .. .. 
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Az ifjuság hódolata az Eucharisztia elött. 
A máj. 22-i gyöngyösi iliusági eucha
rintikus napon t~lmondotta Benkey 
Hónig Vilmos tücértábornok. 

A virágbaborúlt határon napról-napra vé~igsimít az Ur-lsten te

remtő, jóságos atyai keze és ennek az örökkévaló kéznek a simogatása 
nyomán beteljesül a természetben a termésbefordulás cc;odálatos miszté

riuma. a mindennapi kenyér érésbe szökése. 
Az életadó lágy m<íjusi Sl.PI vé~igho·1ong•1tja a/ <'lll be,· ldLh és 

megtölti a nagy Teremtő, a KenpSraJ6 i1 ánti y;Íg' c~d<í~~al. at. t·mher t•i'

tudatlanúl is keresi Istent, a jó Atyát, ho~y h;íLíj Íl r61Ja!'sa le a mindi~ 

adako7Óval szemben. 
Az istenkeresésnek, a hálaadó szándéknak ez a?. örökké me~újuló 

érzése hozott ide ma bennünket. hogv ezen a c"od<ilatos.m szép rn<\jusi 
vasárnapon, néhány percnyi lelki elmély~dés ut,ín. hódol_junk a lcgmél
fl)ságosabb Oltáriszentség, a-z eucha,·isztikus K··isztus király eliitt. 

Ez a mai ünnepség ifjw;águnk ünnep~. Ők Yonultak fel itt, a 
tremzel májusának forrón .-;zeretell cirágui, a/.:.ik eliill áll m/~ az 
egész élet sok öröméoel, de sok kötelességé-vel is. 

Idejöttek ök, akiknek a lelke tele van ideálokkaL teie nagyot-aka
níssal, mely ott feszül minden fiatal lélekben. 

Idejöttek ő~. a ma~yar jövő reménys ;gei a1. uj m tgvar élet haj
nalán. ho~y tágranyilt léle!{kel gondolja;"Ja~. figyelj~·nek a? (;r s1.avár<t, 

l , f lb d l, l t . , li , , l . , . , , l l ame y s?.o n:~ines e Ul. u -lSOi<a. J<> e '"lataroza~ot(:tl :..('.":IJI t'~ e1 ~ '" 

ií rniiHlen jóra fogékony s?i,·ükben. 

IdejiHk~.: aLLan a t .. 1datban, ho..:~· a -~~-ik ei!dtMi~'ti~·-·s \it:g
kongresszuwn a mi neretett, gyön~·ü:-u tő·.·áros~mk áll ma a , ilá;!. érrld:
léidésének a kö?éppontj~ban, mert Kris·dus-i<irály itt nálunk. a mi ha-

7.<Ínkban, a mi fő városunkban, a mi sz i veinkben ke··esett és tal.ílt hajlékot. 

E.zl a mélyen-aláwtt és nélkülöúsekkel teli ors '.ágot, ennek a 
!;')!~'ll F ·óh:1lt é:~ S'~·nvPdPtt népne!k a sli.,·ét dla~vt"it.J Kris!t!ls a1. ö 

hajlékcí~d é) '~-'- n·~Lür.~ jo~ot ad arra, ~w,4y K1iutu.~ .-'/i:r~tetének tel
jes megf.rtéséhen. \ele a szent áldozdslJan e;!ye:;uh·e. ml·gillt~.wdlwssunl.: 
lsten j~sú~cínul( (;Jcs·.é~étö/, mi·1t alt s.:cn! l~unú., 111011dj,J. 

Ugy érezzük must, ezen al ünne•ma••nn, ho~n· kölel 1·ut<>ttunk 
K . h .• k"l ' l ·'-' t'ISztus oz, amiKor 1 éptünk az utcára. hogy hitet te<Jyünk Krisztus . , , ., ~. 

arant"erzett s-reretetünk mellett, merl aki Ot meacul!1·a a:: embe .• 1, [''ll 
l O ' fl LJ ~ · l C rt C O , 

az ts megva ja ~ l.11Ja elölt, aki a mem1.1./e"•hen rem. 

Ebben a mai hitvalló kiállásunkban azonban nem csak azt kell 

látnunk és éreznünk, hogy ma a világ minden tájáról katol.kus férfiak 
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és niik ó1önL·nek 8uclap~st felé, hogy leborulhassanak Krisztus világol
flr.ia<tk a lép::!-íijé:-t. llc':n cs.lk a nagy dísll és fényt kell látni, amely 
Bucbpe:;t fc~l.~ n>nt.za a magya!· nép százezreit, hanem éreznünk kell azt, 
h r> !.Y Kri:i ~tu..; s 'ini a 'd)~ ki;lt:i.r.illt. hogy a·l Eucharisztikus Krisztus -ki
dl y a lelkünkllen és sz.ivünkhen él, mint az örök Isten eleven temp
lomM>an. 

Al efcililtt ér1.ett na~y boldogságban azonban nem szabad meg. 
f.·lr~dke1.nt.inl~ arról. hor-y lsknne1< bennünk élése sok mindenre kötelez. 
K·d:'>ni'>:;b~p!'il tii~k~·t, kedv~s fiuk ~s leányok, kötelez arra, hogy Isten 
!a'~l'lh·\t;Ít. a ti lt·lb·tt-ket (-s tf'stcteket Uszlán tartsátok, hogy Krisztusnak 
íli'í•v:,!e~. s.:·Í ~J~-' /:í. /is:lt!c!l;:,~·í fiti, leánqai lehes.setek,. 

E•·í· •n··~·~·{ ~-.-~11 azt, h·)gv a ke!·es.'.tség Slentségével az anyaszent
c !yh:í1 fiai d. lc•;Ínyéti \'á fo~adl1tl, a szentáldozásban Krisztussal egyesül
l•·tek. a bénn•íLís st.Pntsé~éb··n p:-dig az anyaszentegyház Isten lovag-
jaiv<Í. az c~yh;í~ harco;;;Ú\:Í k(~nt f~J. 

l- h az é~etet ennek a szem előtt tartásával akarjátok berendezni, 
a~kor el kell késl.ülni)tök arra. hogy az élet minden megmozdulásában 
katolikus éiPtet kell élnP.tek. Ez kötelességtek és ennek a kötelesség
nP.k a tr-ljesitése i.~fl!ns::ol~á/at. 

l1rt i~~· rendr~1.itek hP. al. éiP.tet, akkor nyugodt lélekkel nézhettek 
fc·l az é~re. rnert hirlel és kitarfással az élet minden ak,adál.LJán győ-

..:edelme.'ikt•dtcA~. 

A-,_ út. amelyen járnotok kell, nem járhatatlan, hiS?en előttetek 

csod,ílato;an szép példaad:issal járnak a Iiliomos királyfi, Szenl Imre 

herce~ é_., Ha/do~ l'vlargil. 
A:nibv ezeket a' ,Ír!><ídh \1i ragyog() példákat látjuk lelki szeme

ink t'l{ítt. fo~lFott er(i\el kell ére1nünk azt, hogy Szent Atyánk, a 
l '<Í,Ja Ö:i1entsé~e. milyen na~y atyai jósággal viseltetett irántunk, amikor 
a nagy orsz;ígépitö. elsii és legnagyobb magyar · király, Szent István 
me~ct.c~,:iti lé st> (JJ() i· v ps évfordulójának évében nekünk, magyaroknak 
jutLtll.l a -q. t•:J•:!1l! i~1tiku:; ·.·ilágkongresszus megrendezését. 

~·) )~} ,~\·t·, k:ttoliku:-; 'il.igtörténelem és l OOO éves magyar katd
lik us tn;tf~Ttel\·m ülc~lke7.ik ma itt csodálatos harmóniában és a világ 
minde.1 t.ijár<>l ideöl.ünlő katolikus tömegek e~yütt órvendeznek a jubi
J,íló maovar lelkekkel, akik l OOO éve élnek és küzdenek itt, a szent 
korona ;~ a1 ap,>stoli kettős kereszt árnyékában. tengervért ontva és a 
végpus7tul<is ut<Ín ismét ujra és ujra feltámadva Krisztus kegyelméből. 
mint a nytl~<tti knestti:·nység \édiibástyája. 

~ell. h·.)~\' must, amikor befejezés előtt áll az Eucharisztikus 
Sz.ent ~:v és mf'gk~,diidnt>k a Slent István-jubileum ünnepségei, a há
laactí~ ,;}Mja t.·,It~t· rnr·~ a mi J,·lh•nket. 

• 
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Hiszen R h;ilaad;ís folvtono~ kötdesst~~!ünk l~t<•nr1f•1. szi.ileinkkel és 

ncvel<imkkel szemb,·n. 
Hiszen mind:~nt Jstt-nn:..'k ki)~:'ii:,kt.ink. ar.1it al ,~k!l.e;1 m;l~~unké-

nak mondhatunk. 
Istennek köszönhet jük azt, h~):~Y e,~ a n~m.,_et t\~~· é • ~uc~l núnden 

csap;\ga után is fennmaradhatott. lstennek kös?i):,hctjLik azt, htwy katoli
kusok lehetünk és mint ilyenek, nem kell féljünk a bossz~•·illó, h: .. wet
len Istentől, Jehovától, a szörnyíí. félelm~s. pm1 tit•) i.:·tr>r.~ktöl, h,m<~m 

gyermeki szeretettel, forró bizodalommal j;inrlhatuuk ;' jl~--::í· . ..t és s7.P.retd 

ink~rnációjához, a mind::!il btinb!nó. mindc:ri rn~"'~tét<') lst~néhet. . 

. . . Ezeknek a köteles h<-ila'ldásoknak azonhan csak akkor rar1 tel
jes értékük, ha a szeret~~t at indit<íjuk. S:. .. ·nt 'Pál mnnr/ju: s :tíÍju!.:_ 

bár az angyalok nyelnh1, i.'(Jgy az cml•crr·l\. n.rJclc.;n, lu :;::crc!cl ni11-
csen bennem, olyan fagyo/.;_, m ini u ZL11~c <he, i ugy u pentJ; cimlltdom. 

Ha a szen•tet soha el nem ar>ad<) tis 'ta furr.í:;,Ít kcrc~sük. i~mét 

vissza kell térni minden útnak ki i ilduló puntj<ilw7, a le:,:mdtós•igosabb 
Oltáriszentséghez, az ei.IchartsLti ~us Kri~ ·.t li~-- ki.·,íl yho1.. aki a sz eretet 
vallásának életet adó forrása, a t~in~·nli.lm curi!u-1i·:, u .... ::acid ~iílcl·!~·e. 

Ha lelkij nk megtelik öl Oltáriszents._~l;; imiÍdüt•Í. Y al, mert azonos 
lévén az lstenembencl, annak im<idal j:ír akkor felij3~·~·,·erkezik a 

lelkünk azzal az ,iJdozatkész su·retcttel, amely n.~lkül<i.'hetctien mindcP 
magyar emb~:· lelkében akkor, amikor a ()Jl) éves szeatistv::ni édo!-
duló alapjait akarja lefakni Sz t. l st ván szellemében. 

Ho6y ez az uj or:::zágépités en~Jrnén_ves khe~sen, fiatah,í.gunknak 
már most a serc'ulő!cor elején kell milg<íha s? i v ni at.ok:-!t az örökéletü 
törvényeket, amelyeket K.-is1Jus hagy(llt r.juk ~s hel) tMtói Péter 

sziklájánál hirdetnek, mt::rt az UJ épité"i c~ak kriszt:1si · sl.cllem
ben és csak a felebai'áti sze!etet (!;i·,kt·letü ti',nényének a Je

gyében törtéJh~t t~lj-:s étték 1\el, m~·t K.~;';:;'I'i a:-: rí', .n ig.:r:.~ág és 
a= ._~/ef. 

J-l1 rrnjd a k;:,:•nf''('l. ~·;;.n, t; ;!:_t!, l·:n-.·,,1_, 'i ;t p~·m1.d re 
, , . " . . l . l k ' ., . ' l b . menyse~t', h a jO\'o ~~<:r<·k. ,e:>or~ t~l · <: ll' .. n:::t~r~,t.-'';~'-1 > ()lt..ín::/t'nf~t~g 

előtt, lelketek, szivdek ffif~gtelik a btn:ie !ctk:J.~6 Krisztus kir;íly vé~te
len szeretetével, é\evétek m1~:.üu~at mérhetetlt>n ga·-'rlclg•)kn-tk, kin.:sek-
kel telitetteknek ! · · 

Ezeket a gyujtött lelki kincseket vigrf.t,·k ma~atukkal nz fletbe 
a 34. eucharisztikus vil.í.gkong; .~s:~zus em!f-·k.ére. hoL~ V. kZ.si>bh me~~marad-
hassatok azok, akik ma vagytok: Kris;tr·s ti•ut;,leÍkii. aLizatos, .1űsé~es, 
kötel~sségtudó fiai és leányni, mert csak igy lc~•ztek 'ElV,y. építő ért~kei 
az UJ, szebb, boldogabb, szeretetben megbékélt, feltámadott na~y Ma-
gyarországnak ! · 

• 
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becstiletesen hallgass." 
r: · , ·l • 1 k' h'· 1 B ,_.gy na~y •r'> eaf~;:a:·:yJa motH ta egyszer: et ehg vo tam er-

linben és a"l e~é~zröl csak anny;t tudok mondani, hogy sLép volt. 1-\ 
f. d. l t'' l , , l , , k l , . Hm pe ag. na e .'.Y ·.~.nrMd reme;y az utc<ua, egesz ötetre va o UJ 
oondolattal és berl\ '>mrissa! tér Yissla. 
':"' ... 

U ~wan\ ;y at. e .U ik ember t:lmegy a szentmisére és utána csak 
annyit tud mondani. ho~v ~-,,~p Yolt. i\ m<1sik ember pedig elmegy a 
s:.t"ntrni~:~re (;s J.:tj'l, hogy !ni törtéui''- ott: Krisztus ujból és ujból fel

áldnua tn<1~át értünk. l\1i·~rt? l\1e• t Ö a mennyei Atya és teremtményei 
~hzé úll: ugv-.~. AtyéÍtn. e1. a lélek tartozik Neked? Mennyivel? Mi
lycn ;·;s:;.·P . ...;d kid•ts'.~ \1 ~:~:~t ~L~"l ~ A ... t ő nem tudja megfi'letni, de majd 
t~n [t>L.11do:o.~l nHptm h.~lyette. ~~~ az az ember, aki ezt látja, beleka

fH:ll\o.l;k K'i:·P:.I'·i~ ,1!do 7.atot felm ttatt) ke"l~be. belehelyezi a maga kis 

.il.lontait és ~~on· 1 J,,;t. K··i:-:?tn~~sr:tl e~yütt ajánlja fel. Tudj~. hogy ezek 
ITI''-~'Jkb m ~~~-t ;::t:--L~:lf'k. d~ KristlU5 áldo!.alrÍval kedvesek lesznek a jó 
l l" ~\"'l , l . , "l , . k d"d k :s~ '!, c· ott. 1 'l:~or azLu 1:vame,~y a 3í.f~ntnusero es UJra ez o ne a 

. t . l l , i ' l ' . l ' l , ld k , . na:;! u<~;u.<. ~:,:·('r!:~"(':<. er11, .1o;~v ':an ert(~ me az a ozatna es nrncs 
~·~~.,.~~u~ a ~ ·,:il>:t>l.'~:;>~:l . ..-·1z O!tárisze,,!.,.!g u;~ áldozatok iskolája és 

. 'l i ll l " l • 'lJ , l {l í ti ;,t l t':·~ , ~o;: \; ~~~rl !i! 1.'"·' :.l ~10Z{J. T<l 11t!UC • 

r. ...... l . l ' l 'l c. ll . , 'l . ·.·.t "1 ~~••:':n 1·; t',1ctta. U<· n•)gv m:·~or ...J~ent una sz1gek.:t e t, 

rnind ·nrnp :'ilj Ít 1 ~ ·ztiL·:~ ké:sí:it . .;tte el:J a n1ig~ruhát és a kelyhet. Azok
n;•l·. al.;il-: t'it n c~c,c~;Jl.c71c.L <)!t felelte: .·.l\1ikor a l!Óflon ,-oltam, enged-
k:a ,·ali:~staLm ki'>r;1 '\é:·"•'fermrek és ma1?a:11 ~em voltam vallásos. De 

•' ·' 

m•!::t mi~rt H'jtsem vl :;1em~lyr.:; mt.gD·Őt:ődésemet? Ugy érzem, hogy 

s:'ük~.? ~t~m v.m a S/t'ntrnis~re és rnindennap réslt is veszek rajta.<< 

Na:)t)lt''J:l. a IH ~y Nap(Jlr~cJ:I nem akkor Yolt i~azán nagy. amikor a 
tr()n:m f~_q i·:un'•,)él urának IH~ .. .:ndltatta ma~;át, hanem amikor Szent Ilona 

:'li •. ·t:~·.l :-, m:,de:uélpi S!.:!:li;ni~éb~;! t-multa meg, hogyan kell elviselni 
l ~ l l' , ' • l' l . ' az e il 'll'" ·t<-Lts t" í'S ··l;l'll ... t \'\:-•···:.; .,.,·esttl.-•t - . . ~.t \ , ~ ' 5 -· " . ..... .. - ...... - -4 J - • 

l l ' , . . ' , ll' . l · 1 ett ·t ' ........ ,·t n··t'"l'li-.. e\· a Jlj•: · ' - c ! "'\._ ~l. ...t. ~J. l l l - •• 1\.' Prthdetlennek fo~.duk találni, 
l ' . ' , . k : l . , ' , . . , Ol n•J_;v ,,,nrL<-' t'I~!L·:rc.:. ;; ... t· e:1w: <tSI.tj..l:~ a · tls.t:na~·l szentrmset. yan 

, Ll l l l . ' . 'J ' •. ,. . l . . 1 k h . \·arnsor. )lll. a 10 reg:;e b uráto e:1es7. úe 1g mmc eak1 aK or me et ml-
sére, amikor épt·n idej~ en~ed:, elszég~·(~lhetjuk mc1gunkat e mulasztá=:;ok 

m1<llt, am1kor at.t halljuk, ho~.:y egyes ll~p~~k. mint ·például <.1 lirolia~ 
ni'1,1 ()r<-H:'!o~Z•I! :~y~Ilu~!•Jin.JI.~. bo/t/ mi'iJ.t hal!gJssanak. 

ll l , l . , k . , l l , k , "l,, b k d t t \rn.,;,~r. ny:u e eJen. tr.\IF!I! 'Hll) es a szo o en megso aso o 
1 l l l . , v .. 

nt!.I!L~i\ iú·;j ''·.";" il i11t ~o:.,;;n n•,'!ll •n{'nDf' \, \'a!l;Írnap szetmtsere. aJJOn 
mit s 'líln,Ín<tk C/t'khe1. a rnulaslt.isokhoz azok az írek, akik kifogásoltá~·, 
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hogy a budapesti Euchari . .,ztik_u.~ KonRrc.o;,.,:;u.wn cg_tl hc:•zéd a ca.HÍr-

napi misehallgatás kötelességéről jog szólni. Az ő szemükben érthe
tetlen, hogy miért kell erről beszélni, hi~ten <11 úgv is terml-udes, 
hogy vasárnap mindenki misét hallgat. 

Számtalan példát mutat al élet aHa nézve, ho~y vannak emberek. 
akik áJJásuk veszélyeztetésével sem mula~!.tják el a ,-as\··napi sze'ltmisét. 
Igy például Franciaországban, amikor már a szabadkiimiívesek volta~ ar 
urak, nem nézték szivesen, hogy a tisztek misére járnak. At akkori 
hadügyminiszter levelet is irt az egyik garnizonLa és felszólitotta Petr~in 
ezrede!t, a későbbi nagy hadvezért, hogy tisztjeit tiltsa el ettd. Pe-
tain a következő levéJJel válaszolt: ,, Miniszter úr! Petain ezredes u~ v 

a szentmisénél, mint a golyózáporban legelől halad. Kö,·etkezé~kép 
nem tudhatja, ki jár háta mögött. Igaz tisztelettel Petain ezredes. · 

Nálunk senkit veszély nem fenyeget és meg1s vannak családok 
amelyek vasárnap szentmise nélkül maradnak. l\1ert nem elég a1.. ha é\ 

gyerekeket az iskolával elviszik, az sem elé~. ha az asszony jelen \an 
. ' E ' l' l ll ., r·· · · · 1 • · a szentmtsen. z meg nem csa a. . ( c Lu!,):;!.~ :l .~ " .. , , ; • u 11 '-~~~. 1a ~·st 

és nagynéni is, sőt, amire sokan nem gondolnak. a!l.:ulmu::of!uinl(nak 
is időt kell engednünk minden ünnepnap u miwhal!gut(; ,,., . 

Befejezésül hadd álljon itt a követkelŐ eset. 
Egy tengerparti városkában vasárnapra na~ysLeri.i haj()lir<Ínlb léíst 

terveztek. Az egyik leánykát a'lonban nem enJ,cJte d i1' /·desanvj<t. 
mert a hajó 6 Órakor indult és ig_v nem mehdett volna e i a szent
misére. Az édesanya látta. hogy a lánya minden ellenvet:s nL;Ikül kéu
ségesen lemond a kirándulásróL ezért mt~g akarta jut~lrnami. Fo~adotr 
egy külön bárkát, hogy mise után ők is a társ<ls~í~~ ut.ín indtdjRn:-l~- El 
is értek a kijelölt szigetre, de ott borlalmas h;r f~J;.{adta ()kt't. A h.-lj-
nalban indult társaság tagjai vihart kaptak és egytől-eg' ig clplls!tultak 
a tengerben. 

Ez az életből vett példa világosan m•Jti:itj-l a ·t i:;, h~)~\' <~menn\ i~ c 

megbünteti a jó lsten a misemtllasztók'lt, ann vira nv~;:juta·!~nu, <~lll
kat, akik áldozatok árán sem mon:lanal..:_ Ic rrfla. l:;,,. lw.2\ a ici lstt:> 1 

büntető keze nem nyul bele minden esetbe:-1 il ~·cn htll<-lt·n r11 ('·lt-tunHw. 
De az is i~az. hogy azzal a pár p_·w.(i~ h1.-: •W! ll. u n'.'LJ_.; ,11 ·,, •. " 1 

lasztás árán szerez oa/aki, kizáuJ!-1g hünfclé~t ,,,.11cl 111./~,ín ~~· 
Igen találó az a lakonikus rövidségü felt·ld, arn cl vet t":-: v tq~,í ~,,,·, 

adott az ~gyik ol.vasójina1<: a kö:~t<-2~6 ! ... ~:·_!~;:·: :1 ,F L~'1 ·t 1 •. f,.,~v 
a szomsledom mmdea Ü!ll\!.>H,J el·n::1t :1 t~ n >'·>n'>, ~ 1 :n·~ du!~ot-
tam ilyenkor a szőlőbe:t é, m~~is az októ!>~r n~~.-,~rn s >~~ :.11 jt,','> u . .J_ 

rettel fizetett? Az ujságiró válasz.a csdk ennvihbíJI álL,: : , ;,~il í:::-: ,.1 • 

a fó lsten nem pont ok_tóhcrbcn s::(Ínwl le ;-éd<'~ ! 

'O r. ,_'l( a~ n i 11 /7-lel.· lit: 
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Igaza van ? ? 
1 J Z· '"'- ' · Mt'n(1 <~". o'J·a'nak sz."'kt'tsd l · ' ' .,..._. .Atg o.: l?flnogar . . . 1 _,, .. e Vll'a<Aat. < 

Igaza van. ha nem iram!ané~ el az élet és az u!olsó órában is lsten 
it~let~től V-\1() fé't~l~ n :1 ;Jk;"d m~:111e a7. a s •a';itrís. E·Jyfa)'ta virá'Jot nem "' ,., 
i~ s7.akithat, ha!lem garmadába gyüjthet: az erények virágát! Ezeknek 
i!! tlu~ is van. !\th pedig illi:'tot és nem mérget keresünk. Csak a szin

cu": gyJjti a dudvát, kórót is virágként. Hát még aki a szemeten gyüjt. 
Utóvé~re az se nyujthat mindenkinek sfnndo!. Mióta alkalmaznak a 
s.~eméttelepen ennyi bönt?észőO Hát csa1< térj visS?.a, fel~buáto'll, a lé

ld:_oiráRh,Jz és ha egy egésl áldozatko.'lzoníd lesz., akkor az menny
országi ékességeddé válik! ... , 

43. O, · aranyernher ... ,, Nem mind arany, ami fénylik.'' Igaza 
van: a tar- ko,)onva. a billiá··d g;Jfyóvá ko.nszod·'>tt fej sem! Sok "jel-
1~:-tl, ·· ,.erk<)lcs" c~;.tk külső dikett aranyának gyanús a csengése. Itt 
tübb a hamisit;Ís. mint a körmöcinél, csakh·J~Y magát ; csapja be'' és 
és otökr·. Farizeusi fénylés, a pokol tűzfényét teremti m:~g! 

44. Ftirs'mgmcntő ·Egyszer élünk... Igaza van! {)'gyszer 

111ajd élünk az örök~~ica ló.;áJ.!ban! És most válasszuk ezt: legyünk ilyen 
lelkülett··l kett~·n. sokan ... Gátlásnélk:,iili előadó kocsma-kuria? 

.. r1J-b'\1 ,l'. i4'P.~i;('.l~;na va,, ha a h-=1ndab:mda és a megrontott 
és1. dadogása is igazsig. Guz.'iá~ az, ha részeg káromlásig tart az igaz
s:lga. Hiába mérik a borral együtt az "igazságot", mégse kuria 

egyetlen egy kncsma sem. 
46. Restancicís és Pató 'Pál ducll: Ráérek m~g megtérni. ,, Igaza 

van· javalja az ürdöR! 
4i. 01:-aslÍ kuli, sok ,. mellékletes.' Az én lapom vezet ... 

• '"N.._1a~yo.•1 ig:t7~ v"n! S:ljnos pokoli tempóban, örvény-áramvonalasan!! 
Al.t~~tJs ~~:dr nr,-cl van ö.1n:~k: uiságja jól m~~fo~j:-1 és cezeli. l\1int 
a hava~i mr1cc'Óncolt Ift) Juon: úgy ve1et téged is b. lapc,d, de láncon. 

És m<Ír mi<)ta'! F.~ m~g mindi~! nem ro!.sdás ann vir,,, ho,~v eltéiJhess~d? 
A l.ínc ~-"riís ~:-; t~~~<·,l pr.;/•i":ci<Íiuu is .-.\nc\t'l (r:\drcssziroll): bókolsz, 
t.lp-.(1!~-'. "lci•attal f,;r.l<'f,= lapodnak ... No. e.' m;\r nem is vezet, de 

,.,,n~=,', El \ ,._~ ,. l Í.h<l lapoddaL cl/tilo.' l ·ll tégeJ! Legaláhb nagy 
m:--.~var (., linkhf•n kös:; m Í1 barátságot e~ v hited su~rinti J.,ppal! 

-1 ~. ~t:·~.._,"f:., {!·,í, ,/1• • • . Utt'l\·t~.~n· 1101 és müvésn:.zaoadság 
nn. !\}:t ol.~n·tPtlt·nkPdnek és kritiz.ál;1ak mindig a papok! Igaza 
Ydn: sain ':; i'lk.\hh ir(;, :;zuhados~tig van. a1.ért emeli f~l SlaY<Ít min
di~ jlÍzun /,:ritil:"- :\1i·g egy ici-pici tulvilági gondolkodás nélkül ts, 
rsupán nc111::eti ._·.~ f,ínw(lulmi $ZCmpontból i.'i érezzük, hogy világnézeti 
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és erkölcsvédelem kell, mcrt valakinek : a nem~dnek és a' u d<)! i:,~(,t()nek 

meg kell fizetni az erkölcstelen küny\'C~k és mi1H~:'fd c1r<-ít ... A·t ~~~a
zán klasszikus érték ugy is eljut hoznink. a többi , .. <~ l,ar/it~á~,\t pe

dig megválogathalom gusztuso:n s?eri nt. N:' csak ,1 ;.:·um h,, !.:_ö

rül nézzek szét ... 
49. Röoid-ugró f,lmclor:;<7:;:: Ho:··~··.:. !;::; i~·: ·;it: i u. 

van, minden rossz vicc így kezdődik. Enn~l töbhct csak az 
. ; , l 

"\ll \T ·'l);.· J' 'l l. - - •' ,\, 

d l l . f, f• J ' • l . l l . • , ·. , • l i i ' mon an1< a '> ova~!,las" e;·na.<:, <Úl:< ;<i.·:;.: na_j:JklMI "'"g rii···ll.: ':) ··sr-

szel szolgálnak a társadalomnak. No hí::s,ct, addi~~ ije::; . .t,~eteH s/<'ll~m.·:; · 

mondásával, hogv erre fel bejött a buf,:"b •• J ... c~l\ k ~h) l lal tok: 
hosszú képet Ön vág, ha az a bubi-i·eform nem üt be ;il. C:r. j.tY5r~. 
hogy mostmár rövid haj ... De az a gyam1rr., hogy en~íl ;-.~ ... l;;t,_/mi 

kutatásról rátér Ön hamarosan az érzelmi kutnt•Í:•ra: /'iz lte:'ti~·lt ,,zh·(!o•-

l.e't ''er"'S HaJ'h. haJ·' l),. .,r~ '/' ,'.' r· .. , ... ,!(' 't' 't'... . .... . .. 1,/ ••••. ~ • 

A E h . "k K b , 1 • ., • • z uc araszh us ongressz:uscn e;:;;~e.~e ci egy1K !{er.Mves 

paptestvér .•• Fiatal pap voltam, kápláL <V. q.~_\·ii: i' ~-:·i.:;; \<Í'''~ L.u1. 
Egy alkalommal nagy társaságban feltünt Yél:d·t:i!;i~~~z!·:i. t~ ·-~·/C.:..t ura

láncom, amely az ismert Szent Péter L-ir:'-· ' ·l:. ;:b~. :i/1j:iil <. •• foit:tk!l 

kereszttel. Valaki kérte, hogy megnéae ku.,·i-.·;:L:~;! s •:1 J: .. K<·l< l 
együtt átadtam az órát is. Alig ne~ycdcírd, \,\~:~. h,~ .... ~;···\·;;·:::\<.\ b· 
szültünk hazafelé. Este, amikor nyugo\cSra ül:,,itun t,r;i. ; •. ,__. ill.i.~o .. 
' ' b ., ~ ' ' l " , r • r zttsam az e reszb orat, megneztem zs.:-u•.),.Anut :5 :: ·,·:-~·~.I;.~·~o:·:c.. •.cit .. ·: 

, h 'J "~ l ~ ,. 1 , l •• , " , , • (' eszre, ogy az euresztoora a 7~e >Orahut 1-.c;;c-": l (',..,. l< !lJ· ~~ !;t:~.~ .. ~•:_·:J··-

mi okom nem volt azon kételkedni, ho~y ;~ ··:('b j:i'::n jM ">~··; .. ·:l és 

minden to\ábbi nélkül utána iga~ítottam u~ ..:ln.'.~ •t., ··:.:t :.; L.· :!ltl•-ll<:m 
úgy, ho~y félhatkor keljek. A wecker ;;:.'·lott ~- (,.l j .• ,·;, •. ·'~,-·, J;\ 

s siettem a templomba, hogy miséhe?. késniljek. \•ni·... ·! ., :·! , 

, ,., 'll d'l' , 1 l l oraJara p: antottam, cso· a l<olva c~z''-'.kln, !:,;~\· • · :· · · •.·,:; ~- .. '.i~ 
., f'l'' . N . d ' 11 · . • Jar, e orat s1et. em 1::; tu tam ~o.:dorK•l/.!!! : :!: ·. : ,;. , · .. , : ;· 

lénhetett ez meg. mcrt valaki ide~~es sietsi-.·:!.rl 1: ''': : .• :~ :, _,r·k::·.·, .. :;w 
és megpillantva engem, a sietéstiil eif~lc', h«ngu 1 0110-;<;,.tf<! l;./. , 
lelendő Ur, tessék jönni egy haldokL)h,,", kt ~;,.~i!);. nh·.: ''''!n It·~.~ 

késő! Vettem a Szentséget, cgyh:hi sz(.·r~ l..r·l ~ic·!lt'lll a tH i1 ~!,lh'?. 
Közben, hogy hamarább odaérjek, kocsira b; .t;11n ~~ L t, n:wi. h.: h. 
csakugyan nem késtem el. :\-1eggyt')nt, nw~;iko•l.ttLun. :. l :t: l.,::, 1 Y •nli-

kenetet samikor az apostoli áld.ís Sia\;ut 1fi•ln~ 1 ,,tt;~nl, ~·~·\ ;.:<·:•c !. !::!

nyatlott a beteg f~_jc, ott lt.dt tn('0, a k,·zeim k.,.:>.Ht '.I··• ,: ~.'.:'· t.: 1 

a templomba. sokat hipren~t~rn a dol~~~~n: rali kit ,,,!, ... ; :\ ll<'lli 
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siet az ()rám fél,)rával ., l !a a haldokióhoz •igyból vernek fel, bizonyos 

ho;1:y késve f., keztein volna s az. ;.\ beteg inaga lelke ügyét a jó lsten 

nel aligha rcndezhette Yolna. Pár nap mul va találkoztam egyik 
kedves ismerősömntel, éppen azzal, aki az elmult napon kívánesi volt 
az óraláncomra és ;d{inck lánccal e~~-~ilt ;Ítadtam akkor az órát is. Mo

solyog\·a kérJe:'.tc, ho~y nem csapott-e be m<Ísnap az órám~ S beval

lotta. hortv egy lt·lóráva! c! ő i evitték, hc.,gy megtréfáljanak a másnapi 
mi:;ézéssel. S /:n mq~monduttam, hogy aF'm csapott be s azóta sem lá

tok másl b~nne, mint a jó Lten go:1d' iselésének egyik csodálatos meg-
') • l'. :\T ., l" k J· 'f'b'f f" . , , nyt ·.·anu a~at. lv'tt':·l az a JO t;le •• a;" tie a o e orevitte az oramat, 

nem is sejktt~. hogy a j.) Isten őt hasl.nálta fel egy beteg ember lel
kén.•k megmentésére ... 

Hitéleti tájékoztató. 

Szent Hertalan plébánia. 
=-~(·'· 'lt \ l ', .. ,. , 
,.~.Cili!'\ .J 1. r-\.l Ulo ~O IT!..ll!:Si <ljtatoSSC\!J, 

J ·' 

}u;IÍ.h i. ('J. 'j pJ .:':_·.~:. E15úi csjti:.:tök d. u. 2-7. gyóntatás a 
i.~.,-•,tl·,·~ '~"'~:1.,.!..,ri·t:•.·r• :·.:> •.. ,, ••• , (; ·í· .. 'lt('l't "Z' .. lttf.n ~'yóntata' ... A !Vlen-, "·• ... .. .l .... l ••. t .... \. ... _ -~~.. '·..... .. .., - b oJI 

l ,1 • , ' - ... , • , o ~ l, 
!).1: :_~l! ;t.>:~i·~ ;.;~ :1.:1 (~•,··~: llct1) ~l.r"l11!-t ·~J(:'L·l,~'~. 

-i. S:.•·:nl,,!' r~:tn!~•i:;d \;~il, :ia sl.i~:,!'t' h:,jt. E·J:;·n a n..t:wn van 
· ' l · · ' 'i "d· k 1 :-l ., ' f ~ l'· D n ' a if,l':·<.\~Ja :..~n tpa;J·J!i' :)r·,:~':'.'.<~r.'.o esne.· l, .. ,,.. éY.orr_.u OJa ... e. -,ora-

kor ~~~ntmis.:t l'il'.mJ~wk a ha •.<iérl 
:; f.) f. 1) ... ~/·. "' .... ' •. , . t .111-t ... IJ'. t !IS,l. r.:.; . D. e. :en~t-s ünne!'l rend. D. u. 3 órakor 

Slenthes'éll ~~-: üo:1c 1·)~! \'C" nxse: il Ve. ... . 
... ' '.j .. 'l'·;·f.) l .. l q ll') 11 k' l_ .. 't' k o. i "unr-.:•).~(·,,:,:0 v. !"\CiH·C; ..tn;lt'jJI reall. l·. ., a. antoruoj i napo . 

• ..... ,, , , , .. • ~ , (- , l • 

i.::. L·)::::·r:l!:cu.:n: :ug (c' ·;,n ::t,t'.Jf'. •. Pap('ll at a ) orat szentmtse 
, l , . . l k ,~ l • , • • , 

l!t<Hl :tar!l.tt, mortc .. !~l • a y,- .• • i.tJ.tl'dln!';-!:5 ttsli.cl.•t<:te. 
:l~ . . (. ~ l . , l . { ;t, . d l k" 
1 l. t .... :!f'J·f. ·"' .·•;:.~(,:· •.'il lf'p,~: es ~·!(•ntmtse. _,ana 111 u a or-

lilt:ll! i .i.' .:~~-.. !;'; "lt~_ru':l,,,· 1 ). l! ~.i'rtrWIH.t a tempJ~.,rn falain belül és 
,. • . l o . . ' "l l' l 1 l ,. , . t !tt.mtu a rcl.!m. .~.:t.~·/.(:•lt"l: ·.:v.. .'rrt.t:-~ nyo c~C:·l a '1tt a •.) orat szen-
ltÚ~t··t ki tdt Oltjri·.;n-nls'; ~~ dó it \·é~eniik. 

l tl· S_-:omh.ll. HoJthy l\liklós konn;til)'/.Ó ur Őföméltósá~~ának 
~zijl~tt~snapja D. e. 1) c'Jrakor ünnepélyes s1.~ntmise a hat.Jért. 

} , f'' l J. . . k .. ,. ' k t ' ..... .,. ".·•!'<·.,~. •"/Us sz•·nt :\LI'.t>•1C unne~··· h ora or szcn seges 
n1ise. ut<ina l:t<inia ~·.~l::s S!<'nl Sn\'ér:;l (:.~ felaJánLís. 

](l. l'.r~,ím tp. :\lit. .dc.l:\·d· 'l bd·:·.:~: <l km;>lu111 \édé)szentje, Ke

reut··lc') S,:t. Jino.- ti:;:lel~ téle'. i\ S:t·:.t Bettctlan templomból reggel 
7 ~··rako1 t!:,l:d :t kc>nnf'w·t :\J::t:.l!·i,redr,~ alu>! 10 {,nkor s1.~ntbes1.éd 
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és szentmise lesz. D. u. 3 órakor litánia. ezután a bucsusok visszajön

nek Gyöngyösre. 

29. Szerda. Péter-Pál ünnepe. RPndcs ünne~>i rend. 

június 23-án Csütörtökön Urnap nyolcad:1n, a H órai ünnept!lyes szent
misét és körmenetet városunk szülötte, Ráu Imre végzi, akit e hó kü
zepén fognak pappá szentelni s aki s-z.entmise után ujmisés-áldást osl.l. 

Ferencrendi plébánia. 
3. l~lső péntek. Reggel () t1rakor jé1.us Szent Sli ve miséje Ol

táriszentség kitétellel és fölajánló ima. A jézus SziYe Társulat miséje 

a szent Sziv oltárnál. 

4. Szombat. Pünkösd ünnepének -vigiliája, szigorú böjttel: ~gy
szeri jóllakás, húsétel nélkül. A szertartások reggel fél 6 óra~or kez

dődnek, keresztviz szentelés, nagymise. 

5. 'Pünkö.sd L'a.'iárnap. A-z. ünnep h:í~·om napján e~észnapos Szent

ségimádás. Mindhárom napon reggel 6 órakor Oltárisleatsé~kitétel, 
óránkint szentmisék. D. u. 3-kor a T árs:Jlato!~ közös imaórája, este 6 
Órakor szentbeszéd, litánia. Kedden este a 6 l;, d i litánia után körmenet 

és T e Deum. A körmenet Út\'onald: V érta:m, A~·an v j;íno:i és Széchenyi 

utcán át vissza a templomba. 

8., 10.,1 l. a nyári kántorbőjt napjai. 

12. Szenlháromság r'asámapja. ._,4 husréli szcntáldo=á~ ulol.'ió 

napja.Reggel 6 Órakor a Rózsafüzér Társulat szentmiséje. A délutáni 

litánia végén a Rózsafüzér Társulat havi sorsolá~<Ít tartja. 

13. Hétfő. 'Páduai Szenl fintai ünnepe. Reggel 6 círakor én~
kes szentmise Szent Antal oltáránál szent beszéddel és litániávaL 

D. e. 9 órakor ünnepélyes nagymise, előtte liliomszcnlelé . ., és körmenet. 
16. Umapja. Reggel 6 órakor Szentsé~kitételes nagymise. 

U_gyanigy az ünnep egész nyolcada alatt. Ma 9 Órakor c~a 1< csendes 
m1se van. 

19. Vasárnap. Reg~el 8 Órakor ünnepél_\"es nagymis~. melynek 
végeztével elindul az Urnapi-k,örmeTJd a s7o1:ott úton a né;.:,· l'n·napi oltár 
érintésével. Kérjük a jó hheket, ho !V a kúrm~net utnm.d.in h<Í7.•:k ab
lakait ki világitani st.iveskedjenek. .-\ rend1~tiik uta..;it ís.•it fo:~adja min 
denki készséges jóakarattal, mert chtk a 1 e Klezett k<>rmend sioigálhat 
az lsten dicsöségére és a hivek épült·~ére. 

24. Pénte~ . .fézu.~ Sz,·nl Szir.!nd• iwn:p~. Hc~~gel t 1 <;.at o·· 
szentséges na~ymi~e ünnepd_ve~ felai<ínL\o;:::<JI. 

26. tJa .. árn:tp. Zar.indok!.~s \"1SUh!l o\ ~~~.·nt"··Íit ).:iiz~l/11/Cl l,•.·gtj
hel.l.Jére két külö:t 7.ar.índok,·,)n 1t al. ,t\·, iwltr: i~ ,'·s t.'l",~··l.és ide.j/·t ku.lon 
közölni fogjuk. 

29. Szenl Péter é~ t.JtÍ! a.t'·''-'nlok i.Jnncpr·. Vas<Íinapi rend. 
julius 2. Templortlllfl~ huc.wnapja. Vasárnapt rend. 
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A gyöngyöspüspöki Szent Jáno& templomban. 

b. Pi.in/,:_ö.~dhitfőn reg~el 7 -kor csendes szentmise, utána körme
net at als<)városi plebánia templomba s7.entségimádásra. Onnét a 9 órai 

nagy mise után visszatérés ugyancsak körmenetileg. D. u. 3-kor litánia. 
l(). l/rnap.ián reggel H órakor szentbes~éd, nagymise, majd ur

napl körmenet a Püspöki utcában fölállitott négy oltárhoz. D. u. 3-kor 
li n ne pél yes vesperás. 

/9. T e~<:int~ttel a?. alsó v. Pléb~nia ú•·tlapi körm~netére, reggel 
6-kor csendes szentmise lesz. D. u. litánia. 

29. S::cnt 'Péter é.~ Pál ünnepén a szokott ünnepl rend. 

HIRE H. 
Az eucharisztikus ifjusági nap máj. 22-én kiválóan előké

uitett énekstámokban, nagyhat4sú szavalókórusban és szavalatban ma

~~asodott ki. A hit' ali ó tüzértábornok, H en key Hőnig Vilmos kiváló 
ti'lne;>i u~:-:.~~d ~ ritkrt éltnéa y maradt nemr..:sak az ifjuság, hanem az össze

~cre~lett ndgy törne.~ lelkében is. Mély áhitatot hintett a fegyelmezett 
gyerty<\s körmenet is A Katolikus Énekkar és Zury Béla úr kedves, 
miívé;;,.i köuemtíködéséért na~y köszönetünket fejezzük ki! 

Az alsóvárosi plébánia máj. 26-án rendezett eucharis~tikus 

könneneti estét. 

A felsővárosi plébánia máj. 2H-a éjjelén szentségimádásra 

gyűjtött~ 03ste hiveit. ennek vé~eLtével indult éjfél után a kongresszusi 
zadndok csapat. 

Első szentáldozás az alsóvárosi templomban. Május 22-én 
linne,>élyes harangzug.ís kö1.iitt ho;;su sorban von~ltak a barátok temploma 
kié :\ \1.íria V al?ria lr.ttlt't niin'ndékei és al alsóvárosi elsőáldozók. A fe

h~rl uh b kislt'<ÍnvUk és komolyarcu kisfiuk Sleméhcn ott ragyogott az öröm 
é;; boldogsá~ k(lllllyc, <1mint a hi,·ők sorfala közott bevonultak a templomba. 

At.ut<in elkö\·etkezctt a boldo~ pilla~1at, amikor ártatlan gyermeki szivük
llt'n előslfn fo~lalta el tn)nj,ít M E·Jcharisztia Királya. Az eucharisztikus 
s1~~ntévre való t(~~intett ~1 to!Jh rlsJ; ele:nista is sziv~b~ fogadnatta a .Jé
t.uskát. M~ghJt() szeretetuknek adták jeiét a Mária Valéria Intézet 

1..11..111. o~ltálylls nü\'endé'<ei, aki~ h,irom slegény:;orsu kis testvérkéjük
n·~k me~t.lkl··itott p:~n,,i~(i:1 vettek els%1dolc1i ruhít és a köz.ös re6~e

lihet ;\ldot:llos sLcrf'tettel pi·nuel járultak hou;i. 
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Dr. Okolicaányi Béláné tisztiWorvos neje iránvitása mellett 
hat hónapon k,ere.~zli'ii i,:/::írnunke f.n~io!yam yoJt a Kulturházban. A 
helyi Zöldkereszt intézmény kivá!ó"n szociális gondolkod<1sú, praktiku
san nevelő főorvosának, dr. Okolic!'ányi Bél<ínak a szervezése mellett 
ez alkalommal a női iparm{í,ész.eti kézJgycsség. főleg a népi kézimun
kák {buzsáki-, sárközi, matyó-hímzések. nyitrai ollózott stb.) területén 
látunk nagyszerű eredményt. A tanfal_yam kb. 50 leányt foglalko?tatott. 
A tanfolyami kézimunka tánitás ügybuzgó munkása volt még M<íhig 
Mária kézimunka tanítónő. 

A Legényegyletben máj. 8-án szociális gylílés Yolt az 
ban rriűködő kat. legényegyletekkel egy idé)ben. 

orszá u-
~"' 

Az- Emericana Gyöngyösi Conventjénck máj. l 0-i ki gyűlésén 

Csintalan józsef diósgyőr-vasgyári espere:s-pléhános tartott kiváló elő

adást a Quadragesimo anno galdasági rendjéről. A7. egyesület j·.í
nius l 2-én Benén tartja utoLó gyűlését. Az h;mits-félt~ n·ndéglőh~n 

leendő közös ebédeu Somogyi István dr. teillia :1z ünnepi beszédet. 
Az ebédre Stiller Kálmán priornál jel~ntke?nek a tagok és ,·cmlé:~cik. 

Az egri főegyházmegye papnövendékei költ~ feh·étt>lért 
folyamodó ifjak felvételi vizs~álatárwk ideje ez éd)('Il jt:niu h<í 2 3-ára 

k . ., A . , . l v v ' ' l ' T l ' ' ' J I l I ' l , , van ttuzve. gtmnaZium ., ., >/ ., ,' 1. c:- ,, . ()s;t;~ vat veg-

zett, !)ály~-izni óhajtó ifjaknak kere:~Jtlevelükkel. <V f'7/\i i:'kn];ú bizo
nyíh·ányukkal és hittdnáruk ajánló len~k:H'l fdszen-1\e, L,.rcrbcn a 

1". , b f 1 , ' .. , . h' )) , J• .I•J , ) t papne'.e omtezet en o yo en _1umus o __ -en. s1ernan oe.~1tan ~ "'f 

óra közölt személyesen kell jelentkeznii'ik. A. gimnhiami növendékek 
közé csak általános jeles bizon·.'ítdnyú Hnvcndékek vételnek fel. 

A budapesti Do!gozó Leány-csoportl)k R(·:.:lit\' Pa~:Ia no\er 
vezetésével m:ij. 15-éil tan~lm·:Ínvi ki·,-cind~.d:'is:·a J )ttc\ \.Í:·o':i.mkha és a 
Mátrába. Testvéri tal.ilkozcissal kaDcnl;~dt.ll a7. ittt'ni IIPI'L'Znvi Dolgo7Ó 
Ld.ny-csoportb:}. A Szentkoron:J.' Házh:m Ltrto!t ~~yüL~~u~ll~l Pré1.osl

plébánosunk a szociális lelkület kiah~ithán1k hétkii7napi. \~V<ikorlati 
módozatait ismf'! tette. 

A fel~övárosi sz i v -g·árJicták Linn:';> ~~., .·:; t1_:.1 ' .. 1t.í~.:1 m.í j. 2~- ~_;n 
volt a Szt. Urbán templomoan. At. elemist;c\ · te~bt:·ké~ péld:~~ fi~ve
lemm~I é:; komly~ktg~al ka:xsolódtak. mint le.~ki~··~hb ifj~s:ig. ,.,íro~t;nk 
kongres~zw,i készülett~be. 

A fcls5városi M:\:ia-Le·~nyok m;'lJ·. 11--:.n z' l', nt 1· .. k ..... . .... .asz os·_e ~ c-su · 
iinnep:]vén \·ettek révt. E~~ruttal na,wr>n ini f-'lób~stitdt An\'.ik IFlp

j<i: -t tartúlli-lk ~ FejénátV!l'~-i:lté.'et ked\ t",;, otthonos kt>rtiéh~~. ~\i•·'~-
kapó volt a k~ch~s kis i~l;;ü d,Jo, . .J'.;;, ·-~-; inu~rn,ítasi oyt·n11 d;,r·k \Ti'St·n~P~t: 

!\'l, . l , k' l k' '::) a !v art a e an yo Ka a gyenn1~ ·1 szt"rdd li n nepi bt'mutaLÍs:íl ,;m. 
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Szerkesztői Üzenetek. 

"Számlafizet-S férj". Köszönettel vetll'lk h. sorai t. "A feleség és 
le,myai a nyári ruházkod~;;i ~·.onrlo!. m~~lliitói.·-• l\Jkgértjük idege!ségét. 
De awnlelül a t~tlv) .~s ki>ltséi,'~S divathóbort a szociál1s gondolkodás 
t"gyik r-ltiprc1ja. ErJekes. hogy s1.ól a köitö is: 

Divat. divat! viszályok köszörűje, 

Te vagy a férjnek me~öló b;:tüje, 
Mely annyi prózát álmaiba szíírt! 
HcÍl.asság hajl)jé\nak vagy te Si'Írt! · 

!VlajJ tod Lb: 
. . . S egy napra kell a ruhák száz faja: 
Kell h;íLi-, hang\erseny-, szalonruha. 
K d! háli-, fürdőruha, pongyola, 
5LÍ•1hát-. vizitmha és korcsolya-, 
Kell gyalogruha s kocsiba val,í, 
jc)t~konysági ruha s a. manó 
Tudná: hányféle kr.l- és belhoni. 
Azcrt nem kell osll. a mennyasszonyi ... 

(Barl•ík Lajos) 
Es ha csak nyár elején lenne igy ! . _ . 

l\1ég e~y érdP.kességet je~yzck ide: a t'ursaillesi egyl1ázmegyei 
érteú/Ö egyik sL.ám.-íban a követkeLŐ sorokat intézi a helység plébánosa 

hiveihez : 
,,Nagyon j\)1 tuJom, hiszen magam is tapasztalom milyen 

nagy gondot okoL. manapság a megélhetés kérdése: mindenütt csak drá
gaság .. Különösen a ruhanemüek teré-n mt!latkozik fokozottabb mér
tékben az áremelkedés. Meg tudom érteni a fiatal lányok ügyét-baját, 
hogy még at esküvőjük napjára is r.:;ak fflig-rneddig tudnak felöltöz
ködili, m.:::lii~k s karjuk lJdücll;sére m~r nem i~ jut a kelengyéből. Atyai 
me,~,·-rl'.:'s::~el ~;ze:etn,::k s~,4ikni aT. ilyt~ll rn~·~!,:'lorultakon. E célból nem
' ég egy j,)minő~H··~ü. feh~r ke iméből. készült csinos vállkendőt ~.zcr<>ztet

tern be s <lll a sek1 estyében h~lyeztPttem el. E1entul tehát, ha a meny
asszony hiányo~an felöltözköJH· jelf'i1ik meg. az esketési szertartás ide
jére renJelle1.ésére áll e ruhadarab. nehogy esdleges mc?ghűlésnek tegye 
ki magát a templomban ... " 

Mi csak annyit tennénk még hozzá, hogy nemcsak esküvőkön, 
hanem az e.fil,;lyi ruhák póilá . .,ára is beválna ilyen vállkendő fekete 
szinben, ha nem is meghülés ellen, de - lehiilé:sre! ... 
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Forrón szeretett drága jó !Vlikikénk váratlan el
hunyta által me~gyötört lélekkel és mélységf's fájdal!lmmal 
mondunk köszönetet mindazon diáktársaknak, barátuknak é:; 
ismerősöknek, akik mélységes fájdalmunkban részvúükkt·l 
vigasztaltak. 

A 1-lcrper!f.c:r csulcícl. 

Katolikus Szemle 
a katolikus intelligencia legrégibb, legnagyohb ha,·i folyc~irata. 

Évi előfizetési díja 12 P. (Külfüldre az é\'i portóki.ilönLci/et 
2.90 P.) A Szent István társulat tagjainak é\·i l O P. Cím: 
Budapest, VIII. Szentkirályi-utca 2H. 

Kdrosztény háziasszon.vok figyeimébei 
Tisztén'<ezelt, 

étel- e ce t 
napi áron állardóan kaplu·tó! 

S'•l:id ;)r .k 
NOVOr"'Y \LAJOS s~en• R ·rt1!a:1 u 9 

====--~"'-----==:._-__ ~-----= ::-_-. : :~- ·- --·-- . -- --- -·-- . --

Gyt1 rm~kP.nf'k örömt>t önm.tg:mak S Z A B Ó B ~ Z A. RT 
megeleged.:ut akar t~~er•:z.n•? K·,r~.-~t> l'\ 

fel a :t har:l!olo t, 11 p o-r•ava .,, 01h '''· 

a h o l m i o d e n f P. l e G Y E ll \1 ~ K J A T t! < o t a 1 P g 11 a J! \ o h b v ::i , .. z r d: b a n é ; a It, ~ . 
olc~6bban vehe'. Haltáron tar•ok !·:at im:1könyvt~l\ "t c i· o., éi iz.lé:H•8 kn· 
tés~kben. Fa, gy~ngy, _kókU'ii', ~yi)rHnh 1. olva:-:ókat es mátJ ~greh lf'gy· 
targvekat nagy va 1asztPkhan a legole óbu ara~ nr .. K·•rt>m a n. é. közön.,ég 
~ámogatasát ~-s .• kirakatorn sziv_e:.~ m..,gtekint ~-et ahol mindig a leguj~tbb 
e• lt-!g&ZP.bb llltekokat ~zemlélh~lt. Ti·~.t.· .. ·ttt>l a SZABÓ BAZAlt 



Oy&ngy!hl Kdollkus fuci6Jitó 11 

Szt. Erzsébet templommal szemben 
legjobban: legolcsób ban: 

füszer árút, 
cse01ege árút 

Pampuk Mihálynól 
szerezhet be. 
Egy próba v d sárlas e~·:; 
meggyőződik róla! 
Pontos kiszolg(dás~ 

Cserján l01re 

Szotid árak! 

.,5ZERETET" gyógpszertáro 
Vachott Sándor o 6. szám. Telefon: 29 -- -: -__ · ----~ = -~-==-~ 

-------. 

Euyhillm ~!H' t~ i Takill'ék pt~uzt iír r. t. 
Eger-g.vöngyösi fiókintézete G_yöngyös_ 

Telefon : 2:.0. Telefon : 230. 
Lt>~elt ny()~tbh ftl'l'lelek melie t fo:yósil 
kölcsOnOket, válliil kol á~:okitl fi na n ci ro z, a'
u·al;lsokat gyorsau és olc.:bn teljesít. 
Betéteket k()n~·vecskére és folyós1flmlára 
elfogad és lrgktdvezjbben kama•oztal ll 
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- __ ---- --·- --- -·-- -- ------------------ ---------- ----. 

Pannónia -száll ó 

Sz oba;; rak: 2 {Igy as 9· t 0! 
20 pengfdg, l á~yas 5 p ... n
götől 12 pen;;c>!g. 
Ez árai< ból a G y(: n ~y l)~ i 
K itolikus Tudós i tó· elöfi!.e
töinek 20 S7á7.a~é'{ kedvez .. 
m~ny. 

Budapest, Rákóczi út 5 
t-:1:.-ör.i q~· ú sz;! 1t1'i, V iLL !<i 
f :.·>· · 1· ~ · ,, ~ .... : 1 ,·) fl ! p'·:". e·~· k ~~ 1 e~: 1-. . "· '""' •• t ~ , ·- r_ 

t.:.,,,. U•r.k r?':i j.(Jhlri.i t • :.ikoztJ-r.;. • . • ~ ~, J 

h~ !v(~ ,, f.iv ·ro~. kl\;;.~~t'pon!j:;bctn. 

A 1 e g m D d cr n r. b h f 1• ! ~ . e ' ~ l é ~ s r A -

g v , ; .· · ó ! i ~z. a ,, ~."J i! . F t i : d .. -, !<; • H 1 ele g 
é~ t;u:!q4 vi·~ Hl.lflden ~;zotJÁb,in. 
=m=v-z m 

------- ----·-- _ .. ___ _ 
Sz ö l ö 

ve ss-z ö li, 
gyümölcsfák, 

az öo;sze~ b~vá!t 

jobbfajo h: ban 

V i ti it: K ;t It ll 1111 

előnyös áron 
beszerezbelök 

Sz- .,- g:; o- · ·\/U' l 1 r Li l J i. _J J ~o ~ :1. (')ll)· e l e p é n 
G·/ t) '•J GYr• s.· ! . ' "- . 

QJU9Sikl ua& 

H~~v .·:s me gye !egr ég~ i>; l cul<ri-,~sz
d .:-;j~ s1.a k r n h v j ~t· r ls:, r L ndií 
dclgoivaí vezt_t. 

Alapítva 18J2. {}y ön :zyö~~, Főtér 

Magy. kir. Dohányáruda 
HANISZ TÉR 10. sz. (Főtér) Gyöngyösi Bar·k mellett. 

Kiváltí minőségü bd- és b:ift·ddi kü-~3Je~~a 
lónle\.:f's:-:t~'~i ~··i<. arnk. ~~ i\;nLík i.·s do
hán \·nemiíek a le~na~ vo Gb \ ,il.t~/.lé:~-

- ban k . >hat/,k ! ,.....,.. =-·-.:. .. ~~·.t:'>-· . .":':;;.::.\r'IL~6 ... ···. ~:;--:,~~ • ~-~~~!'.c..JI!'Ii'rr2r~ 

................ ~.-~~ ... •·--•ua.vz~-.•~aa-.~ ...... ~w 

Kováts Jenő 
divatás-ú és kézimun ll a ü zi ~te : 
H.:~oisz-tér 19. sz. Orszá~·zász1ó mellett 
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======================~----~----------·-----~--~-~-----------!l Fischer József A l a p i t v a: 1~84 ben. l 
~vaskereskedő úY6NOY6S K U N S A Y B É L A 
:j (volt .,Han2yi1" vas· osztály) méze~kalácsos és 
.!állandóan nagy raktár háztar· vlaszgyertyakészitő. 
!.tást. ko~vhaf~lsz~relési ctkkek~ l MézsUtemeny méhviasz, 
~ben,Vasaruk, 1pan és ga1daság1' templomi eyertyák 
·j~zerszámok, kálv~á~, tíizhelyek nagy válas 7 tékban ál· 
·, é~ Vddászall Cikkek! 
·: Kiih " fét d á j landóan raktéron. ,:" ne - .e gaz as g Gyöngyös 
j gépek nagy lerakat&! Zita királyaé-utca 6. 

Honrz FBrBD" (M1tyás .. király u·ca 4. &zárn.) 
U U Hungána mellett. 

F es 
Mindenféle 

O l cs ó á r ak! 

t , 
e kh " az 

festékek, lakkok, zománcok, tubus- és gornb
f~stékek, vegyszerek, szige:elö anyagok, 
hA1tartási cikkek, kefe· és ecsetárúk és az 
ö g, Zt'S szakma· cikkek kP.phatók a legnagyobb 
v á l a s z t t k- b a n. Pontos kiszolgttlás. 

Fekete Pál Utóda Edénykölcsönzés 
BALAZSOVITS edénykerestadás imak6nyvkereskedésében 

(Szt. Bertalan-u. 6.) 
kaphatók : Mátyás király utca 4 sz. 

dfszkötésQ imakönyvek, Dfsz•ár~yak, márkás porcellá 
Ct!llu!oid-, kristilycsorat., n ok, zomá r cedén\·ek. há1tartá~ i 

cikke~. Nászajándékokban 
bör- és vászonkötésben. nagy raktár. Szolid 1rak ! 

lfagyon Slép k1Yitel! Olcsó ára& f '!-__ P_o_n_;o_s_k_Js_7o_le_á_la_· ~-'--: 

Tóth lóZSBf , . 
ar1 

, 
es papi szabó 

ruhái a le2modernPhb (Js leQízlésesebb kivitelben készülnek. 

Gyöngyös, Hanisz tér 2. sz., Laby-udvar. 
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Iparosaink - Kereskedőink 
- - -- -·-

Tóth Béla vaskereskedése Kos- Molnár Ferenc úri és C\~yenruh::. 
suth-utca. szabósága Pap ~~·te!cLizf'dPk-utc.-\ 

Bognár István hentes és mészá- 16. Öltönyt'•k réu Idre is ké~:li>l
ros Kossuth-u. 18. Ajánlja hentes- nek! 
árú készítményeit ! 

Hajagos Nándor köszörűs és kés- Bardóczy(.József borh~ly és ft~d
árúkereskedő Rózsa-ucea 2. rász. Női hajvá!l,ás és ondoi<-1Lí,;! 

Nagy József fűszerkereskedése)Károly-király kcirut 3·~-. 
Károly király-körut 32. .----
H d .. J' --k-:f·-----~ .. Legújabb ... mt:dellekLól a lt·~n 3 -

ege us anos o arago uzeme · ,r;o , . • • 

és sírkőraktára az adóhivatal mö- gyobb valasztek legoksobban Cse-
gött. Lptdetmunkákat olcsón vál- pány lm:réné kölapHalónj<íhan! 
lalok ! Sz. Dcdalan-ll. 

Müvészi felvételek minden idő-~----- -··-
ben v~llanyf~ny mellett .. kész~lnek 1 ?zv:. Kóczián Elemérné doh;ílly
Zsolnat Ko,·acs Imre mutermeben.:arud<.IJa. Szt. Bertalan-u. l O. 

Hanisz-tér 4.' 
G l b S • d S . ,1. . Dénes uriszabósága. Kos:;uth-u. 

a am os an or. peCJa ts ci-
pőja' itások és festések. Hó és sár- 2 7· 
cipőjavitások. Szentkorona Ház. 

. Bádogos munkáit Maver Gyula 
épület és diszmű bádogos -mest;rnél 
végeztesse. Gyöngyös, C~árda-utca 7 sz. 

Ehállal minden e szakmábavágó 
munkát. Költségvetéssei dijtalan.ul 
szolgálok. Hi,ásra házhoz mepvek. 

~- ' 

Őröltessen Sz.lovencsák János és 
fia hengermalm·.íban. Gyöngyös. 

Petőfi-u. 

Katona Ernő mííküszorm 
Kossuth Lajos utca ! l.;, 

Spányik l. utóda Ujvári Rudolf 
órás és ékszeréu G~·öngyös. Ko~
suth-u. l 5. Ntl~\' raktár /~t>h- t;:; 

karórákban (Do~~. Üme~a. OLI\lr-\ 
Cláro. Zenith stb.) éln ~-st.t(í-. ilU

tali- (Bim-barn, W e!>ztmin!'ter) é~ 
fali órákban, valarniLl ezust- f.e: 

aranyrírákban. 

PINTÉR BARNABAS 
Szent Antal-drogériája és 
gyógykereskedése a leg
olcsóbb bevásárlási forrás! 

Gyóg}árúk és illat
szerek, beteg t) pol á si 
ku?metikrti, háztarlá!!i 
és fo'ó cik kPk ! • 



Fógel Gyula 
óraműves, ékszerész és lát
szerész. Eteraa, Alpine, Tellus, 
Wyler órák egyedárusitója. 

Óra és szemüveg különleges-
ségek • 

•• 
U vegcsiszolások. 

Tel eion: 
Szemüvegek recept szerint is. 388. 
Gyöngyösön 
Hanisz-tér 12.0rszágzászl6 mellett 

A le~modernebb 

temetkezési vállalat 

: l 

i : 

Gyöngyösön ! 

Halottszá 'litás, ex 
humálás az orszag 
egész területén bár
honnan· bárhov' ~a

•t: ját autómon a leg
rt' jutényosabb áron. 

i i l 

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

Akar ön· 

olcs(,n vásárolni ? 
A~ar On 

pénzeért jó árút kapni? 
.A. ka r On 

mef.,! bílható helyen előzékeny 
kiszolgalá"'ban tészesü!n! ? 

Mindezt megtalálhatja a 

gyöngyösi Hangyában. 
A 

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

Szives érdeklődésre a .,Hangya" 
irodájában felvilágosilást nyujtunk 

Az i~azgatóság. 



Pártoljak városunk egyedüli 
katolikas ~apírkereskedését 

Könyv, papir 
és irószerek 
előnyös beszerz6-
si forrása 

A Katolikas Kalturház papírkereskedése 

Mielött butort vásárol, 
keresse fel gazdagon 
felszereJt raktáramal ! 

-
Pap Melchizedek 
utca. Telefon: 88. 

Temetkezési vállalatom minden igényt ki e légi t 

Telefoa: 330. 

ll'• i előtt kalapját~ 
rezné, jöjjön el és néz-
ze meg üzletemet l ! 
Kaphatók: RY&pjú és 
nyúlszőr kalapok min-

den mhöségben l 
Ja vitésok pontosan és 
szakszeriien késziiineki 

~ 

Kriszt Lajos 
Oyftngyös. 

Kossuth ·u l O 

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

Smóling László 
asztalos mester butorraklára 
és temetkezési vállalata. 
Gyöngyös, Kossuth-u. 23. 
Alapittatott 186 7. 

30.000.000 P. lekötött töke 
Ez a szám jell~mzi azt a kolosz· 
stális tnmörúlést és eröt, ami a 

Katolikus Népszftvetség Orszégos 
Temetkezési PénztáregyesDiete tag

jainak segélytökéjét jelenti! 
Mindenkinek s:.tját érdeke, hogy 

tagj~ Je~ven az Egye!'.ületnek! 
Helyi azervezet az ország 
majd miadea k6zséeébea! 
Gyön~yo~i !\1erv··1.ö es pénzheszedö: 

Krasch Lajos 
Ba~1va· u 14. 
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