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ERSEK URUNK KILENCVEN EVES. 

Fel kell emelni fejünket e nagy idők szomorú földrenézéséből, 

hogy lássuk Öt, a Pátriárkát, akit csodásan szép, hosszú élettel ajándé-· 

kozott meg az lsten. 

Gyöngyös város legnagyobb élő jóttevője, egyházmegyénk Érsek

főpásztora ki:encven éves. A töretJen szellemű agg Egyházfejedelem 

felé száll nagy tartományának minden városából, falujából híveinek, 

gyermekeinek ránéző, rajongó tekintete. 

Fel, pedig, az lsten trónusáig imádság, érte végzett imádság szár

nyal, hogy akit az idők Ura így hosszú élettel eddig megáldott, azt 

még sokáig ezután is csodálva tisztelhessük. 

Mily nagy kor ez: 90. év. 

Amikor Ersek urunk elkezdte szép életét, még friss volt a seb, 

amit e népen s hazán a szabadságharc bukása ütött. Ez az élet 

javarészben mégis boldog, Nagymagyországban folyt le, ivelve az ér

seki trónusig, amit 1912. óta bir. 
, 

Most történelmet írt fölöttünk az Ur, csonka kicsinységünk, meg-

tépettségünk lassan megint boldoggá változik. Most lstennek hála, ma· 

gyar újra a Délvidék. 

S milyen jó tudnunk, hogy sok minden változik velünk és felet

tünk, de mint mult korok bölcs tanúja, változatlanul vigyáz reánk, 

fehérhajú Pásztorunk. 18j l. április 24-én adta őt Egyházának, s ha

zájának az Ég. , 
Te Deumot zengtünk érette az Urnak, 

, 
vasarn ap, ünnep• 

szentmisén április 27 -én. 

A T e Deumhoz pedig a kérést csatoltuk, szívből, híven 

Tartsd meg, tartsd meg nekünk Öt még soká, lstenünk ! 

hála 
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MÁJUS Kl RAL YNÓJE. 
A legszebb hónapba, lsten a mindenek Alkotója, odaáll(totta 

·-szemeink elé a teremtmények legszebbikét és legnagyobbját: a bol
·dogságos Szüz Anyát, a május királynőjét Minden hónapnak van va
lami jelentősége az ünnepek változatosságában, ennek a hónapnak, mely 
tele van a természet annyi kíncsével és gazdagságával, a természetfe
letti világ legremekebb alkotását: az Istenanyát adta nekünk az lsten : 
;királynőne:~. hogy tőle és általa mi is a természetfeletti világ gazdag 
kir.cseit és gazdagságát tudjuk venni. Ö a kegyelmek Anyja. Benne és 

.általa megáldatnak a földnek ivadékai és Évának számkivetett fiai. Mert 

.általa, mint sz. Bonaventura mondja: lsten minden kegyelmeit akarja 

reánk pazarolni. Amint pazarul és tulmenő gazdagsággal árasztja az élet 
áldásait Isten a természetvilágában a május havában, ugy mintegy ta
vaszt, életet, virágzást, gazdagságot akar lsten a lélekbe is önteni a 
Május Királynője által. 

Hogy lett a május Királynője? Az angyal üzenete által : ma-
laszttal teljes és áldott az Azszonyok között. Ez Ö ! Igy lesz min

denki fölött, igy árad belőle a kegyelem, igy lesz összehasonlíthatatlan 
mindenkivel, mert sz. Bonaventura mondja: ami nagyobb nálad a7 az 
lsten, ami kisebb, az minden, ami nem lsten. 

Mily nagy tehát, akit méltán lsten anyjának nevez maga a Szent

írás : azért aki tőled fog születni, Szentnek és az lstenfiának fog hi
vatni. Ha Salamon an}ja fia jobbján ült, mert nálánál na~yobbat or· 
szágában nem ismert és nem akart ismerni. Az Istenfia, ki érettünk em
berré lett, és tőle vett testet, általa lett e föld lakója, Megváltója és 
Királya, édes anyjánál, kit maga választott ki magának az összes te

remtmények között: szintén nálánál nagyobbat az Ö országában, sem 

a földön, sem az égben nem ismer. Azért kiált fel sz. Bernát a lel
kesedés teljes elragadtatásával: nem félek semmitől, mert meghallgat 

engem az én anyám és a mi Urunk Anyja. Fönséges gondolat a má
jus havában is, amikor a természet ünnepel. V ággy il és életgazdag

sággal van tele, hogy az emberi lélekkel is, arnidőn minden vággyal és 
·életakarással van teli, felkiált a természetfeletti életvággyal: nem félek 

semmitől, mert meghallgat engem az én Anyám, és ami Urunk jézus 

Krisztus Anyja. Közös Anyánk van: amint egy testvérünk van: a meg
halt és feltámadott Krisztus, aki meghalt büneinkért és feltámadott a mi 
megigazulásunkért. 
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Milyen gazdag most minden. Erdők lombosodnak, mezók sz~ne

sek és illatosak, az azurkék millió csillagaival ünnepel az esti alkonyat
ban a májusi illatos mező párás ÓLon levegőben, madárdal cseveg. 
trilláz, beszél, 'csacsog és felcsipogja, beénekli az erdők csendes mé
lyét. Minden ének, dal és muzsika. 

Csak az emberi szív maradna csendben ~ l Nem ! Ott is valami 
mámor kel, csak a föld mindezen szé?sége nem tölti be, mert ráijeszt 
a halál gondolata és félelme. A muló tavasz vért fagyaszt ereiben é& 
a hervadó virágon túl valami állandót keres, ami nem pusztul. Ilyen
kor emeli szemét és lelkét a hivő lélek a virágos mezőben az égre, a, 
lankás hegyoldalon a magasságokba ilyen ének fakad az ajkán. Minth8! 
lsten angyala sugná neki: Üdvözlégy malaszttal teljes, Te áldott az 
asszonyok között, T e Isten anyja, akin a rom,lás nem vett erőt soha. 
ki csak tavasz vagy az örök Ige Anyja, az Elet anyja, és minden re-
ménységünk hajnalpirja, Te Május királynéja: Ott fen, hol a bűn 
nem uralkodik és a halál fullánkja megszünt. Hozzád kiált a mi lel
künk, ebből a kis földi paradicsomból, mit az Isten itt felejtett nekünk. 
hogy a másikat el ne feledjük. Áldott vagy T e az Asszonyok között. 
És mig igy imádkozunk, a lelkünk betelik örök tavasszal, lélek vidám
sággal, elszántsággal és reményteljes boldogsággal. M in tha ebben a lé
lekben a halál fullánkja meghalt volna és az élet és feltámadás virra
dalja köszöntené egy új élet, a feltámadás tavaszát. 

Ez a keresztény május: az Isten anyjával; Gyermekkel a karján. 
és az asszony arcán, meiy nem ebből a világból való, hanem malasz
tal teljes és áldott az asszonyok között: kegyelem és báj ömlik el és 
hozzám hajol és sugja a tavasz leheletével, illatával, pacsirta dalával 
és az erdők emlékével : Én vagyok a szép szeretet An:vja, szeressetek 
magasabbat, szebbet és maradandóbbat, a végteleill és az örök tavaszt 

és benne mindent, ami felemel, reményt nyujt, boldogít és örömet ad. 
Szeressélek az Istent és legyen a lelketek magnifikátos, magautalással 
teljes. Én is malaszttalteljes vagyok és azért áldom az Urat. De ti
teket is megáld az Ur, mint engem. 

És mert áldott az Asszonyok között, hozzá menekszünk az egy
ház imájával Sub tuum praeaidium configimus Sancta Dei Genitrix. 
A te oltalmad alá futunk lstennek szent Szülője, könyörgésünket meg. 
ne vesd szükségünk idején. 

Most tavaszban állunk. Minden szép és gazdag, de lesz égetŐ· 

nyár és hamvasztó ősz, nemcsak a természetben, de a magunk hal-
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<lokló életében is: a te oltalmad alá menekülünk lstennek Szent Szü
lője.Meg ne vesd könyörgésünket az Örök Igének anyja. hanem szüksége

inkben hallgass meg. Légy mellettünk a hervadó élet, és küzdelmes verejték 
napjaiban, illint ott álltál az élet tavaszán és nem távozt~l a nagypéal
tek alkonyánál és fogtad fiadat: a feltámadás reggelén. Ilyen a máju
sod és add, hogy a mienk hasonló l~gyen. 

Sok ima szálljon fel a május királynéjához ! kegyelemért, kedé-
lyért, bizalomért, hűségért, kitartásért, békéért, győzelemért, családért 

-és hazáért, hogy a május szelid királynéja, az lsten anyja és a mt 
Anyánk áldást, kegyelmet, békét hozzon a mi földünkre, uj tavaszt a 
sötét homályból és igaz ~avaszt a lelkek számára. 

Mi magunknak pedig: erőt, kitartást, békét és nyugalmat az élet 

zivatarai között, és áldást a munkához és békét a munka eredmé
nyeihez. 

És még zug korülöttem az élet. sikong a vész és a halál: kiált
juk Sz. Bernáttal nem félünk semmitől, mert meghallgat engem az én 
Anyám, és ami Urunk jézus Krisztus Anyja. 

P. Hermann Hermenegild. 

Az egyházközségi közös képviselőtestület 
foglalkozott a Mezögazdasági 
középiskola új elhelyezéséveL 

Az egyházközségi képviselőtestüld gyűlései a Katolikus Akció 
szellemében folytak le. A képviselőtestület, mint katolikus vezérkar el
gondolásaival, döntéseivel a város katolikus érJekeit szolgálja~ 

A március 25-i)elkes hanguialu gyűlésen a többek kölött tár
gyalás alá került Dr. Libisch Károlynak az inditványa. amely
nek megvalósulása katolikus érdek, városi érdek és tartós, nyugodt fej
lődést biztositana a rk. Mezőgazdasági Középiskolának, mely a jeleo.

legi mostoha körülmények közölt is pompás munkát végez és kifogás
talan eredményt mutat fel értéke~ igazgatója és tanárai vezetése alatt. 

Arról van szó az inditványban, hogy forduljon a képviselőtestület a vá
roshoz, hogy az Orczy-kastély egyik részét engedje át az iskola cél
jaira. Ezzel megszűnnék a jelenlegi egészségtelen elhelyezés és meg

oldható lenne a régóta esedékes probléma, egy középiskolás internátus 
katolikus vezetés alatt. 
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Az inditvány nagy tetszésre és lelkes pártfogásra talált. A hozzá 
szólások, melyek Kanyó Imre, Dr. Csengő Nándor részéről hangzot· 
tak el, értékes gondolatokat tartalmaztak és az ügy náluk súlyosszavu 
pártfogókra talált. 

Balázs Piri Lajos, igazgató, akinek az iskE>Ia jóformán mindene, 
érette rengeteget fárad és dolgozik, meghatottan köszönte meg tanár
társai nevében is a pártfogást és az iskola ügye iránt mutatkozó sze
retetet 

A város polgármestere jóindúlattal az ügy mellett van. Mellette 
kell lenni véleménykülönbséSl nélkül a városi egyetemes katolikusság
nak is, mert a megoldás anyagiakon mulik. Államsegély nélkül nem 
lehet ezt a szép tervet megvalósitani. Egy akarat, egy törekvés azon-
ban reméljük sikerre vezet. - 1 -

KULTUR-EST. 
Sok n.ehézség és a mai különös idők kiszámilhatatlan vál

tozása miatt két alkalommal is el kellett halasztanunk A. C. 
Kultur-estünket. Most május 11-ére, vasárnapra tüztük ki új, de 
remélhetőleg már végleges időpontját. A műsorkeret változatla
nul marad. Hunyadi Buzás Endréné előadóművésznő felejthetet
len élményünk lesz minden bizonnyal. Sikerült azonban a szép, 
zenés, dalos müsorhoz egy másik katolikus kiválóságat megnyernünk. 

Nyisztor Zoltán dr. pápai kamarás, pompás köziró, jeles 
pap-politikus. a Nemzeti Ujság zseniálistollu munkatársa, é\ kato
likus intelligencia magasszinvonalú folyóíratának. a Magyar Kul
turának szerkesztője, időszerű katolikus sorskérdésekról fog elő
adást tartani. 

A müsornak ezzel az el5adással bővült változását a fal
ragaszok is fogják jelezni. Gyöngyös katolikus társadalma nem 
maradhat el egyházközségünk kulturestjéről. 

Jótékonyság. 

A Szegénygondozó hivatal zajnélküli azon munkája, mely 
letompítja a szegények nyomorának jaját, korunk idegeket feszitő 

-eseményei közölt is méltánylást viv ki egy-egy gondolkozni tudó 
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ember lelkében. Ezt bizonyitja azon tény, hogy egy magát meg

nevezni nem akaró jó lélek a napokban 65·- peng6t adott át a 

Hivatalnak azon meghatározással, hogy azt a szegények élelme

zésére forditsák. Szép dolog, hogy a mindnyájunkat terheló vi

lágbaj közepette az elesettekre is gondol valaki. 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia. 

1. Május hóban minden este 6 órakor május Királynéjának tisz
teletére Oltáriszentség kitételével litánia. -- 2. Első péntek. Előző nap· 
délután 3-6 óráig gyóntatás. Péntek reggel 6 órátol gyóntatás. A 
Menház kápolnájában szentségimádás. - 3. Szombat. Szent Kereszt 
feltalálásának ünnepe. A kálváriabucsu. A körmenet 7 órakor indul 
a kálváriára. -- 4 Első Vasárnap. Délután 3 órakor az Oltáre9ylet 
imaórája. Végzik a 8- ik imaórát. Ma van szent FlóriánnaK, a tüzoltók 
védőszentjének ünnepe. Este 6 órakor májusi ájtatosság. A mátrafüredi 
szűz Mária szobor bucsunapja. A körmenet 7 órakor indúl a bucsusok 
Mátrafüreden 10 órakor hallgatnak szentmisét. - 6 Kedd. Olajbafölt 
szent János ünnepe. Gyöngyöspüspöki bucsu. A körmenet 7 órakor 
indul. - 7. Szerda. A budakeszi fogadalmi · zarándoklatra indúlók 
számára 4 órakor szentmise, utána indulás. A zarándokok 12.-én 
érkeznek vissza. Déletőtt 9 órakor Iiberás gyászmise lesz a proletár
diktatura 2 gyöngyösi áldozatáért - 16. Péntek. Nepomuki szent Já
nos ünnepe. 15-.:.l-ig minden este 7 órakor litánia és ereklyecsókolás. 
a Nepemuki szent János kápolnájában. -- 19-20-21. Keresztjárónapok. 
A körmenet reggel 7 órakor indul. Első nap a Ferencrendi, második 
nap a Szent Urbán, harmadik nap a szent Erzsébet templomba. Kö
nyörögjünk lstenhez áldásos jó esztendőért. - 22. Áldozócsütörtökön. 
Első áldozók a 8 orai szentmise alatt áldoznak. Előző nap délután a 
gyermekek és szüleik számára gyóntatás. Este 6-7 -ig a budapesti euch
harisztikus világkongresszus emlékére szentségimádás. - 21. Szerda. 
Az 1917. ki nagy tüzvész kitörésének évfordúlója. Este 8-9 óráig a 
város összes harangjai intik imára a híveket. - 3,. Szomdat. Pünl.özsd 
vigil iá ja. Szigoru böjt. Reggel 6 órakor keresztkuti szentelés. Este 6-
órakor szentbeszéd és utolsó májusi litánia. 

Szent Ferencrendi plebánia 

Május hó minden napján ájtatosságat tartunk: hétköznap este 7' 
órakor, vasár- és ünnepnap a rendes délutáni litánia idején. -- 2. 
Első péntek. Reggel 6 órakor nagymise Oltáriszentséggel és litániávaL 
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.A jézus Szive Társulat szentmiséje 6 órakor lesz a Szent szív oltár
nál. - 5. Hétfő. Este 6 órakor az Urak Mária Kongregációjának 
gyűlése a ferences zárda oratoriumában. - 1 t. Reggel 6 órakor a 
Rózsafüzér Társulat szentmiséje az élő tago kért. - 19. 20. és 21. 
Keresztjárónapok. Templomunkba hétfőn jön a körmenet a Szent 
Bertalan templomból. - 22 hldozócsütörtök. Reggel 8 órakor járul
nak első szentáldozáshoz a Mária-tanodából 3/48 órakor. - 18. Reg
gel 6 órakor a lll. Rend szentmiséje az élő tagokért Délután a li
·tánia· után havi templomi gyülés. - 19 Reggel 6 órakor a Ill. Rend 
szentmiséje a megholt tagokért a Szent Ferenc oltárnál. 

H l R EK. 
t Herédy László az alsóvárosi 

-egyházközségi képviselötestület tag
ja hosszú betegség után a jobb ha
zába költözött. Emlékét kegyelettel 
·Őrizzük. Az örök világosság fényes
kedjék neki. 

A Katolikus Legényegylet 
ezévi lelkigyakorlatát Földes józsef 
a Központi Legénye~ylet prefektusa 
vezette. A legényegyJeti tagok tes
tületileg fehérvasárnap a 6 Órai szeol
misén járultak a szentáldozáshoz. 
Utána szeretetreggeli volt. 

A Fóegyházi Énekkar és a 
~tolikus Énekkar ugyancsak lelki· 
gyakorlat után Fehérvasárnap a 9 
órai szentmisén járult szentáldozás
hoz. A szentmise alatt mindkét 
pompás énekkar a megszokott múvé
szi szépséggel adott elő e~yházi 

énekeket. A FőPgyházi Énekkar 
azután a tagjait Tűz utcai otthoná
ban vendégü! látta szeretetreggelin. 

Mindazoknak, kik szec-etett jó 
férjem, illetve édesapánk elhunytá
val részvétükkel fájdalmunkban 
·osztoztak, ezúton mondunk hálás 
köszönetet. 

özv. T 6th Jánosné 
és gyermekei 

Akik a Budakeszi, Mária reme
tei és solymári zarándoklatban részt 
akarnak venni, jelentkezzenek a ko
csik megfogadása végett. Ifj Bogdány 
jános búcsúvezetőnéL Petőfi utca 451. 

v á rosunk megbecsült szere
tett rendőrsége is tartott húsvéti 
lelkigyakorlatot. Szép látvány volt, 
amint szentgyónásuk elvégzése után 
nyugalmunk, biztonságunk komoly 
őrei a tisztjeikkel élükön szentáldo
záshoz járultak a Szent Bertalan 
templomban. 

Az als6városi Állami elemi 
iskola lelkes kis szinészgárdája a 
népszerű Koszter Atyának Tündér
királynő csókja c. gyermekszíndarab
ját adta elő. Darvas tanító vezény
lésével gyermekkórus is szerepelt 
igazán értékelt alapos lelkes betaní
tásra valló sikerrel. Az előadás meg
rendezése Csapolczy Elekné tanitó
nő érdeme. 

Az A. C. tanfolyam hölgycso
portjainak sorozatos előadásai közölt 
április 3-án Gács György polgári 
iskolai rajztanár tartott előadást. Az 
előadó mint rajzoló is kiváló és a 
Vigilia-címú katolihas folyóirat ál
landó munkatársa. 
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A M. Kir. Posta tiszti és a).:. 
tisztikar vasárnap reggel a 7 órási 
szentmisében közös szentáldozáshoz 
járult a Ferencrendiek templomában. 
A gyöngyösi posta tisztviselőinek ez 
a minden évben megmutatkozó buz
gósága mély nyomot hagyott a hívek 
lelkében. 

A városi képviselütestület meg
bízta Walder Gyula müegyetemi 
tanárt, hogy Szent Bertalan templo
munk toronysisakjának a tervét ké
szítse el. Régi álma válnék valóra 
Gyöngyös népének, ha ismét régi 
szépségével pompázhatna az a üres 
templom és kimagasló hatalmassá
gával hirdetné a katolicizmus lendü
letét és le nem tiporható erejét. 

Az Emericana gyöngyösi cso
portja ápr. 1.-én gyűlést tartott. 
Előadó volt Duk l ai László, Keresz
ténység és szorializmus témakörbőL 
Május 13-án Wiltner Sándor dr. 
kórházi igazgató főorvos fog előadást 
tartani. Érdeklődéssei várjuk abban 
a tudatban, hogy a köztiszteletben 
álló főorvos-igazgató előadása nyomán 
szellemileg gazdagodunk. Az Eme
ricana nivós előadásai egyre nagyobb 
hallgatósághoz szólnak. 

A F ejérváryné intézetben 
müködő Mária Leányok jubiliumi 
ünnepsége, ami igen nagyszabásúnak 
igérkezik, május 7 -én lesz. 

A Katoliku& Énekkar má
jus 3-án hangversenyt rendez a 
Kioszk naQytermében előreláthatólag 
egy külföldi müvésznőnek Dorila 
Bonewának, a herlini állami Opere
ház tagjának felléptéveL A hangver
seny után az énekkar résztvesz Bu
dapesten az egyházzenei héten, ahová 
meghívást kapott. 

Gyöngyösi Katoli/eus ~udósitó 

A Tudósító mult számában. 
a Szent Erzsébet templom megmen
téséről irt cikk nyomán a templom 
kifestésére Tóth Pálné 5 P-adomá
nyozott Fizesse meg az lsten és. 
nemes cselekedete követőkre találjon. 

Május 4.-én Kriszton Endre 
püspök Úr a Ferencrendi teológusok 
szentelésére városunkba érkezik. 

Guba Pál 80 éves. E hó 
26-án élénk élet uralkodott az Ala
pítványi Közkórház lelkészi házában. 
A kórházi lelkészt, Guba Pál érde
mesült gimnáziumi tanárt keresték 
fel tisztelői, hogy születésének 80-ik 
évforduloján köszöntsék. Guba Pál 

főtisztelendő ur szerény ember, visz
szavouult életet él, egy munkásélet 
érdemeit azenban nem lehet elrejte
ni, az köztudatban él s akik számon
tartották e születésnapot, boldogok 

voltak a tiszteletadás e megnyitváni
tásávaL Lapunk is hozzájárul ezenün

nepléshez és kéri a Jóistent, hogy 
Guba Pál érdemes öregkori nyugal
~át az öröm szálaival szője be. 

A Katolilcus Dolgozó Leány 
Egyesület különböző csoportjai szá
mára V. 19.-től 22-ig este fél 8 
órai kezdettel lelkigyakorlatot tartunk 
a Szent Korona Ház disztermében. 

Szerkesztöi üzenetek. 
P. S. Deák Ferenc utca. Igaza 

van, hogy a magyar Himnusz temp
lomi éneklése alkalmával sokan sür
gősen ~isietnek, , mintha egyáltalán 
nem érdekelné őket a nemzeti imád
ságunk. Inteligens hölgyeknél is ta
pasztalható ez. Pár perc türelmet 
igazán megérdemel a Himnusz. 
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Gyöngyösi Ip. és Gazd. Hitels~. !1 

miat az O. K. H. tagja Gyöacyösöa 

l betéteteket már 1 Pengőtől elfogad 

kölc•inöket ~lönyös feltételek mellett 
nyujt. 

Postacsekk Baakgiró 

Pehely és vatta paplan 
készítését vállalom 

l 
Alapítva : 1884-bfn 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos és 
\'Íaszgyertyakészitő 
Mézsütemény, 
méhviasz. 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

~ 
l 
i 
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Kováts Gyuláné 
paplankészitö meater 
Kossuth Lajos u. 16. 

Mietött kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

meg flzletemet! 
Kaphatók : gyapju és nyul
ször kalapok minden mi

nöaégben_! 
Javitások pontosan és 

szakszerüen készülnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyöngyös, 

Kossuth-u. 10. 

Hungária-nyomda nyomtatása, Gyöngyös. Tulajdonos: Nigrinyi Ferenc 
Bérlő: Czobor Mihály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Bernát Ferenc 

Felelos nyomJa\'ezeto: Czobor Mihály 

'l 
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TAKAREKPENZT AR ·R. T. 

EGER - GYÖH GYÖS l 
FIOKINTÉZETE 

GYÖNGYÖS 
TELEFON: 230. 

Legelőnyösebb feltételek mellett folyósit 
kölcsönöket vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan és olcsón teljesit 
Betéteket könyvecskére és folyószámlára 
elfogad és a legkedvezőbben kamatoztat. 

Fógel Gyula 
óraműves, ékszerész és flát

Telefoa: 
388 

szerész. Eteraa, Alpine, Tellas, 
Wyler órák egyedárusitója. 

Óra és II'Zemüveg külöoleges-
ségA 

•• 
Uvegcsiszolások. 

Szem.iive~ek recept szeriat is. 

Gyöagyösön 
Baai•z-tér 
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