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l( ereszt vagy szik/a ? l 
V"'- .·: !i'~l!f 

Xerxe~, a perzsák hatalmas királya 480 ban Kr,e. eli:n~~ 
Görö ~ország meghódítására. A Márvány-tenger partién :megál!lte 
hogy az ütközeí előtt seregszrmlét tartson. Magas tor-nyol _építte
tett, hogy egyszerre végiglekinthessen egymillióhétszázezer ~~\)e-f 
rén, A torony elkészült. Talpig fegyverben, méltóságteljesen l~p~q .. 
felfelé Xerxes a lépcsőkön. Szemét megtlégedéssel pih.ertteH•.se•, 
reg én s szinte végigméri minden egyes katonáját, bátorságot,; .~1· · 
,_zántságot Antve szivül<be. De mindez néhány pillanatig ; tart 1 

az örömet sugárzó szem ttize ellankad, majd egy könnycsepp 
végkép kioJ•ja, Xerxes, a perzsák királya sir. Tábornokai csodál·! 
kozással tekintenek reá s megkockázl3tjált .a kérdést: t-elség, mit 
Jelentsen ez? A király ; okogv a válaszolja: Sa j ná lom vitézeimet,' 
mert száz év mulva nem látok belőlük egyet sem. 

Igaza vo:t Xerxesnek Egy a sorsunk. J<ezOnkböl is kihull • 
fegyver, kasza, kapa_ k da p~ c:; s a halál csókja elefán'csontfe
hérre fa~yasztja arcunk;it. r~ánk dobj~k a dUbörgö hantokat, fej'! 
fát tíiznek a sirra. S ezztl vége lenne mindennek ! Hát .érdemes 
volt ezért kUzdeni az ifjus~g nehéz éveiben s a férfivállakra venni 
az élet terhét s nyugod·an tUrni a második gyermekkort; az öreg-· 
séget? Oh, hit miért áll kint a temetőben az a megszámlálhatat-.;·· 
lan sok kereszt, inkább szikladarab pecs~telje le örök· álmun.kaSJ.r 

N :!m ! A kereszt felkiáltójel, me ly beleharsogja a szivekbe._:;: 
Hiszem az örnk életet ! E ha• sogó szavak sokak sz ivében ·nem··· 
t:t álnak viss1.hangra. Az önzés kemény kőfalán belül az élvezet
vágy elrabol minden fényt és al anyagiasság sötétségébe borit·· 



t GJinlylai Katoliku Tad6ait6 

mlndent, A hlrv6gy és a diczsOségvé«Y a boldogságat sugározzák. 
de vai6J,ban tátongó Orvény ek ezek, amelynek a szélén 1 a kéj
vigy bOnei burjánoznalr, hogy elrejtsék még az Os vényt. is, amely 
M szabadsig felé vezet. Ezért kiáltjék ég felé a szenvedélytOI 
megvakultak: Ninc t~ OrOk élet! 

Pedig két hatalmas erO: boldogság és tudás vágya, amely 
bennDok tombol1 követelO hangon hirdeti a nagy igazságot. 

Zimankós téli estéken a Ryermeksereg odahuzódik a vigan 
patogó kályha mellé és nagy szemekkel figyeli a na1yanyó me
s~it. Mi sem voltunk kUIOnbek. Borzongott a hátunk. ha elOkerült 
a b~tfejU sérkiny, mosolyogtunk a manókon~ KüiOnOs vágy Olt 
ki arcunkra, ruely fotyton zaklatott: Mi lesz a mese vége, gvö· 
zelem, avagy vesztesle ? S alig hogy megtanultuk a helUvetés 
nagy mesters.ét, tudásvágyunk elOrelOrt s kezünkbe adta a 
tarka-barka m'séskOnyvet. Tudásvágyunk még rombolni is kész 
wott csak azért, hogy meglássutr, mi van a mozdony beiaejében, 
bár mesteraéglnk gyakran sirással végződött. 

A gyermekböl ifju lett, akit már a mesék nem érdekelnek, 
banem 11 élet. A gépmadár, az igazi mozdony szerkezetén pihen 
a Iriviaesi szem, mély érdeklődésPel nézi az Ugyes mesteri fogá
sokat, maga i' próbálkozik, gondolkozik, tépel6dik, kételkedik, 
meggyöz6dik1 épit, rombol, egy szóval keresi az igazságot, a tu
dományi. 

A tudomAny b.irmilyen gyorsasággal halad előre az isme
retlen területeken, mindig marad valami, ami titokzatos fátyollal 
vonja e16tte Irutatásának vágyát s igy tudományszomja kielégithe
tetlen marad. A lélek azonban a rejtély megoldását várja és kö· 
veteli, Iri akar vetkOzni a homályból, hogy világosan lásson, de 
ezt cuk a halhatatlanság adja meg. 

De IDig egy vágy lappang az emberben, a boldogság utáni 
vtgr. Betekintek a gyermekek ragyogó szem~be, azt mondják: ez 
1 boldogúg IUkOre, de aggasztó érzés ajkamra adja a kérdést: 
Meddig lobog az ártatlan csillagszemekben a boldogság tüze ? 
Elmegyek a csaljdi fészekbe - oly gyöny~rüen ragyo~ a bol
dogsig napja - s a holnap, az a kegyetlen bizonyta,an. gyász
lobogót tUzOtt a tUzhely ormáraa A halál mindent magával vitt. 
Szereletet lre~eaek a n~Ryvilágban s amikor jgy érzem, kezemben 
van az Ode, lilatos paros rózsa, lehullatja szirmait, Oh hát csak 
ez leaRe 11 élet ? Fényre árnyék, álomra keserü ébredés, gyö
DJOrre caal6dás, valóaé&.,61 megsemmi&fJI~a? Nem 1 
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Egyszeru fake1 e3zt, gránit siremlék s benne az arany ke· 

reszt némán kiált a lázas, fáradt tullomtwy, a kacajjal azott 
h!yo'os boldogsíig ut-\n. ,.\ küporsó bezárja a szeB1et, hogy ki
nyi~sa egy jobb vila~ban. Eppen ezért becsü.d meg, nemesitad a 
halhatatlanság koszorujával megkoronázott lelkedet, mely , a tul
világ örök, tiszta, zavartalan boldogságára hivatott. 

Szenf józsef és a munka. 
A rnult és a jelen században szerte-szét a világban felhar

sant a munka himnusza. Országok, társadalmi szervezetek dörög
ték mindenfelé : felfedeztük a boldogság, a megváltás titkát .•. 
a munkát. És ebben a mámorban·, amelybe a technika vivmányai 
beleringattak bennOnket, ugy látslott, hogy már a paradicsom felé 
tartunk. Csak tovább kell fejlesztenünk a munkát s okvetlenül 
megkerU i az elveszlett paradicsom. Csupa erő és Onérzet a munka 
embere ! Duzzadó karok és lelkek mindenfelé, azok erötöl, ezek 
reménységtől. E himnuszt zugta minden : a vonatok dübörgése, 
a gyári szirénák bugjsa, a gépek zakatolása, az autók tOlkölése. 
Köd és füst vezetett minl<et nappal, izzó kohók fénnye éjjel, 
akár csak a régi zsidókat a tüz és a ködoszlop. Minket is a ké
mények füst ie s kicsöpó lángja vezetett a reménytelenség pusztáin 
in k .!reszt ül s bizott, hogy elvezet a tejjel. mézzel folyó földre, 
hol mindcnki boldog lesz. Reszketert a föld, reRgett a hegy és 
a természet nyakára tette a gépipar a lábát, büszkén hirdetve: én 
vagyok az ur J Pedig csalódtak. Ez a rnunka nem volf a megváltó, 
ma már tudjuk, hiszen ~ind gyakrabban látjuk a gyárakat meg
állani, a gépeket pihenni, a kohókat kihülni. Látjuk a cs6dOt, 
mindgyakrabban lángolnak fel a szenvedély.ek, egyik t1ztrájk a 
másik után jőn, a munkások jogokat kivánnak, tObb. jogot, min
di~ többet. Ennek a válságnak a jegyében áH az egész· vi~ág. A 
néigy vilá~ csikorog, gépezetének kerekei áttüzesedtfk s végrom
lflssal fenyegetik az emheri társadalmat. Ez a munka nyomorult 
emberi tacsadaimat teremtett. Az erőtől duzzadó ember ver-
szegénnyé, b~teggé vált A bányákból elcsenevészesedett ember 
vánszorgott ki. A modern versenymunka, amely vérből, ve~ObOJ, 
verejték böl préseli ki a pénzt, nem jelenthetett boldogságot 

. m~·gv~ltást. . 
Szent józsef. az ács, nem ezt az eszeveszett, nem ezt· a göz• 

zel, villamossággal magát agyon dolgozó munkát hirdeti, hanem 
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hirdeti az ember méltóságához illO munkát. Csakis ezen az ala
pon boldogulhat a világ s ez mentheti meg a társadalmat. 

Mi az emberi munka értéke? Amennyi az erkölcsis~ge, er· 
kötesi nemessége, annyi az ér1éke, Az embernek mindenftlt er
kölcsi elvek S!erint kell dolgoznia. Ha az ember géppé válik, ha 
csak erőkifejtést vége1, az tönkre fogja őt tenni. Az nem az em·· 
bernek való. A gépember tönkre megy, mert nincs az erkölcsi
ség olaja homlokán, karján. h main, me rt nincs fölkenve emberi 
méltóságu munkássá. A kenetlen gép is összetörik, a kenetlen 
ember is elpusztul. O!ajat a g~ pre, erkölcsöt a munkásnak! Csak 
az erkölcsi értékU munka segithet raj unk. Nekünk dolgoznunk 
kel•, mert az lsten akarja ugy, ahogyan az Isten akarja s a ju
talmat az életfOnntartáson, az esetleges jóléten tul nála kell ke
resnünk. j6zsef, a názáreti sze nt ács, erkölcsi munkát végez. Ke· 
nyérért dolgozik, de ugyanekkor Istent tiszteli nunkájával. Az ő 
munkája erénygyakorlat, emberhez méHó élet. Eppen ezért meg 
is van elégedve munkájaval, pedig szegénysé& kiséri egész éle
lén it. Erényt, s örök érdemet lát munkájában, ezért megbecsili, 
nagyratartja. Vegyak el a munkából az erkOicsi értéket, mit be
csüJjOnk akkot benne? Mivd a munkának ninas más erkölcsi 
jutalma manapság, mint a kenyér, természetellen a kenyér mellé 
sek mindent kiván. Ma minden munkás azért dolgozik, hogy ne 
dzlgozz61f, meat mindenki meggazdagodni kiván, hogy ne kelljen 
dolgoznia. Ez pedig nem ernberhez meltó munka. Igaz, lsten ugy 
rendelte, h:>gy az éJet szükségletei által rá is kényszeritette az em
bert a munkára, de nem akarja, hogy a munka az embert meg
ölje, mérge, étka, rabbilincse legyen, hanem azt akarja, hQgy 
erkelesi értékU cselekvés lEgyen. Eltünt. a munka tisztelelr,mrgbecsU
Iése, szeretete, mert elrabolták erkökfí értékéL Már podig erkölcsi 
érték nélkül minden n.unka céltalan. Kenyeret ugyan adhat, de 
más értéke nem lesz. Amit épit, abból rom lesz, amit szO, abból 
rongy lesz,amit gyUjt abból por lesz. Minek akkor dolgozni?,tal~n 
az élvezetekért? Ez sem megoldás, mert akkor egész életünk 
munkáját olcsón adju)< el. pillanatnyi mámorért. Igy a munka 
szolga-eszközzé válik, mely önmagában semmit rem ér, allativá 
lesz, mely tiszteletet nem ébreszt. 

Szent józsef az emberhez méltó munka megteremtöje, meg
személyesit6je Munkáját. hogy emberbez méltó lrgyen, istenivé 
magasztositja. Minden munkájában lsten akaratját látja, lsten pa
rancsát leljuili, btf n d:cf Oe igét keresi. Minden munkája lsten· 
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szolgálat. Szerette, tisztelte a munkát, mint lsten akaratát és szol
gélatát. Azért kötelességteljesítése nem volt vigasztalan rabszolga 
munka, hanem OrOm és boldogság. 1\' unkája, ha teher is volt, de 
édes teher, melyet az örök jutalom reményében szivesen hordott. 
Az anyagi motivumokat nem zárhatta ·ki ugyan munkájából, hi
szen ember volt, a földOn élt, de nem ezek vollak főirányitói te· 
vékenységének, hanem elsősorban az lsten dtcsösége, az lsten 
parancsának teljesiteni akarása. 

Ha a mai világ Szent József nyomában fog járni s a köte· 
lesiégteljesités terén eléri azt a fönséges magaslatot, melyen a 
názáreti ács állott, akkor a munka valóban meg fogja hozni a 
boldogságet, a megváltást, a szebb jövöt. 

juhász józsef 

Böjti rendelet. 
N agyböjt elején olvasóink segitségére akar u 1k lenni azáltal. 

hogy a Magyarországon érvényben levö böjti rendet ismertetjük. 
Azért is szükséges ezt nekünk m2gtennünk, rnert igen sokan té
v~sen ismerik a böjti rend~t s ezért helytelenül böjtölnek. 

A böjti rendUnk háromféle böjti napot ismer: szigoru,enyhitett 
és megtartóztatási b6jti napokat. 

Szigoru böjti napon ugy böjtölünk: napjában háromszor ét
kezönk, hust és busból készOlt levest nem eszünk s csak egyszer 
lakunk jól. Enyhitett böjti napokon : hust ehetünk, háromszor ét
kezünk s csak egyszer lakunk jól. M~:·gtartóztatási napokon: csak 
a husos étel~ktöl kell ta a tózkodnunk. 

Szigoru böjti napok a következők: hamvazószerda, nagyböjt 
minden péntekje, nagyszombat délig. kántorböjtök péntekje, ka
rácsony, pünkösd, és Nagyboldogasszony elötli nap. (vigilia) 

Enyhitett böjti napok a következők: péntek kivételével a 
a nagybl)jt minden hétköznapja, kantorböjtök szerd~ja és szom
batja, Mindenszentek elötti nap. 

Megtarlózlatási napok: az esztendő minden péntekje, melyre 
nem esik szigoru böjti nap. 

Kántorböjtok (évszaki) a következő napokon vannak. decem
ber 13 (Sze nt Luca), hamvazó 'z er da, pOnkösd és szeptember 14 
(Szent Kereszt felmagasztdlása) u·áni héten, szerda,péntek,szombat. 

Kivételes felmentvényben részesOlnek a tilalom alól: l. Az 
összes hivek, vatahányszor Unnepnap esik megurtóztatási napra. 
2. Egyes kl\zsé~ek, midön bucsunapja vagy ors1ágos vásár meg· 
tartóztatási Délpra esik. a. Egyes SlCm ~·lyek; A.) Minden böjti na-
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pon - kivéve a nagvpénteket,karácsony és pOnkösd vigiliáját- a 
hu~lilalom alol felmentetnek: a.) gyári munkások és bányászok, b.) 
kik a vendéglOkben kénytelenek étkezni, vagy az ételeket vendég
lObOI h> ;at ni, amenyiben böjti eledelt nehezen kapnak. Ll.) 
\1inden bustilalom alól - kivéve a nagypénteket - felmentetnek a 
va su ti vonalakon szolgálatot tevO személyek, b.) mindazoa utasok 
kik vasuti vendéglőben vagy gOzhajón kénytelenek étkezni, c) kik 
egészségük helyreállilása céljából ftirdöhetyen tartózkodnak kisére
tükkel együtt, d) alamizsnából élő szegények és cselédek, ha 
uraik böjti eledelt nem adnak. 

VégÜl megjegyezzük, böjti napokon zsiradék használata meg 
van engedve. Ez a böjli rend 21 évtöl 60 évig kNelezö. Gyerme· 
kek hét évtől·· 21 évig és a 60 éve t meghaladó öregek csak a 
busételtOl való megtartózlatásra köteleztetnek szigoru böjti napokon és 
megtartóztatisi napokon. 

Az alsóvárosi Ferences-plébánia
templom belső megujífása. 

Folytatólagosan közöljük azon jóleikO adakozók neveit, akik 
templomunk megujitására befizették adományaikat: 

Török Kálmán kanonok Eger 150, Winchkler István képvi
selö 100, Nemzeti Hitelbank l 00, Templomi perselyböJ 132, 
Alsóvárosi Egyházi Énekkar 80, Szalay józsef m.k.p.O. biztos 
gyOitöivén 76, 14/111. Zászlóalj tiszti és altiszi kara gyüjlése 55, 
M~gnin Adorján prépost- plébános 50, Andrássy és Vicena 50, 
Herédy László 50, özv. H·1nisz Imréné 50, Kiss Matiid SO. Szent
györgyi Dezső 50, Völgyi jános 50, Szalay Józsefné gyüjtöivén 
íJ7 50, Cserta jános 30, Kunsay Béla 25, Csárdás Mihály 20, 
özv. Kardos Károlyr•é 20, özv. Kecskés Mihál}·né 20, Suri András 
20, özv. Szalay Sándorné 20, Szabó Imre 20, Vasbarosi józsef 20, 
özv, Takáts Józsefné 15, Alsóvárosi sz. István-társulat 10, B ra
nyi j~nos 10, Bakaisz Rezsőné 14, Cserján Károly 10. Csillik 
László, 10, Ca; iba jános 10, Fehér Mik ló~ 10, Fehér Sándor né l O, 
Oold Béla 10, H~vas Pál JO, Kmoschek Elek 10, Király Józsefné 
10, Naey Kovács jános 10. Nagy Sándor 10, vitéz Németh Já· 
nos 10, N N. 10, Ucsovay Imre 10, Pongr~c Györgyné 10, l'etes 
Mihály 10, özv. Ráhel Mihályné 40, Székány Viktor lu, özv. 
Szatmári Jór.sefné 10, ifj. Szalay János 10, Szögyi Ousztávn~ lU, 
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özv. Medveczky Károlyné 10, Székely jános 10, Tölgyesay Lészló 
10, Vámos józsef 10, Weidner ArpAd 10, Antal J~zsef 5, Ozv. 
Buday Józsefné 5, özv. Bachó Lészlőné 5, Borosi József 5, Bar
dóczy SAndorné 5, Czvarek Margit 5, C.,épány józsef 5. Demény 
jános 5, Durnyi Pál 5, Erdélyi JAnos 5, Gábris Lajos 5, Har
mat András 5, Harmann András 5, jesztrebényi Pálné 5, Kiss 
Mihály 5, Kalmár Magda 5, Mészaros julia 5, Mozsár józsef 5, 
Mészáros józsef 5, özv. Molnár Jánosné 5, özv. Nagy Jánosné §, 

N. N. 5, Ö:vös Bözsi 5, Parentézy Jenőné 5, . Rostás Ignác 5, 
Sindor Mária 5, Sebők Sándor 5, Sz vett M~ria 5, Tóth József 5, 
Takáts János 5. Toldi józsef 5, Ozv. Urik Antalné 5, Wirlh jenő 
5. Wurcz Ar1nJ 5, Zavariló Lajoska 5 P. - Az itt kOzölt adomá
nyok Osszege 1794 50 pengő. Mult számunkban közOltUnk 3074. 
pengőt, igy eddig Osszesen befolyt 4868•50 pengő. (Folylatjuk.) 

A nagylelkU adományokért ezuton is hálás kOszönetet mon
dunk. 

Az alábbiakhan a ,;oknak neveit közölj Uk, akik jólélek. kel fel-
ajánlottak bizonyos összeget, melyet azonban havi részletekben 
fizetnek be. 

Dr. Puky Arpád 100; Sike Miklós 100; Szloboda jenO tOO; 
Szlovencsák János 100; özv. Baranyi Istvánné 100; fil&easy 
Gyula 1u0; Huba László 100 Baráth Árpád 60; Ozv. Wlah\lvszky 
Simonné 50, Biró József 50; Dr. Bakó Oszkár 50; Dr. Cserba 
Béla 50; özv. Cllomor Béláné 40; Erdős Tivadar 50; Eperjesi 
józsef 50; Fischer jűz~ef 50; Kanyó Imre 50; Ozv. KQvics K. 
Józsefné 80 P anyagol; Kozmári János 50; N.N. 50; Ozv. Kin 
Ern6né 50; Katona Sándor 50; Ozv. Kozmári Perenené 50; Dr. 
Libisch KHoly 50; özv. Lukács Józsefné 40; Maodics Kirolyné 
50; t\1ajercsik Lajos 40; Nagy DezsO 40; Novák Henrik 60; Paj
kos Lajos 50; Pintér György 50; özv, Riesz Mártonoé 50; Rézs•
fUzér-társulat 150; Reisl Jakah 50; Rusznyák Dezső 50; Sall 
Béla 50; Szab~ Jágó 50; TemesvAry L~szló 50; Wlltner Séndor 
50; Wolf Ottóné 50; Antal József 30; Bárány Géza 20; Bobov-
nic~kv Gyula 20; Dr. Csengő N~ndor 25; Füleki Józsefné 30; 
Dr. fekete S%ndor 15; forgács Alajos 24; Kovát& Oyuta 20; Dr, 
Kiss Kélmán 25; Kornics Antal 30. Kecskés Margit 20; Kosdy Pit 
30; Lipeczky János 20; Dr. Mannó Kálmán 25: Medveczky János 
25; Novolov Alajos 20; Otosz Ernő 25; Schmóling László 20; 
St ill er Kálmán 25; Szabó juh h z józsef: 26& Tóth jános 20: T ótb 
Lészló 30; Tóth józsef 20; Dr, Z'!llenei Vin<;e ·20; Ablaka· J480I 
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Ferenc: 12; Barna jenő 15; Bokros Ferenc 10i Borbándi Kálmán 
Ut;' -Bágyi jános 10; Buday Ferenc 10; Bánka Sándor 10; BUkki 
Matild tO; Brenner-család 10; Bodor Alajos 10; Dr. Czinder Ká
ro.ly 10 P; Dég h y jen ö l O; Deli Alajos tO; özv. Feiszthammel 
And1t4sné 10; Fejes István tO; Fekete Lászlóné 10; Gyulay Tibor 
10; Dr .:.Hornyák Miklós 10; Kollma n n Ödönné 10; Kádár Ger
gely t2; Kocsánd;r István 10; Körmendi Lajos 10; özv. Kiss Jó-
zsefné tO; Libisch jenő 10; Luca jános 15; Merényi Gyula 12; 
Dr. Makranyi Gylila 12; özv. Munkácsy Józsefné 10: Mihályfalvy 
Péter 10; Munkácsi józsef 15; Na~y ff rene 10: Nagyfejeö jánosné 
tO; Rhédey Lajos 10; Rétfalvy Mihály 10; Rigó Sándorné 10; 
Schmóling Sándor tO; vitéz Szendröváry józsef 10; Szabó Gyula 
10; Szenthegyi H. István 10; Vedlik Sándor 10; Wagner jer.óné 
to;. Welansits István 10; Dr, Zabóczky Gyula; 10; (folytatatjuk) 
.(3ót8 P). 

Kérjük szereleltel a jó híveket, hGgy az esedékes havi rész
leteket sziveskedjenek beküldeni, vagy leadni a plébánia
hivatalba. - Abb1n a reményben, hogy még sok jó lélek 
mee fogja mutatni áldozatosságát, érintkezésbe lt'ptünk kiváló 
festömüvészekkel, akik a tervek készítéséhez már hozzá is fogtak . 

. 

. Hírek 
Nagyb«Jjtnek nevezzük azt az időszakot, mely a feltáma

dás ünnepét megelőzi. jézus kinszenvedéséröl emlékezünk meg 
nagyböjtben. Semmi sem inditotta már ősidőklől fogva annyira a 
bOnbánatra az embereket, mint jé2 us keserves szenvedésének át
gondolása.De .keresztény óscink nem elégedtek meg azzal a gondo-
lattal, bogy jézus szenvedett érettünk, ök is akartak bOneikért 
vezekelni s a megváltóval mintegy együtt szenvedni. Azért szigo
ruan bOjtOltek némelyek hetven, mások hatvan, ötven, a legtObben 
jézus példájára negyven napig, Innen van a Hetvened, Hatvanad. 
Ötvenedvasárnap elnevezés. 

Az e~yhaz késöbb a negyvennapi böjtöt tette kötelezővé. 

Nagyböjtben a legelterjedtebb ájtatosság a keresztuti, kivált a pén· 
tek;i napokon. Ahitattal körtiljarjuk jézus szenvedésének 14 állo
mását és ~lmélktdünk róla. A testi böjttel együtt kell tartanunk a 
lelki böjtöt, amellyel rossz hajlamainkat legyőzzü~, a nagyböjti 
predikách>lcon résztvesznnic s lelki2yakorlatokat tartunk. A na~ y
böiti idő viola szinü miseruhája arra intsen, hogy gyakran indit-
suk fel magunkban bOneink feletti bánatot s a kötelezö ilusvéti 

. szent gyónásunkat végezzUk el, 
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A föegyhizi Énekkar febr. 2-án értékes hangversennyel 
leple meg jóbarátait. A közönség előre megérezte, hogy kiváló 
eseményben lesz része, mert zsufolásig megtöltötte a Legényegylet 
nagytermét. Nem csalódtak. A müvésziesen kidolgozott énekszá. 
mok és az Ugye·sen előadott szlnda:abok hatalmas elismerő tap
sot vállottak ki a- köz~nség sürU soraiból. Pátzay jános karnagy 
szorgalmas .nunkája szép eredményt ért el. 

A róm. kat. fiupolgári Szent Imréről nevezett Szivgárdája 
febr. 15-én kedélyes farsangi müsorral kedveskedett az iskola 
növendékeinek. Az ügyes szereplök elismerést érdemelnek. Be
vételüket a pogány missiók céljaira küldték. 

Dicséretet érdemel a Szent Bertalan főtemplom Oltár. 
egylele azért a nagy munkájáért és áldozatáért, amellyel a far
sangi háromnapos szen•ségimádásra az oltár diszitésére a sok 
gyönyörU virá.tot összehozta és kiváió ízléssel leldiszitette az Ur 
jézus trónusát. De dicséret illeti a hivekt:t is, kik állandóan kö
rülvették az Oltáriszentséget, szivü k áhitatos imájával incenzál
ták az Egek Urát, dicséretet, hálát és _kérésüket küldték elébe. 
A szemek tüzének súgara elárulta az iga~i imádság tökéletes 
áhitatát, A szivek titkos imáját végezték az Oltáriszentség elOtt. 
Áhitat, imádság és rajongószeretet illatos virágai nyiltak ki a 
világ Urának dicséretére. Az ilyen imának a hatása nem fog el
maradni, az isteni kegyelem tárházából üdvös · választ" ... kapunk 
viszonzásul. 

A Katolikus Legényegylet évelei ifjusági köz~yUlése 
megválasztotta az 1936. evi tisztikart. l. dékán Lukács Ferenc, 
ll. dékán Hegedlis Iászló, jegyző Bardóczy György, vigalm i el
nök Soós Lajos, könyvtáros jafcsák Pcil é~ Kubányi Mihály, szini 
int~zö Hunlik Imre lett az érvényesen kadott szavazatok mt>g
számlálása után. 

Az alsóvárosi Egyházi Énekkar ft·bruár hó 2- án ugy er
kölcsileg, mint nnyagil3g is kiválóan sik~rlilt mUkedvelöi előadást 

rendezett a Kulturházban. A termet z~uft)lásig megtöltö közönség 
meg-megujuló tapsviharral honorál·~ a kitünő szereplöket. Köz
kivánafra febr. g. én megismételték az elői:idást s a befolyt tiszta 
jövedelmet - 80 pengöt - az aisóvárosi templom megujitási 
k~ltségeire ajánlotta fel az Énekkar. 

Tanitól jubileum. FUieky jó ~sd n ti, szUI. Molnár Mar~ it 
gy .pUsptlki tanitönö febr. ll-én \öltötte: be tanítónői müködésének 

í l 
' 
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25-ik esztendejét. Az iskola a szUIOk és volt tanitvényok bevo
násával febr, 16-án d. u. 4 órakor ünnepélyt rendezett a jubi
láns tiszteletére. Az iskolások üdvözlő éneke nyitotta meg az un. 
nepségek mUsorát, me ly után P. Kováts Raymund hézfönOk· ple
bános kOszöntötte az ünnepeltet az egyházközség nevében, majd 
az egyháli és királyi tanfdügyelőség üdvöziA leiratát olvasta 
fel. Az iskolás gyermekek szindarabot adtak elő és kedves szava
latokical üdvözl\lték szerelett tanítónőjüket A Szent János Temp
lomi Enekkar is hatásosan müködött közre a müsor keretében. A 

szU &k nevében Mádi Ferenc városi képviselő, a volt tanítványok 
nevében Mádi Ferenc és Patőcs jános köszönték meg 25 évi fá
radságos munkáját. Vass József körzeti iskolafeiOgyeJO, alsóvárosi 
áll. el. iskolai igazgató az állami tanitók nevében, Sike Miklós 
igazgató· !cántortanitó pedig, mint munkatársát üdvözölte. Füleky 
Jf>zsefné mély meghatottság~al mondott köszönetet a nem várt 
ünneplésért, mely a nemzeti himnusz éneklésével nyert befejezést. 

Szivgárdaavatás volt február 16·án a gy.püspOki sz. János 
templomban, amikor is P. Návay Rogér szivhez szóló beszéd ki
kiséretében 43 növendéket vett fel sz. Imre hercegről nevezett 
Szivgárdct csapatba. 

A Mária Gyermekek Társulata febr. 16 án nagyszabásu 
hangulatos kul•urdéJután keretében nyujtott keJiemes szórakozést 
a társu 1at barátainak. Az előadásra került komoly és tréfás szá
mok a hallgatósá2 telszését mindenben megnyerték s igy a nagy 
érdeklődés miatt 23· án meg kellett azt ismételni. A tiszta bev~· 

telt a ferences templomfestés c~ljaira ft.~rditják. 

A Karitisz hlllgyek teaestéje - február hé 9 én - meg
lepöen sok vendéget vonzott a Mári-tanoda nagytermébe. Dr. 
Kalmár P. Özséb theol. tanár tartott ez alkalommal közvetlen elO
adást a jövendö nehéz idökröl. Az előadás mély hatással volt a 
ielenlevökre. 

Á Rózsafüzér- társulat zászlajára u ja bban adakoztak: Né· 
meth Isvánné 4; Srbök Pálné 2; Csiba jánosné t; Szifa Ferencné 
50 fillér; Ft!hér Anna 50 fill. ; junghans Ferencné t; 
Pampuk Mihályné 2; Tamasi Csépány jánosné t; T 6th Rózsi 50f; 
Benei Fer c: ne •é 1; Het n nos józsef l; lstvánffy jánosné 1 50; Bar
dóczi Sándorné 1: Zilahi jánosné t·40; - A Szfizanya áldása 
legyen a jószivU adakozökon ! 
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A központi áll. elemi Iskola Szivgárdájának febr. 2· án 
tartott farsangi tea~élutánja a legnagyobb siker jegyében folyt le. 
A nagyszámu közönséghez jéger Jó2sef hittanár mondott hangu. 
latos és hatásos beszédet. A gyermeksereg pompásan öszzeállitott 
mf1sorral szerepelt. Bájosak voltak a kis csöppségek minden 
egyes számban. Sebestyén L 1jos iskolafelügyelőnek és a tanitó
karnak gyönyörU munkásságához melegen gratulálunk. 

Az alsóvárosi áll. el. iskola ifju~ág~nak Vörös Kereszt 
csoportja febr. 9-én az iskola nagytermében kedves kis elöadást 
tartott A csoport tagjai Ugyesen mutatták be az ÉpitO Angyal-
kák c. gyermekszindarabot. Ugyanezt az előadást febr. 16-án a 
Kat. Kulturházban is előadták a gye• me kek, hogy igy szorgalmas 
munkájulri.<al ök is hozzájárulnak a templomfestéshez. A rendezé
sért a ~iopJrt veLe!ójét Si <laki D!zsö áll. tanitót illeti.az elismerés, 

Hamvazószerdától kezdve mind !ll vas ir és ünnepnap, 
továbbá minden hétköznap az egész nagyböjt folyamán a kál· 
v ária i kápolnában délután 5 órai ke1d' t' el j~zus kins1envedésé· 
nek litániáját végezzük. Az utolsó ájtatosság nagykedd délután
ján lesz. 

Proletirok megváltása eimen az Actio Catholici központja 
48 oldalas fUzetben dolgozta föl a pápák szociális körleveleinek 
tartalmát. A füzet rendkivUli sikert éri et, már háromszázezer pél· 
dán y fogyott el bt!Iöle. A filzet ára 4 fi ll ér, kapható a Katolikus 
Kulturház könyves boltjában is. 

Érsekfőpásztorunk a februári papszenteléssei kapcso 
latban a kt\vetkezö gyöngyösi szülök papfiait helyezte át: Horvath 
Is~vánt Bilkányb 1 lelkészhelyettesnek, Cs:tszti Gyulát Egerbe, Kató 
Ottót F~gyvernekre, Nagy B11lázst I-Ius1nyba káplánnak. 

Galambos Sándor legényegyleli atyamester 200· ik fel· 
léptével adták elö február közepén három ízben a Legényegylet
ben Hazudik a muzsikaszó cimU zen~s szinmü·Je'. Kevés elő-

adásról mondhatunk olyan rlismeröen jó bírálatot, mint er
röl. A darab kt!dvesen szép mcsejél ü;.,!yesen domboritották 
ki a jól kiválasztoll szereplöi<. Sikere.-. játékot, kellemes éneket és 
jó len ét halloltunk. NekUnk nem lehet célunk kOiön· kOiön di
C'i~rnU~l~ a~ \!~~~~:; s~:!rep!1((:!t, arn !;y diC:i~r.!iet hltározotlan _meg
ér Je.nlik, ez a társ :ad :tim i l ap ok kö~ele:;sé~e. Mi csak álialános-
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ságban mondhatunk bírálatot, mely részünkrOt nagyon is ked
vező, Annak is örülünk, hogy a közOnségnek is tetszett a darab, 
sOt annyira tetszett, hogy negyegszeri megismétlését kivánja. 

A Tudósitó jóbaritainak neveit hálás köszönette! közOl
jUk le, mivel nagyobb elöfizt:tésükkel lapunk megerősödését elő
segítik. 10 P-t fizetett: dr. Wiltner Sándor. 2 P-öt: özv. Hanisz 
Imréné, Kecskés Margit, Mezei Dezsö, Dózsa Géza, Géczy István 
Szijártó jános, Zsiga Aladár. 1 P 50 f-ért: Reviczky Józsefné. 

Magét megnevezni nem akaró jótevö a Szent Bertalan fö 
templom részére igen értékes oltárszekrény-függönyt és eltárterit6t 
adományozott. Az adomány értéke meghaladja a 200 pengöt. jó
szivének nemességél a!minden ttudó lsten jutalmazza meg. 

Az Emerikána februári J!Yülésén dr. Karompay Károly 
nyiregynázi közkórháli igaz~ató-föorvos tartott előadást. Az or
szágosan ismert elöadó szépszámu közönséget vonzott a Szent
korona-ház disztermében megtartott gyülésre. Arra kérle hallga
tóit, kövessenek ti mindent, hogv szent vallásunk igazságai hó
ditsanak tért at életben, mert válságos életünkben egyedül csak 
ezek az igazsigo~ tudnak b~kés megnyugvást teremteni. A 
szép és lelkes elöad í st a hallgatóság szünni nem akaró tapsa 
köszönte meg. Itt ernlitjük meg, hogy március második keddjén, 
10-én dr. Katona jenö fővárosi uj~ágiró fog emerikánás elő· 

adást tartani a Szentkorona-ház disztermében. 

Rövid hirek 
Dr. Csanády László tb. kanonok. tanítóképezdei igazgató 

az összes gyöngyösi állami és katoliku.; iskolák tanulmányi iskola-
feUJgyelöje, februárb.m megkezdte iskolalátogatásait. - Február 
1 2-én volt az alapítványi kr,zkórház uj szárnyának ünnepélyes 
egyházi megáldása. - A temetőbizottság febr. 17- én tartott gyO
Iésén kíjelölte az uj ingyenes parcellát, mely a régi ingyenes 
parcella mellett van. - Záhonyi Géza hentes mester 25 kg. hust, 
Balogh Sándor gazdaköri eln,jk pedig GO kg. kenyeret adomá
nyozott s1egényeink ré~zére. - A Katolikus Legényegylet febr. 
23-án tortorta ujrendszerU mulats~gát délután 6-tól éjjeli 2 óráig. 
Az uj rendszer nagyszerüt:n bevált. 

Elölizettél-e már a Tudósitóra ? 
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f/ifélefi tájékoztató. 
Szent Bertalan főtemplom. Március hó. 

l Vasárnap. Nagyböjt első vasárnapja. Reggel 6 órakor az 
Oltáregylet offertóriumos mis~je. Délután 3 órakor az elsO nagy
böjti szent beszéd, utána jézus szenvedéséröl szóló litánia. (Ez 
a szentbesz~d és litánia egyébként minden vasárnap délut~n 3 
érakor megismétlődik a na~yböjt alatt). Este 6 órakor a máskor 
szokásos jézus Szive 4jtatosság elmarad. 

4. Szerda. Reggel 6 órakor a SzUz Mária Társulat által 
szolgáltilandó Mátyási jános megholtért Iiberás gyaszmise. 

6. Péntek. A hónap első pénteke. Reggel 6 órakor inekes 
szentmise szentségkitétellel jézus szent Szive tiszteletére. A szo
kásos elsOpénteki gyóntatások 6 órától. 

7. ElsO szombat. Reggel 6 órakor a Rózsafüzér Tán u lat el ö 
tagjaiért énekes szentmise. 

15 Nagyböjt harmadik vasárnapja. Egyuttal nemzeti Onnep 
is. A magyar uemzet társadalmi és politikai felszabé:dilásámsk 
emléknapja. Délelölt 9 órakor ünnepélyes szentmise a hazáért. 
A keresztelések, avatások, temetések, a nagyböjti vasárnapokon az 
ájtatosság után délután 4 órakor lesznek. 

25 Szerda. GyOmölesoltó Boldog asszony ünnepe. Rendes 
ünnepi istenliszteleli rend. 

29. Fekete vasárnap. Régente ilyenkor fekete lepellel vonták 
be az oltáron a feszDieteket. Innen a neve. E napon a feszOlete
ket ma is bevonják lepellel, mert az evangélium az Ü dvöziötnek 
OldOzöi elöl való eire i tözésérOl szól. A feszOletek lepellel letakarva 
maradnak egészen nagypéntekig, a Megváltó halálanak D3pjáig. 
Nálunk a Kálvárián bucsu. 8 órakor indul a körmenet a szent 
Bertalan templomból a Kálváriához, ahol szentbeszéd és ünnepé
lyes szentmise lesz. 

30. Hétfő. Reggel 6 órakor a Szent ft.ntal ~enyerére adakozó 
élőkért énekes szentmise. 

31 Kedd. Reggel 6 órakor a szent Antal kenyerére adako· 
zott megholtakért énekes gyászmise. 

Szent Ferencrendi plebánia. 
t. NagybOjt elsO vasárnapja. Egész nap szentsé~imádár, 

R~ggel 6-tól sz, misék óránkint lesznek. A sz. keresztuti ájtatos
Iéi elmarad. D. u. 3 órakor a Rózsafüzér· társulat imaórája; sorso-
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Jása a következő vasárnap fog megtartatni Este fél 6 órakor Sz 
beszéd, litánia jó idö e~etén körmenet, majd Szentségbetétel. 

E nap tohamán gyüj!és a ferences missiók javára ! 
2. Hétf ö. Este 6 órakor az Urak Mária· kongregációja h il· 

buzgalmi gyülést tart a Kulturházban. 

4-6· 7. sz erd a- péntek-szombat a tavaszi kantorböjt napjai. 
Péntek kivételével a husétel élvezése meg van engedve., de csak 
egyszeri jóllakással. Egyébként nagyböjt folyamán ugyanez a böjti 
elöirás. Vasá1 na p soha sincs böjt ! 

6. Elsöpéntek. Reggel 6 órakor nagymise Oltáriszentség .. 
gel, Jézus sz. Szive Jitáma a felaiánló imával. A Jézus Szive-tár
sulat sz. miséje 6 órakor a Szent-sziv olláránál. D. u. 3 órakor 
nagyböjti sz. elmélkedés az Ur jézus kinszenvedéséröl, utána 
litánia. 

8. Vasárnap. Reggel 6 órakor a RózsafUzér- társu:at élő tag
jaiért sz. mise. D. u. 1 óral<or sz. keresztuti ájtatosság, litánia. 
Utánna Rózsafíizér Társulat sorsolása. 

9. Hélfö, Reggel 6 órakor a Rózsafuzér Társulat megholt 
tagjaiért sz. mise a Fájdalmas Szüz oltáránáL 

13. P~ntek. D. u. 3 órakor nagyböjti sz. beszéd, litánia, 

tS. Vasárnap. Re~gel 6 órakor a ferences lll, Rend sz miséje 
az élö tagokér t. D. u. l órakor keresztuti <1jtatosscig, litánia, majd 
a fernnces lll. Rend h3vi gyUiése. A mai nemzeti ünnepre való 
tekintettel 9 órakor ünnl·pi nagymisét végzUnk hazánk sorsának 
jobbrafordu lásáért. 

16. Hétfö. Reggel 6 órakor sz. mise a ferences m. Rend 
megholtjaiért sz. Ferenc oltáránál. 

17 Kedd. Reggel fél 7 órakor alapítványi gyászmise lesz 
Oáll jozefa lelkiüdvéért. 

19. CsUtörtök. Reggel 6 órakor Unnepélyes nagymise lesz sz. 
József tiszte~etére litaniávaL 

20. Pént~k. D u. 3 órakor S7, beszéd, litánia. 
22 Va-arnóp. D. u. l órakor S7, kensztu:i ájlatosság litá

niával. 
25. Szerda. G) Um ölesoltó B A. Onn~pén az istentiszteleteket 

a szokott rendben tartjuk. D u 3 órakor litánia. Sz. keresztuti áj
tatosság elmarad. 

27. P~ntek. D u. 3 órakor nag~·böjti elmélkedés. litánia. 
23. "lzorn!Ht K ipisltránói sz. p nos, Faences Rendtartomá

n)· unk égi panfogój::lnak ünnrpe, melyet mindig kellő áhitattal Un-
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nepeiOnk rendházunkban. ~ppen ezért reggel 6 órakor ünnepélyes 
nagymise lesz ferences theologusaink énekkarának kOzremUködé
sével. 

29. fekete Vasárnap. Szokott rend D. u. 1 órakor keresztut 
litániival. 

NB! Minden kedden reggel 6 órakor sz. Aatal ájtatosság! 
~elhívás! A nagyböjti sz idO - lévén a komoly magábaszállás 

ideje - legmegfelelöbb a lelki megujulásra. Ennek elösegjtésére 
azoigálnak a sz. lelkigyakorlatok, melyeket ezidén is megtartunk. 
A nc5k részére márc. 13. ápr 1. és 2 án esténkint fél 7 órakor 
lesznek kUiön elmélkedések. Fájdalmas pénteken reggel 6 órakor 
kOzOs s~ áldo~ással fejezödnek be ;t lelki megujulás napjai, me
lyekre aninden igaz kath. családanyát 18 éven felüli nOt szerelette 
hivunk és várunk. A férfiak lelkigyakorlata nagyhét három eh ö es
téjén lesz, melyrOI a jOvö számban szólunk. 

A GyOngyOspüspOki sz. jános templomban. 
1. A1. alsóvArosi plébánia templomban tartandó Szentségirná

dás miatt csak reggel 7 órakor les' sz mise. 
8·15·22-iki vasárnapokon és 25-én GyOmölesoltó B. A. ün

nepén d. t. 9 orakor sz. beszéd, majd nagymise. 
29 Feketevasbnap. A Kálvária bucsura való tekinteltel 7 

órakor sz. beszéd, majd nagymise. 
Minden szombaton d.u. 3 órakor litánia jé2 us szenvedéséröl 

OyUmOiosoltó B.A. vigiliáján és ünnepén lorettói litánia. 
A vasárnap délutáni litániák a sz. Bt!rtalan templomban tar

andó na1yböjti sz, beszédek miatt elmaradnak. 

O zeneleJi: 
Ujból tisztelettel kérjUk elöfizeti\inket. sziveskedjenek az elő

fizetési dijat a Szent iertalan pl e bá nia hivatalába behozni. Ezt 
az áldozatot azért kérjüK, mivel pénzbeszedő alka'mazása nehOnk 
20 százalékos terhet jelent, amit a csekély előfizetési dij nem bir 
el. Lapunkat az elOfizetésekbOI tarliuk fenn, ami az előfizetök ér· 
deme. Aki kérésUnket április elsejéia- nem teljt>tdti, ahhoz pénz
beszedől kUidUnk és az O 20 százalékos jutalékát is kényteleneJ\ 
leszlink kérni. · K • .J. és S. J. Hely ben. Sz i ves figyelmeztetésü
ket kOszonettel vettük. T. A. Helyben. A nagybOjti tánctilalom 
busvélnapjáig bezárólag tart. 
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A Szenf Bertalan Egyházközség 
anyagi ügyei. 

Egyházközségünk képviselötestülete . legutóbb·.; megtartott 
kö:gyülésén letárgyalta és elfogadta az 1935. évi s:ámadáso· 
kat, valamint az egyházközség vagyon és pén:tárállását. Nem 
lesz érdektelen tehát, ha számadásunk egy nehány adatát itt c 
helyen is lcközöljük, annál inkább,· mcrt ezen keresztül lehet 
megítélni, hogy helyes irán y ban folyt- e gazdálkodásunk az 
elmult év folyamán. Jövőre nézve köszönettel veszünk miaden 
ttrgyilagos jó&karatu tanácsot, mely a jelen hiányosságait lenae 
hivatva Jdküszöbölni és pótolni. 

Az elmult év ·a tataro:ások és beruházások ·esztendeje volt. 
Ez Játszik ki a s:amadásunkból. Az épület, mely jó nehány esz
tenelóD keresztül eladó volt, s közel másfél évig állott árverés 
alatt, czekböl folyJlag meglehetösen elhanyagolt küfsö és belsO 
állapotbaD vo1t az átvétel alkalmával. Januártól majdnem meg
szakitás nélkül decemberig folyton tataroztattunk. Kifizettünk e 
eimen 4,289 Pengó 70 fillért. Tdtük ezt azért, mert részbeo 
egyházközs~ünknek elengedhetetlen szüksége volt a helyiségekre, 
másrészt pedig· a minisztcri rendelet olyan adókedvezményeket 
biztositott a tatarozásokra, melyekct uámitáson kivül hagynunk 
nem volt szabad 

A négy terem belső berende:ésére, bebutoro:ására 1.022 
Pengő 41 fillért fordítottunk. Hogy ez nem kárbaveszett kiad~ts, 
azt mindenki. ki termeinke.t látta megálJapithatja. 

Adó cim~n bdizcttünk 4.306 Pengö 94 fillért. Ebben a 
sz1mban benne foglaltatik az '934 tv két uto'só hónapjára esö 
adó is. Kamatok eimén kifizettünk összesen 2.156 Pengö 43 fil
Iért. Ez a tétel a jövőben lényegcaen csökkeni fog, mível tartolá
sunk föössz ge ma 21.000 Pengót tes~ ki és csak ezen öss1eg 
kamata terhel a folyó évben. Itidékre kifizettünk az eJmu't év
ben 200 Pengöt ennél a tételnél ug·{anis részfizetési kedvezményt 
élvezünk A részle·eket pontosan betartottuk. Nagy 6ss1eget 
emésztettek fd azon kisebb kiadásaink is. melyek a vétellel 
kapcsolatos1n merültek fel, s melyek a jövt·ben clesntk. 

Bevétc'cink s7ámbe!i alaku ása a következő volt, Befolyt 
készpénzben a•.1ományok eimén 20 348 Pengő 80 fillér. Házbé
rekb51 ll 048 Pengő l 9 fillér (ebben benfoglaltatik a: 1934 év 
két utolsó hónapjának bérjövecfelme is] A termek bebutoro%ása 
részbeni megtéritése (szék adományctk b "'l) 415 Pengöt vételeztünk 
~.c. Készpénz kész:etünk az év végén 308 Pengő 90 fillér volt. 
Oss:es bevételünk 41 962 Pengő 93 fillért, mig kiadásunk 41654 
Pengö 03 fillért •ett ki. 

Számadásainkat jóváhagyás végett a fötis~telendö egri Egy· 
há:megyei Hatósághoz terjesztettük fel. P. L. 
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1 . G •· ... B • t' 12 1ll yoagyos,w aaasz- e: • !l 

'l 
l Ajánlja : elsőrendB zseb, faU, asztali 

és ébresztő óráit. A világhirll svájci 

! 
! 

"TELLUS" órák gyöngyösi egyedárusitója. A leg- ! 
modernebb szerszámgépekkel felszerelt javitómD- i 
hely. Prlciz munka. ! 

; 1 Arany gyürllk, fillbevalók, arany keresztek. - i 
.ii Arany kereszt valódi gyémántkövekkel már 10·
: P-töl kapható. Valódi ezüst áru.k, tálcák, 
! virág vázák, Iikőrös é~ dohányzó készletek stb. 
!~1 Mindenne1nü optikai áruk. Szemüvegek, cs.lptet6k, 
il üveg kütön legességek, hömérök, lázmérökp must-
il :::--:::::-_:==-:-:::~-:~::==:-=~:.::: és borfokolők stb. ----------- - !! 

~~r~sse fel üzlet:,~t _ -~zalo_mmal l! 1 

l ' 

l! 
l i 

' ' l: 
l l 

l l 
l: 
:i 
ti! 

:l! 

-·· --------------------

lielött bntort tásirol 
keresNe fel gazdagon 
fels1.erelt rakraramat l 
Temetkt-zési ~- élilalatom 
minden ig~ny~ kielégit. ll 

l! SmóliDB László 
'l' ili a:itzta1os mester, 
~~'i butorrakt.:lra és 
1 l !emerk~z~~l v:ii'aia•ét 

l: l! 

lill 
illi l,, 

1111 

Gyöngyös, Kessnth-u. 13. 
TELEFONSZAM: 330. 

Alapitaton : 1867. 

l 

Akar Ön 
olcsón vásárolni? 

Akar On 
pénzéért ió árut kapni? 

Akar Ön 
megbizható helyen elö1.ékeny 
kiszolgálásban részesülni ? 
Mindezt me2találhatja a 

gyöngyösi Hangyában 
A 
HANGYA 
árui megbizhatók, 
naponta frissen ~rkeznek. 

Rendes havi yásárlóknak ked
vezményt ad. 

S1.ives érdeklődésére a Han~ya 
irodáj~ban felvilágosilást nyujtunk 

az hzaz§ató&il 
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angol-, ari-. és papi szab6 
Han isz-tér 5. sz. 

•:. 
l • ~ 

l'' ... 
l'' ... .. :·· 

.,. 
'' '' l. 

l·' .. : 
l. ,,. 
l l 

KESZIT 
nlinden e szakmába vá
gó n1unkát: reverendát, 
cimádát, cingulust é~ 
quadrátust, elsörendü ki
vitelben, teljes szavatos
ság és mérsékelt árak 
rrellett. 

" iililll~-11!!1!.~. -·-· j!i_~ ___ lj! ___ ... ·!Íj~!~--·~-~----· ~-~~-~---:~-~-~ .. -~--~-~--~--_-:_ .... - ~- = ---~~~ ~---- .. --

Pellájú Foglájás 

-- . ._... _ __,..,,,_ 

laBaeazii• ••Kbetegeclé•aél. 

-------·-· ---------~- - -------·-


	HU_b1_FM3-8326_00157_2R
	HU_b1_FM3-8326_00158_1L
	HU_b1_FM3-8326_00158_2R
	HU_b1_FM3-8326_00159_1L
	HU_b1_FM3-8326_00159_2R
	HU_b1_FM3-8326_00160_1L
	HU_b1_FM3-8326_00160_2R
	HU_b1_FM3-8326_00161_1L
	HU_b1_FM3-8326_00161_2R
	HU_b1_FM3-8326_00162_1L
	HU_b1_FM3-8326_00162_2R
	HU_b1_FM3-8326_00163_1L
	HU_b1_FM3-8326_00163_2R
	HU_b1_FM3-8326_00164_1L
	HU_b1_FM3-8326_00164_2R
	HU_b1_FM3-8326_00165_1L
	HU_b1_FM3-8326_00165_2R
	HU_b1_FM3-8326_00166_1L
	HU_b1_FM3-8326_00166_2R
	HU_b1_FM3-8326_00167_1L

