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GYÖNGYÖSI 

KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
"'V. ÉVF OL Y AM. 2. SZÁM. GyönvöJ, 1942. február hó. 

"lsten nevét ne káro"mold l" 

» Káromkodni épugy szokott, csupán megszokásból, sokszor min
den indulati háttér nélkül, mint a többi keleti parasztnép. Legfeljebbp 
hogy éppen pogány voltának megfelelőleg, inkább az Istent szidja, 
mint a szülöket, testvéreket. A szlávok, a románok az anyjukat szidják 
lépten-nyomon egymásnak; az olaszok a Madonnát, a magyarok az Is
tent! Itt a legnagyobb sértés, ha valakinek az anyjáról rosszat szólnak9 

vagy szidják, mig az istenkáromlás szinte tréfaszámba me gy.« Egyik 
néprajzi irónk e szellemes megállapitása·· hűen jellemzi magyar népünk 
féktelen káromkodó szokását. Sokszor bizony városunk népe is szinte 
sportot űz belöle és különös virlust talál abban, hogy minél pogányab
bul káromolja az Istent. Ennek következménye, hogy az ártatlan gye
reksereg szájára is átszáll ez az átkos szokás, akik sietnek eltanulo i 
a módját. 

Nagyon is szükséges és időszerű volt tehát, hogy az Actio Cat
holica országos munkaprogrammként tűzte ki a káromkodás elleni küz
delmet. Legfőbb ideje, hogy okos neveléssel és megfelelő eszközzel 
csökkentsük és lassan kineveljük a káromkodás szokását a magyar népből. 

jószágtartó ember nem lehet meg káromkodás nélkül ! - vé
dekezett egyszer előttem egy ilyen káromkodó ember. 

···- Me~ lehet az bizony ! --- bizonyitottam előtte és elmondot
tam neki két való esetet. Egyik ez volt: anyai nagyapám nagyobb bir
tokon gazdálkodott és így népes cselédségnek parancsolt, jószágai pe
dig híresek voltak a környéken. Az ö birtokán tilos volt a káromko
dás: szigorúan büntetett minden cselédet, aki a "kutyateremtettén « ki
vül valami súlyosabb kifakadásra vetemedett ; Szent György-napon cse
lédszenődtetésnél első feltétel volt, h\)gy káromkodni nem szabad ! -
A másik eset: utóbbi években a Dunántul egyik színmagyar községé
gében nyaraltam, mely büszke volt rá, hogy eredeti Árpád-kori tele
pülés. Tiszta katolikus a falu, meg a szomszéd falvak is és mélyen 
vallásos, ahogy ez Dunántúlra általában jellemző. Gazdálkodó és jó
szágtartó emberek ezek is, mint a többi magyar. Több hónapig éltem 
köztük, de legnagyobb felindultságukban sem hallottam tőlük egy ká-
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romkodást sem. Mikor e tekintetben megkérdeztem egyik gazdát, öntu

-datosan azt felelte: 
- Kérem, mi katolikusok vagyunk és különben is a káromko-

-dásra semmi szükség l 
Mi ebből tehát a tanulság ? 
Első - de nem. a legfontosabb, hogy a káromkodásra még a ló

tartó embernek sincs szüksége, mint ahogy senkinek sincs rá szüksége. 
A magyar embernél az olyan könnyen kirobbanó indulatot sok olyan 
szó használatával is le lehet vezetni, aminek a kimondásához talán még 
több » swung « kell, mint a káromkodáshoz. A jószág pedig csak a 
hang erejére figyel, a szavak értelmét -úgy sem foghatja fel, igy olyan 

mindegy, hogy mit mondunk. 
Le(!fontosabb ok a káromkodás kiirtására, hogy a káromkodás a 

legvakmeröbb támadás, lázongás a Mindenható Atyával, a felettünk 

trónoló lstennel szemben. A rvai ember jól tudja, hogy milyen szigorú 
büntetéssel büntetik a magyar törvények a nemzet és a társadalmi rend 
ellen való legkisebb izgatást: hasonlóan kemény büntetés vár uz állam
fő, a kormány és a magyar faj meggyalázóira. Ittas fővel tett könnyel

mű kijelentés elég ahhoz, hogy több évi börtönt üljön a vétkes. Kü
lön törvények védik a kisebbségek és a baráti nemzetek becsületét is. 

Igazán csak a liberális idők bűne lehet az oka, hogy éppen lsten ká
romlása képez csupán kihágást a magyar büntetőtörvényekben. Pedig ha 

fontos a nemzet, az államfő, a faj és a nemzeti kisebbség becsületének 
védelme, mennyivel fontosabb az lsten nevének az emberhez méhó vé
delme! 

Mit tegyünk ? 
l. Járjunk e;lől ma~unk jó példával és mutassuk meg, hogy a leg

feszültebb légkörben is el lehet kerülni a káromlcodást. 

ll. Neveljük reá magyar népünket, hogy a jószágot ártalmatlaa 
szavak kellő hangsúlyozásával is éppugy rendben lehet tartani és el 
lehet igazitani, mint esztelen káromkodással. 

lll. Környezetünkben és jelenlétünkben ne tűrjünk meg károm
kodást. Ha ilyesmi történik környezetünkben, erélyesen utasítsuk rendre 
a káromkodót és alkalmazottainknál követeljük meg, hogy a káromko
dástól feltétlenül tartózkodjanak. 

IV. A botrányos káromkodókat adjuk át a rendőrnek vagy a csea
dőrnek, hogy elnyerje méltó büntetését. 

V. A magyar katolikus társadalom hasson oda, hogy a magyar 
törvényhozás új törvénnyel méltó büntetéssel sujtsa a káromkodókat. 

. Meglátjuk, ahogy szűnik a káromkodás, annál jobban fog sze
·retm bennünket az lsten. 

(m. gy.) 
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T an í tó bácsi, fázom ! 

Hideg, havas téli reggel történt. Áldozásra szólt a csenglS. Osz-· 
tályom ott térdelt fejethajtva. Áhitatosan várta, hogy az Ur jézus. 
kenyérszínben megjelenjen közöttünk és lelki eledele lehessen az Öt 
áhitozóknak. Foszladozó kabátjukat azorosabbra hozva, kopott nadrágju
kat igyekeztek térdük alá húzni, hogy a sütlS hideg hatását ellensú
lyozzák. DiderglS ajkak összeverlSdve mormolják imádságukat. Egy 
pillanatra az ember megszálai bennem: Állitad fel öket, nézd, hogy 
fáznak. A másik pillanatban az Ur testére tapad tekintet !m, ki sokkal 
többet szenvedett és nagyobb áldozatot hozott és ki most is itt jár köz
tünk télen, hóban, fagyban, hogy erlSsítsen, bátorítson, kitartásra buz
dítson bennünket. - Nem, nem lehet állva nézni, önkéntelenül tér
delni kell ellStte. -

Halk szipogás üti meg fülem. Lehajolok az egyik kis tanítvá· 
nyomhoz, ki könnyes arcát felém fordítja és reszketve suttogja: "Tani· 
tó bácsi, nagyon fázoml" Megsimogatarn a szepeglS gyermek arcát és vi
gasztaló bátorító szavakat mondok neki: "Imádkozzál most nagyon, kis
fiam, kérd az itt levő jézuskát, hogy vigyázzon édesapádra ott künn a 
nagy orosz síkságon!" Istenem, hogy is állanánk fel azelőtt, akitéSI kü
lönösen most anpyit kell kérnünk! Egy cipőt, egy jó nadrágol, egy 
melegebb kabátot, de mindenek előtt az édesapát, a testvért visszakérni 
abból a nagy, véres zivatarbóL A békét, hogy jusson elég kenyér, ne 
kelljen éhesen végigülni az órákat. Mennyi minden kellene! LegellSbb 
is eltünteloi azokat a hulló könnyeket, amelyeket a háború sajtol ki a 
szemek ből! V ég ül kérni kellene, hogy ne csak mondják magukat az 
emberek keresztényeknek, hanem azok is legyenek ... A felnéSttek is ne 
szégyeljenek letérdeini a kis csengő figyelmeztető szavára, amikor köz
tünk jársz T e, aki ezt mind megadhatod nekünk! 

Mig ezek a gondolatok cikkáznak át az agyamon, a gyermekeim· 
meg megmozdúlnak. A cipőjükkel behozott hó felolvadt és folyik be a 
gyenge nadFágocskák és harisnyák alá. Szinte parancsszóra reszketnek. 
Jaj, ha valamelyik megbetegszik! Szinte látom az édesanyák könnytől 
ázott arcát amint virraszt a láztól égő kis gyermek felett. Ne, csak ezt nel 

Segítsünk a mi legdrágább kincsünkön, a gyermekeinken! T udom, 
Gyöngyös már sok szép és nemes cselekedetet vitt véghez, amikor 
összefogott, amikor a szivére hallgatott. Meg vagyok gylSzlSdve, hogy 
egyetlen egy felnőtt sem fog t"lzárkózni attól, hogy segítsen, ha a gyer
mekról van szó. Egy embernek a mai időkben sok volna, ha egymaga 
vállain' a se~ítséget, hogy legyen valami a gyermekek lába alatt a 
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templomban, hogy ne kelljen a nagy hidegben a puszta kövön állani 
és térdelni kicsinyeinknek. Azonban, ha. mindenki csak eay kis ösz
szeggel siet segitségünkre, nem fognak dideregve, fázva állani, térdelni 
a gyermekek az előtt az Úr előtt. ki azt mondta: "Engedjétek hoz
zám a kisdedeket!" , 

Edesanyák, édesapák, hozzátok fordulok, óvjátok meg adomá-
nyaitokkal gyermekeitek egészségéti 

Smolenslcy Géza 
*Aki ezen nemes célra, hogy kövön térdelő gyermekeink lábai alá 

·valami védelmet tegyünk, adakozni kiván, adományát a felső plebánia 
hiva!alba~legyen szives eljuttatni. 

Megnyílt a Szentkorona Ház Könyvtára. 
(~~-

Többször adtunk már hírt a könyvtár létesitésének terveiről és az 
előkészületekről. Most végre már azt közölhetjük, hogy a könyvtár, minl 
a Szentkorona .Ház Könyvtára megkezdi müködését és az olvasókö
zönség szolgálatába áll. A könyvtár új és modern müveket, a magyar 
és külföldi regényirodalom gondosan kiválo~atott, legkiválóbb, legérde
kesebb és legjobb müveit, egyenlőre kb. 500 kötetben ilL.példányban tar
talmazza. 

A regények mellé beszereztük a m!lgyarsá~ismeret és családi ne
velés legkiválóbb müveit is. Természetesen a könyvtár állandóan széle
sedik és gyarapodni fog. 

Február 1-én nyilik a Szentkorona Ház Könyvtára és ettől a 
naptól kezd ve hetenként hétfőn és csütörtökön d. u. 4-7 ó rá i g lesz· 
nek könyvtárórák. Az induláskor, február 3 .. tól 12.-ig mindennap d. u. 
4-7 -ig a könyvtár nyitva lesz, hogy a tagok minél előbb beíratkoz
hassanak. 

A kölcsöndij havi 1 P, mely félévre előre fizetendő. A beirat
kozásnál egyszersmindenkorra l P. beíralási dijat kell fizetni. 

Előzete;;en jelentkezni lehet a Bokréta könyvkereskedésben és a 
Szent Bertalan plébánia hivatalban. Mivel a Könyvtár a rendelkezésre 
álló könyvek korlátozott száma miatt legfeljebb csak 150 tagot vehet 
fel e~yenlőre, előzetes jelentkezés kivánatos. 

A Karitászhölgyek januári teáján rendkivüli értékes előadást 
tartott Beneiné Csépány Anna tanárnő urhöl~y. Gondolat gazdagsága, 
stilusszépsége mindenkit megragadott. Mennyi mélylelkü Asllzonyunk 
van -hála Istennek- akiktől tanulhatunk és akiket szivesen hallgatunk. 
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Beszámoló a Dolgozó Leányok 
Boldog Margit csoportjának működéséról. 

5 

A csoport mu'nkája elsősorban csöndben, a gyűlések keretében 
folyik, melynek célja a katolikus és magyar anyák nevelése az Iparos
társadalom számára. Mégis olykor a nagy nyilvánosságnak is betekin
tést engednek ebbe a munkába. Igy tették ezt most is a karácsonyi 
tombolával egybekötött műsoros estén és a január 18.-i kulturdélutánon. 

A tombolaestet nagysikerű műsor előzte meg. Hálával gondolunk 
a szülők segítségére, a főnökök megértő támogatására, mellyel közre
müködtek a siker érdekében és főkép dicséretet érdemel a leányok ön
feláldozó, fáradhatatlan munkája. Nem sajnálva szabad idejüket mosolygó 
jókedvvel tettek meg mindent, hogy képességük és fiatal leánylelkük 
legjavát adják. A hosszú műsor megrendezése Kolár Erzsébet, vezető
testvér kitartó energiájának, kemény munkájának és reátermettségének 
érdeme. 

A műsor után tombola és tánc következett. A város társadalma 
és főkép az iparos és kereskedőosztály megértö támogatásának köszön
hető, hogy az egyesület 230 pengót tudott a szegény gyermekek felru
házására forditani. Nagyobb ajándékkal járultak a tombola sikeréhez: A 
Kat. Le~ényegylet B2 P., Ring százados 10 P., Simon Andor 10 P. 
Villamosmüvek 2 drb. asztali lámpa. 

Külön ki kell emelnünk az elnöknő, Hegedűs Mária talpraesett, 
beszédét, melyben röviden fejezte ki az egyesület célját: Nem szerepet 
adni, hanem az életet. A műsor sem volt más, mint rövid képek a 
dolgozólány küzdelmes és mégis oly szép életéből. 

Január 1 H.-án az egyesület védőszentjéről, Árpádházi 8. Margit
ról emlékezett meg. Kolár Erzsébet megnyitó beszéde után Róla 
mutattak be hangulatos élőképeket. A Szenf jelentőségél Monostory 
Adorján, prépost plebános méltatta. Legyen ő ma is példaképe a hazát 
szerető, áldozatkész, igazán dolgozó leányszi veknek. A nagysikerű 

Icuhurdélután mély nyomot hagyott hallgatói lelkében. 
Itt emlékezünk meg köszö~tettel Fehér GyuláAéról, egyesületi ma

mánkról, Dr. Porgesz Elemérnéről, Dr. M iltényi Lászlónéról, kik értékes 
gyakorlati előadásaikkal működtek közre leányaink nevelésében. 

-o-

A Katolikus Dolgozó Lányok Boldog Margit csGportja hálás 
köszönetét fejezi ki mi ndazoknak, akik kérő sza vá t megértve ada ko z tak 
a szegények javára rendezett karácsonyi előadás alkalmával. Az adakozást 
itt nyugtázzuk: Ring Nándor, Dr. Bőhm Pál, Guthy Tibor, Makrányi 
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L. hadnagy, Kollmann Ödönné, Hangya szöv., Fehér Gyuláné, Dr. 
Miltényi Lászlóné, Dr. Porgesz Elemérné, Kolár Ferenc, Városi 
villamosmüvek, Szociális Nővérek, Mária Valéria tanintézet, Vámosi 
fodrászüzlet, Petrák szalon, Kováts Zoltánné, Kat. Legényegylet, 
Dr. Cyörkényi László, Adóhivatal, juhász Magda, Baczay Ferenc, Gazdag 
néni, Szloboda jenő, Fischer józsef, Pintér Barnabás, Sugár Lajos, 
Nagy Sándorné, Nagy Ferencné, Simon Andor, Kucsera Béla, jakkelné, 
Balyi kertészet, Kiss Gyuláné, Kóczián trafik, Szal:>ó Gyula borkeres
kedő, Kováts Gyula ipart. elnök. Monostory Adorján, Levente pars.,. 
Bágyi István, Balázsovits üvegkereskedés, Szabó Gyula papirker., Divat
csarnok, Bokréta, Kriszt Lajos, Kisiparosok Szövetkezete, Katona 
Sándor, Tóth Béláné, Borbély Lajos, Koncz Ferenc, Bogdány jános, 
Pampuk Mihály, Horváth Pál. 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia. Február l.Hetvened vasárnap, a hónap 

első vasárnapja. - 2.-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 
l O órakor gyertyaszentelés, utána körmenet égő gyertyával és szent
mise. - 3.-án, kedden, Szent Balázs ünnepén szokásos torokáldás. -
6-án első péntek. Előző délután gyóntatás. Iskolásgyermekeknek 3 órától, 
felnőtteknek 1· ~ 6-tól. Első pénteken a Menház kápolnájában egész 
nap szentségimádás - 15-én farsangvasárnapja. Ma, hétfőn és kedden 
reggeltől kezdve este 6 óráig, triduumos szentségimádás. Mind a három 
napon reggel 7 órakor és este 6 Órakor szentbészéd. Kedden d. u. a 
szentbeszéd 4 órakor lesz, utána a szentségimádást befejező körmenet. 
Az Oltáregylet közös imaórája mind a három napon d. u. 2 -B ig.-
18.-án Hamvazkodás, szigoru bőjt. Nagyböjtben a Kálvárián minden
nap d. u. 5 órakor jézus kínszenvedéséről litánia. A nagyböjti vasár
napok délutánjain 3 órakor a Sz~nt Bertalan templomban nagyböjti 
szentbeszéd és litánia. - Nagyböjt minden hétköznapja enyhitett, péntek 
szigorú böjt. 

Szent Ferencrendi plebánia - 1 D. u. litániával kapcsolatban 
engesztelő ájtatosság a káromkodás ellen.- 2.Gyertyaszentelö B. A. ünne
pe. A 10 órai nagymise keretében ünnepélyes gyertyaszentelés és körme
net. Délután litánia után a RózsafüzérTársulat havi gyűlése.-- :l Szent 
Balázs ünnepe. Torokszentelés lesz minden szentmise után.- fi.Első pén
tek. Gyóntatás előző este 5 órától, reggel pedi~ már ti órától. 7 órakor 
szentsé~es nagymise és· felajánlás jézus Szivének. - H. Délutár. 5 óra
kor a Karitászhölgyek teadélutánia a Kulturházban. -- 15. Litánia 
után a lll. Rendnek havi .. gyűlése. - tH. Hamvazószerda. Reggel B 
órától kezdve hamvazás. Unnepélyes hamuszentelés B órakor lesz, ame
lyen az iskolások is megjelennek. Szigorú böjti nap. - 20. Délután 
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a Órakor első nagyböjti beszéd; ez minden pénteken lesz a nagyböjtben, 
- 22. Egész napon szentségimádás. Délután 2 órakor az Oltáregylet. 
3 órakor a Rózsafüzér Társulat közös imaórája. 6 órakor szentbeszéd és 
iiZentségbetétel. - 23--27-28. Lántorböjti napok, de egyébként is 
nagybőjt minden hétköznapi enyhített, péntek szigorú bőjt. 

Gyöngyös-Püspöki. Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, febr. 
2.-án 1 O órakor gyertyaszentelés, körmenet, nagymise, d. u. litánia. 
3.-án 8 órakor csendes szentmise, torokáldás . 

. . ------ ------- - -~--

Hirek. 
Az Emericana január 3.-i mu

latsága a farsangnak nemcsak egyet
len, de sikerében, szépségében, úri, 
keresztény szin vonalában egyedül
álll táncmulatsága volt. 2{) bájos 
és elegáns megnyitó pár kezdette 
meg a mindvégig hangulatos vigal
mat. Az emerikánás mulatságok hire 
vidéken is igen terjed. -Az Emeri-
cana február 10-i gyűlésén DukJai 
László ,, Vallásosság és hazafiasság« 
eimmel ad elő. • 

Kulturdélutánok a Katolikus 
Legényegyletben. Vasárnapi kul
turdélutánjai közül kettőt nagy~za
básu énekes szinjátékkal kötött egy
be az Egylet. Cserháti Göndör 
Gyöngyvirágos huszárcs:lkó c. ope
rettje került szinre. Zsoldos Katóka, 
Kiss L4szló, Tóth G vu lá 'lé. Kocsis 
Dezső, Lukács Imre, Kalotás Lajos, 
Zsákai Manci, Diósdi Aranka áldoz
ták fel nap-nap után estéi ket, hogy 
a Legényegylet helységében egv 
pár feledhetetlen órát nyujtsanak 
kedves hallgatóinknak nagyszerű 
játékaikkaL A darab Bakó István 
rendező tehetségél dicséri. E helyen 
köszönjük meg Stiller Kálmán gimn. 
tanár és Bitskey Ferenc felsővárosi 
tan i tó kedvességét, kik voltak szive
sek ugyanekkor komol y előadásaikkal 
sulyt adni a kulturdélutánnak. 

Január 4.-én tartotta az Oltár
egylet szokásos évi közgyűlését a 
kozponti állami elemi iskola nagy
termében. Az elnöknői tisztségre 
egyhanguan Dr. Somogyi Istvánnél 
választották meg, társelnöknőnek 
pedig özv. Sebestyén Jánosnét. Mind
kettőjük nevében Dr. Somogyi István
né köszönte meg a személyük iránt 
megnyilvánult bizalmat. Igen lelke
sen beszél még Csépány István 
és Habticsek józsef. 

Egyesilleti beszámoló. Február 
1.-én a Katolikus Legényegylet 
nagytermében a felsővárosi egyesü
letek és társulatok nagyszabásu be
számoló gyűlést rendeznek. A be-
számoló gyűlésen a Főegyházi Ének
kar is szerepel. Minden katolikus le
gyen ott. 

Gyertyaszentelö Boldogasz
szony ünnepén, este 8 ór~i kez
dettel rendezi a Főegyházi Enekkar 
hagyományos műsoros t-stjét a »Ki
oszk«-ban. 

A Hitéleti Kurzus januári 
előadója Dr. László Ákos főiskolai 
tanár, aki a tapasztalati lélektan 
mélységeiből meriti kincseit. Hisz
szük, hogy ezeknek a komoly elő
adásoknak hallgatósága mindég több 
lesz. 



8 

Az alaóvárosi Él6 Rózsafüzér 
Társulat elnökének kérése a társu· 
lat tagjaihoz. A farsangi szentség
imádáson, régi szokáshoz híven részt 
fogunk venni a Szent Bertalan tem
plomban. Mind a három nap egy órát 
4-5-i& fogunk a Szentségi jézus 
imádásának szentelni. Szeretettel fel
kérek minden Rózsafüzér-társulati 
tagot, aki a Szúz Anyát igaz szív
vel szereti, hogy legyen ott ezeken 
az imádási, órákon. Borosi józsef az 
alsóvárosi Elő Rózsafüzértársulat ein. 

Köszönet. Kanyó Imre főbiz
tos urnak és kedves feleségének. A 
nevét a Karitász szegényei hálásan 
emlegetik, mert a január havi tea
délután összes kiadásait ők fedezték 
és igy minden bevétel a szegényeké 
lehetett. Isten fizesse meg nekik, ne
künk pedig adjon sok ilyen nemes 
adakozót. 

Cserkészek. A Kapisztrán cser
készek február l-én tartják szokott 
évi teájukat a K u hurház emeleti ter
mében. Szülőket és akik szeretik a 
cserkészeket, pontosan 6 órára öröm
mel várnak a fiuk. 

A felsővárosi Oltáregylet ez 
évi programmjába iktatta azt, hogy 
a Szent Bertalan templom elavult 
padlóját új cementlapokkal bebur
kolja. Erre a célra Cement-lap je
gyeket bocsát ki 1 pengős árban. 
Kérjük, mozditsák elő jósziv ü ado
mányaikkal olvasóink is a nemes 
ügyet. 

Janesin Ferenc hegedűművész 
és Harasi Gizella zongoramüvésznő 
müködik közre a Katolikus Ének
kar hangvenenyén február 7.-én a 
Kioszkban. 

Gyöngyö& i Katoliku& T udó&itó·-

Házasaigat kötöttek aSzt. Ber
talan templomban jan. hóban .. 
Nagy Géza és Molnár Rozália, Sala
mon András és Hegedüs Anna, Kovács 
jános és Zsiska Erzsébet, Puruczky 
jános és Koncz Mária, Holecz Já
nos és Oravecz julianna, Munkácsi 
józsef és Veszprémi Margit, Mé
száros Elemér és Vereb Margit~ 
Pampuk jános és Hannos Mária. 
- Elpihentek az Urban: T rencsényi 
Mária 81 éves, Tóth jános 75 éves~ 
Botka József 6 7 éves, Bariska J ó
zsef 66 éves, Máhig jános 58 éves, 
Sároly Rozália 74 éves. 

Az Úrban elhúnytak a Fe
rencea plebánián: Krakóczky Ro
zália 43 éves, Völler Imréné sz. 
Hegedüs Erzsébet 53 éves, Mádi 
István l 1/1 hónapos. 

A Nemzeti Hitelintézet a vá
ros szegényeinek egy vagon fát 
adományozott. A nemes és példát
mutaló adomán~rt ezuton mondunk 
köszönetet. 

A Tudósitó nem emelte fel az 
előfizetési dijat. Igen kérjük azon
ban előfizetőinket és jóakaróinkat, 
hogy felülfizetésükkel siessenek se
gítségünkre, hogy az áremelkedésele 
ellenére is tudja szerény kis lapunk 
szolgálni Gyöngyös hitéletének szent 
ügyét. 

A Szentkorona Ház Cecilia 
és olvasószobáját izléses, finom szinre 
csínosan átfestették. A különböző 
egyesületek tagjai örömmel szereztek 
erről tudomást. 

Szentgyörgyi Gyula vármegyei 
népmüvelési titkár, iskolafelügyelő 
januári látogatása alatt örömmel 
állapitotta meg, hogy a F ejérváryné 
és Mária Valéria intézetek iskalái
ban igen értékes oktatói és nevelő i 
munka fol y ik. 



' . 
Gyöngyisi 
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Iparosok és Gazdák .Hitels~öv. 
· •lat ·az O. K. B. ta«J• Gylamisla 

betéteket már 1 Pengőtól elfogad 

kölcsöaöket elöayös leltételek •e;llett 
' nyujt. 

Postacsekk 

Pehely és vatta paplan· 
készítését . vállalom 

-. 

l Alapítva : 1884-ben 
~ 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos és 
viaszgyertyakésziti 
Mézsütemény, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 1 

raktáron. 
Gy&n1y&a, 

Zita királyné u. 6. 

Kováts Gyuláné 
paplankészitö meater 
Kossuth Lajos u 16. -· ' Mielött kalapját beaze-
rezné, jöjjön el éa nézze· 

me1 tlzletemet! . 
Kaphatók : 1:rapju éa nyul
azör kalapok minden mi

nöaécben! · 
Javitáaok pentoaan és 

szakazerOen késztilnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyön1yöa, 

Koaautla-u. 10~ 

Huapria-nyomda nyomtatása, Gyöngyös. Tulajdonos: Nigriayi Fereae 
Bérl6: Czober Mi .. ly. Felelas szerkeszt3 és kia~6: Dr. Beraát Fereae 

Fetel3s ayo•Javezet3: Czobor Mit.ly 
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EGYHAlMEGYEl 

l ' l TAKAREKPENZTAR R. T. 
EGER -G.YÖHGYÖSI 
F.IOKINT~ZETE 

GYÖNGYÖS 
TELEFON: 230. 

Legel6nyösebb feltételek mellett folyósit 
kölesöRöket vállalkozásokat financiroz, át
utalásokat gyorsan · és olcsón teljesit. 
Betéteket könyvecskére és folyószátnlár!l 

· · elfogad és a legk~dvez6bben kamatoztat. 

FÖGEL GYULA 

-
Teleloa: 

3" 88 

6dtmáwes, ·ékszerész és lát
szerész. Eteraa, Alpiae, Tellas, 
Wyler 6rák egyedárasit6ja. • 

Óra és sze•iive~t kiillale&"••· 
sé~rek 

•• 
U vegcsiszolások. 

Szemüvegek recept szeriat is. 

GyöacYösön 
a ...... ,, .. s. 

Uj helyiségben. ,,Gazdakör'' ház. 
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