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KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
XJI. EVFOLYAM. 10. SZÁM Gyöngyös, 1940. okt. hó. 

A csíksomlyói. zarándoklat . 

. ..\ múlt ~zámunkhan, midón a cikket írtuk, a határkérdést 
r··~·ilc.!~zc~hizottság, még Turnu-Severinben tanácskozott a Dunán. 
i\lkc.>i a Tudósít<) rrwgjdent, akkor jött a hír, hogy Mária-Radna 
·:)_r'-rn tht vissza egyenlcjrr.. A cikkben foglaltakat: "l\tlaros vize ne

~-ti~k folvik s dolgozik -- csendcsen f'' fenn tartjuk, a véghezviteit 
t-~~vt"nii)rt' dhalasztjuk. 

J-Ja ~~yenlőre:- oem i~ mehetünk Radnára, elmehetünk a cso-
c' :is~zépségü c~ik~omlyóba, Erdél~·ünk másik nagy bucsújáró
iw!vér~. 

;-\ MÁ \'. az utiköltséget odáig, mintegy 12 P-ben állapitotta, 
r,;f'g. ()Javiss7a való csoportos utazásnál azonban kedvezményt 
kdphatunk, utikoit~égrc tehát kb. 2j pengőt számithatunk. \/ asu~ 

l . . l,,. l , l d lk" "k ' k d h::oK. t;sztvtse ())gazo vannya ren e ezo , termeszetesen e vez~ 

.'.t;nviiknek rw~ufP.!eli5en fizetnék az utidij.at. 
- o 

.-\ l arándoklat idejét legjobban 194'. Szent Péter és Pál 
uancpébcn r111apithatjuk meg. Igy az iskolából mar kiszabadult 
c~~tládtagok is résztvehetnek rajta. 

Nagyváradon kiszállhatnánk s megtekinthetnénk a váro:. ne~ 
.=r:>zde ... sPgeit. Esetleg a két világhires fürdt'it: a Püspök és Félix 
!tinl/;t is m~gnéznPnk. Az esti órákban elindulnánk Kolozsvár felé 

~vönyi)rÍÍ s/Pf' Ki i ályhágt)n kert>sztiil. A vadre~ényes · Körö:, 

·;,·b v. a wmek ~úv panorámák. a legna~yobh élvezetet hizlo:::it-
' . 'l t\ . 

.·-\ menehendek pontosabb ismerete alapján tudjuk majd kö
-.,:ini t::ö\ak. nwnnvi időt tudunk a kincses Kolozsvár megtekinté
~., .. rr~ fordítani. l-la helyreállitják Mezőbánd felé addig a vasuti 
:,~..,lt~ki}ttetést, akkor több időnk lessz. Ha nem, akkor Besztern~tól 
.~.z:~sln~~cni~ autóbusszal kell az utat megtcnnünk. A radnai ha
···.;, •· ,k a lián v~ J.,·· t<") tÍt i~ te) P. van szebbnél·szd>h tájak kal. 
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Szászrégennél elérjük a Marosvölgyét Innen kezdve meré
szen Fölfelé halad a vasuti pálya. A vonatot hátulról io; tolja <:t 

mozdony, olyan meredek a pálya. 1-lamaro:ian megérkezünk 
Gyergyóba, a csiki havasok fenségesen zord vidékére. Balréi a 
legcsodálatosabb hegyalakulatok közül. · mint valami fejedelem 
emelkedik a Nagy Hagymás ezersz-álra széttört. vakitó fehér hegy.· 
tömege, jobbról pedig pazar pompájában ttarül el a Hargii:•1 
2000 m-es vonulata. A mi Kékesünk ott egy jelentéktelen tus 
halmocska lenne csak. 

A völgyben mélyen lent, zöldselyem réten, sürün jövő ki~
lalvak közt már az Olt iparkodik délfelé-. Itt már láthatjuk a 
székely építészet minden jet.legzete~ségét, a galambducos kaput. 
a faházakat s a házak közül kiemelkedő várfallal körüh·t>tt tt-m-

plomokat. 700-800 éves épületek ezek. !\'1adéfalvát, ha d
hagyjuk feltünik Csíkszereda s mögötte a he~:u·olddlon Csiksornl :• o, 
a Székelyek hires bucsujáró helye . 

• 
Ez igazán szenthely. Evszázadokon kere~ztüi 1tt őrizték 

~gyedül Pgész Erdélyben az Oltáriszentséget. Az u. n. , • vallá:i .. 
szabadság hazájáb:1n ··, egyedül itt turték meg a szentmisét. ·-t 

Mária tiszteletet. A protestáns gyülölet nem tiJdta kiölni azon .. 
han a katolikus eszmét a szivekból. c~ik katoliku~ volt ; marolclt 
s marad mindörökké, minden üldözés kötepeUe i~. 

Ott az évszázadok tiszteletében álló ke~ y kép előt~. ha örb
mtink van, kö~zönjük meg a Szent Slűzoek, ha fájda!m:mk kn. 
zöljük vele, megenyhit. 

Ha lsten segit, megköszönjük Neki ott rt/ épségben h<:u J. 

tért apákat. férjeket, testvéreket, hálát adunk Neki a kt nem or.· 
lott m·1gyar vérért. ajándékul felajánljuk neki szivünk buzgó~ágát 

s alázattal kérjük Töfe a mi f.-:. at () -· - Nag~·magyarrn~zágát' 

Erdél\'~. 
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Kellett P.Z nekiink ?* 
irt a: Csávossy Elemér S. J. dr. 

A lapok hozták, hogy a magyar filmművészet legragyog6bb sike, 
rét, a beláthatatlan sokaságú embertömegek által hónapokon át látoga

h~t 1\tagyaronzág minden városában előadott Zilahy-filmet, a ,,Halálos 
~av asz" -t, az olasz cenzurabizottság betiltotta. . 

Méhán. A1. indokolás, rnellyel a Magyar Nemzeti Filmbizottság 
~.é:titkáta, dL Balogh Lás'lló min. osztálytanácsos megmaKyarázza, hogy 

r.: "eltncei filmversenyre miért nevezett be a bizottság az első két helyre 
m~s magyar filmeket a Zilahy-féléknek a mellőzésével, világos és félre 

nem érthető. 

"A Zilahy-film vezető motívuma az öngyilkosság. T udvalevő vi
:.,_ont, hogy az olasz filmcenzura a filmek irányvonalát illetően ügyel 

crra, hogy hasonló motívumok (ilyen például a válás is) ne szerepel

Jenek a vetitésre kerülő filmekben.'' i\1éltán ügyel, mert az olasz nein

•-:t sem meghalni. sem elsorvadni nem akar. A dekadens. öngyilkos

:...í~t !á1.t és őrületet propagáló, hálasságakat szétromboló. nemzehorvasz
t;: ;rodalmi irány, melynek vetülete a filmszínházakban jelenik meg a 

.• ~sznon, nem fakaszt nemzeti életet, hanem valóban "halálos tavasz" 
;,:~z számára, rnert a nemzet erejét tavaszi fakadásában sorvasztja el. 

Zilahy filmje i~a7.án .,halálos .. volt nem egy fakadó magyar élet szá

~):Í!a, lelkil~g. de ~stileg is. Semmiféle mű,·és7.et. technika, poézis nem 

••.Hiia ellensúl~'o7.ni azt a rombolást, amelyet ilyen erkölcsi beállítottságú 
:, ·dalmi és filmtermékek , . .;~hezvisznek a magyar ifjúság lelkében. Sót 

minél na~vobb a destruktív. a rombolóhatás. 

t\ döntésből egy szó hangzik felénk: Jobbat nem tudtatok adni? 
[, a magyar filmgén;ul7.. legkima~aslóbb terméke? Az ola.sz ítélet, azt 

:·nutatja. ho~y minJcn L:iidó-törvény ellené-rc sem tudtunk még kivetközni 

<tb búl a destruktíY szellemiségböl, me ly évti1.edeken át uralkodott irodalmuak
;_.;:n. kulturánkban. Zilahy mega is ezeken a7. emlőkön nevelkedett. s örök 

k:ir, hogy nem hétkolnapi tehetségél epnek a szellemi irányzatnak szel

~!álatáha állitotta. Az az író, akinek célja megmenteni azokat az im

n~üráli;; "pt>rceket a halhatatlanságnak és azétszórni a földön, a hegyeker., 

•· .)o:y1k budfiJJ<'sli napi lap hozla <'ZI a c:ikiH~I: KCizerdE'l(ü vontlth.o:ltist.t 
~r.wtr itüzöljük. ,\ vtHosunkbsn lezflilét film('kröl ezutAn h6ve-hbt>n .irunk N 

~zerkf"szlo 
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az országutakon. a kopár szobákben. a kinárosok fetett, m;nt a róz1ri

kat. hogy felkapkodják az emberek", aki az erkölcstelen pajtá:s-házass;\ 

gok;perverz élvezeteit szét akarja szórni az országban, az nem gyümill .. 

csöt, hanem mérges nadragulyát vet a nép kö1é-. a fiatalságba s leb~i 

a nemzetépiléS s fennta.-tó erőket. 

Hogy nem .,prédikálunk", hanem végtelenü! komoly. a nem:!·~!: 
életébe -.ágó igazságot hirdetünk. azt búonyítia egy másik dontés. me! ~~t 

ugyancsak a napilapok l.oztak nemrégen döntés. melyet nem kereu

~tény, de nemzeti és erköicsi sérteHenségére féltékeny nép hozott. 43üJ 
ujságot és folyóiratot szüntetelt be e~y esztendö alatt :1 japán helüg,·m1-

niszter, mert ,,káros tevékenységet fejtettek ki a nemzeti szellem el!f"n 

,és nem járultak hozzi az általános jólét erósítéséhez". A hetitton termé

:kek szerkesztői, olyan olvasmányokkal töltötték me~ ezeket a lapt)kai., 

amelyek a japánok tiszta, egészséges, erkölcsos világnézeté,·el homl~Jl

·egyenest ellenkeznek. mert a tulajdonosok nyeresé~'á.gvó uzletembP-1 ~~ 
voltak é. a szellemi rész összeállításával kétP~ e~yén~ket hi z tak me~. <i

kiknek állítólag0s ku1túrális törekvései a japán '~PffiM}ek _,hLbá~át tdé!-ek 
l" '' e o. 

Mit szólunk ehhez mi magyarok' Nemzetet i:l~arunk épiteni és z!:~
hy-féle filmeket nevezünk kultúránk dicsöségének ! A kih>züsítéos ht- lye~t 

tízezren tolonganak oda. nézik s élvezik? Nemzeti élnialMásunk erőtfer. 

ségének félremagyarázhatatlan jele, hogy szen·~zP.tunk a rnér gezö an_:.J.

got nem képes kivetni. E1 a szellem, arnelv Ftanc~aou;z~igut romt.~. 
döntötte, mellyel szemben egy Pétain marsal ,.ÚJ .morált"' -..oit kényk· 

len hirdetni, mely 1nekünk magyaroknak me~hozta az 191 ~-al, e1. JI szel_ 

lern most, mikor Erdély és a Bánát visszahórittásáért kiudunk. ez l s1.e;. 

lem most is ki!ért. Csak íly terméket képes a md~\ar g~niusz krmeln, ::. 

V agy ha nem, miért nem veti ki ma~ából. Ha a :t: oJI'}~l. boi se' Pm'JS a ma~·' 
fanatizmusában még legnagyobb írói t is képe~ ,-olt az anatém;Í\ al suJ tan .. 

mert más ideológiát vallottek, miért nem kép~ .. s J.~ ~~jjáebr<:rlű tgt~z:\n ~~: 
resztény Magyarország ana~émá"al sujtan• é\ L?.nnuk n>: j lő mli \ é~z1 b :t.

htások ellenére is olyan ter~é-keket, melyek. ke! e:-s7tény és nemzet• 1CÍe. 
alógiájával szöges ellentétben állanaki 

V~g~ ~lég-e ~hho~. _ho~v valami k~rc·~tény_ '=.~ ffid~~·ar_ :e.gp·n. h.:r.:\1 
nem zs1do agy es zs1do penz te:mette! C3ak ~a1~. l.~.'Jr.. "c>!t ;elent .1 zsi-
dó jelző és nem szellemet, erkolcsótl L';~)(~l id\etiuk a kérdést. m(• 
lyet e lap ha-;ábjain is többször hangoztattunk: más-~ ~1 erkö!cstf'len ~é~. 
ha keresztény, ha magyar, vagy, ha L.s1dó embe~· Úll~ Megm:1radhatna~. 
e a swandok. bárok. mulatók. filmek. szini-:<Ízak. b;~r?é~. f,!y:irak. olyan\..'k. 
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amilyenek voltak, ha csak kicseréljük a látogatókat, vezetőket és üzér· 
liedöket? Folyhat-e erkölcstelenségból táplálkozó üzleti haszon keresz

tény és magyar zsebekbe, s ezzel elvesztette-e már immoralitását, ~vű
lö!etes voltát, ho!.!y nem zsidó zsebeket duzzaszt? A Zilahy~filmröl -bát
ran mondhatjuk, hogy üzleti hatása gigantikus, de erkölcsi értéke---nem 
nulla, hanem minusz.vonalon az ezrekbe hág. Zilahy csak azzal teheti 

ió\'á, amit nemzete ellen művészi amoralitásával vétett, hogy tehetségét, 
művészi erejét felszabaditja a dekadens szellem járma alól és teljessé2-

bP-n a keresztény nemzeti P.szmény szolgálatába állítja. 

Mária. 

A Bükknek egy i~en szép részében, főúricsalád kastély parkiáb.:m 

órhkké csendes fenyők közölt ráakadtam egy Mária képre. A fatörzssc 

e.rŐ3Ítették, keretéről sohase htányzik az élővirág, előtte térdeplő van 

kC'pott öreg des1kából, körülötte pedig áhitat és csend tanyázik. Néin 

~\ iUtpsugár is odamerészkedik s vég1gsimogatja a képet, mintha a ter_

:nészet háláját próbálná kifejezni az lstenanya iránt. Egy rigó himnu~lt 

dalolt a fán, a mókus pedig, amelyik épen mogyorót cipelt. nem ugrctt 

Í m~ébLen. amikor észrevett. Talán. talán a:Ta gond~lt. hogy Mária. 
mellett békés az élet, ott ahol Ö van csendes az ármány s nem árthat

nak senkinek az emberek. 
Fi--,löttünk az ég kék volt. mint a Szent Szűz palástja f fenyves 

~zélén, méhek döngicséltek, a lehullott tűlevelek között pP.dig egy ho

S!árkn igyekeze ... 
Istenem, hogy elfeledtem én ott, hogy most pusztitják egymast n.l 

·~mb:::rek_ Elfel('dtem, hogy n~pek multak el s fészkek, emberfészbA 

ham\adtak el sokhelyen, hová csóvát vetett a háboJÚ. 
Csak ana gondoltam, hogy ha mindnyájan odasereglenének kor(· 

ie, morcos. duLzogó életjárók, ha nem fenyegetnénk egymást pusztitássa~. 
halállal. hanem megkérnénk Öt, kötényébe kapaszkodva, hogy igaz1ts,.. 

el -..tás ü~\·einket, akkor de na~yon is szép lenne az élet ... 
Bott~Í járó köhécselű nénike járt el a nagy háború esztendeibe.;_ 

mmdeu este oda a Máriához. A fiaiért kérte őt, akak messze jártak. 

'&o~y \~dic. hozza vissza öket. 
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Megértette egymást a két Anya, az egyit akinek nagy a hatalma 

s a másik, aki csak kérni tudott. . 
A Lúk visszatértek, az egyiknek igaz mülábat adtak az i~azi he tyé- • 

be, de visszatértek, mégis élnek. 

Magyar édesanyák l Köz6s a sonotok Máriával, sokban Ö is, th 

;~ másokka~ törődtök, másokért a2gódtok, másokért szenvedtek •.. Érbétek. 

me~ egymást, szóljatok Hozzá szent könyörgéssel, felsíró fohásszal. 

Október van. Sárgut a levél, zörög az 11var. .. Kezetekre olvasót 

hilincseljetek ... Köszönjük meg Erdélyt neki .... 

S Mária a csillagok fölött értünk to\'ább is imádkozik. DL. 

Hitéleti tájékoztató. 
Október hó. 

Szent Bertalan templom. 

l-én. kedden, Rózsafüzér Királynéjának tiszteletére az elso áJ
t::..~o5ság este 6 Órakor. Az ájtatoságat egész hónapou át mindennap vé

k!ezzLik vasárnapokon d. u. 3 Órakor, h~tköznapokon pedig este 6 Ótoa

J •Jr. - 3-án. csütörtökön d. u. 3-6 óráig ~yóntatás. 4-én, Elsőpéntek. 

'--~yóntatás reggel ó órától. A Menház kápolnájában egész napon át 

.,;;_entségimádás. ó-án, El!tŐ\'asárnap. Este ó Órakor az Oltár ,_,..gy let 

>maórája. Végezzük a 14-ik imaórát. 7 ~én hétfön, d. e. 9 órakor 

'!JOnepéiyes gyá!!zmise van a1 aradt 13 \'értanuért és a szabadságharcban 

dt>sett magyar hösókért. 22-én, kedden, a !Zent HP-rtalan főtemplom 

;ölszentelésé-nek évfordulója aikalmá Hli d. e. 8 ()rakor ünnepélyes nagy-' 

1lJ~·e 'an. 27 -én. október hó ut•Sisó \"asát napja, Krisztus Királ v 

··rtnt'pe a s1.okott ünnepi rt>nd f-7.crint. ·31 -é-n. c.stitörtókön t:>sk b 

'r dkor utólsc} októberi Róz!laHí7ér ájtatosság. Ezen a napon szent \-·al

.;t~.unk tör\'~ny~i st.erint enyhitett bi:ijti nap van, minthogy Mindenszentek 
·:ivi l1a JHtp)a. 

Sze nt Ferenerend i Plebánia . 

.-:-\ hónap minden hétköznapján re~~elenkint a 6 órai szentmise 

::e(~tében Rríz!lafüzér ájtatosságat tartunk a s1okott módon, lorettói ti-
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,tániával, utána szentségimáldással. Vasárnaponként d. u. 3 •rakor tart
,juk a rózsafüzér ájtatosságot. 

4. Péntek. Asszisi Szent Ferenc alapitó Atyánk ünnepe. Erre 
való tekintettel 9 órakor is lesz szent mise, Este 6 órakor szentbes!éd 
:litánia éa Szent Ferenc Atyánk halálának emlékezete. Első péntek• 
Heggel 6 6rakor nagymise Szentségkitételle1 a szokott Jézus Sz1ve 
ájtato11sággal. Utána kétórás szentségimádás. jézus Szi ve f ársulat h;!.,. 
·;;7entmiséje a Szent Sziv oltáránáL 

6. Vasárnap. A 9 órai nagymise előtt körmenetet tartunk 
'Szent Ferenc Atyánk tiszteletére. 

14. Vak Bottyán kuruc ~enerálisért az évente szokásos szent rni!le-. 

2C ~. Vasárnap. Réggel 6 órakor énekes szentmise a F erenr.e, 
:Ol: Rend éló tagjaiért. D. u. szokásos havi ~yülésüket tartják. 

~1. Hétfön. Reggel 6 órakor szenlmise a Ferences lll, 
Rend megholtjaiért. a Szent Fe rene oltáráná l. 
27. Vasárnap. Krisztus Király ünnepe. Szakott vasárnapi rend. 
6. Vasárnap d. e. 9 órakor prédikáció utána szentmise az Ol-

táa·inentség kivételével . 
. A többi n.sárnapokon 9 órakor szentbeszéd majd énekes nagymi~~ 

Minden szombat és vasárnap d. u. 3 órakor litánia. 

HIREK 
Gyorsirást és elemista vagy polgarista tanuló korrepetá

tását olcsó tandij mellett vállalom .. Cim: Kossuth. L. u. 31. 

Katolikus LeldnyeJylet szept 8-án, ünnepélyes tagfelvételt tartott 
7 í éves fennállása alkalmából. Az ünnepi szertartást vitéz Pintér Jcíu~;, 
a Letlényegyletek országos elnöke végezte. szép beszéd keretében. Eb
ben a jubtl~umi é\ ben feltűnően sok uj ta~ot vettek fel. Az egylet h; 

\·ábba működéséhez a legszebb reményeket füzzük. 
Sivák Istvánt, a mezőgazdasági ~skola hittanárát. sa Le~ényegyl~t l f. 

~lnökét megrongált egészsége miatt Enek Főpásztorunk állásától fe Imen. 
tette. Helyébe Pomaházy Gyula miskolci káplán jött. Müködéséhet a 

mindfmhahí áldását kérjük. 

Erdélyi Te Deum "·olt 14-én este a S1ent Bertalan fóplebáni"' 
templomban. Utána az Országzászlónál volt ünnepség, hol mindenkt\ 

maRával raRadó beszédet Dr Somogyi István mondott. 



(iyöngyösi Katoli/eus Tudósiló 

A Gyöngyösi Gazdakör fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte 

~z.ept. l j-én. Katolikus keresztény gondolkodásának szép tanújelét adta 

f\z.Utal is, hogy ünnepi közgyűlését a Szent Bertalan föplebánia temp
jomban közös szentmisével kezdte. Keresztény szellemű tovább ·müködésé~ 
~f' Z lsten áldását kérjük. 

A Dolgozó Lányok ez évi muködésüket, s~:ept 15-én kúzös 

~ Lentáldozással kezdték. Ez idei munkaévüket kiváló vezetök kel, remélhe

!ole~ a multévi szép eredménnyel '"égzik. 

A Fejérváryné Intézet szept 16-án szentdte fel két uj tan

:ermét s ujonnan festett kápolnáját. Az intézet kibővitést a tanulők lét
} trimának rohamos gyarapodása miatt vált szükségessé. A körzeti iskola 
':~iügyelők is a kö7.elmultban, mint egészen kiváló iskolán;J nyilatkoltak 
~ F ejérYáryné intézetrőL 

A Karitász 22-én tartotta első teadélutánját a szokásos ·nívós miisor 

~cretében. Különi>sen P. Hermanil Hermenegild · hazafias szellemű be
' zé de aratott nagy sikert. 

P. Hermann Hermenegild lett egyébként az új gyöngyösi há1fönök 
i;s plebános is. Bemutatni, vagy dicsérni Öt lap unk hasábjai n, mivel 

úgyis i~meri és slereti éit mindenki, feleslegesnek tartjuk. Aktivitására. öt-

1t:teire a ~yön~yösi katolikus társadalom slereleliel \'ár. 

Dr. Baranyai József, c. kanonok, ~y.-~olymosi plebános, szept 
.t4-én lett plebánosi javadalmába, Dr. Szentgyörgyi józsef egyhm. tan

f~lügyelő által, a középpatai espere!;i kerület gyülésének keretében. 

~ .. eiktatva. A rendkivül szeretetrernéltó lelkipásztort hívei máris szi\"ükbe· 
-.~:-&ik. Jstt>n áldja munkásságát! 

Bartányi Andor Gy. omsti, Kis~ Jiíll<Jll ma•·kazi ldki-s1e-k 1!1 

:t-~yancsak in vesztiturát kaptak. 

A Sze nt Bertalan F öplébánia Leányifjuaáaa Krisztus Király 
.: nnt:pséget tart. RészletPs prograromol hi,:detéseinkben adunk. 



l 
l 

Fógel Gyula 
6ra•üves, ékszerész és llát
szerész. Eteraa, Alplae, T elias, 
Wyler órák eeyedárasitója. 

Óra és sze•iiveg kiilöaleges- · 
sécek 

... . 
Uvegcsiszolások. 

Telefon: 
388 Szemüvegek recept szeriat is. 

Gyöngyösön 
HaDisz-tér 

Alapítva : 1884-ben 

Kunsay Béla 
mézeskalácsos és 
viaszgyertyakéazitő 
Mézsütemény, 
méhviasz. 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

~ 
j 
l 

.. 

Mie(Ött kalapját besze
rezné, jöjjön el és nézze 

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

nöségben! 
Javítások pontosan és 

szakszerüen készfilnek ! 

Kriszt Lajos 

.. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

·~-----
Gyöntyós, 

Kossuth-u. 10. 

Hun~ária-nyomda nyomtatása. Gyön~~~ös. Tulajdonos: Nigrinyi Fereae 
Bf.rlő: Czobor Mihálv Felelő! kiadó: Dr. Bernát Ff"'renc-

F;Ie\r! nvomJaw~zető: Czohor l\1ihál~· 
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E GER - GVÖHGVÖSJ 
FIOKINTÉZETE 

GYÖNG"'IÖS 
TELEFON: 230. 

• 
Lt!gellinyösebb feltételek rnellett lolvóc;it 
kölcsönöket vállalkozásokat financiroz·. át
utalásokat gyorsan és olcsón teljesit. 
Betéteket könyvecskére és folyószámléW:: 
elfogad és a legkedvez(>bben kamatoztat. 

i 
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