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A székely kérdésről és egyebekről. 
A .Székely Szó' utolsó száma ferde  be 

állítással Igyekezett diskreditálni azt az indít-
ványomat ée felszólalásomat,  melyet a székely 
kérdésre nézve a Magyar Szövetség központi 
választmánya előtt tettem. Minthogy a .Szekely 
Bzó' egyelőre mrgBzünt, Csikvármegye másik 
iiipját kérem meg egynehány fölvilágosító  mog-
jegyz<*sem szíves közlésére. 

A székely kérdésben való indítványom ki-
frjfzetten  arra irányult, hogy ennek a kér-
désnek a Magyar Szövetség legyen az egye-
düli illetékes kezelője. Hogy a Magyar Szö-
vetség mintegy esztentálja a szokeiy kérdés 
korteBcélu kihasználásával szemben azt, hogy 
maga az, aki leglelkesebben és elsősorban fel-
karolja a székelyföldi  jogszerzési lehetőségeket. 
Indítványom folytán  a Magyar Szövetség ki is 
mondotta a magyar autonómiáért kiküldött bi-
zottság részére utasit&sul, hogy ez a bizottság 
a bekövetkezendő tárgyalásoknál „első sorban* 
legyen tekintettel a Bzékely jogszerzési lehe-
tőségekre. A Magyar Szövetség tehát nem ér 
t»tt engem fólro.  Csodálom, hogy Szini Lajoska 
— aki ennél a megértési ténynél szemeiyesen 
jelen volt — értelmes és tehetséges ember 
létére mégis nemesak magát erőszakolja a felre-
értések konokságába,hanem lapja közönségében 
ii még élezni akarja az ellenem való félre-
értést. 

Végtére is, ha a Székelyföldön  a magyar 
iskoláztatás ttgye megnyugtató megoldást nyer-
het; ha itt magyar főiskolát  is tudunk szer-
vezni ; ha itt a közigazgatási Önkormányzat és 
a bírósági nyelv megint magyar lehet; ha itt 
a választói kerületek nem kerülnek célzatos 
elszakitások alá; ha aztán a közgazdasági élet 
igazgatásában is a magyarság helyi érdekei és 
emberei érvényesülhetnek, ez végtére is nem 
lehet közömbös, a magyarság egyetemes kép 
viselete előtt. És a Székeiyfóld  egynyelvüdége 
és területi kiteijedese folytán  mindez nagyoo 
is adott lehetőség. Ha tehát a Magyar Szövetség 
a maga általánosabb autonómia-törekvésein 
belül erre a lehetőségre is különös gondot 
fordít,  ezzel semmiről se mond Je, hanem a 
jogszerzést ott kezdi, ahol legtehetségesebb és 
ahol legszükségesebb. Nagy különbség volna 
azonban, ha ezt a jogszerzést a Migyar Szö-
vetség nem maga küzdené ki, hanem másra 
hagyná. Ez esetben igenis lehetne tartani attól, 
bogy a székelység a magyarság egyetemessé-
geiéi elváltnak érezze magat. Ha azonban maga 
a Migyar Szövetség karolja fel  a székelyek 
különös érdekeit, akkor mindaz, ami ezekben 
elérhető lesz, az mind csak növelni fogja  a 
székelységnek a magyar egységhez való ra-
gaszkodását Szíveskedjek csak Szini Lajoska 
erre a kifejlődésre  gondolni s akkor tökéletesen 
világos lesz előtte, hogy én miért tudok a 
magyar nemzeti autonómia követelésében is 
egyetérteni s miért akarom ugyanaz napon a 
székely jogszerzési lehetőségeket Is a kortesek 
kezéből kivenni és a Magyar Szövetség leg-
jobb gondjaira biznl. Azért, mert ez a kettő 
nem ellonmondás egymással Bzemben, hanem 
legszorosabban összefügg  egymással. 

A Magyar Szövetség — mondom — meg-
értett. A kérdéssel összefüggően  bárom bizott-
Mga ls alakult: az autonómia-tárgyaló, a köz-
{Kugatásl reformmal  foglalkozó  és a választó-
W - Mindbárom bizottságba meghívást kaptam 

M ellök V " fiUbMu.1  ia iDMtin. • folkéréwel  iz megtisz-

telt, hozy ezekben a bizottságokban fejtsem 
ki az ügyre vonatkozó koncepcióim teljességét 
Ilyen következmények utan nehezen tudom azt 
gondolni, hogy Szini Lajoska is meg ne értett 
volna. Iakább azt hiszem, hogy eleve elfogult 
volt velem szemben s inkább erőszakosan el-
színezte a képzelődéseit, semmint a tárgyilagos 
megállapításra törekedett volna. 

Hja persze a tárgyilagos megállapítás eset-
log még Sziui L?ijoskánál is arra az eredményre 
vezetett volna, bogy bec-mérló szavaitól engem 
megkíméljen. De ó körülbelül ezt nem akarta. 
Mindenáron szitán' aknrt egy konok és vak-
merő vádat, hogv én olyan lapvállnlat szolgá-
latában állok, amelyik magyarellenes ós ke-
resztényellenes. Hogy erre a vádolásra tudjon 
kiszáj isodni, azért kellett neki indítványom é* 
felszólalásom  hamU aláfestése.  Köszönöm ezt 
a rosszakaratú tulbuzgnlkodást, de nem szol-
gáltam reá. Az a lapvállalat is a magyarságnak 
es a kereszténységről' olyan lelkes támo-
gatója, mint bárki mas, aki ezzel hivalkodni 
szeret. Talán az a Iap?állalat, ahol a Magyar 
Szövet3éz alapeszméjét, programmját és poli-
tikai aktivitás felé  terelését jórészt mi dol-
goztuk ki éa mi készítettük eiő s ahol ennek 
a szervezetnek népi tartalommal való megtöl-
tésén is annyi önfeláldozással  buzgólkodnak, 
talán mégso lehet magyarellenes. És ahol a 
gyimesi csángókereszt érdekében, a vallás és 
nemzet kérdésének az összeegyeztetése érde-
kében, az egyházi birtokok ée iskolai javak 
megmentése érd kébeu irnab ; ahol én is, más 
is büszkén és bátran vallhatjuk ugy szóval, 
mint tollal hitünkhöz való ragaszkodásunkat; 
ahol közei 300 masryar és keresztény családfő 
(tehát mintegy 1000 magyar és keresztény 
ember fenntartója)  kap méltányos munkahelyet, 
az a lap vállait talán mégse lehet keresztény-
ellenes. 

Negyvenegy év óta megszoktam, hogy be-
csületesen keressem meg a kenyeremet. Negy-
venegyedik évemben, négy gyermekem becsü-
letéért se tehetuém azt, hogy ellen mondjak 
lelki és életpályabell fejlődésemnek.  Most is 
munkámból élek, küzdések között és bizony 
nélkülözések között is Győződjék meg róla 
kedves Szioi Lajos I Hi problémának tart en-
gem, bát kérdezzen meg, szívesen kitárom a 
lelkemet. De éppen kenyérkeresetemet illetni 
a legvakmerőbb bemocskolással, ezt csak az 
tudja megtenni, aki ha problémákat lát is maga 
előtt, hát nem gondolkozik rajtuk semmit, ha-
oem lelkiismeretlenül tul teszi magát mindenen, 
csak vádolhasson és piszkolhasson minél szí-
nesebben. (Szinte azt mondtam, hogy .minél 
szinisebben.") 

Persze talán számított rá, hogy nem fogom 
őt biróság eló hurcolni. Jól számított. Magyar 
társamat nem viszem büntetések terhébe és 
zavaraiba. Minthogy azonban Szini Lajoska 
éppen az én ajánlatom folytán  a Magyar Szö-
vetség központi választmányának is a tagja s 
ugyanilyen tag vagyok én is, ennélfogva  a 
magyarellenesség és keresztényellenesség vádja 
valamelyikünkre Összeférhetetlenséget  jelent. 
Én tehát fel  fogom  vetni a Szövetség előtt, 
hegy: melyikünk nem méltó e tagsági helyre. 
Egyet azonban addig is megjegyezhetek. Azt, 
hogy lelkemben Szini Lajoska iránt csak meg-
bocsátást érzek, mert erre túlontúl reá szol-
gált Megbocsátásommal együtt elfogadhatná 
tőlem azt a figyelmeztetést,  hogy a magyar 
egységet nem a gondolkozás iz a munka ve-

szélyezteti, hanem a gondolkozók és dolgozók 
elleni gyűlölködés. Nem amiatt borulhat fel  a 
magyar egység, ha egymást minden irányú 
gondoskodásra ösztönözzük, hanem amiatt, ha 
egymástól még a nehéz és becsületes mun-
kában szerzett kenyeret is irigyeljük. Kedves 
öcsém, ne tévedjen többé az eféle  gyűlölködő 
és irigykedő hangulatban, amivel most ellenem 
kifeu^gyerekeskodte  magát. Az én igazságomat 
az ilyen sértő modorral tőlem 9t nem veheti. 
Ellenben öun*k az ilyen nagyzoló és nem tu-
dom milyen jogou erkóicsbiráskodó pózok sokat 
ártanak. Egykor majd mindenesetre nagyon 
szégyelni fogja  magát miattuk. 

A jobb viszontlátásra 1 
Kolozsvár, 1921. szeptember 28. 

Dr. Faál Árpád. 

Levél Maros-Tordából. 
Kedves Szerkesztő Uram! 

Életernben soha sem voltam Marosvásár-
helyen. Érthető tehát, hogy nagy érdeklődéssel 
és kíváncsisággal eltelten léptem be a városba. 
Mindig nagynak tűnt fel  előttem, mert minden-
kit szent megilletődéssel hallottam róla be-
szélni. Szépnek képzeltem s rajongó fanatiz-
mussal szentnek is tartottam. Valami áhitatos 
szellem fogott  el, mikor főterére  értem. Mó-
zesnek éreztem magam: Vesd le saruidat. A 
néma kövek megelevenedtek, beszélni kezdtek 
a múltról: „Miről apám nagy busán szólt." A 
mu't dicsősége jutott eszembe, a város köz-
szereplése. Az extatikus helyzetemből a mozgó 
város zökkentett ki. Milyen furcsái  A régi, 
néma város képe zsongott lelkemben, népe 
súgott fiilembe;  pár percig az élő Vásárhely 
lett néma a a néma város hangos. Sokszor a 
néma kövek is kiáltani kezdenek. Mikor a ki-
halt város beszél, hallgatni szoktad-e testvér ? 
Nn légy süket l Az öregebbek tapasztalatait 
adják át az ifjabbaknak.  De haragudtam, hogy 
a dübörgő szekerek álmaimból felkeltettek. 
Miért nem álmodhat az ember folyton,  miért 
kell a csúnya valóra felébrednie.  Hová lettél, 
hová . . . ábrándok világa ? 

Azonban Vásárhely mindazonáltal élő város. 
A kisebbség fővárosának  joggal elmondhatjuk. 
Erősen magán viseli ősi szellemét, melyet nem 
tud egyhamar levetkőzni, tán nem is akar ? Az 
izzó fajszeretet  ott ragyog homlokán tornyain 
s BZ ugy-e nem is róható fel  NA ki hibául ? Azt 
mondják, ki minő körben nő fel,  olyanná lesz: 
az e>6Ő benyomások feledhetetlenek.  S ba ez 
a város akácos illatú s tulipános nevelésben 
részeBÜlt, bün-e az, ha tani tóját-mesterét fe-
ledni nem tudja B oly forrón  szereti ? 

Végigtanulmányoztam Vásárhelyt s mond-
hatom olyan, milyennek gondoltam. Igazi anya-
város, keblére öleli gyermekét. Másból a mi 
szavunk ritka, mint a fehér  holló, itt meg mi-
kéiit a fekete.  Jól esik az embernek anya-
nyelvén beszélni. Hisz ezt lestük el édes anyánk-
tól s a moBtohák is ezen Bzoktak az árvákhoz 
szólni, hogy megszerettessék magukat, meg-
nyerjék őket. A mostohának édesen kell szólni, 
hogy édes legyen mostohái szemében. Vásár-
hely mintha a nagyobb árva Bzerepét játszaná, 
kit a mostoha respektál, nem akar bántani, 
bogy jónak tűnjék fel.  Vagy az idősebb testvér 
önérzetes s hivatkozik emberi jogidra s nagy-
korúságára. Mert gyakori eset, hogy a mostoha 
anya fiatalabb  mostoha lányánál... 
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Megnéztem hatalmas középületeit, melyek 
efy  Igazi kulturváros típusét adja. Ha vize 
Jobbvelna, — mondogatják a boldog váro-
slak, — teljesen megelégednénk. Főleg a kultúr-
palota kötötte le figyelmemet.  Az építőművé-
szet Ut valami csodásat alkotott Maguk a 
termek, folyósok,  falak  a kultura melegét le-
helik reánk. Sajnos, az átkos nacloualizmns 
Itt is éreztette káros hatását, érzéketlen a mű-
vészettel szemben is. A falakat  elcsúfították 
azzal, hogy a kettős kereszti! címert minden-
tnnsn eltüntették. Azt gondolták, ezzel a faji 
jelleget is rányotniták. 0 dehogy I Cégér nélkül 
ls hirdeti azért alkotója nevét s jellemét. Ve-
setém még Bzomoru dolgot is meBélt el. A 
fényes  termek mostanság báltermekül szolgál-
lak. íme az idők hogy lealjaMtják az eszméket 
is. Hogy talál ÖBSZB: a komoly kultura a 
könnyű mulatozással I Előbbi a szellemet szol-
gálja, ez meg a testieket. Egy má ik termet 
meg a zsidók vettek bérbe imaházul. Mindenki 
magával hoz padot ÍB, hogy kényelmesen fog-
lalhasson belyet. A zsidó hogy szereli vallását I 
Bezzeg nekünk vannak templomaink B mégis... 
hátha imaházat kellene bérelnünk, hányan 
lennénk ? Ki cs náltatna Ülőhelyet saját ma 

Sának, ki hozná meg ezt az áldozatot ? A pa-
okat is elvinnéBk a tomplom bél, ha lehetne... 

Hiába, hitvány portéka az ember. 
• kultúrpalota egyik részében van elhelyezve 

a képtár. Legjelesebb festőink  értékes képei 
függnek  a falakon.  Ferencz József  s Krzaei>ei 
boldogult fejeink  meilki-pei is itt fogainak 
helyet. Csodálom, hogy még megtűri t őke'. 
Talán a kegyeiét nagyjaink irfent  meg a büszke 
győzők stivéból sem veszett ki. 

Voitam a városházában is. A szép előcsar-
noka rncgmt csak a szépérzékünkre volt nagy 
befolyással  s kiváló hátassal. 

Vásárhely a folyioi-oa  fejlődés  jegyében 
álló város. Kadétiakoiája, gimnáziuma, kollé-
giuma mellé számtalan más i6kola sorakozik 
s ajabban egymás után emelkedő palota. Ha 
u Istentelen háború nem jó közbe, reg a fej-
lődés nagyobb stádiumát érte volna el. 

Maros-Tordában járva friss,  üde levegő 
esapta meg arcomat. Tavaszi, enyhe szel.Ő. 
Mert van a népiéleknek is tavasza. Remény-
teljes, rügyfakasztó.  Annyi lehangoló esem»n> 
után jól esik az embernek a lélekfelemeló 
látvány. 

Maros-Tordába lelkesedni, remélni, bizui, 
tailisi megyünk, mert »z ÓM faj  emlőin eletei 
i r m k magunkba. 

Körösi Lajos. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Iioffempéaaofeet  aranyban 

•agy bankjegyekben vesz és elad. 
Átutalásokat a világ bármely pia-
cára napi árfolyamon  elfogad. 
Betéteket felmondás  nélkül ka-
matoztat. Kölcsönöket kedvező 
* mat mellett ad az Agrár Ta-
karékpénztár Részvénytársaság 
csíkszeredai fiókja.  5-5 

— Személyi hir. Hirscb Hugó dr. közkór-
házi sebészfóorvos  Me-lgye&re utazott, ahonnan 
október 15-én érkezik vissz*. Betegeket ezi-
ieig nem fogad. 

— As Agrár uj igazgatója. Túri Zol-
tánt, az Agrár Takarékpénztár csíkszeredai 
tékjáaak Igazgatóját berendelték a marosvásár-
helyi főintézethez  és ott az összes fiókpénzin-
tézetek és affliiációk  vezetésével bízták meg. 
Turl Zoltán tizenkét évig működött városunk-
ban, ahol előzékenységével és szolgálatkészsé-
gével elismerési szerzett magának. Uj állása 
igen nagy előmenetelt jelent pályáján, mely-
lyel a főintézet  képzoüaégét és érdemeit 
jutalmazta meg. A csikszeredai fiók  uj igazga-
tója Lőrlacz József,  a Radnóti Takarékpénztár 
vezérigazgatója lett, ki városunkba mar meg 
ls érkezett és állását elfoglalta. 

— Uj lap. Erd lyi Figyelő cimen Maros-
vásárhelyen Szász Károly dr., Czitrom Lázár 
dr. és D. Blás István szerkesztésében uj 
napilap indult meg, melynek első számai most 
kapuk él • sajtot, 

— Járványos betegségek. Városunkban 
a vörheny és roncsoló toroklob jelentékeny 
arányokat öltött mely miatt az iskolákat, kivéve 
a főgimnáziumot,  ahol ezideig egy megbetege-
dés sem fordult  elő, bezárták. A betegek 
száma harminc volt, kik közül meghalt bárom, 
meggyógyu't nyolc, a többi még gyógykezelés 
alatt áll. Értesülésünk szerint alapos remény 
van arra, bogy a járvány tovább nem terjed 
és mielőbb lokalizálódni fog. 

— Cukor a méhészeknek. Az Erdélyi 
részi Méhész Egyesület megállapodást létesí-
tett a marosvásárhelyi cukorgyárral, mely Bze-
rint az idei évad etaő készítményéből gyár-
áron át engedi a méhészek részére szükségelt 
kriftály  cukor meonyiségét. A gyári ár körül-
belül 15—18 lej között fog  mozogni és a 
cukor körülbelül oktober 20-án rendelkezésre 
áll. Az Erdélyrószi Méhész EgyesÜ'et megke-
reste a Csikvármegyei Méhész és Gazdasági 
Egyleteket, hogy a tagjai által Igényelt cukor-
ménnyitéget sürgősen jelentse be és a cukor 
kiosztását vállalja el. A Méhész Egylet felké-
résére a cukor beszerzését a Gazdasági Egylet 
vállalta el. Ennélfogva  felkéri  az egylet csiki 
és gyergyói méhész tagjait, hogy szükséglete-
iket legkésőbb október 15-ig a Gazdasási 
Egylet irodájábao, Adorján Imre titkárnál 
(Vármegyeház) jelentsók be és egyidejűleg 
kiiógramonkónt 10 lfjt  fizessenek  le, mert 
caak azokról fog  gondolkodás történni, akik 
a Ko'ozsvára küldendő előleget lefizetik.  Cuk-
rot az egylet c-ak szervezett méhészek részére 
*d!iat tehát csakis ezok részére, kik az Erdély-
részi Méhész Egyletnek vagy a Csikvármegyei 
Mohész egyletnek, illetve valamely vidéki 
mótaéaz, gazdasási egyletnek, esetleg gazda-
körnek vagy fólmives  szövetségnek ttgjai Egy 
méhcsalád utján 5 klgr. cukor igényelhető. 

— Három napos kirándulást tett a 
főgimnázium  3*2 növend-ke Bűzzek Gyula és 
Sándor Imre tanárok vezetésével. Kolozsvárt 
egy napos tanózkodás alatt lehetőig mindent, 
megnéztek. Mé tán ragadta ra^g figyelmüket 
különösebben a berendezésébe modern, felsze-
relesében gazdag egyetemi könyvtár. A nap 
a szinház megtekintésével zárult, bol Eftm'u 
román költő .Prometheus *ában a modern 
sziopad csodás technikáját látták. A következő 
nap Gyulafehérvárt  Litván Jizsef  tanár ur 
vezetésével csak n ttatihyány könyvtárt, csillag-
dát és az ósré. : ivaibedrá'ist nézhették meg 
az idő rövidséfj  miatt. Délután a gazdag régé-
szeti muz<u;;ií>a tekintettek be s azután szívé-
lyes bucsu* vpttek a baiátságos fehérvári 
diákoktól, H:TI~aly és Léstyán tanáruraktól, 
kiknek a ez vta fogadtatásért  s jó ebédért is 
hálával tartoznak. Brassó nevezetességeit har-
madik napon a diákmise után a brassói kath. 
gimnazisták mutatták meg. Délután a Cs. A. K. 
mérkőzését nézték végig. Este 11 óra után 
végre fárad'au  ugyan, de sok ismerettel gaz-
dagabban szerencsésen jött vissza a lelkes 
ifjú  csapat. 

— A Magyar Szövetség Elnöksége 
arról értesíti a magyar közönséget, hogy köz-
ponti irodáját okt. 1-től kezdve a Farkas-utca 
2. szám alól a Str. Btba Nóvák (volt Bethlen 
u) 3- Bzám 1. emeletére helyezte át. Kéri tehát 
a magyarságot, hogy uzy postai uton, mint 
személyesen ez utóbbi cimen keresse meg a 
Szövetség központját. 

— Emelik a csomag tarifát.  A buka-
resti p. ü. igazgatóságnak 55035—1921. srárau 
rendeletére a cluji p. ü. igazgatóság 34877— 
1921. számú rendeletével a csomag t-rifát  1 
lejről 2 lejre emelte fel  minden kg.-ért vagy 
annak töredékéért folyó  hó 10-étől. 

— Iskola megnyitás. Az Inspectoratul 
General ataanitatei folyó  évi ós hó 6 ról kelt 
22911 - 1921. számú távirati rendeletével el-
rendelte a főorvoBÍlag  bezárt polgári leány-
iskolának ujbóíi megnyitását, minélfogva  ott a 
tanítás hétfőn,  f.  bó 9-én újból megkezdődik. 

— UJ pénz. Az uj aprópénz — melyről 
már annyi szó volt, nem sokára megjelenik. 
Néhány napon belől megérkezik ugyanis a 
Belgiumban megrendelt 25 és 50 banifi  ércpénz 
első szállítmánya. Az egész rendelt mennyiség, 
melynek értéke 20 millió lej, 4 hónapon belül 
érkezik meg. Forgalombahelyezésével egyide-
jűleg bevonják a német megszállás alatt kibo-
csátott 26 és 50 banis Banca Generala papír-
jegyeket. 

— Menetrendi változások. A Nagyvá-
rad—bukaresti közvetlen gyors forgalombahe-
lyezésével kapcsolatosan uiabb menetrendi 
módosítások történtek a CFR mellékvonalain. 
Október elsejétől Csikszereda—galaci vonalon 
közlekedő személyvonatpár menetrendje meg-
változik. A 162—135 sz. von3t Gáláéból indul 
délelőtt 9 óra 35 perckor, Csíkszeredába érkpzik 
11 ó. 40 p. este. Csíkszeredából a IGo—136. 
sz. vonat Indul reggel 5 ő.-kor és Galacba 
érkezik 7 ó. 45 p. este. Hasonlóképen október 
elsejétől változást szenvedett több ókirályság-
ban közlekedő vonatpár menetrendje ia 

— A világ legöregebb embere. A 
„Newyork H£,raldu közlése szerint az Egyesült 
Államok legidősebb lakósa a Kentucky állam-
ban fekvő  Lexingtonban lakó John Schell, aki 
most ünnepelte 133 ik születésnapját. Schell 
bebizonyíthatom 1788-ban született az ükkor 
még Virginia államhoz tartozó Kentuckyben 
és egész életéhen ott tartózkodott és müvolte 
farmját.  Az öreg amerikánus jó egé?zs*gbea 
van és mozgékony, csak a hViiása romion 
az uttóhbi időben. Schell valószínűen a legidő-
sebb ember a világon, legalább ls az tgyetíen, 
a kinek korát ad itokkal lehet igazolni. 

Megszüntették az érettségi bizonyít-
ványok körüli akadékoakodast. Uf..bbi 
időben ismételten előfordul,  hogy a kí-toim 
parmcanoksások az érettségi bizonyítványokat 
azzal a kifogással  adták vissz», huey a bizo-
nyítványokra a ku lujzminiázteriumhól r-wy 
zaradék is rávezetendő, amely iga/oij», hogy 
a bizonyítvány a jelenlegi román állami közép 
i-koíák bizonyítványaival egyenjogúsítva litt. 
Ez az int̂ zked'̂ s az önkényresegert folyamo-
dóknak indokolatlan kiadásokat és î en gyak-
ran hiábavaló utazásokat is jelentett. A polgári 
hatóságok közbejárására végre engedett a 
hadügyminiszter és körrendeletben sresitette 
a profok-túrákat,  bogy az önkentfsségi  jo» 
kérelmezésén'"! ezentúl az érettségi bizonyít-
ványokat minden kifogás  nélkül el kell fogadn  . 

— Versenytárgyalás. A ctik-iztTedai 
igazságügyi palota tetőzetének javitás! munkáin 
a járásbíróság vpzetőjn versenytárg\ aiást hir-
det. Zárt ajánlatok a versenytárgyalás megtar-
tására kitűzőit határidőig, azaz f  évi okt»b>r 
hó 15-nek délelőtti 10 óráig adhatók be a 
csikszeredai járásbíróság vezetőjéhez. Ujy ioott 
az ajánlati feltételek,  a hivatalos órái on belül, 
megtekinthetők s ajánlati űrlapuk díjtalanul 
kaphatók. 

— Beérkeztek az u j mozdonyok. A 
kormány által a német Henkel cégtől rendelt 
lokomotivok közül az első küldemény már 
beérkezett Bukarestbe. A szállítmány 10 moz-
donyból állott, melyeket egyelőre caak gabena-
ti auszportok számára használnak. 

— A nagyszebeni plao legutóbbi árai. 
Buza q-ként ~2G0—280. árpa 200 -250, zab 
150—170, tengeri 200—220, burgonya 40—50, 
bab 180, napr^-forgopogáca  100, sz«T»a 80 — 
100, szalma 30-45, ökör élőeui vban 200-240, 
tehenek 150-300. borjuk 3—400, disznók 1000, 
marhahús 4— 600, disznóhús 1200, szalona 
1500—1700, disznózsír 1800 - 2000 M Jármas-
ökrök parja 2500—4500, lovak drb. 2000—4000, 
fejői  tehén 1000-2000 lei. Borárak: 1919. 
évi óbor 5C0- 800, uj bor 1000—1400. 

— A világ leggazdagabb embere. 
Ki lehetne más, mint John D. Rockefeller, 
a híres petroleutnkirá'y, aki már husz év óta 
tartja a világ gazdasági rekordját. Vagyona 
a háború alatt még növekedett, mig Cann'gie-
nek sohasem volt több pénze bárom milliárd-
nál és Astornak két milliárdnál. Rockefeller 
mo9tani vagyonát 36 milliárdra taksálják hi-
vatalosan. 

— Hivatalos statisztika Erdély és 
Bánát lakosságáról. A Voinţa irja: A kolozs-
vári központi statisztika hivatal adatai szerint 
Erdély és Bánát 102.200 négynzögkilóm^ternyl 
területén 5,114.315 lakós van. Ebből 4 392.000 
falvakban  és 721 500 városokban lakik. Az 
ó-királysággal östsz< hasonlítva, a népsűrűség 
Erdélyben sokkal kisebb, mert sz ó-kirá vság 
137.000 négyszögkilóméternyi területén 7 mil-
lión felüli  lakós él. Ugyanezen hivatal meg-
állapítása szerint Erdély lakósságának három-
ötöd része román és kétötöd része más nem-
zetlségtl. 
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_ Lemondott Hegedűs magyar pón-
lűgywaiizter. Hegedüa Lóránt magyar péu-
jflrj-niiiszter  a miniszterelnöknek átadta le-
•ondáaát. A lemondás oka az, bogy Hegedűs 
físzflcyi  politikája sikertelen volt és beiefáradt 
M óriási munkában. 

— A pénznek van szaga. A régi köz-
••ndta, bogy „a pénznek nincs szaga" a há-
ború óta alaposan lejárta magát. O yan rongyos, 
piszkos hnnl.jp.£ry«»k s különösen egy-két tejesek 
rannak forgalomban,  bogy szinte már messziről 
biizienek. Olaszországban mont baktériumtar-
taiom szempontjából vizsgáirak meg uébány 
egy- és két lírás bankjegyet. Átlagosan száz-
millió baUriumot találtak minden egyes bank-
jeeyen s ez a szám néhány esetben százötven-
mii ió-a emelkedett. A bankjegyeken talált 
baktériumok természeteden külömböző fajhoz 
tariozoak: vannak közöttük teljesen ártatlan 
fajtájúak,  de vannak közöttük — igen szép 
Fzaiumal — veszedelmes betegségokozó és 
ragalyterjesztő csirák is, különösen sok geny-
Djed-st okozó baktérium. Természetesen lehe-
tetlenül áll az orvostudomány azzal a vesze-
delemmel szemben, amelyet a papirospénz ily-
módon terjeszt. Ebből az alkalomból viazon' 
több helyen hangoztatják az olasz orvosok 
azt a régi tanácsot, hogy különösen olyan 
emberek, akiknek n&pközben sok dolguk van 
bankjegyekkel, minden étkezés előtt alaposan 
mossak meg szappanos vízben a kezüket. 

— Emelkedik a onkor ára. Kolozsvár 
ról irják; Néhány nap óta arcátlan spekuláció 
folyik  a cukorral. Róvid egy hét alatt tiz lejjel 
ugrott fel  kilógramonkint az ára s igy ma 
mar huszonhat lojen alul egy kereskedésben 
bem lehet kapni kockacukrot. A kiskereskedők 
a cukor robamoB emelkedésének okát abban 
híjak, bogy a nagykereskedők a termelők bűnös 
apesu áció céljából óriási készleteket halmoztak 
iel, ezáltal a forgalomból  eltűnt a cukor s 
megm»radt kevés készlet ennek következtében 
rohamosan emelkedni kezdett. Ha ez tovább 
igy tart, el lehatüok arra is készülve, bogy 
egy héten belül harminc lej lesz a cukor kilója. 

Szerkesztői üzenetek. 
Mira. Sajnálatunkra nem közölhető. 

Samu csíkszeredai lakós ügyvéd által képviselt 
Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság végrehaj-
tató részére, végrehajtást szenvedd ellen 3535 leu 
követelés s járulékai erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 2000 
Ieura becsült ingóságokra a csikszeredai járásbíró-
ság 1921. évi G. 9039. szánra végzésével a további 
eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és lelülfoglal-
tatók követelése erejéig is, amennyiben azok ki-
elégit'si jogot nyertek volna, végrehajtást szenvendő 
lakásán, Várdotfalva  községében leendő megtartása 
határidőül 1921. évi október  hó 13-ik nap-
jának délelőtt  10 órája kitüzetik, amikor a 
bíróilag lefoglalt  ingók és pedig: bútorok, függö-
nyök, kályhák, 1 zongora stb. stb., ezenkívül 2 ló 
1 csikó, 3 szekér kaszálás 'és 1 fekete  kocsi szán 
bőrülésekkel a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is elfognak 
adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a mennyiben 
részükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna 
és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem iiinik, 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez-
déséig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert 
különebn csak a vételár fölöslegére  tognak utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1921. évi szeptember hó 
20-ik napján, MOLNÁR SÁNDOR, 

bírósági végrehajtó. 

Eladó Csíkszeredában Vadász-utca 4. sz. alatt 
egy mozgatható két szakaszos ürszek. 3—s 

Szám. Ad. 79—1921. 

Eladó kitúnó pónik és más fajú 
alma, széna, cserefasasok  es 
tyúkok Vár-utca 17/b. sz. a. 

Szám: 873—1921. kj. 
Hirdetmény. 

Ciikjenőfalva  község elölj írósága közhirré 
teszi, hogy a vetés mezőről 1921. augusztus 
21-én a határbiróhoz behajtott 1 drb 3 éves 
fehérszőrű  ökör, melynek jobb füle  ájoa és a 
szarva eiőálló, ha igazolt jogos tu'ajdonosa 
addig nem jelentkezik, 1921. évi oktober ho 
11-en d. e. 10 órakor Jenófalva  község-
házánál tartandó nyilvános árverésen az 1894. 
évi XII. t.-c 105. §-a- alapján, mint gazdátlan 
jószág elárvereztetik. 

Csikjenőfalva,  1921. évi októher hó 7-én. 
• község elöljárósága. 

70- 80 métermázsa pityóka eladó 
Pál Gábornál Csiksomlyón. 

Sa. ad. 66—1921. 
végrehajtói. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alólirott kiküldött bír. végrehajtó ezennel köz-

hirré teszi, hogy a csíkszeredai járásbíróságnak 
1910. tm G. 3099. számú végzés* folytán  dr. Szántó 

végrehajtői. 
Árverési hirdetmény. 

Alólirott kiküldött birósági végrehajtó ezennel 
közhirré teszi, hogy a csikszeredai járásbíróságnak 
1921. évi G. 4214. sz. végzése folytán  dr. Kovács 
Albert csíkszeredai IM-ós ii^víd által képviselt 
Lukács Márton ditrói lakós végrehajtató részére, 
végrehajtást szenvedő ellen 150 leu követelés s 
járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán  alperestől lefoglalt  és 2750 leura becsült 
ingóságokra a csikszeredai járásbíróság 1921. G. 
4214. sz. végzésével a további eljfuás  elrendeltet-
vén, annak az alap- és lelülfpglaltatók  követelése 
erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot nyertek 
volna, Dájbukát Gerő üzlethelyiségében, a hová 
a lefoglalt  ingók beraktározva vannak Csíkszere-
dában leendő megtartása határidőül 1921. évi 
október  hó 20-ik napjának d.  u 4 
Órája kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt  ingók 
és pedig: telázsik és puldok a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés  mellett, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben ré-
szükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tUnik, 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez-
déseig alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kü-
lönben csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1921. évi október hó 
3-ik napján. Molnár Sándor, 

bír. végrehajtó. 
A csíkszeredai járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatőBág. 
2262—1920. szám tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
Dr. Kovács Gyárfás  ügygondnok csitBzere 

dai végrehajtatónak Antal Mihály csikcsicsói 
lakós végrehajtást szenvedő ellen indított vég 
rehajtási ügyében a telekkönyvi hatÓBág a 
végrehajtási árverést 235 kor 10 fill.  tőkekö-
vetelése és járulékai behajtása végett, 

a csikszeredai járásbíróság területén levő. 
a Csikcsicsó közséehen fekvő,  s a csikcsicsói 
705 sztljkvben A f  4823—4830., 4881., 4831/a., 
4832—4835. hrsz. a. felvett  ingatlanokból végre-
hajtást szenvedő B. 19., 22. a. kaszáló 4/i««-od 
rész jutalékára 14 koronában. 

Az o. 851 sztljkvben u. annak B. 2. a. tulaj-
donát képező A f  602/». hrsz. alatti kert Vi-ed 
rész jutalékára 8 koronában. 698 hrsz. alatti 
kert Va-ed rész jutalékára 45 koronában, 5681 
hrsz. alatti szántó tyi-ed rósz jutalékára 14 

koronában, az o. 263 sztljkvben B. 7., 12. a. u. 
annak tulajdonát képező A f  1104/a. hrsz. a. 
felvett  faház  '/«-ad rész jutalékára 300 koro-
nában, 1870 hrBz. a. felvett  szántó V|-ad rész 
jutalékára 40 koronában, 2174 hrsz. a. felvett 
szántó Vs-ad rrsz jutalékára 20 koronában, 
2250 hrsz. a. felvett  szántó %-ad rész jutalé-
kára 14 koronában, 2303 hrsz. a. felvett  szántó 
Vi-ad rész jutalékára 80 koronában, 3811/t 
hrsz. a. felvett  kaszáló Yi-ad rész jutalékára 
80 koronában, 3993/t hrsz. a. kaszáló '/«-ad 
rész jutalékára 20 koronában, 4012 hrsz. a. 
szántó '/«-ad rész jutalékára 40 koronában, 4420 
hrsz. a. szántó '/«-ad rész jutalékára 60 koro-
bnn, 4561 hrsz. szántó Vi-ad rész jutalékára 
60 koronában, 5068 hrsz. a. kaszáló Vi-ad rész 
jutalékára 40 koronában, 5155/t hrsz. a. ka-
száló '/«-ad rész jutalékára 60 koronában, 5303 
hrsz. a. szántó V»-ad rész jutalékára 20 koro-
nában, 6093/u brsz. a. legelő V*-ad rész juta-
lékára 40 koronában, 6172/j hrsz. a. kaszáló 
V>-ad rész jutalékára 40 koronában, 6315/i 
hrsz. a. kaszáló '/, ad rész jutalékára 140 ko-
ronában, 7533 brsz. a. kaszáló '/« ad rész ju-
talékára 40 koronában, 7537 hrsz. a ka- zíló 
'/,-ad rész jutalékára 20 koronában, 7759 hrsz. 
a. ka?zá'ó Vs ad részbeni jutalékára 40 koro-
náin, az o. 1573 tljkvben B. 3. a. ugyanan-
nak tu'.íjdonát képező A f  4142/a.. 4143/s- hrsz. 
a. szántó '/4-ed rész jutalékára 10 koronában, 
4951a/a brsz. a. kaszáló XU ed rész jutalékára 
10 koronában, az o. 1594 tljkvben B 15. a. u. 
annak tulajdonát kópező A f  2356/» hrsz. a. 
szántó '/Vt d rész jutalékára 10 koronában, az 
o. 1594 tljkvben B. 5., 8. a. u. annak tulajdo-
nát képezó A f  1104 hraz. a. faház  '/,-ad r. 
jutalékára 300 koronábaa, 7759/s hr?z. a. ka-
száló '/, ad rész jutalekara 10 koronában, az 
o. 1579 sz. tljkvben B. 6., 9.. 12. a. u. annak 
tulajdonát képező A f  1433 hrsz. a. szántó 
T.,1-<id rész jutalékára 20 koronában, az o. 
1316 sz. tljkvben B. 5., 8. a. u. annak tulaj-
donát képező A f  3648 brsz. a. szántó '/,-ad 
rész jutalékára 10 koronában, az o. 1493. BZ. 
tjkvben B. 15. a. u. annnk tulajdonát képezó 
A f  2356/, brsz. a. szántó V*-ed rész jutalé-
kára 10 koronában ezennel megállapított kiki-
áltási árban elrendelte azzal, hogy a csikcsi-
csói 851., 263., 1594, 1316. ez. tljkvben C. 1. 
C. 6 C. 1. C. 1. a. özv. Antal Lajosáé javára, 
a 705 sz. tljkvben G. 2., 10. a. özv. Antal Pé-
terné és özv. Antal Lajosné javára az 1579. 
sz. tljkvben C. 2 , 4 . a. özv. Szász Istvánné és 
özv. Antal Lijosné javára bekebelezett haszon-
élvezeti szolgalmi jogot az árverés nem érinti. 

A telekkönyvi hatóság az árverésnek meg-
tartására Csikcsicsó községházánál 1921. évi 

; decemb  er bó 13-ik napjának d.  e. 9 óráját 
'tűzte ki. 

Az árverés alá eső ingatlanokat és pedig 
az 1104/a. 1104. hrsz. alattit a kikiáltási ár 

; felénél,  a többit a kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabb áron eladni nem lehet. 

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat-
pénzül a kikiáltási ár 20°/o-át készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában meghatá-
rozott árfolyammal  számított, óvadékképes ér-
tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a 
bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezé-
séről kiá litott letéti elismeryényt a kiküldött-
nek átadni és az árverési feltételeket  aláírni 
(1881 LX. t.-c. 147., 150., 170. §§., 1908. 
XLI. t.-c. 21. §.) 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett. ha többet ígérni senki 
sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított bánatpénzt aa 
általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegé-
szíteni. (1908 XLI. t.-c. 25 §.) 

Csikszereda, 1920. évi julius bó 5-ón. 
Dr. Felcser s. k., júrásbiró. 

A kiadmány hiteléül: 
Dávid, kezelő. 

8 Fehér bőr- és váezoncipőihez és 
keztyüihez c s a k , f á t y o l  a t " 
illatos fehérítőt  használjon 1 

•20— Békeminőség I Nem árt sem-
milyen anyagnak 1 Vigyázzunk a névre I 
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Magyari Andor divat szabó 
Cflkezereda,  Városháa-ntoa 7. 

Ajánlja njocaan berendezett bel- és-kftlfOldl 
férfi  g y a p j ú s z ö v e t 

raktárit, dnsvilasaték dnble átmeneti, téllka-
bit, (angol kangarn) Öltöny valamint nfil  téli 
k e l t r e divat velour, boy ós mis mintás tlseta 
gyapta ea&vetekben méterenkánt 135 lejtél fen-
nebb. Női téli kabátok mérték után kósrit-
tetnek tţUec felszereléssel  1000 lejtől fen-
afbb.  Méter eladásnál kívánatra ki ls szabat-

nak ugy a férfi;mlnt  női.^Tisztelettel: 

ü ü g y a r i ' Á n d o r ~ d i v a t s z a b ó . 

? F i g y e l e m ! ? i 
IMI és fér*  szövetekben és vásznakban, | 
mindenféle  mosóáruban mielőtt bevásárlást | 

térnie, tekintse meg raktáromat. | 

„TURUL" cipők gyári lerakata. | 
Férfi,  női és gyermek cipők | 

5 nagy választékban, gyári áron. ^ 

I n ü b i d s á n y m á r t o n j 
V női és ferfl  dJvatüzlete, Csíkszereda. 
M 4 Ifi  • 

Bádogos mtthBlytibővitése. 
Van saereneeém értesíteni a nagy*»; 

demfl  kflBÖneéget,  hegy 
tapasztalatok Után Karosfalvin  (Méesároii 
Ignáo • vendéglősnek háséban) 1—» 

BAPOÖOSIMÜHELYEMET 
kibővítettem. Elvállalok minden e szakmába 
vigó munkát, n. m : templomfödéseket, 
ép1Hetos*torBÍ«ást,vis»eBaték szerelését. 
BaktáronUrtokikonykeedényeket;  ffltdo-
. kádakat* «*J átgyártmáOTU .kárbitiámpé-
kat. Készítek aporhelteket minden kivitel-
ben és Mjhaosöreket nagy mennyiségben ls. 

Célom a kevés baszon és Jó munka. 
A nagyérdemű közönség becses pártfo-

gását kérve maradok teljes tisztelettel; 

BodorÂoston táflopsmesíer, Karczfalva. 

BOROSNORPÓK ELADÓK. Cim a 
kiadóhivatalban megtudható. 

m. Miozi Miska és zenekara 
minden este 8 érától keadidéleg 
éjféli  3 éráig a 

Bucureşti kávéházban 
H A N G V E R S E N Y E Z , 
hol jő esmatn küküllömenti asztali 
borokról valamint Ízletes ételekről 

Vas8 Géza vendéglős gondoskodik. 
Szolid árakl Pontos kisselgáláa! 

Egy liter izztali bor házhoz vive 14 lej. 

| T l l l l l I Á I S O I B i , ( 
ţ rOOOBVOB P 
• Rendsl naponta d.e. 9—12 és d.u. 2—8 óráig | 
• Csíkszereda, Mlkó-utoa 94. nára. P 

\ 

, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-.Át at UI«(ÜM.  _ 

«Bognár és Szántó8 
§ Erdélyi kereskedelmi! r;t. Cluj - Koloísvár § 
O Tirgul-Mures—Marosvásárhelyi fiókja.  O 
fi Skr. Principele Carol (Sándor János-utca) 36a 2 
O T«UfonJM.  X 
B Baktárainkben mindenkori napi áron kap- SS 
O haté nagybani eladásban kitűnő minőségd §J 

I E R D H 1 L Y I B O R O K , g 
hordókban ia palackokban; (külOn kóser g 
borplnoe Welss Jeretniia felügyelete  alatt), g 

iBESSZ fi 
és mindenféle  égetett és édesített szeszes- Q 
Italok, különleges créme-likörök. 

Gyors és pontos kiszolgálás! 
Áruink minőségének bemutatására készség-
gel illánk t. vevőink rendelkezésére. - "" 

I O U O I Á . Í B 8 Î . 
D i t f é i i á j t  O i i l c s n e i i 

Legjobb beszerzési forrás! 
Oyogyaierek, kötszerek, gnmml-
irak,vegyszerek,liköressenoiák, 
lllatsserek, fésüáruk,  fényképé-
szeti éa toaüetoikkek. 15— 

Csíkszeredai  Takarékpénztár Részvénytársaság 
áruosztálya. 

Az Erdélyi Bortormelők Szövetkezote helyi fióktelepének 
v e z e t é s é t á t v é v e , értesítjük a t. vevőközönséget, hogy 

elsőrangú uradalmi fajborok, 
zamatos asztali borok és 83 0 
kiváló minőségű palack borok 

6,11 «vnai»" í i ó l £ t e l e p \ i n . l £ Ö n . r e n d s l k e z é s z e . 
Buráink fajtisztaságáért  és kitllnő minőségéért szavatolunk. 

Kölcsönhordókat a legjutányosabb áron adunk. 

Csíkszeredai  Takarékpénztár R. T. Áruosztálya. 
9 -

Fogak, fogsorok, 
szájpadlás - nélküliek, sin • fogsorok, 
aranykoronák, aranyhidak, úgyszin-
tén régi arany és kautschuk mun @ 
: - : kék átdolgozását készíti : - : fi 

Waczel Ferenc faütecMus,  Cstareila 2 
(dr. Pál Qábor ügyvéd házában). 

Aloslkl WQmalom és Villamosmü r.-t. 

HEHGER-MŰJVlAÜMfl 
Csikszentmártonon 

legmodernebb felszereléssel  a t. kö-
zönség rendelkezésére áll. Gyárt: 
kiváló minőségű finom  azltáit lisz-
teket, darát, laamlekását, korpát, 

takarmánylisztet. 17-
Vámörletök gabonáját azonnal 

feldolgozza  ea kiadja. 

Szántó Ernő utóda BARBAT OKTAYIAN 
Első csikszeredai rum-, cognac-, likörgyára, 
bor-, sör nagykereskedése és szesz nagyraktára :—: 

O s l k s z e r e d á l o a s . , "VAroe l iAz-VLtca . 3 4 ) s z á j a s . . 

Raktáron tart: Elsőrendű fajborokat, saját gyárt-
mányú rum-, cognac- és likőr- különlegességeket. 

Ugyanott valódi cseh S o l i n ü v e g minden-
fele  nagyságban és mennyiségben kapható. 

Ceaawat: Dr. VAflü,  şrefeet. 

H Banca Marmorosch, Blank & Gómp. p 
JJ Alaptöke és tartalékalap: 290 millió lei. «£ 

Betet folyószámlán  és betétkönyvön: 2Vi milliárd lel. ^ 
As orsság minden számottevő városában és a külföld  jelentősebb országaiban fiókhálózattal 

TARGU-MURESI (MAROSVÁSÁRHELYI) FIÓKJA A FÖPOSTAVAL SZEMBEN. 
Sürgöny0lm: tílankbsnoa. Telefonsaámok:  133, 07, 71. 

Értékpapírokat és Idegen pénzeket (iloilár, márka, korona stb) vesz és elad, pénz-
átutalásokat, kifueieneket  vállai a bel- és külföld  minden piacára. 

Az amerikai pénzátutalásokat a new-jorki (31/33 Broadway) flólt,  továbbá több más 
amerikai pénzintézet is egyenesen a targu-muree\ (marosvásárhelyi) fiókhoz 
közvetíti s ebből kifolyólag  a kivándorlottak hozzátartozói a leggyorsabban ós 
ngyBzolván költségmentesen jutnak.a várt pónzküidemÁnyhez. Mindaddig, mig az 
Amerikában levő családtagok itteni hozzátartozóik kellőkép föl  nem világosithatják, 
minden belföldi  bankra szóló chequet az összeg behajtása céljából átveszünk. 

Betéteket versenyképes kamatozásra oly feltétellel  is eifogad,  hogy az összeget bár-
^ mikor felmondás  nélkül kifizeti.  5

 2 - 4 

Áru-
és gabonaosztály a vesz és elad különféle  árukat és terményeket 

3 Ezenkívül lebonyolít mindenbe a bankszakmába vágó más ügyleteket. £ 
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Vfkáf  ifesywytwlijfta,  OíftSBWrtHábw 




