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fflég mindig nincs kormány
Személyi torzsalkodások léptek előtérül»«, 

maga a dezigoált miniszterelnök is «latzzog a külügyi 
tárca miatt — A pártértekezletek nem koztak megoldást
Fellángolt Erdély és a. regat ref tett ellentéte

(Bukarest, október 9.) Amint előre látható volt, a Mironescu-kormány megalakulásának 
meglehetősen nagy nehézségei vannak. Nem elvi jelentőségűek ezek, mert hiszen a nem
zeti parasztpárt kormányon maradása biztosítva van, a király feltétel nélkül adott meg
bízást, azonban személyi jellegű akadályok merültek fel. A személyi természetű nehézsé
gek közül egyike a legnagyobbaknak az, ami csak ma jutott nyilvánosságra, hogy tudni
illik Mironescu nem akar tárcanéiküli miniszter lenni és meg akarja tartani magának a 
külügyi tárcát, amit pedig az eddigi belügyminiszter, Vaida számára szántak a kombiná
ciók.

A  l i s t a i  is esti s ik e r ü l t  © ssz e a S ls ia a i
A nemzeti parasztpárt vezérei csütörtökön reggel 8 

érakor Maniu lakásán gyűltek össze a miniszteri lista 
összeállítása végett. A lista gyors összcállitása azonban 
nem sikerült, mert súlyos, kényes kérdések és vélemé
nyek állottak egymással szemben. Az elnökség abban 
állapodott meg, hogy

i miniszteri tárcákat nagyobb részben azok ke.
zében hagyja, akik az illető reszortok ügyeit 

eddig ellátták.
Ez a megállapodás azonban nem vonatkozott a külügyi 
és a belügyi tárcákra. Mironescu Mihalaclict szerette 
volna a belügy élén látni, miután lunian a leghatáro
zottabban kijelentette, hogy ezt a tárcát nem vállalja. 
Viszont Mihalaehe úgy nyilatkozott, hogy a földmive- 
lésügyi minisztérium neki nagyon a szivéhez nőtt és ne
hezére esne attól megválni. Egy másik nagy kérdés volt 
az is, hogy még

ha Mihalaehe el is vállalná a bélügyek vezetését
és Mironescu átadná a külügyi tárcát Vaidának, 

ki lenne az uj földmivelésügyi minisztert 
Két név vetődött fel: Mirto és Camaraseseu nevei. Az 
előbbi ellen az a kifogás, hogy még nemrégiben is meg
lehetős merész manővereket vezetett Maniu és Vaida el
len, Camarasescuval szemben pedig a párt demokratiku
sabb szárnyának vannak ellenvetései.

Ilyen körülmények között az elnökség tanácskozása 
mondhatni eredmény nélkül végződött, a lista még egy
általán nem alakult ki, amikor tiz órakor megkezdődött 
a nemzeti parasztpárt vezérlőbizottságának ülése.

A vezérlőbizottsági ülésén a volt miniszterek, állam
titkárok és a vidéki tagozatok vezérei vettek részt. Ma
niu elnökölt és sorban megadta a szót a felszólalásra je
lentkezőknek. Általános volt az a hangulat, hogy a párt 
lelkesedéssel fogadja Mironescu miniszterelnökké dezig- 
nálását és teljes erejével támogatja. Különösen érdekes 
volt Betianu képviselő beszéde.

— Be kell vallanunk, hogy sok esetben hibáztunk 
— mondotta — azzal, hogy nagyon előtérbe engedtük 
jutni a személyi kérdéseket. Most már véget kell vet
nünk ennek a rendszernek. Nem is kell meghallgatnunk 
azt, aki még egyszer személyi kérdésekkel hozako
dik elő.

Az erdélyiek a kormányban 
és a kormány mögött.

Mihalaehe a Mironescu feltétlen támogatását han
goztatta. Feltűnést keltett a Vlad Aurél beszéde, aki 
kifejezte

az erdélyieknek azt a kívánságát, hogy az er
délyi érdekek védelemben részesüljenek.

Tan Halipa bosszú beszédet mondott s ebben, mint aki

vesztét érzi, azt igyekezett bizonyítani, hogy az uj kor
mányban Besszarábia képviselőjének is helyet kell fog
lalnia. lunian azt fejtegette,, hogy a Mironescu-kormány 
a jelenlegi körülmények a leghelyesebb megoldás.
Mirto sürgette, hogy

a párt kebelében tiszta helyzetet kell teremteni 
s le kell vezetni a tuluagyra nőtt feszültségeket. Beszé
dében sejtette, hogy ezek alatt a feszültségek alatt az 
elégedetlenek és kimaradottak szerephez juttatását érti.

Mironescu nagy ováció közben emelkedett szólásra. 
Maniut méltatta. Elmondotta, hogy elfogadta a meg
bízást, de

feladatát csak az egész párt hozzájárulásával 
és segítségével óhajtja és tudja megoldani.

Az ülésen kifejezésre jutott még, hogy az erdélyiek 
minden körülmények között támogatni fogják a Miro- 
neseu-kormányt még akkor is, ha egyelőre nem jutnának 
megfelelő szerephez. Mindaddig Mironescu mellett fog
nak állani, áruig a kormányt Maniu is támogatja.

Maniu a pártjához.
A felszólalások után Maniu emelkedett szólásra é3 

hosszasan ismertette a politikai helyzetet. Az alkotmá
nyos élet folytonosságát föltétlenül fenn kell tartani —- 
mondotta. Elkerülhetetlenül szükséges, hogy a parla
mentáris kormányzási forma tisztasága megőriztessék. 
Foglalkozott azokkal a vádakkal, amelyeket a lemondott 
kormány ellen emeltek ellenzéki oldalról. Különös erő
vel utasította vissza a pazarlás vádját. A  nemzeti pa
rasztpárt működését össze sem lehet hasonlítani az előző 
kormányok pénzügyi tevékenykedésével. A párt kétmil
liárddal csökkentette az államháztartás kiadásait az első 
költségvetésben, a másodikban pedig három és félmil- 
liárddal. Sohasem tették meg azt, hogy az állam kárára 
juttatták volna párthiveiket jó állásokba és a fukar
ságig takarékoskodtak. Ismertette a lemondás okait, hi
vatkozott gyenge egészségi állapotára, bejelentette, hogy 

háromhónapi szabadságra megy és távolléte 
idejére a párt vezetését Mihdlachera, a párt 

első alclnölcérc bízza.

A  v e z é r  § © b iz o t t s á g  m e g  v a si e l é g e d v e . * .
A vezérlő bizottság üléséről a következő kom

münikét adták ki:
A nemzeti parasztpárt vezérlő bizottsága a 

vidéki tagozatok elnökeinek részvételével tanácsko
zásra ült össze, hogy tudomást vegyen Maniu, Miha- 
lache, Mironescu és Jun ian  audienciáiról és meg
vizsgálja a Mironescu miniszterelnökké való de- 
zignálása folytán előállott helyzetet. A bizottság a 
párttagozatok elnökeivel együtt elégtétellel vette 
tudomásul Mironescu megbízatását és elhatározta, 
hogy az uj korm ányt minden erejéből támogatni 
fogja.

Ne legyenek államtitkárok.
E nnyit mond a hivatalos jelentés. Értesülé

sünk szerint élénk vita tárgyát képezte az is, hogy 
az állam titkári állásokat továbbra is fenntartsák-e. 
A volt miniszterek egy része azon a véleményen 
volt, hogy az állam titkárok leépítése költségvetési 
szempontokból nagyon ajánlatos volna.

Az uj kormány tagjai.
A vezérlőbizottsági ülése után Maniu, Miha

laehe, Mironescu és Madgearu intim tanácskozásra 
ültek össze. Egyes' körök előtt feltűnést keltett 
Madgearu m agatartása, m ert ezek a körök már 
majdnem bizonyosra vették, hogy M adgearu a kor
mányból kimarad. Ő maga is az intézőbizottság ülé
sén úgy nyilatkozott, hogy az eljövendő kormány 
ideje alatt a párt több súlyos tagjának lesz alkalma 
arra, hogy miniszteri elfoglaltság nélkül a párt 
belső ügyeivel foglalkozzék. Azonban Madgearu 
ügylátszik _  éppen úgy tagja lesz az uj kormány
nak, mint Manoilescu.

Nagyon valószínű, hogy Mironescu csütörtö
kön nem tud ja elkészíteni a miniszteri listát és 
leghamarabb csak pénteken reggel indul Szinajába.

Az uj kormány összetételéről a legkülönfélébb és 
a legszínesebb verziók keringenek. A miniszterel
nökségen például csütörtökön délelőtt arról beszél
tek, hogy az uj kormánynak tag ja  lenne Manu lel
kész is, aki Mamiinak egyik erdélyi ellenzéke a 
pártban. A verzió komoly formában nem nyert 
megerősítést. Beszéltek arról is, hogy Lugoseanu 
visszautasította volna a neki felajánlott igazság
ügyi 1 arcát és kijelentette, hogy nem vállal szere
pet az uj kormányban, m ert el akarja kisérni Ma
niut külföldi ú tjára .

Egy cáfolat.
A miniszterelnökség sajtóosztálya a következő 

kommünikét tette közzé a Rador utján:
Két budapesti újság megfelelőnek találta, hogy 

a román kormányválságot kapcsolatba hozza a ko
rona cs a kormány között Románia hat ár revízió fá 
nak lehetősége körül állítólag keletkezett ellentét
tel. A  sajtóigazgatóság azonnal a legkategórikusabb 
módon megcáfolta a külföldi sajtóban ezt a hirt, 
amely a fantázia szüleménye és a cáfolatot leközöl
ték azok a magyar lapok is, amelyek a hirt publi
kálták volt.

Miután egyes erdélyi kisebbségi lapok siettek 
könnyelmű módon helyt adni ezeknek a híreknek, 
amelyeknek csak az lehet a tendenciája, hogy zavart 
keltsenek a lelkekben, de elmulasztották reprodu- 
kálm  a cáfolatot is, ezen az utón megismételni k í
vánjuk:

A z összes jóérzésü emberek tudják, hogy Ro
mánia határainak érinthetetlensége nem képezte és 
nem képezheti a legcsekélyebb vitának sem a tár
gyát cs ebben a tekintetben az állam összes fakto
rai minden alkalommal leszegezték már határozott 
álláspontjukat.

M ai szá m u n k  12 o ldal
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A képviselő u r  szem étről összeszedett 
barbároknak nevezte a prefektus hallgatóla
gos beleegyezésével a feivinczi magyarokat,

akiket viszont a primár a nyelvüknél fogva szeretne 
felakas?tatni, mert anyanyelvükön akartak esküt tenni

(Fclvinc, október 9.) A „Keleti Újság“ nem ré
gen foglalkozott azzal a vitával, amely a felvinci ma
gyar tanácsosok eskütétele ügyében az illetékes ható
ságok előtt lefolyt és amelynek eredménye az volt, 
hogy ezek a hatóságok kimondták azt a hihetetlennek 
hangzó határozatot, hogy az anyanyelven nem lehet 
letenni az esküt. Erre a magyar tanácsosok jogi képvi
selője, dr. Bartha Ignác fellebbezést nyújtott be, 
amelynek adatai megdöbbentő bizonyossággal tárják 
fel a tanácsválasztást és az azt követő magyarellenes 
hajsza súlyos valóságát.

A felvinci választás még a meglepetésekben nem 
szűkölködő választási botránj’ok között is ritkítja pár
ját. Itt történt meg, hogy

hatven régi magyar választót egyszerűen ki
hagytak a névjegyzékből.

A kihagyás Juliu Capalneanu képviselő rendeletére 
történt. Ezzel szemben, hogy a majoritást minél job
ban biztosítsák maguk részére, a gör. kath. Mária 
egyesület vezetőségét négy tag helyett harminckét tag
gal vették be a névjegyzékbe. Amilyen volt a névjegy
zék megjavitása, ugyan olyan volt a szavazás is. A leg
nagyobb lelki nyugalommal

leszavaztatták az összes távollevő román vá
lasztókat, még a tényleges szolgálatot telje

sítő katonákat is,
olyan módon, hogy egyszerűen mások szavaztak he
lyettük. Nem is csináltak titkot belőle, maga Capal- 
neanu képviselő vallotta be. Húsz éven aluli választó
kat is felvettek a névjegyzékbe és leszavaztatták. A 
magyar delegátusok nem ismerték a veresmarti ro
mán szavazókat, nem őrizhették tehát ellen választói 
jogosultságukat és csak a választás után jutottak tu
domásukra a legsúlyosabb visszaélések, amelyeket 
egyébként maguk a veresmarti románok hoztak tudo
másukra. Ezeket a visszaéléseket a fellebbezés tárgya
lása során a magyarok a vármegyei választmány és a 
revíziós bizottság tudomására hozták, de jóformán 
vizsgálat tárgyává sem tették, hanem egyszerűen el
utasították a fellebbezést.

A megyei választásokat megelőző tárgyalásokon 
felháborító dolgok történtek. Capalneanu képviselő, 
aki úgy látszik, indulatos ember és haragjában nem so
kat törődik, hogy mi szabad, mi nem szabad, neki ron
tott a felvinci magvaroknak és többek között

A felvinci magyarság fellebbezésében ideális állás
pontra helyezkedett. Rámutatott, hogy az eskünek 
anyanyelven való bevétele nemcsak állampolgári és ki
sebbségi, hanem egyenesen emberi jog.

„Az eskü szentségének olyan természetes követ
kezménye, annak anyanyelven való bevétele, hogy ter- 
vénybeiktatása nemcsak szükségtelen, hanem az erköl
csi világrend felfogása szerint egyszerűen lealázó len
ne arra az államra nézve, amely ilyen paragrafust ik
tatna törvényei közé. Mert állampolgári, vagy kisebb
ségi jogokat lehet pragrafusokba foglalni, de minden 
állampolgár értékelje többre hazáját annál, semhogy 
emberi jogok kodifikálását keresse hazája törvényei 
között a huszadik században.“

A magasztos érvelés azonban nem hozta meg a kí
vánt eredményit. A válasz elutasító volt. Az indokolás 
pedig egyszerűen meglepő. Kimondja, hogy a felvinci 
magyarságnak az a kívánsága, hogy az esküt anya
nyelvén letebesse, egyszerűen

alkotmány- é? törvényellen

Arra a kérdésre azonban, hogy miért alkotmány- és 
törvényellenes, választ senki nem tud adni, mert kép
telenség reámutatni a törvény olyan paragrafusára, 
amely kimondaná, bogy az eskü anyanyelven le nem 
tehető. Ilyen pragrafus nélkül pedig aa egész indoko
lás jogilag értéktelen.

Jellemző az eljárásra, hogy Capalneanu képviselő 
urék egy bizonyítványt produkáltak, amelyben azt ál
lították, hogy a magyar tanácsosok tudnak románul.
Ez az állítás azonban nem felel meg a valóságnak. Ér
dekes egyébként, hogy a kisebbségi tisztviselőket, ta
nárokat, tanítókat tiz éven keresztül folytonos nyelv
vizsgákra hurcolták és tömegesen buktatták el még 
azokat is, akik tudtak románul és most a felvinci eset
ben egyetlen hatósági bizonylattal jogérvényesen kiál
lították a bizonyítványt olyanok részére a román 
nyelv ismerete mellett, akik pedig valóban nem tud
nak románul. Sikerült trükk. Szerzői: a képviselő ur 
és a felvinci primár, akinek felfogására nézve jellem
ző az a kijelentése, hogy

ha rajta állana, a nyelvüknél fogva akasztaná 
fel a magyar tanácsosokat, amiért nem tették 

le az esküt.
így áll a felvinci magyar tanácsosok ügye. Le kel

lett szegezni az igazságnak megfelelően és figyelmébe 
kell ajánlanunk az uj kormánynak is és mindenkinek, 
aki az ország sorsának jobbrafordulását a szivén vi
seli. Az illetékes tényezők kötelessége volna gondos
kodni róla, hogy az ilyen hallatlan inzultusok, nemzet- 
gyalázások és jogtalanságok egyes magukról megfe
ledkezett és elfogultságukban határt nem ismerő em
berek részéről megszűnjenek. Mindenesetre a továb
biakban is figyelemmel kisérjük a felvinciek sorsát. 
------------------------------------ / w w w v w w w ^

Â szovjet az  affténí konferencia m ögött
nj szovfetelienes blokk a laku lását sejti
(Párizs, október 9.) A Paris Soir athéni 

jelentése szerint a Balkán-konferencián a 
béke kiépítése érdekében hangoztatták annak 
szükségességét, hogy a résztvevő államok kül
ügyminiszterei minél gyakrabban értekezlet
re üljenek össze, hogy megvitassák a felme
rült ellentéteket. A Havas távirati irodának

Moszkvából érkezett jelentése azt közli, hogy 
a szovjet lapjai az athéni konferencia kulisz- 
szái mögött uj szovjetellenes blokk életreke- 
lését sejtik és emiatt élesen állást foglalnak 
az értekezlet és Görögország, mint a delegá
ciókat vendégül látó állam ellen.

A szovjet k icseréli párizsi n agykövetségén ek  és k eres
kedelm i képviseletének  eg ész  szem élyzetét

(London, október 9.) A Daily Mail rigai 
távirata közli, hogy a szovjet ki akarja cse
rélni párizsi nagykövetségének és kereske
delmi képviseletének egész személyzetét. Be
avatott helyről származó információk szerint 
Moszkvában a nagykövetség és a kereske
delmi képviselet alkalmazottait megbízhatat
lanoknak tartják s ezért történik meg vissza

hívásuk.
A rigai jelentés szerint mindazon tiszt

viselőknek, akik a visszahívási rendeletnek 
eleget tesznek, Moszkvában háromhavi fize
tést helyeztek kilátásba jutalmul, azokat pe
dig, akik a parancsnak ellene szegülnek, va- 
gyonkobzással és in contumatiam halálbün
tetéssel sújtják.

! >s****s**vw w w w w w w w x

A lainzi gyilkos Fellnerné elrablott
bundáiról azt állítja, hogy az asszony 
adta át neki értékesítés céljából

Fellner meghurcoltatásáért kártérítésért perli az osztrák államot

szemétről összeszedett barbároknak nevezte 
az egész felvinci magyarságot.

Azután honatya* pózba vágta magát és azt bizonyí
totta, hogyan lehet ezerliétszáz felvinci magyartól fél
teni a fontos nemzeti érdekeket.

A képviselő ur elfelejtette a történelmet és nem 
emlékszik még arra az 1912-ben történt barbárságra 
sem, amikor a magyar tűzoltók a veresmarti románok 
közül egész tömeg embert mentettek ki az árvízből. 
Több ilyen esetet hozhatnánk fel, ha volna kinek, de a 
képviselő ur elfogultságára fölösleges a szót pazarol
ni. A magyarok tizenkét esztendő óta ismerik Capal
neanu képviselő ur magvargyülölctét és nem lepődtek 
meg ezen a kirohanásán sem, de annál jobban

megdöbbentette őket a vármegyei prefektus 
eljárása, aki egyszerűen eltűrte ezt a nemzet- 
gyalázást, végighallgatta anélkül, hogy egyet
len szóval is leintette volna a magáról meg

feledkezett honatyát.
A „qui facet, consentire videtur“ — aki hallgat, bele
egyezni látszik, álláspontjára helyezkedve hivatali te
kintélyével, támasztotta alá a dühös magyarellenes ki
rohanást, nem gondolva meg, hogy ezzel saját, hazájá
nak presztízsét rontja és uj bajok magvát hinti el az 
együbtélő népek jó viszonyának rombolásával az or
szág súlyos kárára. Eljárását mindenesetre a kormány 
figyelmébe ajánljuk.

Ilyen előzmények után jött el a tanács alakulási 
ideje. A primpretor az eskünek anyanyelvén való be
vételét

azzal az indokolással tagadta meg, hogy erre 
nézve a törvényben nincs intézkedés.

Ugyanerre az álláspontra helyezkedett a vármegyei 
választmány is.

(Bécs, október 9.) Napok óta folyik a bécsi es~ 
küdtbiróság előtt a ma is rejtélyes íalinzi gyilkosság 
főtárgyalása. A vádlott, Bauer Gusztáv kategorikusan 
megmaradt a tagadás mellett s mivel közvetlen tanú 
nincs, a vád közvetett bizonyítékok alapján igyekszik 
a gyilkosságot rábizonyítani Bauerre. Tudvalevő, hogy 
Bauer a meggyilkolt asszony ékszereit és ruháit el
adta. A vád szerint ehhez a gyilkosság után jutott 
hozzá, mig a vádlott azzal védekezik, hogy a nagyér- 
tékü szőrméket Eellner Katalin adta át n>eki értéke
sítés végett.

A bundák és Fellnerné bizalma.
Az elnök ezután rátér Fellner Katalin bundáira 

és prémjeire. Megkérdi az elnök, hogy miután Bauer 
adta el Fellner Katalin összes szőrmd.t, az értük járó 
pénz nála volt, miért nem érdeklődött soha Fellner 
Katalin cime iránt és miért nem küldte el neki a 
pénzt? Bauer kijelenti, hogy Fellner Katalin állandóan 
változtatta tartózkodási helyét s ő nem tudta, hol ér
heti el.

— Mégis csak feltűnő, — mondja erre az elnök — 
hogy Fellner Katalin ilyen nagyértékii dolgokat adott 
át önnek nyugta nélkül, holott oly óvatos asszony volt 
és Fellner Andrással szemben úgy vigyázott, hogy köz
jegyző előtt vett mindent jegyzékbe.

Az áruló aranyfogak.
Ma megkezdték a tanuk kihallgatását. Előbb azo

kat a tanukat vették sorra, akik Fellner Katalin liolt- 
'Iestét megtalálták. A tanuk után Reisberg fogorvost 
hallgatták ki. Reisberg volt az, aki Fellner Katalin 
arany-fogai alapján megállapította a hulla személy- 
azonosságát. A védők tiltakoztak Rcisbcrg' vallomásá
nak bizonyítékként való elfogadása ellen. Arra hivat
koztak, hogy a fogorvos megbízhatatlan ember, akivel 
már többször megtörtént, hogy páciensei egészséges 
fogait húzta ki a hibásak helyett.

Fellner a budapesti osztrák 
követségi palotára aspirál.

A tárgyalásra megidézték Fellner Andrást lis, aki 
felutazott Becsbe. Fellner ügyvédjeivel elhatározta, 
hogy kártérítési pert indít az osztrák állam ellen le
tartóztatásáért, másrészt azért is, hogy felesége bűn
ügyi letétben lévő vagyonát megkaphassa. Az ügyvé
dek még nem határoztak afelől, hogy a pert Becsben, 
vagy Budapesten indítsák meg. Fellner kijelentette, 
hogy mivel Budapesten az osztrák köztársaság egyet
len vagyona a követségi palota, a pör megnyerése ese
tén le fogja foglaltatni.
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Bethlen István eredményeket vár 
a bukaresti konferenciától

Egy nem zet sem  képes pusztán saját erejével m eg
oldani a  g a zd a sá g i krizist — mondotta a m agyar

m iniszterelnök
(Budapest, október 9.) Bethlen Istrán gróf, a ' 

kormánypártban beszédet mondott a párt agrárblokk
jának a javaslataira válaszolva s ebban a beszédben a 
gazdasági válságnak a méreteit és határait jelölte meg. 
Megállapította, hogy bár a világhelyzet válságára fon
tos befolyással van az agrárkrízis, mégis téves az a 
beállítás, amely csak az agrárhelyzetben látja a válsá
got. Beszédében többek között a következőket mon
dotta :

Még nincsen pénzügyi krízis.
— A munkanélküliség, amely az iparban mutat

kozik s amely a városokban a szociális helyzetet ag
gasztóvá teszi, fokozódott és igazán nem lehet arra 
az álláspontra helyezkednünk, hogy az iparnak kitü
nően megy a dolga, hogy bajok nincsenek. Az ipari ter
melés torén is súlyosak és aggasztóak a bajok, nem
csak nálunk, de miint tudjuk, a külföldön is.

— Az a krízis, amely gazdasági téren jelentkezik, 
most már befolyást kezd gyakorolni az állam pénz
ügyi helyzetére is. Hiszen köztudomású, hogy a bevé
teli források csökkenőben vannak, hogy az adók ne
hezen folynak be és

ha nagyon komoly erőfeszítést nem te
szünk a takarékosság terén, akkor a gaz
dasági krizist pénzügyi krízis tetőzhetné.

— Mindenekelőtt azért mondom ezt, mert a po
hárba tiszta bort kell önteni a nemzet előtt, nyiltan 
kell tudni beszélni s a nyílt és őszinte szónak tudni 
kell férfiasán levonni a konzekvenciáit.

Az agrárállamok összefogása.
Megállapítja Bethlen miniszterelnök, hogy a dél- 

amérikai forradalmaknak is voltaképeni oka a mező- 
gazdasági termelés krízise, amit az orosz dumping is 
igyekszik fokozni.

— Akinek egy kis ökonomikus tudása és belátása 
van — mondotta — s egy kissé beletekint a világhely
zetbe, azt kell mondja, hogy olyan világkrizisről van 
szó, amellyel szemben egyedül egy nemzet és egy kor
mány tehetetlen, amellyel szemben csak bizonyos rend
szabályok internaeionális téren való alkalmazása se
gíthet.

— Résztvettünk a keleteurópai agrárállamok kon
ferenciáján, ott

hozzájárultunk bizonyos határozati javas
latokhoz, amelyek Genfben tárgyaltattak.

— Ezt a konferenciát továbbra is folytatni kíván
juk,

nemsokára a bukaresti tárgyalásokra küldi 
el a kormány újra kiküldöttjét.

— Az egyik oldalon tehát az összes agrárállamok
nak bizonyos összefogása szükséges azért, hogy keres
sék a kiutat a mezőgazdasági krízisből és keressék 
azokat a módokat, amelyeket felajánlhatnak az ipari 
államoknak azért, hogy velük együtt a kérdést meg
oldhassák.

— Genfben Schober kancellár felvetette a regioná
lis egyezmények gondolatát, ami annyit jelent, hogy 
bizonyos ipari és mezőgazdasági államok szorosabb 
összefogást igyekezzenek egymás között létesíteni. A 
magyar kormány

nem zárkózik el ilyen összefogás elől.
— Keresni fogja a jövőben ennek módját és lehe

tőségét, elsősorban azokban az irányokban, ahol poli
tikai ellentállás velünk szemben nem mutatkozik. En
nél többet nem akarok most erről mondani, hiszen 
kereskedelempolitikai tárgyalások előtt állunk Ausz
triává!, Csehországgal, esetleg Németországgal szem
ben. Ilyen helyzetben időelőtti volna ezekről a kérdé
sekről most bővebben nyilatkozni. Mindenesetre ismét
lem azonban, azt tartom, hogy internaeionális összefo
gások nélkül az agrárkrízist egyetlen agrárállamban 
sem lehet megoldaná.

Közmunkák, olcsó ruha, adó- 
mérséklés.

Ezután a miniszterelnök a belföldi védekezés mód
jait ismertette. Minden városban bizottságok állanak 
munkába, ezek indítják be a közmunkákat a munka- 
nélküliség csökcntésérc. Közmunkákat kezdenek min
denütt az országban. A tőzsdén a gabonajegyzés mód
ját rendbenlevőnek találja, a gabonamonopólium ter
vét élutasitja, hajlandó a buza árát két pengővel a 
boleta-révéa emelni. A kisemberek megmentése érde

kében sok, fontos terve van a kormánynak, "amiket 
sürgősen foganatosítanak. Olyan részletekbe menő ter
vek ezek, hogy például a ruházati cikkeknél, különö
sen a lábbelieknél, általános típust fognak terem
teni s e

népfelruházással segítséget kívánnak nyúj
tani azoknak, akik arra rászorulnak.

Az ó'sz folyamán a kartelltörvény a Ház. élé kerül s 
akkor alaposan megvitathatják ezt a kérdést úgy me
zőgazdasági, mint egyéb szempontokból.

A pénzintézetekkel szemben fennálló adósságok 
kamatainál a kormánynak nem áll hatalmában, hogy 
halasztást kénen vagy adjon, de

(Dicsőszentmárton, október 9.) Tudvalevő, hogy az 
uj téli menetrend október 15-én lép életbe. Az ttj menet
rend, mint az összes romániai menetrendek, figyelmen 
kivül hagyja a gyakorlati élet kívánalmait. Különösen 
indokolt panasz hangzik el a küküllővölgyi lakosság ré
széről. DiesőSzentmártonüal és az ott áthaladó vasüti 
vonallal a múltban sem törődtek. Csak kétnaponként le
hetett postát cserélni, most azonban az uj menetrend 
szerint csak háromnaponként jön postavonat. Egyetlen 
vonatpárt állítottak be. Tehát a posta Dicsőszentmár- 
tonba délután 5 órakor, a központi vonaltól pedig távo
labb eső helyekre este 8—9 órakor érkezik meg. Ilyen

(Kolozsvár, október 9.) A magyar lapok már több 
ízben foglalkoztak a dévai Magyar Kaszinó ügyével, 
amely áz egyik legnagyobb sérelme a romániai magyar
ságnak. A dévai Magyar Kaszinó nagy múltra tekint 
vissza, 1847-ben alakult és a dévai magyarság áldozat- 
készségéből szép palotát épített a város főterén. 1919- 
ben a kormány a kaszinó működését, mint az államra 
káros hatásút, felfüggesztette.

1923-ban az akkori hunyadmegyei prefektus gyű
lést hivott Össze, amelyre berendelték a dévai román in
telligenciát, holott semmi közük sem volt a kaszinóhoz. 
A gyűlésen aztán leszávaztatták az összes Déván állo
másozó katonatiszteket és állami hivatalnokokat s ki
mondotta az összetoborzott „többség“, hogy a kaszinó 
ezentúl a „Cásina Naţionala Română“ rímet viseli és 
minden vagyona erre a jogutódra száll. Ezek után be is 
ültek a vagyonba. Mikor az uj jogi személyiségekről 
szóló törvényt meghozták, áz üj dévai kaszinótársaság 
kérte a Magyar Kaszinó Vagyonának átírását á maga 
javára. A gyulafehérvári törvényszék ezt el is rendelte. 
A Magyar Kaszinó fellebbezéssel élt a törvényszéki dön
tés ellen, a fellebbezésnek azonban nem adott helyet a 
kolozsvári tábla, míg a semmitőszék á táblát az ügy ér
demi tárgyalására utasította, mint közigazgatási bíró
ságot.
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a végrehajtási törvény élességeit a lehető
ségig mérséklik.

A gabonajelzálóg végrehajtási utasítás.!, a legköze
lebbi időben megjelenik, vagyis pénzügyminiszteri 
végrehajtási utasítást adnak ki, melyből ki fog tűn
ni, hogy a gabonájelzálog-kötcsönök érdekében kinek 
hova kell fordulnia.

A falusi mnnkahiány enyhítésére a kereskedelmi 
miniszternek a jövő őszig harmincnégyinilliő pengő áll 
rendelkezésére útépítések céljára. A közmunkaváltság 
ügyében az ősz folyamán külön törvényt terjesztenek 
a Ház elé. Általános

adóreformmal nem lehet jönni olyan idő
ben, mikor az összes adók nehezen foly

nak be
és amikor az első feladat a fenyegető deficit, elhárí
tása. A borfogyasztási adó a községeknek egyik jöve
delmi forrása, azt teljes mértékben nem, lehet eltöröl
ni, de lényegesen le fogják szállítani.

A kisiparosok érdekében messzemenő programot 
dolgoztak ki. A falusi munkahiány leküzdése érdeké
ben a tél folyamán sokat akarnak tenni és a háziipar 
az, amelynek segítségével a munkahiányon enyhíteni 
fognak.

Bethlen István magyar miniszterelnök az adóeme
lések lehetőségét .is elutasítja magától s nemcsak ar. 
adóbehajtások kimélctlenségével, hanem általában a 
végrehajtási törvény szigorának az enyhítésével kíván
ja a gazdasági válság hatásait enyhiténi.

viszonyok között mindenki csak a levél vételét követő 
másnap intézheti el a postáját. .Van ugyan még egy fél
vonatpár, amely azonban csak Küküllőszcg és Dicső
szentmárton között közlekedik, de ennek a vonatnak 
semmilyen irányban nincs csatlakozása. Még a Balázs- 
falvárót a diesőszentmártoni tárgyaláshoz beidézett fe
lek sem vehetik igénybe, ment Dicsőbe csak 9 órakor ér
kezik meg, holott az idézések 8 órárá szólnak. Mind
ezekre már most felhívjuk a vasutigazgatóság figyel
mét és kérjük, hogy a KüküUővöIgyét a rossz téli me
netrenddel ne zárják el teljesen a nagyvilágtól.

Ma került újra a kolozsvári tábla elé az ügy, ahol 
a dévai Magyar Kaszinót Barthá Ignác dr., a Román 
Kaszinót pedig Dratu Demeter képviselte.

A tárgyalást megkezdése után nyomban félbe is 
kellett szakítani, mivel Pop Victor tanácselnök megál
lapította, hogy a dévai ügyvéd nem képviselheti a Ro
mán Kaszinót, mivel annak nincs meg a jogi személyi
sége. Egyben a tábla elrendelte a Magyar Kaszinó jogi 
személyiségére vonatkozó iratok beszerzését is. A tár
gyalást novemberre halasztották el.

— Tasnád minden felebbezés ellenére magyar ta
nácsot akar. Tasnádról jelentik: Tasnád községben 
szeptember 8-án tartották meg a községi bírói válasz
tást, amely az ottani Magyar Párt részére kedvező 
eredményt hozott. A pénztárnokot kivéve, az összes 
tagok magyarok lettek. A szavazáson három jelölt 
vett részt: Kapussi János magyarpárti, Lubg Join  
nemzeti-paraszpárti és Ábrahám Sándor, akit . önálló 
listával jelöltek. A választáson Kapussi János 60 sza
vazattöbbséget kapott. Azonban, amint hírlik, a vá
lasztás ellen felebbezést jelentettek be, habár már két- 
izben a magyarpárti jelölt győzött. Ha a felebbezés- 
nek most is helyet adnak, akkor harmadszor is meg
ismétlődik a választás, amely ismét Kapussi Jáuoí győ
zelmével fog végződni.

Szombaton este kiíenckor, h é tfő n  és k e d d e n  este félkilenckar I
teljesen uj kiállításban, elsőrendű szereposztásban, a szezon első premierje :

I napáfos asszon; i n i i  j
I  Előtte:

Fodor László háromfelvonásos vigjátéka.
A főszerepekben K a sz a b , F ö ld é n y i ,  T é th  E lek .

Szentimrei Jenő eredeti kalotaszegi parasztkomédiája. 
“ 1 f lS l lw H w C lS ?  Valódi kalotaszegi bútorok, szőttesek, eredeti népviselet.

-  Rendes oltsd htlyúrak. —,

Dicsöszentmártoíit a téli menetrenddel
elzárták a világtól

A roham m al elfoglalt dévai magyar 
kaszinó Ugye a kolozsvári tábla « la ti
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Egy uricsalád retten etes  
kálváriája a tem esvári 
m ultim illiom os házában

A cse léd ség  va lóságos «ceai ü tk özeteket rendez a család  tagjai 
ellen  forró lú ggal, k ése lésse l, csakhogy k iszek írozzák  a lakásból 
Mi lett a  sorsa Felsőbükki Nagy Pál unokahugának ?

(Temesvár, október 9.) Csikágó alvilági életé
nek rémségeire emlékeztetnek azok az események, 
amelyek a széles rendőri felkészültség ellenére Te
mesváron napról-napra megismétlődnek. A nyílt 
botrányok hősei, akik valószínűleg íelbúj togatásra 
léptek akcióba, kezdetben apróbb incidensekben 
élték ki magukat, ma már

botozásokkal, forró lúgos leürítésekkel és 
késelésekkel tarkíto tt ütközeteket rendez

nek a nyílt uccákon.
Az események Temesváron az Induló ueca 7. szám 
alatt egy küzdelmes sorsú magyar család körül zaj
lanak le. A szóbanforgó família Szablyár József 
özvegyének a családja, amelyet egy tragikus élet 
leírhatatlan szegénységbe sodort. Özvegy Szablyár 
Józsefné dr. Nagy K ristó f budapesti egyetemi jog
tanárnak volt a leánya és második unokahuga Fcl- 
söbükki Nagy Pálnak. A férje pedig Törökszákos 
községben jegyző volt, de a forradalm i évek alatt 
egy éjszaka váratlanul megtámadták az emberek és 
megölték. Az özvegye, akinek gondjaira hat árva 
gyermek m aradt, Temesvárra költözött a családjá
val és állást vállalt a főpostán, havi 4000 lejes f i
zetéssel. Ebből a kis összegből a lakbért is alig fe 
dezhetné olyan forgalmas városban, mint Temesvár, 
csak úgy biztosíthatta négy leányának és két fiá
nak a kenyerét és taníttatását, hogy rekvirált la
kásba költözött.

Az Induló ueca 7. szám alatt kapott két rek
virált szobát. A lakás Kimmel E rnő volt likörgyá- 
ros, most multimilliomos magánzó tulajdona. A 
hét szám ala tt parkírozott helysége van Kimmel 
Ernőnek és ott pompás villában lakik. A  villa mö
gött emelkedő, ócska, rozoga épületbe költözött a 
Szablyár familia. A rekvirált szobák elm aradt bére 
rendkívül fá jt  Kimmel Ernőnek, __ akinek egye
düli gondja az volt, hogy mire költse a millióit _  
és a lakást fel akarta szabadítani.

A célja az volt, hogy lerombolja a házat, a 
telket parcellázza és valakinek eladja.

Szablyáréknak ki kellett volna költözködő iök. 
A magas lakbérek m iatt azonban addig ragaszkod
tak' a szegény emberek a lakáshoz, amig a törvény 
megengedi. Ez a lakásaffér adta meg a hátterét 
annak a sok kimondhatatlan tortúrának, inzultus
nak, m ajd fizikai szenvedésnek, amelyen a Szab
lyár család átesik. Kimmel Ernő ugyanis ki akarta 
szekirozni a lakóit. Az attakja igy kezdődött:

Lezáratta a vízvezetéket, ezáltal Szablyárék 
arra kény szer ü lt ele, hogy vedrekkel egy kilométer 
távolságból hordják a vizei. Az özvegy azonnal pa
naszra sietett és több belátást kért a tulajdonostól, 
amire Kimmel E rnő igy válaszolt:

__ Nem adunk az államnak semmit, ő sem ad
sem m it!

A vizmizéria hónapokig kellemetlenkedett az 
élet gondjaival amúgy is túlterhelt családnak, de 
lassan megszokottá vált s igy napirendre tértek fe
lette. Ekkor újabb meglepetés történt. A lakók 
ugyanis addig Kimmel Ernő park ján  át já rtak  ki 
a városba, különben hosszú kerülőutat kellett 
volna megtenniük. Az Ur parancsot adott, hogy zár
ják  el az a jtó t és azon ne engedjék ki Szablvárékat.

A kerülőút egy emeletes épület haliján veze
te tt keresztül, de nem haladhatott cl arra  a család 
egyik tag ja  sem anélkül, hogy inzultus ne érte 
volna, a leányokat frivol megjegyzésekkel kísérték, 
az özvegyet és a többi gyermekeket tettlcg is inzul- 
tálták. Egy este például Szablyár Józsefnét a kapu 
alatt megleste az egyik cseléd és egy katona s mi
kor belépett,

rárontottak, ki akarták kezéből tépni a ri- 
diküljét.

A segélykiáltásokra összeszaladtak a szomszédok, a 
két támadó pedig eliramodott.

A védtelen család meghúzódva éldegélt tovább 
és megrémülve menekült, ha támadási szándékot 
észlelt valahol. A lakbért közben pontosan fizette,

de Kimmel Ernő gondolt egyet és egy napon meg
tagadta a bér átvételét, amit aztán a pénzügyigaz
gatóságnál helyeztek letétbe. A tulajdonos fáskama
rá t nem adott a lakóknak s a fá t a folyósón kel
lett elraktározniok, ahonnan rendre az egészet el
hordták. Egy éjszaka például többen __névleg is
meretlenek __megjelentek a ház előtt, bekopogtak
az ablakon és bekiáltották, hogy:

__ Halló, visszük a fát, gyertek ki, ha van
merszetek! S a megrémült család végighallgatta, 
amint a fát felrakják és elviszik.

így  zajlottak le a napok, hetek és a hónapok s 
ha jelentést tettek a rendőrségen, azt a választ 
kapták, hogy tanukra van szükség. A cselédek ag
resszivitása az ősz folyamán már a türhetetlenségig 
fa ju lt s akkora botránnyal zárult, amely szinte hi
hetetlen egy szeles rendőri felkészültségű nagy vá
rosban. A dolog úgy kezdődött, hogy egyik este, 
mikor Szablyárék a vendégüket kikisérték, a cselé
dekkel és a szakácsnéval, K ristyán Elizabettával ta 
lálták magukat szemben. A kis csoport barátságo
san odahívta a vendéget, akit szó nélkül megtá
madtak és ütlegelni kezdtek s a vége verekedés lett. 
Az epizódnak másnap folytatása volt. Féltiz óra
kor a csőcselék már gyülekezett, botokkal, lúggal, 
késsel, mindennel fel voltak szerelve s várták, hogy

(Kolozsvár, 1930 október 9). A napokban különös 
vonzalom fogott ol egyik kolozsvári zálogház iránt. A 
furcsa érzés okát kutatva rájöttem, hogy nekem is van 
egy úgynevezett „sárgaeédulám“, amely nem régen ér
vényét vesztette. Ellátogattam tehát a zálogházba, amely
ben érdekelt félnek kellett tartanom magamat amiatt a 
télikabát miatt, amelynek kiváltását aktuálissá tette a 
hideg időjárás. Mondhatnám, hogy az említett kabátot 
a „molykár“ miatti félelmemben helyeztem el e biztos 
helyen, de ez a kifogás túlságosan átlátszó. Reggel nyolc 
órakor már pontosan ott álltam a Kossuth Lajos uccai 
zálogház bejárata előtt, lesütött szemekkel szaporítva 
azt a hatalmas tömeget, amely már megelőzött, türel
mesen vártam azt a pillanatot, amikor kedvenc ruhada
rabomat megint magamra ölthetem. A kíváncsiság, hogy 
kik a sorstársaim, nem hagyott nyugodni és csakhamar 
ismerősre akadtam. Előttem egy kolozsvári úri család 
piruló hölgytagja igyekezett ellenkező irányba fordítani 
a fejét. Csakhamar egymás mellett állottunk. Hölgyis
merősömet úgy segítettem át indokolatlan zavarán, hogy 
titokban elővettem azt a bizonyos kis Írást, amely a 
télikabát tulajdonjogáról tesz említést.

— Maga is? — örvendett önkénytelen, hogy a vá
laszfal a varázscédulával leomlott közöttünk.

— Nem először! — vallottam be.
így indult a beszélgetés, helyesebben a panasz, 

amelynek a végén elmondotta a hölgy, hogy sokáig nem 
tudtak dönteni otthon, mit tegyenek be a zálogházba, a 
szülők jegygyürüjét-e, vagy néhány inég meglévő régi 
családi ékszert

— Apám a régi ékszerek, anyám a jegygyűrű párt
ját fogta — vallja be.

Ha jegygyűrűkről van szó, az ember mindig kissé 
babonás. Azt mondják, hogy a jegygyűrűtől megválni, 
szerencsétlenséget jelent a házasélctben. Ezt a megálla
pítást sajnos, sem a szép leány, sem jómagam, nem tud
juk ellenőrizni, mert belátható időn belül egyikünk sem 
gondolhat jegygyűrűkre. Elmélázva nézek végig a töme
gen és ekkor tűnik fel a szokatlan jelenség. Öt-hat falusi 
anher álldogál a zálogházba igyekvő tömeg között. Vál
lukon duzzadt átalvető. A zálogház ismert közönségéből 
eddig hiányoztak. Szinte hihetetlennek látszik, hogy a

a vendég hazatérjen. A vendég késő este elbúcsú
zott és az egész család kikisérte. Özv. Szablyár Jó 
zsefire lámpát ta rto tt a kezében. Ahogy az ajtón ki
léptek,

a csőcselék megrohanta őket, a lámpát ki
ütötte Szablyár Józsefné kezéből és bottal, 
dorongokkal, téglákkal, készei össse-vissza 
verték a meglepett családot. A  két ártatlan  
leányt olyan súlyosan megsebezték, hogy 
azonnal mentők szállították el, Szablyár 
Józsefnét forró lúggal leöntötték és orvosi 

látlelet szerint súlyos szembajt okoztak.
A sikoltásokra és az ütközet zajára megjelent a 
sarki rendőr és több szomszéd, akik a megsérülteket 
gyorssegélyben részesítették. A rendőr fe lirta  a 
hat támadó férfi és hét nő neveit, akiket másnap 
ki is hallgattak a rendőrségen.

Mi történt, ki bujtogatta fel a cselédeket? Azt 
konkréten nem tudják, csak sejtik.

Az izgalmas éjszaka után  a család rögtön fel
jelentést tett a rendőrségen és az ügyészségen. A 
feljelentésnek eredménye még nincsen, a bűnösök 
szabadlábon járnak. Ez a tudat növeli a csőcselék 
agresszivitását. Az egyik nap, most a botrányos 
este után, azt kiáltották Szablyárék felé, hogy:

__ Csak jöjjenek a sötét esték!
Hiába történt akkor a rendőr közbelépése és 

a szomszédok általános felháborodása, újabban je
lentik. hogy

ás egyik leányt megint megtámadták és 
a kezeit késsel véresre szurkolták.

Az özvegyre ú jra  lúgot öntöttek. És napról-napra 
fordulnak elő a legmegbotránkoztatóbb inzultusok, 
sértegetések, támadások és tettlegesscgek. A Szab- 
lyar család m agárahagyatottan kénytelen tű rn i egy 
huszonnégymilliós, volt likörgyártulajdonos cse
lédségének kíméletlen terro rjá t, ami már-már 
Csikágó alvilági életének rémségeire emlékeztet.

falu népe fölkeresse a zálogházat. Egyiküket meg is
szólítom.

— Mit akar itt bácsi?
Kérdéssel válaszol.
— Mondja urfi, ide szoktak járni a szegény embe

rek 1
—■ Már akinek muszáj, idejön, ha máshelyt nem kap 

pénzt a holmijáért. Mit hozott bácsi?
Csikordit egyet a fogán. Rajta is erőt vesz a rés- 

tolkeűés. Azért előbb megmagyarázza, hogy, miért kelleti
a zálogházba jönnie.

— Négy gyermekem jár a gyalui oskolába. Eddig 
járhattak mezítláb, de hogy az idő hűvösre fordult, már 
kékülni kezdett a lábuk. Tovább nem tudjuk nézni, hall
gatni a köhögésüket. Pénzünk nincsen, munka nem akad, 
erre az asszony lehúzta az ágyról a cifra térítőkét. Mit 
gondol urfi, mennyit kapok értük?

-— Azt hiszem semmit — rontom el a kedvét.
— Ne tréfálkozzék a szegény emberrel, fordul el 

sértődötten, s pár erélyes mozdulattal elsöpri az útjában 
álló gyönge városi népet s eltűnik az ajtón át. Néhány 
pillanat múlva azonban csalódottan fordul ki.

— Igaza volt urfi — vallja be — most mi a fenét 
csináljak, hová menjek?

Olyan tanácsot adni nem tudok, aminek az alapján 
liazaviliessc a gyermekeinek a négy pár cipőt. Az ember 
egy ideig tanácstalanul nézi a házakat, aztán tovább 
bandukol, eltűnik az embertömeg között, amelynek nagy 
része szintén súlyos láthatatlan átalvetőt cipel a hátán, 
teli téli gonddal, bajjal, nyomorúsággal, jövőtlenséggel, 
problémákkal, fekete gondolatokkal és keresi a nemlé
tező zálogházat, ahol ezt az életpusztitó terhet elhelyez
hetné.

Ilyen zálogház, sajnos nincs sehol a világon,

— Húszezer pengőt sikkasztott a Meinl-cég pénz-
beszedője. Budapestről jelentik: A világhírű Meinl ká
vécég feljelentést adott he egy Gebauer József nevű 
30 éves pénzbeszedő ellen, aki körülbelül. 20 ezer pen
gőt sikkasztott a cégtől. Gebauer feleségével valószí
nűleg Becsbe szökött.

D.

Már a falu népe is a zálogházba jár
A gazdasági nyomor odajuttatta, hogy a legszükségesebb holmiját is

eladja, csakhogy élni tudjon
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Beszélgetés Baőits Jliiíjállyal
készülő uj regényéről, könyvekről 
és az erdélyi irodalomról

( Budapest, október 9). Egy csöndes muzeumköruti 
kávéházban beszélgetünk egymással. Babits Mihály éppen 
most érkezett meg Esztergomból, ahol a nyári hónapo
kat töltötte. Másnap tartja meg székfoglalóját a Kis
faludy társaságban. Miután Babits az elhunyt Benedek 
Elek helyébe került, emlékbeszéde Benedek Elekkel 
foglalkozik. A Kisfaludy társaság másik újonnan meg
választott tagja, Gyallai Domokos viszont Yargha Gyu
láról fog beszélni. Ez utóbbi székfoglaló azonban csak 
a jövő hónapban fog megtörténni.

Babits Mihály tele van munkatervekkel. Nem mint
ha esztergomi tuszkulánumában pihent, vakációzott 
volna és a nagy tétlenségben felgyülemlettek volna 
energiái. Olyan szabású embernek, mint ő, soha sincs 
nyugalma. Egyáltalában az iró, a gondolkodó, az al
kotó művész sohasem pihen. A szellem munkája csak 
akkor szűnik meg, ha a test gépezete lejár. Talán még 
akkor sem.

Babits Mihály tehát dolgozott Esztergomban is, 
egy csaknem teljesen elkészült regény podgyászát kozta 
magával. Budapesten ilyen természetű tevékenységre 
aligha lesz érkezése. A szerkesztői munka, a jövő évi 
Baumgarten-dijak kiosztásának előtanácskozásai, 
apróbb-cseprőbb munkák nem engedik meg a mélyebb 
lélekzetvételt. Pedig szüntelenül nagy koncepciókat, ka
tedrába terveket forgat az agyában.

A Baumgarten-dij.
A legkézenfekvőbb az volna, hogy a Baumgarten- 

dijakról érdeklődjünk tőle. Vájjon a régi alapitványo- 
sok kapják az óriási alap kamatait ebben az évben 
is, vagy újak jönnek, akik már is türelmetlenül ostro
molják a kapukat. Babits Mihálynak el kell hinnünk, 
hogy nem taktikai okokból zárkózik el a nyilatkozat elől. 
De e pillanatban még valóban nem tudja, hogy hánya
dán is lesz a bizottság 1 Irodalmi kávéházakban rebes
getnek egyről-másról... Majd erdélyi neveket is emleget
nek as asztalnál... Ám ez csak szóbeszéd, semmi komo
lyabb alapja nincs.

Hogy őszinte legyek, engem nem is érdekel e pil
lanatban Babits, mint a „Baumgarteil-dij kurátora“ . Az 
íróval ülök szemtől-szemben, a mai magyar irodalom 
egyik legszínesebb, legsokoldalúbb vezetőegyéniségével.

Babits Mihály uj regényéről beszél.

Az uj regény.
— ü j  regényem az örök karc és az örök kéke 

utópisztikus regénye. Abból indulok ki, hogy mi lesz az 
emberiséggel, ha tényleg beváltja a jelszavaiban rejlő 
aktivitizmust és el kezd küzdeni érte. Gázbáboru, repülő
gépek, technikai vívmányok, csak mint szükségszerű 
rekvizitumok szerepelnek e könyvben. Utópiám nem a 
gépi kultúra, a hadi technika regénye, hanem a gondo
laté. Trahison du elére... „Aktivizmus“ a gondolat el
len... Szomorú, pesszimisztikus költemény... Most elhall
gat Babits és egy pillanatig tűnődve néz maga elé. — 
Azt hittem, hogy legkésőbb karácsonyra piacon lesz a 
könyvem... Félek, hogy a végső simítások annyi munkát 
adnak, hogy csak a jövő év tavaszára fog majd az 
egyébként nem túlságosan nagy terjedclemü regényem 
megjelenni.

Szóba kerül a Halál fiai is. Hatalmas, generációs 
regény a — múltból. Babits elárulja, hogy itt-ott er
délyi reminiscenciákat is elbújtatott Fogarasi tanár 
korából. Szeretné a Halál fiait folytatni — van még 
egy és más mondanivalója a múltra nézve. De ebben a 
nyugtalan, céltalan, uttalan korszakban őt is, mint oly 
sok Írót, a jövő foglalkoztatja.

Olvasmányai.
És mit olvas Babits Mihály?
Engem mindig foglalkoztatnak az iró olvasmányai. 

Ablakok ezek, amelyeken bepillanthatunk az alkotó szel
lem műhelyébe. Könyvek, amelyeket az iró lázas mohó
sággal magába kényszerít, sokszor oly vitálisak, elhatá- 
rozóak, mint a vérátömlesztés. Ha egyszer módomban 
volna, egy esszét Írnék a következő címmel: „Babits Mi
hály, az olvasó” . Megírnám benne, hogy miként rágta 
keresztül magát a világirodalom remekein, latin, görög, 
francia, angol, német klasszikusokon, minő flörtök, mi
nő vonzalmak és minő szenvedélyek hatása alatt lett e 
remekek zseniális tolmácsolójává, hogy találta meg sa
játos világnézetének alapjait PJatonban, Arisztotelész

ben, Szent Ágostonban és Bergsonban, hogyan jutott el 
odáig, hogy majdnem mindent tud, mindenről informál
va van. A felületes szemlélő könnyen ringatja magát ab
ban a tévhitben, hogy Babits finom kultúrája 
már csak igen kevés számú contemporani műben 
lel érdeklődésének tápanyagot. Csodálkozik, talán affelc- 
tált gúnyt szimatol Babits maga leírta mondatainak 
egyikében, hogy „különös érdeklődéssel detektív regé
nyeket olvasok” . De ha arra gondolunk, begy Babitsot 
a könyvek nemcsak esztétikai oldalról, nemcsak abból a 
szemszögből érdeklik, hogy mi a kor, nép kifejező elem 
benne, de a legteljesebb értelemben vett életnek a szem
szögéből, tehát ritmusa, kalandozása, tévelygése, alak
talansága, kóros tünetei mind adalékok a számára, úgy 
halvány elképzelésünk lehet arról, hogy milyen törvé
nyek szerint rétegeződik fel egy enciklopédikus művelt
ségű agyban az irodalom, mint élmény.

Proust.
— A modern írók között a legutóbbi években a leg

nagyobb hatást rcám Proust gyakorolta. Minden könyv 
maga helyett beszél és csak önmagáért felelős, de ha 
■zabad általánosítanom, hozzám minden európai iroda
lom között az angol áll legközelebb. így volt ez régeb
ben is és igy vagyok a régi angol irodalommal is. Csep
pet sem képzelem magamról, hogy rendelkeznék oly szé
les áttekintéssel, hogy irodalmakról értékelő bírálatot 
mondhassak. Mindent el nem olvashatok és bizonyára 
akadnak a mai világirodalomban is jócskán könyvek, 
amelyek tetszenének nekem, ha ismerném azokat. Az én 
könyvolvasásomban nincs semmi rendszeresség, valami 
különösebb eleve elhatározottság; véletlen segít hozzá
juk, véletlenül ismerkedem meg velük. Például Gide ir 
egyszer Joseph Condrad „Lord Jim’’ ciimiü könyvéről és

e könyvhöz azt a megjegyzést fűzi, hogy Dosztojevszki
akármelyik remekével felveheti a versenyt. Elolvastam 
a könyvet. Igaza van. Conrad, a tengerészkapitány, a 
kalandregónyiró olyan finom lelki megnyilatkozásokat 
tolmácsol, annyi psziholőgia van Írásaiban, hogy egye
nesen csodálatos. Más esetekben is igy, recenziók, ösz
tönök, baráti javallások segítenek egy jó könyvnek el
olvasásához. Természetesen sokszor érnek csalódások. 
Sok jót Írnak az uj orosz irodalomról. Én megvallom, 
alig találtam közöttük eddig olyan müvet, amelyet a ré
gi oroszok mértékével lehetne mérni. Hja Ehrenburg . . .  
Kezembe került egy könyve, csak hatvan-hetven oldalt 
tudtam belőle elolvasni

— És ami napjaink költészetét ille ti...
— A lira, úgy tetszik, az egész’ világon haldoklik. 

De az angolok között megint találtam nagy lírikusokat. 
Housman (nem vagyok biztos benne, hogy Babits ezt a 
nevet említette vagy ehhez hasonló nevet) rendkívül ér
dekes költő . . .  Teljesen népies formákat használ, egy 
angol Erdélyi József. . Hát ezt nálunk alig ismerik. 
Könyvét nagyon megszerettem. Tanulmányoztam az uj 
amerikai lírát is. Egyik amerikai költő — antológiáról 
irtani a Nyugat valamelyik számában. Az összirodalom

) különös évtékgazdagitásának az amerikai lira sem mond
ható.

Budapesten megfordultamkor , mindig azt tapasz
taltam, hogy a Magyarországon élő Írók — tisztelet az 
igen kevés számú kivételnek — az erdélyi irók müveit 
nem ismerik. Babits azonban e tekintetben is kivételnek 
számit. Most éppen Nyirő József uj regényét „vassá. 
Érdeklődése az erdélyi irók iránt nem mai keletű. Fáj
lalja, hogy nem ismeri a román irodalmát eléggé.

— Egyedül Panaít Istratit ismerem és szeretem a 
könyveit. Kyra Kiralinája számos helyen Jókaira em
lékeztet.

Megemlítem Babitsnak, hogy Chineziu professzor 
testes könyvben megírta az erdélyi magyar irodalom 
mai történetét és ezt a müvet doktori értekezésnek szán
ta a román, egyetemen. E közlés kellemesen lepte meg 
Babitsot és felirta noteszébe Chineziu nevét, hogy majd 
a Nyugat legközelebbi számában Írhasson e könyvről.

Ligeti Ernő.

Egyetlen esetben sem sikerült az K 101 áldo
zatainak személyazonosságát megállapítani, 
mert a hozzátartozók képtelenek voltak az 

emberroncsokat végigszemlélni
(London, október 9.) A Westminster! kerület 

kápolnává átalakított halottasliáza előtt állandóan 
nagyszámú közönség foglal helyet. A rendet angol 
repülőezredbeli katonák ta rtják  fenn. A közönség 
zárt sorokban vonul el a felravatalozott koporsók 
előtt.

Ma átviszik a katasztrófa áldozatainak kopor
sóit a parlam ent W estminster termébe s a ravata- 
lo3 term et m egnyitják a nagyközönség számára.

Délben a Szent Pál székesegyházban gyászis
tentisztelet lesz, amelyen a király képviseletében a 
walesi herceg is megjelenik. Az áldozatok temetése 
szombaton lesz Cardingtonban, államköltségen a

légi kikölti közelében ásott közös sírba.
A Press Association egy angol repülőtiszt nyi

latkozatát közli, aki a légi katasztrófa Londonban 
i'elravatalozott koporsói m ellett teljesített szolgá
latot. A tiszt kijelentette, hogy a holttestek a felnyi
tott koporsókban 24 órán á t voltak közszemlén és a 
hozzátartozók nagyszámban járu ltak  a koporsókhoz. 
Ennek ellenében egy esetben sem sikerült az áldo
zatok személyazonosságát megállapítani, m ert sen
kinek sem volt elég lelkiereje ahhoz, hogy hozzátar
tozójának biztos agnoszkálása végett a felismerhe- 
tetlenségig megszenesedett összes áldozatokat végig
szemlélje.

Hsisz brazilia! szövetséges állam közül 
Mlencbesi a felkelőké a hatalom

A forradalom győzeírnesesa halad előre — A felkelők  e llen  küldött
repülőgépek pilótái gép eik k el együtt átszöktek  a forradalm árokhoz

(Neivyork, október 9.) A  lapok közlik Rio de 
Janeiroból érkezett táv irataik  alapján a Brazil 
kormány kommünikéjét, amely m egállapítani kí
vánja, hogy a forradalm i mozgalmak által terem
te tt helyzet nem olyan súlyos, m int ahogy azt a 
külföldi sajtó feltünteti. A  kormány hangoztatja, 
hogy erős hadsereg felett rendelkezik és a mozgó
sítás befejezése után teljes erővel hozzálát a felke
lés likvidásához A kommüniké megcáfolja azokat a 
híreket, m intha a haditengerészet legénysége kö
rében is hódítana a lázadás. Az Associated Press 
jelenti a brazíliai határvidékről, hogy a felkelők 
Pernambuco állam több városát 24 órás kemény 
harc nlán birtokukba vették. A lakosság örül a Pa- 
vera tábornok, felkelő vezér vezénylete alatt álló 
csapatok bevonulásának Az állam elnöke. Estaeio 
Coimbra elmenekült s helyét a forradalm árok a 
bevonulás után. azonnal betöltötték Carles Lima- 
Calvacanrival, a forradalom égjük szellemi vezéré

vel. Rio Grande del Norte államban N atal fegyver
használat nélkül forradalm árkézrc került. Monte-
videoba érkezett jelentések arról számolnak be, hogy 
a déli államokban a felkelők ellen küldött repülő
gépek pilótái gépeikkel együtt átszöktek a forradal
márokhoz s most őket szolgálják.

(Párizs, október 9.) A  Chicago Tribune Rio 
de janeiroi jelentései szerint Braziliában beszün
tették a magántelefonbeszélgetéseket és eltiltották 
m agántáviratok postai továbbítását. A cenzura szi
gorúan működik.

iuontevideoba érkezett jelentések megerősítik 
azt a hírt, hogy húsz szövetséges állam közül ki
lencben a felkelők birtokolják a hatalmat és nem 
hajlandók semmiféle központi utasításnak eleget 
tenni, csak abban az esetben, ha a szövetségi kor
mány Rio de Janciroban végképen leteszi a ha
talmat.
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Az Anca-féle autósorsolás 
ügyében szakértő bizottság 

vizsgálta meg a kisorsolt gépet
Az eredmény lesujjié — Miért nem indult Ánca ur

a feleki versenyen?
(Kolozsvár, október 9.) Az Anca Alexandru-féle' 

autó-sorsolás ügyében csütörtökön folytatta a tárgya
lást a kolozsvári törvényszék III. szekciója. A tárgya
láson ez alkalommal megjelent a szakértőnek delegált 
Blaga Emil, kolozsvári autókereskedő'. Blaga Emil, aki 
kijelenti, hogy a gépet még nem volt alkalma látni, te
hát nem mondhat arról véleményt sem. Erre a bíróság 
úgy határoz, hogy a szakértő a kedden folytatandó tár
gyalásig tekintse meg a sorsolás főnyereményéül kitű
zött autót s ekkor nyilatkozzék annak állapotáról és ér
tékéről.

Saragea dr., a két szerencsés nyerő képviselője nem 
tartja helyesnek a törvényszéknek ezt a határozatát, mi
vel szerinte abban az esetben, ha a gép megvizsgálását 
Blaga Emil csak két, vagy három nap múlva végzi el, 
könnyen megtörténhetik, hogy ezalatt az idő alatt Anca 
Alexandru — bármennyire meg is lévén győződve az 
autó kifogástalanságáról — valami gyors módszerrel 
rendbehozatja annyira a gépet, hogy az legalább külső
leg egy rendes autó benyomását keltse.

— Ez csak feltételezés tőlem — mondja ironikusan 
az ügyvéd — amely azonban igen könnyen megtörtén
hetik, ezért azif indítványozom, hogy most azonnal ül
jünk fel egy taxira s menjünk ki a Dónáth útra, ahol a 
nyereményautó garázsirozra van, azóta, amióta ügyfe
leim a tavaszi megszemlélés után felháborodva ott
hagyták.

A törvényszék belátja, hogy igy lehet legsimábban 
elintézni az ügyet s az ügyvéd gyors megoldási módsze
rét elfogadja s azután néhány perccel már taxikon ro
bognak a Dónáth ut 166. szám — meglehetősen messzi 
van — alatt levő Anca-féle autőgarázs felé az érdekel
tek és a hivatalos személyek, Bireeseu ügyész és Pastia 
törvényszéki biró.

A Dónáth ut 166. szám alatti telken egy kis kerti ház 
szerénykedik, amely mellett rozoga kaliba áll az össze- 
esés küszöbén. Az első meglepetés az, hogy az épületek
hez vezető ut oly keskeny, hogy azon legfeljebb egy 
gyerekkocsit tolhatnak be fennakadás nélkül, nem pedig 
egy 1924-os tipusu luxus Fiat-autót, amilyent Anca ur 
sorsjegyei ígértek a nyerőknek. A fák ellenben megle-. 
hetős ritkán vannak elszórva a ház előtt, úgy, hogy meg 
van annak a lehetősége, hogy talán azok között laví
rozva vezették be az autót tartózkodási helyére, amely 
a fenntcmlitett nem valami rózsás állapotban levő kaliba.

— Ügyes soffőr lehetett az, aki itt bevezette az 
autót, — jegyzi meg valaki.

Azután az autót magában foglaló kalibába fordul 
be az egész társaság. Az első pillantásra kialakul a 
laikus szemlélőben is az a nézet, hogy a szóban forgó 
autó valóban nem a legújabb fajta gyártmányok közé 
tartozik.

Következik a pontos vizsgálat. Első megállapítás; 
az autón rendbehozás jelei mutatkoznak. Sárkányéi, és 
két első kereke újonnan vannak festve, a két hátulsó 
k: rékre azonban ugylátsak, már nem tellett a festék
ből, mert azok kopottak, piszkosak — néhány évtized 
tekint le róluk. Az autó egyötöd része különben nem 
ie r f  be a fészerbe s a szabad levegőn szellőzik, ami 
azzal jár együtt, hogy az ég áldása minden további 
nélkül gyakorolta rajta a nem éppen javára szolgálói

Az ülések bevonata több helyütt el van szakadva 
s kelleténél többet árul el a belső kéntartalomból. A 
szélvédő üveg igen hiányos. Több helyütt a szabad le
vegő pótolja.

Felemelik a motorház fedőlapját, s ekkor látszik, 
hogy a különben meglehetős divatját múlt motor ré
szei több helyütt drótokkal vannak egymáshoz erő
sítve, nehogy kiessenek a helyükből.

Ezek után következik a nagy próba: üzemképes-e 
az egész alkotmány. Előkerül a kurbli, amely azon
ban csak hosszabb kísérletezés után kezd el forogni. 
Eredmény azonban nincs, a motor nyugodtan tovább 
alszik.

Anca ur közben kijelenti, hogy ő ezzel a géppel 
már Buickokat és Chevroleteket hagyott maga mö
gött.

Megszólal valaki a háttérben:

— Miért nem tetszett indulni vele a feleki verse
nyen ?

Közben kiderült, hogy a motor azért reuitenske- 
dik, mivel egy cseppnyi benzin sincs a gépben. Nosza, 
hamar benzin után küldenek valakit, s mikor megérke
zik az életet adó nedű, beöntik rendeltetési helyére. 
Újból megkezdődik a kurblizási művelet, az eredmény 
azonban nem változik. A motor k itart eredeti állás
pontja mellett: nem reagál a külerőre.

Blaga szakértőt kérdezi meg most Pastia törvény- 
széki biró, hogy mit szól a géphez?

— A gép valóban nincs jó állapoptban — mond
ja feltűnően bátortalanul a neves autókereskedő.

— És mennyit ér meg?
Most még jobban elb,átortalanodik Blaga Emil.
— Én kérem, csak autókkal kereskedem, de nem 

értek annyira a gépekhez, hogy ezt meg tudjam mon
dani.

Nem éppen érthető ez a kifogás, dehát nincs mit 
tenni, ha a „szakértő“ nem óhajt nyilatkozni.

Bireeseu ügyész, aki különben autótulajdonos s 5 
maga vezeti kocsiját, félhivatalosan megjegyzi:

— Háromezer lejt sem adnék az egészért.
Ezek után az egybegyűltek visszatérnek a városba.
Ezek után valószínűleg újabb szakértőre lesz szük

ség. Az is lehet, hogy a jelenlévő ügyé|z és biró is 
belátták, hogy nincs szükség szakértőkre, beszél az a 
gép azok helyett.

A törvényszék kedden folytatja a nem mindenna
pi ügy tárgyalását. (szb.)

A korm ány tízezer erdélyi 
le lk et szállít H ondurasnak
A k iv á n d o r ló k a t k is e b b sé g e k b ő l sz e r e tn é k  összeverbuváín i, mert 
csak  ez ek  k a p h a tn a k  ú t le v e le t  — Â k iv á n d o r ló k  e ls ő  csoportját

k ö z e le b b rő l ú tn a k  in d ítjá k
(Kolozsvár, október 9.) Szinte egy éve már, 

hogy különböző, többé-kevésbé bizonytalan újság- 
közlemények form ájában itt  is, o tt is felüti a fejét 
a hir, hogy

a román kormány közegei megegyezést kö
töttek Honduras középamerikai állammal 

tízezer erdélyi lélek szállítása dolgában.
A közlemények elhangzottak, az illetékesek felvilá
gosítást is kértek kormányzó helyeken, azonban 
mindig csak azt a választ kapták, hogy a hireszte- 
léseknek alap ja nincsen,

Ma két hivatalos közlemény fekszik előttünk. 
Mind a kettő hiteltérdemlő érdektelen helyről 
származik. És mind a kettő arról beszél, hogy a 
Hondurasnak szóló óriási emberszállitmánynak hire 
nem legenda, hanem megdöbbentő valóság. Az 
egyik A z Északamerikai és Kanadai Egyesült 
Lutheránus Egyházak hivatalos lapjában látott 
napvilágot s a következőképpen szól:

„A román kormányzat, m iután a középameri
kai H onduras kormányától szabad területek és meg
felelő szállítási eszközök dolgában kellő biztosíté
kokat kapott, engedélyezte

összesen tízezer lelket számláló kétezer csa
ládnak kivándorlását Erdélyből Hondurasba,

A  kivándorlók első csoportját legközelebb hajóz
zák be a Fekete tenger egyik kikötőjében.“

Ehhez a közleményhez az egyházi lap néhány 
gyanútlan felvilágosítást í'üz Erdélyről s az ott élő 
szászokról, kik éppen úgy, mint a Volga-menti né
metek, őseik nyelvét és vallását mindmáig hűen 
megőrizték.

A másik közlemény az a határozat, melyet e 
híradás nyomán a Pittsburgh Synode, ez év április

28, 29-én Natronában ta rto tt német konferenciája 
hozott. A határozat a következőképpen szól:

„A német konferencia tekintettel a szerzett 
keserű tapasztalatokra,

erdélyi nép- és hittestvéreit a kivándorlás
tól a legsürgősebben óvja: 

teszi ezt keresztényi felelősségérzetében, hogy hit- 
sorsosait fájdalmas csalódásoktól, kemény nélkülö
zésektől és súlyos szellemi, valamint anyagi veszte
ségektől megmentse. Elhatározza továbbá, hogy ez 
a határozat úgy az itteni, m int az óhazai német ú j
ságokkal és egyházi közlönyökkel a legszélesebb- 
körü elterjesztés érdekében közöltessék. A P ittsburg 
Synode német konferenciájának nevében és megbí
zásából, dr. E . A. Tappert m. p. elnök, L. A. Fritsch
m. P- jegyzőkönyvvezető.“

Mondanunk sem kell, hogy ez a figyelmeztetés 
a legnagyobb mértékben indokolt és időszerű. Nem
csak azért, m ert a középamerikai államokban a leg
bizonytalanabb állapotok uralkodnak, hol az euró
pai m unkásra a legkíméletlenebb kihasználás, va
lóságos rabszolgasors vár, hanem azért is, m ert ez 
a sajátságos megállapodás, ha valóban létrejött, 

kizárólag az erdélyi kisebbségeket érinti, 
mert kivándorlásra útlevelet csak kisebbsé

gek kapnak.
Azt hisszük, hogy ennek a titokzatos hondurasi- 

ügynek felderítése és tisztázása immár égetően 
sürgőssé vált. Ha igaz, úgy 10.000 erdélyi lélek testi 
és lelki megmentéséről yan szó. H a pedig még sem 
volna igaz, úgy éppen a kormánynak érdeké a ki
sebbségi kérdésnek ilyen emberkereskedelmi alapon 
való megoldásának vádja ellen védekezni és a hir 
forrását felkutatni. j
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fl szászok bncsnf veitek ülaniiifól 
és végéi szakítják a személtéhez

fázott legendának
Megállapítják, hogy a kisebbségi helyzet nem javult kormányzása 

alatt s  a  kisebbségi törvény m eséjét hagyta hátra a távozó
miniszterelnök

(Kolozsvár, október 9.) A szászok elbúcsúztak 
M aniu Gyulától, m int kormányelnöktől, olyan han
gon és olyan formában, hogy azt a német p á r t ma
gatartásának is lehet tekinteni. A Siebenbürgische 
Deutsches Tageblatt vezércikkben vesz búcsút Ma
niu  kormányelnöktől, ezen a cimen: E lintézett le
genda. Kisebbségi pártnak, kisebbségi lapnak a 
bucsucikke, amiben kisebbségi szempontból állítja  
fel két éves kormányzásnak a mérlegét. Azért ér
dekes ez, m ert ama nagy várakozáshoz, am it legen
dának nevez a cikk, a németek között sokan tényleg 
hittek, b ár ott is volt reálisan gondolkozó józan 
felfogás. Mi ridegebben Ítéltük m eg.akkor a vár
ható eshetőségeket és nem volt ilyen legendánk.

A z elintézett legenda cimen a következőket irja  
a Tageblatt:

__M aniu lem ondott,__ igy kezdődik a c ik k ,__
ezzel egyúttal elintéződött az a legenda is, amely őt 
a kisebbségek tetterős barátjává akarta tenni. Ez a 
legenda régi, m int maga a M aniu-kormany és kü
lönösen akkor szilárdult meg, amikor M aniu két 
évvel ezelőtt korm ányrajutott. Ism ertük Maniu 
m últját, aki m int kisebbségi vezér harcolt a ma
gyar kormányok elhibázott politikája ellen. Éppen 
ezért lehetetlennek tarto ttuk, hogy elfelejthette 
azokat az alapelveket, amelyekért politikai életének
első felében küzdött. Azonkívül 1924-ben __ már
m int a többségi nép t a g j a __sokat emlegetett elő
adást ta rto tt Éukarestben a társadalomtudományi 
intézetben s ebben olyan nézeteket hangoztatott,
amelyekkel mi, nemzeti kisebbségek __ eltekintve
természetesen a román nemzeti gondolkodás szá
m unkra elfogadhatatlan bizonyos dogmáitól __ a
gyakorlatban úgy, ahogy, egyet érthettünk. Ez az 
ember ragadta meg a kormányzás gyeplőit s igy azt 
hittük, szabad a rra  várnunk, hogy végül is be fog 
következni a dolgok jobbra fordulása.

Ezután felsorolja a cikk, hogy a tiszta válasz
tások, egyes városokban az illető helyi érdekeket 
ismerő embereknek az élreállitása azt m utatta, 
m intha u j éra indult volna meg. De éppen ilyen 
gyorsan jöttek a csalódások. Ezek hosszú sorozatát 
az nyito tta meg, hogy az 1929. évi költségvetésbe 
nem vettek fel államsegélyt a kisebbségi iskolák ré
szére. A bakkalaureátusi törvény csekély megvál
toztatása azt m utatta, hogy Costachescunak nincs 
szándékában elődje kulturagyilkos politikájával 
szakítani. A közigazgatási reform  pedig félreismer
hetetlenül m utatta  azt a szándékot, hogy a nemzeti 
kisebbségeket meg akarják  fosztani még attól a k is1 
befolyástól is, amivel a közigazgatási életben ren
delkeztek.

— Különösen épületes fejezet az, ami a kisebb
ségi törvényről szól __foly tatja  a cikk. _  Ezt az
uj kormány m ind járt tevékenysége kezdetén meg
ígérte, ezért nagyon sajátságosán hatott, amikor 
1929. áprilisában még külön tanulm ányi bizottsá
got neveztek ki, noha a témát Maniunak, Vaidának 
és társaiknak éppen olyan alaposan kell ismerniük, 
mint nekünk kisebbségeknek. A  bizottságnak adott 
utasítások között egy sem vonatkozott a felekezetek 
iskolai autonómiájának visszaállítására. A kisebb
ségi törvény aztán

csakhamar olyan mesévé lett, amit mindig
újra elmeséltek, amikor kezdtünk türel

metlenek lenni.
— A Népszövetségben is hangulatot csináltak 

vele. Egyik ülésszakról a m ásikra tolták, állítólag 
most az őszön kellett volna betei’jeszteni. Nyugod
tan vártunk volna reá, ha a kormány közben csak 
a legcsekélyebb jóakaratot is m utatta volna arra, 
hogy az isl^olaügy terén jóváteszi azokat a törvény
telenségeket, amelyeket a liberálisok egyszerű kor
mányrendeletekkel elkövettek, hiszen erre nem lett 
volna szükség, törvényhozói aktusra. De semmi 
ilyent nem vettünk észre...

_ Ami ezzel szemben kicsiben i t t  és ott tö r
tént __ a jogos kívánságokban és igényekben való
igazságtevés t e r é n __a régi állapotok fennm aradá
sával és az ellenünk irányzott uj csapásokkal szem
ben, elenyészően csekély jelentőségű. Egészben véve 

a nemzeti kisebbségek helyzete az előbbihez 
viszonyítva inkább rosszabb lett, m int jobb 

és létünk alapjai éppen olyan ingadozók és bi
zonytalanok, m int a liberálisok idejében. Uralmá
nak két éve a la tt a M aniu-kormány jó és rossz tö r
vények százait gyártotta, de nem ta lá lt időt arra,

hogy az egész államélet egyik legfontosabb és leg
lényegesebb problémáját, a kisebbségi kérdést ko
molyan szemügyre vegye. '

_V ájjon szándékosan ábránditotta-e ki Maniu
azokat a jogos várakozásokat, amelyek kormányá
hoz fűződtek? Nem tudjuk, mert nem vagyunk ab
ban a helyzetben, hogy a sziveket és a veséket vizs
gáljuk. De annyi bizonyos, hogy még ha személyi
leg meg is m aradt kisebbségi idejéből származó 
szemléletei mellett, nem volt olyan erős és bátor, 
hogy ezeket megvalósítsa. A soviniszta frázis, amely 
párthiveinél épp úgy uralkodó, mint a liberálisok
nál, annyira tulhatalmasodó, hogy ellene ezek a 
gondolatok nem tudtak  érvényre ju tn i. B arátainak 
az idegen kulturérték  u tán i féktelen vágyát sem 
tud ta fékezni. Ő és emberei talán  készen ta rtják  
számunkra az üres vigasztalást, hogy másképp lett 
volna minden, ha tovább kormányon m aradtak vol
na. Köszönetét mondunk ezért és

elutasítjuk magunktól azt, hogy ezt a le
gendát, amely m inket két éven át bolond

dá tartott, tovább meghosszabbítsuk, 
a bizonytalanság végtelene felé. Ez a legenda szá
m unkra el van intézve.

Január 1-ig m inden állam polgárnak  
m eg kell szereznie az uj szem ély
azonossági igazolványt, am ely egy
ben választási igazolvány is lesz

(Kolozsvár, október 9.) Megírta a Keleti Újság, 
hogy az uj közigazgatási törvény egyik intézkedése 
előírja minden község, illetve város lakosságának az 
úgynevezett személyazonossági igazolvány kiváltását. 
Ez az igazolvány annyiban különbözik az eddig ér
vényben lévő bizonyítványoktól, hogy ugyanebben az 
irásba-n benne foglaltatik az illető választói igazolvá
nya is, a községi, megyei, képviselőházi és szenátor 
választásokra. Noha a törvény közel másfélévé ér
vényben van, ennek az intézkedésnek a végrehajtása 
mindezideig késett. A napokban aztán egy belügymi
niszteri rendelet látott napvilágot, amely ezzel a kér
déssel foglalkozik. A miniszteri leirat mindenekelőtt 
kimondja, hogy 1931 január 1-ig minden állampolgár
nak meg kell szereznie az említett igazolványt. A ren
delet azt is előírja, hogy kiknek kötelesek a hatóságok 
személyazonossági igazolványokat kiállítani. Először is 
minden nagykora román állampolgárnak, másodszor 
azoknak a nagykora nőknek, eltekintve attól, hogy 
házasok avagy sem, akik összes polgári és politikai 
jogaikat gyakorolhatják. A kiskorúak és gyámság 
alatt lévők nem kapnak ilyen bizonyítványt, ellenben 
az igazolványnak lesz egy olyan lapja is, amelyre a 
kiskorú családtagok névsora kerül. Mindazoknak az 
idegen állampolgároknak, akik hozzájárulnak a közsé
gek kiadásaihoz, szintén kötelesek ilyen iratot kiállí
tani, azzal a különbséggel, hogy a választói jogról szó
ló papírlapokat megsemmisítik. Ugyancsak itt írjuk 
meg, hogy ez a hivatalos ijás helyettesíti a nyilván
tartási hivatal által eddig kibocsátott karneteket is.

Ugylátszik, a rendeletet aláíró miniszter figye
lembe vette a mi speciális helyzetünket is, mert tz

ilyen alkalmakkor könnyen előállható panamákról ii> 
említést tesz. Eddig ugyanis az volt a helyzet, hogyha 
az állampolgárnak meg kellett vásárolnia bizonyos hi
vatalos jelvényeket, mint. mondjuk, a házszám, korcs
mafelirat, kutyaszám stb., olyan tekintélyes összeget 
kértek, hogy jóval felülmúlta annak a bizonyos jel
vénynek az értékét. A belügyminsizter most elrende
li, iiogy ,a szükséges nyomtatványokat ezúttal a köz
ségi elöljáróságok ott rendelhetik meg, ahol akarják, 
azzal a feltétellel, hogy egységes legyen az ár és a 
hivatalos formulát használják. A belügyminiszter ál
tal megállapított dij 6 lej. Ennél az összegnél egy lej
jel sem szabad többet fizetni a községi elöljáróságok
nak. A polgárnak .azonban 10 lejért kell megvásárolnia, 
A négy lej különbséget az előállítási költségek fede
zésére fordítják és azokra a bélyegekre, amelyekkel 
hitelesítik a kiállított igazolványokat.

A városokban fényképes igazolványokat állítanak 
ki.

A miniszteri rendelet végrehajtását a napokban 
megkezdik és kiváncsiak vagyunk arra, hogy ezúttal 
elmarad-e a panama.^WWVWV'VWVWVWVWWSA/S^SAAAAA

—•* Lapokat koboztak el Bécsben Papst őrnagy
miatt. Béesből jelentik: A Neue Freie Pressét, a 
Neues Wiener Tageblattot és az Expressblattot a 
Papst őrnaggyal kapcsolatos cikkeik miatt elkobozták. 
A lapok később megjelentek, a kifogásolt cikkek he
lyén nagy, fehér foltokkal. Az osztrák kormányválság 
miatt a Magyarországgal és Jugoszláviával függőben 
levő kereskedelmi tárgyalás-<k folytatását a jövő év 
elejére halasztották el.

MEGJELENT AZ UJ
Szeszadó törvény

módosított szövegű román és magyar együttes kiadása

DR. MIHELFFY és DR. HANDEL
ügyvédek szerkesztésében, — A ra : 140 lei és portó. 

.Megrendelhető a Keleti Újság könyvosztályánál, Cluj-Kolozsvár, Piaţa Unirü 4.
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— Ä cseh költségvetés hatalmas összege
ket fordít sajtópropagandára. Prágából je
lentik: A Prágai Magyar Hirlap statisztikát 
közöl Csehszlovákia jövő évi költségvetési 
előirányzatáról. Az előirányzat 13 millió 200 
ezer cseh koronát szán hirszolgálatra. Ebből 
a miniszterelnökség 1 millió 200 ezer koroná
ról köteles számot adni, a többi szabadrendel
kezési alap. A külügyminisztériumnak sajtó
propaganda céljaira külön 25 millió cseh ko
rona áll rendelkezésére. A kettő együttvéve 
felét teszi ki a kereskedelmi tárca költségve
tésének. Ilyen módon könnyen megérthető, 
hogy Csehszlovákiában hatalmas német- és 
magyarnyelvű lapok jelennek meg, közönség 
nélkül a kormány támogatásával. A csendőr
ség és rendőrség fenntartása a csehszlovák 
költségvetés 445 millió cseh koronát irányoz 
elő, a mi a belügyi tárca büdzséjének kéthar
madrésze.

— Igen kevés összeget bocsátottak a tartományi 
igazgatóság rendelkezésére, az egyetemi ünnepségekre. 
A napokban a kolozsvári tartományi igazgatóság táv
iratot küldött a Bukarestben tartózkodó Moldovan 
Valér dr. tartományi igazgatónak, amelyben arra ké
rik, tegye meg a szükséges lépeseket, bogy a minisz- 
terelnökség emelje fel az egyetemi ünnepségekre elő
irányzott kiadások összegét. Ugyancsak ez alkalommal 
értesítették Moldovan Valért az utak autonóm testü
letének táviratáról, amely az október 10-iki igazgató- 
tanácsi ülésre hivja.

— A litván külügyminiszter lemondott.
Kownóból jelentik, hogy az elnöki palotában 
tegnap minisztertanács volt, mely után a lit
ván külügyminiszter bejelentette lemondá
sát. A kownói lapok szerint a miniszter visz- 
szalépésére az a körülmény adott okot, hogy 
Litvániában általános tiltakozás fogadta a 
német delegációval Genfben folytatott tár
gyalásait és megállapodását a Memel-vidék 
kormányzásáról. A miniszterrel a kormány 
sem volt egységesen szolidáris s ezért hatá
rozta el magát a külügyminiszter a visszalé
pésre.

— Az angol partvidéken heves vihar dühöng. Lon
donból jelentik: Az angol partvidéken heves vihar dü
höng. Az orkán sebessége lielyenkint meghaladja a 
hetven mértföldet is. A hajózást a lehető (legminimáli
sabbra csökkentették. Egy gőzös a La Manche csator
nában a viharban súlyosan, megsérült. Segélykérő jer 
leire bevontatták a kikötőbe.

— A mandzsuriai kormány feloszlatja a 
szovjetellenes fehér szervezeteket. Párizsból 
jelentik: Az Indopacifique iroda jelentést kö
zöl Mukdenből, mely szerint a mandzsuriai 
kormányzat elhatározta a szovjettel fenntar
tandó béke érdekében a szovjetellenes fehér 
szervezetek feloszlatását és törvényen kivül 
helyezését.

— Uj népfajt akar kitenyéssteni egy francia sport
ember. Newyorkból jelentik: A Herald közlése szerint 
'Alain Gerbault francia óceán járó hajós sportember 
a Samoa szigetektől keletre, ezer m értföldnyi tá 
volságban szigetet készül vásárolni s be akarja né
pesíteni minden fa jtá jú  emberekkel. Gerbault ér
telmileg és testileg a legjobban fejlett, emberpéldá
nyokat telepíti le a szigeten s az a reménye, bogy a 
szigeten kiváló emberfaj fog kialakulni, amely úgy 
szellemileg, m int fizikai tekintetben felülm úlja a 
többi népfajokat. A sportember meg van győződve 
arról, hogy a szigeten letelepedő emberek utódai 
nagyszerű rekordokat fognak elérni atlétikában, 
úszásban és a sport minden ágában.

— Románia a második helyen áll a balkáni olim- 
piászon. Athénból jelentik: A görög fővárosban teg
nap vették kezdetüket a Balkán dlimpiász mérkőzései. 
Az athéni stádiumban mintegy 60 ezer főnyi közönség 
jelenlétében, Vemizelosz tartotta a megnyitó beszédet 
és utána óriási izgalmak között megkezdődött a ver
seny. A görög atléták vezetnek az egész vonalon és az 
előkelő második helyet Románia foglalja el, amit el
sősorban az erdélyi atlétáknak köszönhet. Az első he
lyet 43 ponttal Görögország foglalta el, második Romá
nia 13 ponttal, harmadik Jugoszlávia 7 ponttal. Bul
gária nem ért el pontszámot.

— Lemondott a marosvásárhelyi Magyar Párt el
nöke. Marosvásárhelyi tudósitónk jelenti: A marosvá- 
sárhelyi Magyar Párt elnöke, Jaros Béla apátplébános 
lemondott. Jaros Béla a Magyar Párt központjához és 
a marosvásárhely.i tagozathoz benyújtott levelében el
mondja, hogy a községi választások előtt a hatvan- 
tagú intézőbizottság egyhangúlag állástfoglalt a meg
választandó polgármester személyére nézve. Minthogy 
az intézőbizottság határozatát nem tudta érvényesí
teni, távozik helyéről. Remélik, hogy Jaros apátplébá
nost rábírják arra, hogy vonja vissza lemondását

— Hány nő kendőzi magát Amerikában? New
yorkból jelentik, hogy az amerikai kozmetikai kon
gresszuson ismertetett adatok szerint az amerikai nők 
75 százaléka használ ajakruzst és arefestéket, 50—50 
százallék rövid hajat visel, illetve szemöldököt borot
vál és helyébe újat fest és 15 százalék festi a haját.

— Vadállati kegyetenséggel meggyilkoltak egy 
öreg temetőőrt és feleségét. Bozenből jelentik: Schor- 
da községben Kisch Izsák 77 éve« zsidó temetőőrt és 
75 éves feleslegét eddig még ismeretlen tettes fejsze
csapásokkal vadállati kegyetlenséggel meggyilkolta és 
azután elrabolta a házaspár csekély megtakarított pén
zét, amely a ruhassekrényben a ruhák alatt volt el
rejtve. A nyomozást megindították.

— Román területen kényszerleszállást végzett egy 
német repülőgép. Bukarestből jelentik: Zimmermann, 
a G. 38 óriási Junkers repülőgép pilótája, Dessauba 
küldött rádiogramjában bejelentette, hogy Varsó felé 
vivő útjában, román területen, a mamaiai tüzérségi 
gyakorlótéren motorhengertörés miatt kényszerleszál
lást, kellett végeznie. Zimmermann közlése szerint 
senki sem sebesült meg". Repülőuton uj alkatrészek kül
désiét kérte. Az alkatrészeket útba indították s igy meg 
van a remény arra, hogy a G. 38 már holnap folytat
hatja útját a lengyel főváros felé.

— A dési főrabbi harca a renitens kereskedőkkel.
Dési tudósítónk jelenti: Érdekes háborúskodás tört ki 
a dési főrabbi és *. hivei körében. Évekkel ezelőtt Je
remiás Zoltán droguista a főrabbitól engedélyt kért 
arra, hogy a rossz gazdasági viszonyokra való tekin
tettel üzletét szombaton is nyitva tarthassa. A főrab
bi Jeremiás kérését a legnagyobb felháborodással uta
sította vissza. A droguista azonban, a főrabbi intel
meivel és parancsával nem törődött és továbbra is 
nyitva tartotta üzletét szombatonként. Jeremiás pél
dája Désen iskolát csinált. Legújabban Wold Adolf ke-* 
neskedő csatlakozott Jeremiás „mozgalmáéhoz. Pa- 
neth főrabbi látván, hogy renitens híveit nem tudja 
meggyőzni, két héttel ezelőtt kiprédikálta a vallási 
törvényeket megszegő kereskedőket. De még ezzel sem 
elégedett meg. Az istentisztlet után híveivel együtt 
felkereste Wolf Adolf üzletét és a személyes kapaci- 
táció minden eszközét igénybeveíte. Wolf azonban 
hajthatatlan maradt.

— Olyan rosszak az üzleti viszonyok — mondotta, 
— hogy a vallás szigorú rendszabályainak nem vethe
tem alá magamat. A főrabbi, mikor látta, hogy min
den kérése falrahányt borsó, Wolfot az egyházból ki
átkozta és a hi vek előtt kijelentette, hogy a zsidó egy
háznak egyik tagja — meghalt. Ennek ellenére a leg
utóbbi hosszunapon, amely tudvalevőleg a zsidóság 
legnagyobb ünnepe, az üzleteiket nyitva tartották. 
Mindezek a dolgok természetesen sok vitára adnak 
okot Désen, ahol a vallásos hívők élesen elitélik az 
ünnepek megszegőit.

— Veszedelmes betörő került horogra az ócska
piacon. Mocian detektív szokásos napi körútja alkal
mával ellátogatott az ószerre, ahol feltűnt neki egy 
rendetlenül öltözött, ismerős arcú egyén, aki bicikli- 
kerekeket, gummikat és használt férfirubát árusított. 
A fiatalember, mikor átta, hogy a detektivnek szemet 
szúrt, kereketoldott és a Dézsma ucca felé rohant, 
mindent maga mögött hagyva. Moeian elcsipta a fic
kót, láncraverte és bekísérte a központi rendőrségre, 
ahol a megtartott vallatás során bevallotta, hogy ő 
tört be annakidején Tompa Béla színművész lakására. 
Ugyancsak ő tört be Gál Bélához és Rozenbaum 
Eliashoz, akiktől két biciklit, ruhanemüeket’ és ingeket 
lopott. A lopott holmik legnagyobb részét az ószeren 
értékesítette, de ritkán mert kimenni a piacra, mert 
véleménye szerint az ószer még idegesitőbb a betörés
nél is. Vargha Bélának hívják, 24 éves mészárosse- 
géd. Egy Ízben hat hónapot ült lopás miatt. Ma reg
geli átkisérték az ügyészségre.

— A kolozsvári ref. egyházmegye lelkészeinek cs 
tanítóinak konferenciája. Ma, csütörtökön délután 3 
órai kezdettel folyt le a kolozsvári ref. egyházmegye 
tanítóinak és lelkészeinek konferenciája a ref. theol 
dísztermében. A konferencián, amelyen Makkai Sán
dor. ref. püspök és Vásárhelyi János püspökhelyettes 
is megjelentek, az egyházmegye egész területéről részt- 
vettek a tanítók és lelkészek. A konferencia nagy 
eredménnyel, a jelenvoltak nagy lelki gazdagodásával 
félhatkor zárult.

— Kis Kós Istvánt választották meg
képviselővé Vass József örökébe. Szombat
helyről jelentik: Vass József, magyar népjó

léti miniszter halálával megüresedett szom
bathelyi kerületben csütörtökön reggel hir
dették ki az uj választás eredményét. Tekin
tettel arra, hogy egyetlen jelölt volt, a vá
lasztói iroda Kis Kós István, keresztény gaz
dapárti jelöltet egyhangúan megválasztott
nak jelentette' ki.

— Halálos autóelgázolás Marosvásárhelyen. Maros
vásárhelyi ■ tudósítónk jelenti: Halálosvégü ylgázo- 
lás történt tegnap délután a marosvásárhelyi kul
túrpalota előtt. A mostanában lefektetett gázcsö
vek annyira akadályozzák a forgalmat, hogy csak a 
legnagyobb nehézségekkel lehet az uccákon közle
kedni. Kecskés Sándor közkatona éppen akkor akart 
átmenni az úttesten, mikor egy városi autóbusz tűnt 
fel az uccafordulónáJ. A katona nem vette észre a 
gépkocsit, amely elütötte és oly szerencsétlenül gá
zolt át rajta , hogy azonnal szörnyethalt. Az ügyben 
azonnal bevezették a hivatalos vizsgálatot. A sof- 
főrt letartóztatták.

* Bedeus zsebmenetrend téli kiadása megjelent!
— Orvosi filmvetítés. Az Erdélyi Muzeúm Egyleti 

orvostudományi szakosztályának szombat esti ülésén 
az unit. kollégium dísztermében este fél 7 órakor dr. 
Blatt Miklós marosvásárhelyi szemész bemutatja 
Elschnig prágai tanár világhírű, szemmütéteket ábrá
zoló filmjét. A világkongresszusokat megjárt film 
bemutatására felhívjuk a kartársak figyelimét. El
nökség.

* Értesítés. A cluji-kolozsvári Kereskedelmi és 
Iparkamara az érdekelt kereskedők tudomására hoz
za, hogy a kereskedelmi gyakorlati iskola f. hó 10-én 
(pénteken) délután 3 órakor kezdődik. Kérjük azokat 
a kereskedőket, akik az iskolába beiratott tanulókat 
tartanak, hogy tanulóik iskolalátogatására kellő gon
dot fordítsanak, mert ellenkező esetben az illetékes 
hatóság büntetéssel sújtja. Egyben felhívjuk a keres
kedők figyelmét arra, hogy tanulóik vagy gyakorno
kaik a tanulási idő alatt kötelesek ezt az iskolát láto
gatni. Tudomásunkra jutott olyan eset, hogy egyes 
munkaadók, nem Íratják be tanulóikat az iskolába, 
mások pedig azon a címen kerülik ki a beiratást, hogy 
„gyakornok“-ot tartanak és nem tanulót. Kötelessé
günknek tartjuk nyomatékosan felhívni a figyelmet 
arra is, hogy a vonatkozó törvény rendelkezései na
gyon szigorúak. Közelebbről bizottság fogja felülvizs
gálni a tanulókat, vagy gyakornokokat tartó kereske
dők üzleteit és a mulasztókkal szemben a legszigorúb
ban fog eljárni. Az iskola igazgatósága.

* Meglejent a teljes, (az uj, módosított szakaszok
kal kiegészített) kényszeregyezségi törvény precíz, ma
gyar forditása. Ára 80 lej. Vidékre portóval, a pénz 
előzetes bekülédse mclett 90 lej. Megrendelhető dr. 
Mandel Fordító Irodában Cnj, Str. Memorandului 12.

— Vadászaton meghűlt és tüdőgyulladásban meg
halt Mocsonyi Jonel Szörényi prefketus. Lugosi tudó
sitónk jelentése: Szörényvármegye és a Bánság, sőt 
egész Erdély  rendkívüli arányokban megnyilvá
nult osztatlan nagy részvéte kisérte sírjába tegnap 
fényi Mocsonyi Jonelt, Szörénymegye prefektusát 
élete 37-ik évében. Mocsonyi prefektus az elmúlt 
hetekben hült meg családi birtokán, vadászgatás 
közben. A jelentéktelennek látszó liülést hamarosan 
tüdőgyulladás követte s E rdély  és Bánát legkivá
lóbb orvosainak minden igyekezete dacára, ifjúsá
ga teljében, néhány napi szenvedés u tán  meghalt. 
A rendkívüli képességekkel megáldott és magas 
ivelésü karrier előtt álló fiatal prefektus halála or
szágos részvétet keltett s temetésén, melynek első 
fázisa tegnap délután ment végbe Lúgoson, nem
csak Szörényvármegye, hanem az egész Bánát és 
Erdély osztatlan részvéte rendkívüli arányokban 
nyert megnyilvánulást. A gyászszertartás után, 
amelyet dr. Comsa György aradi görög keleti püs
pök a város főterén felállított ravatal előtt végzett, 
fényes papi segédlettel, végnélküli sorban búcsúz
tatták  az uj Románia egyik legszebb reménységét, 
Mocsonyi prefektust a kormány, a parlam ent, az 
országos nemzeti parasztpárt, a bánsági kormányzó
ság, a nemzeti parasztpárt szörényvármegyei tago
zata, a vármegyei tisztikar, az adm inisztratív ható
ságok, a járások és községek küldöttségei és még 
számos deputáció, m ajd a holttestet a temesmegyei 
Fény községbe szállították, ahol a család ősi sír
boltjában helyezték végső nyugvóhelyére. Mocsonyi 
Jonel prefektus halálával a régi magyar nemesség
gel biró előkelő román család kápoinási ága kihalt. 
Halálát anyai ágon a zalabéri H orváth család, 
nagybátyja, fényi Mocsonyi A ntal királyi fővadász
mester, sógora gróf Teleki Jenő és több erdélyi 
magyar mágnás család, közöttük a gróf Bethlen- 
c-salád gyászolja.
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1ÖS8LBIÉ5 iSltSZET
Az uj bonvivan 

bemutatkozása a Viktóriában
Szerdán este a .Viktória reprizén premierhangulat 

fűtötte a kolozsvári Magyar Színházat. Közönség és ope- 
rettanszamblé végre egymásra találtak. A különben is 
parádés operett valósággal felvillanyozta a színpad né
zőterét. Nem volt szükség a jól ismert klakkra, a tenye
rek mindegyre összeverődtek és a könnyű 
színpadi munka kedvelői csillogó szemekkel ta
padtak a színpadra, ahol Kolozsvár régi ked
vencei és az újonnan szerződtetett tagok pom
pásan összehangolva teremtettek forró színházi es
tét. A Viktoria különben is alakalmas operett arra, hogy 
a színészek ebben a kissé öregedő műfajban is tehetsé
gük legjavát csillogtassák meg.

Nádor Jenő, az uj bonviván itt mutatkozott be az 
esti közönségnek. Kellemes impressziót keltett. Meglát
szott rajta a nagy színpadi rutin. Minden mozdulata, 
gesztusa diszkrét és finom. Hangja kellemes és énektech
nikája fejlett. Szépen beszél magyarul s különösen a 
drámai jelenetek felépítésében mutatott figyelemreméltó 
szinészkvalit ásókat. Az operett-együttes benne határo
zottan nagy erősséget nyert.

Kondor Ibolya a primadonna szerepben drámai ere
jét mutatta meg. Szépen, finoman énekelt s szerencsé
sen küzdötte le édeskés, naivás hajlandóságait. Betegh 
Bébi temperamentumosán mozgott a színpadon s gamin 
humora sok derűt fakasztott. Komár Juliska a tehetsé
ges kezdő értékeit hozta. A közönségnek nagyon tetszett. 
Pompás karakter-alakítást nyújtott Béthely Ödön, aki 
az öregedő férj nemes emberi vívódásait pompás színek
kel vázolta föl. Tompa Béla valóságos kabinetal aki tus
sal jeleskedett, minden szava, mozdulata a tehetséges 
művészember aranyhumorával színesítve, a nézőtéren za
jos tetszést váltott ki. Ihász Aladár az első felvonás 
második képében, a kínai jelenetben felülmúlta önma
gát. Grimaszok és szélsőséges kilengések nélkül is őszinte 
sikert aratott. Komjáthy karnagy a zenekart tempera
mentumosán, de néhol tulhangosan vezényelte.

A spicc „világbajnoknője“, Zeisler Edith fejlett 
technikával, de nem eléggé fegyelmezett temperamen
tummal táncolt. Hatalmas sikere volt. Itt önkénytele- 
nül merül fel a gondolat, hogy éppen ideje volna, ha 
a színház a jövőben a tánckultuszra a tagjai között több 
gondot fordítana, mert nem kellemes látvány, hogy 
néha modern tánczenére még a színház vezetőtagjai is a 
színpadon keringőt lejtenek. Ha az Orchester pedig ke- 
ringőt játszik, akkor a fiatalabb tagok jazz-mozdula- 
tokkal rontják a hatást. Különben a zsúfolt ház mind
végig kellemesen mulatott. (—jós.)

(*) Aa Erdélyi Helikon diákversenye a magyar 
irodalom történetből 12-én (vasárnap) reggel 8 órakor 
lesz. Az Írásbeli versenyre jelentkezni lehet az Erdé
lyi Helikon szerkesztőségében, a kolozsvári, nagy- 
enyedi, maros vásárhelyi, zilahi református és a gyula
fehérvári, csikszeredai, székelyudvarhelyi és brassói 
rém. kát. főgimnáziumoknál. Jelentkezést a verseny-- 
vizsga-bizottságok az Írásbeli verseny kezdetéig, 12-én 
reggel 8 óráig elfogadnak.

A MAGYAR SZÍNHÁZ IRODÁJÁNAK 
HÍREI

A szerelem mindent legyőz. A Magyar Szinház- 
mozi uj műsora, A szerelem mindent legyőz —  f, z 
amerikai filmgyártás egyik legkiválóbb produkciója, 
tegnapi premiérje alkalmával általános tetszésben ré
szesült. A mozgalmas, mindvégig érdekfeszitő cselek
mény keretében a címszerepet játszó Norma Shearer 
elsőrangú alakítást nyújt. A szerelem mindent legyőz, 
még 3 napig marad műsoron, pénteken, szombaton és 
utoljára vasárnap d. u. 3, 5 és 7 órakor. Helyáriak: 20 
és 10 lej.

Vasárnap d. e. 11 órakor matiné 15 és 10 lejes
helyárakkal. Vasárnap d. e. 11 órakor matiné lesz a 
Magyar Színházban. Műsoron: Bébé Daniels legjobb 
vigjáteka, Mit nem tesz a szerelem 7 felvonásban és 
kacagtató amerikai bnrleszk. Helyárak: 15 és 10 lej.

A szezon első premiérje. Szombat este lesz az el
ső bemutató a Magyar Színházban. Szinrekerül Fo
dor Lászlónak, A nagyságos asszony álmodik cimü há- 
romfelvonásos vigjátéka, az uj színpadi produkció 
egyik legizgalmasabb, legforróbb lüktetésű, egyben pe
dig igen ötletes alkotása. Ezt a darabot teljesen uj 
kiállításban, ragyogó diszletekkel akarja emlékezetes-

a

REUMATIKUS FÁJDALMAKAT AZONNAL CSILLAPÍTJA.
Cemmiféle szer nem. olyan jó reumatikus fájdalmak ellen, 

m int a iSloan's Liniment. Ne szenvedjen tovább. Kenjen 
fel egg kevés Sloan's Liniment-et és a fájdalmak meg fognak 
szűnni. E szer felszívódik anélkül, hogy a bedörzsölés szüksé
ges lenne, felmelegeti és megnyugtatja a beteg s öveteket és 
megszünteti a fájdalmakat.' Ennélfogva ajánlatos volna, ha 
Ön ezen szerből m indig egy üveggel kéznél tartana, m iután e 
készítmény az egyedü.i bevált szer ilyen fájdalmak ellen. — 
Reumá, boszorkány szúr ás (hátfájás), isiás és mindenféle hasonló 
fájdalmak megszűnnek a Sloan’s Liniment használata által.

S lo a n s  L in im e n t
M e g s z ü n t e t  m i n d e n '  

fá jd a lm ai
A  közönség részére egy üveg ára 75'— lei.

se tenni a színház. Két vadonatúj szobadiszlet készült 
az újdonságra, ameljmek érdekes technikai nehézségeit 
Tóth Elek rendező igen szellemesen oldotta meg. A 
főszerepek Kaszab Anna, Földényi László és Tóth 
Elek kezében vannak. Kaszab Anna az elkényeztetett, 
forróvérű nagyvilági hölgy alakját személyesíti meg s 
külsőségekben is hóditó megjelenés lesz, ragyogó, uj 
toalettjeiben. Földényinek ez lesz az első frakkos sze
repe Kolozsváron s ezúttal fogja igazán megmutatni 
hősszerelraesi képességeit. Tóth Elek egy tudós, de 
szerelmesszivü ideggyógyász szerepében jutott hálás 
feladathoz. A Fodor-darab előtt Szentimrei Jenőnek, a 
kiváló erdélyi írónak rendkívül mulatságos parasztko- 
médiájá’t adják. A szerző és a szereplők a cselekmény 
színhelyén, Kalotaszegen tanulmányozták azt az Ízes, 
népi stílust, melyben a darab lejátszódik. Ennek a da
rabnak a kiállítása is igen érdekes lesz: a kalotaszegi 
otthon, a kalotaszegi színes viselet fog megelevenedni 
a néző előtt. A. komikus szerepek egész légiója teszi az 
uj darabot ellenál lhata ti anul kacagtatóvá. Minden re
mény meg van, hogy a szombati premier s a hétfői és 
keddi előadások a. vidám derű jegyében fognak lefoly
ni.

Vasárnapi előadások a színházban. Vasárnap dél
után Brodszky Miklós nagysikerű operettje, a Szökik 
az asszony kerül színre, olcsó helyárakkal, a főszere
pekben Kondor Ibolyával, Betegh Bébivel, Tompa Bé
lával, Miklóssy Margittal, Ihász Aladárral, aki a da
rabot rendezi és Selmeczy Mihállyal. -— Este az utolsó, 
évtized egyik legnagyobb sikere, Az alvinci huszárok 
megy. Ebben Nádor Jenő először lép fel Kenderessy 
kapitány hires szerepében. A többi szereplők: Kondor 
Ibolya, Betegh Bébi, Tompa, Ihász, Leövey, Réthely, 
Selmeczy, Tompa Sándor. Az előadást rendes helyárak
kal bérletszünetben tartják meg.

\  MAGYAR SZÍNHÁZ
HETI MŰSORA:

\z  esti előadások ezen a héten még kilenckor, hétfőtől 
kezdve félkilenckor kezdődnek.

Péntek: VIKTÓRIA. B) bérlet, 3. szám. Sorozat 
szám: 14.

Szombat: Siratóban. (Eredeti vigjáték-ujdonság egy 
felvonásban.) A nagyságos asszony álmodik. (Vigjá 
ték-ujdonság bárom fejezetben.) Premierberiet 2. 
szám. Sorozatszám: 15.

Vasárnap d. u. fél háromkor: Szökik az asszony. (Ope
rett. Kondor, Betegh Bébi, Tompa, Ihász.) Soro
zatszám: 16. (Olcsó helyárakkal.)

Vasárnap este 9 órakor: Alvinci huszárok. (Operett 
újdonság. Nádor Jenő, Kondor Ibolya, Betegh Bé 
bi fellépésével.) Bérletszünetben. Sorozatszám: 17. 

Hétfőn este fél 9 órakor: Siratóban, A nagyságos asz- 
szony álmodik. (Újdonság, másodszer. A) bérlet, 
4. szám.) Sorozatszám: 18.

A MAGYAR SZÍNHÁZ
MOZI MŰSORA:

Pénteken: 3, 5 és 7 órakor: A szerelem mindent le
győz.

Szombaton: 3, 5 és 7 órakor: A szerelem mindent le
győz.
Vasárnap d. e. 11 órakor matiné, mulattató és kacag

tató műsorral. Helyárak: 15 és 10 lej.
A ROMÁN OPERA MŰSORA.

Vasárnap, október 12, este: Sámson és Delila.
Hétfőn, október 13: Relache.
Szerda, október 15: Aida. Spiridon Dumitrescu vendég

játékával, Vadam es szerepében.
Péntek, október 17: Carmen. Spiridon Dumitrescu, a 

bukaresti opera tagja vendégjátékával Don Jose 
szerepében.

Vasárnap, október 19: Gianni Schicchi és Parasztbe- 
csület. Spiridon Dumitrescu vendégjátékával, Tu-
ridu szerepében.

A  fáradság nélküli könn yed írást 
és a ragyogó szépséget sohasem lehet 

elfelejteni.

Azok a szerencsések, ak ik  P a rk er  
D u o fo ld o t k a p ta k  a jándékba , m in d ig  
büszkén  m u to g a tják  azt és m in d ig  
ö rü ln ek , ha  használják .

E g y e s e g y e d ü l  a P a rk er  D u o f o l d  
m e n t  k e r e s z tü l 4 7  t ö k é lc t e s b b it ö  
e ljá rá  s o n  é s  2 9  sza b a d a lm a  is  c sa k  
e n n e k  v a n . A  k ü lö n le g e s  n a g y  
é k s z e r sz e r ü r e  c s is z o l t  aran y  t o l l h e g y e t  
5 2  é v ig  g a r a n tá lja  a gyár.

Soha nem látott csodás színek.

A  P a rk er  D u o f o ld n a k  e g é s z e n  s p e c 
iá lis  e g y é n i  s z é p s é g e  v a n . A  t ö l t ő 
to lla k a t  g y á r u n k  a  v u lc a n itn á l  j ó v a l  
k ö n n y e b b  p e r m a n it b ó l  a k ö v e t k e z ő  
ragyogó , tn o d e r n  s z ín e k b e n  á ilit ja  
c !ö  ; la k k v ö r ö s ,  sm a r a g d z ö ld , la p is  
k ék , m a n d a r in sá rg a  f e k e t e  é s  aran y  
é s  a P a rk er  D u -o fo ld  lu x u s k iv i t e ln é l  
g y ö n g y h á z  é s  fe k e te .

S en io r . Let i .6 o o ~  
S p ttia l  „ i .4 0 0 — 
tu n io r . „ 1.2oo— l ady . „ 1.200—

r
’Duofold

Egy ajándék,
amelyre mindenki 

b ü szk e

M a x  G r m u i S w n é ,
Bucureşti, I., Strada Eroului N o. 1.

Vas- és rézbutonok, mosdok, sodronybstétek n a g y  váíastSőM ban IsapteísSók FLEISCHER 
Testvérek vas- és rézbutorgy árában Arad, Str. 
loan Russu Sirianu No. 15. (Aulich Lajos ucca).
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U$ pénzintézet̂  hatalmas autólerakat 
és autójavitómühely létesül Kolozsváron

Dr. K eüer Sámuel szilágysom tyói basik igazgaió m egvette a Schwartz  
Jakab telkét, am elyre az iparkam ara wj sérh á zá t akarták  felépíteniíz máim vsszeiyes 

V ie r te  terjed
Vizsgálja meg Lábujjait : 
észlel-e ilyen tüneteket.

E z a cipő á lta l okozott a la ttom os fertőzés, 
m ely fe le tt az em ber szem et huny, de m ihelyt 
elhanyagolják  veszélyes lesz. Az orvostudo
m ány stinea trich o p n y to n n ak  nevezi. R end
szerint a láb u jjak  között keletkezik. T ünetié  : 
a bőr izzad, köríven reped, a felületen viszkető 
hólyagok keletkeznek. A bőr lehe t piros és 
gyuladásos, vagy fehér vastag  és pikkelyes. 
Szaga sokszor kellemetlen. V izsgálja meg 
m ég m a este láb á t. H a fenti tü n e te k  egyiket 
m agán felfedezni véli, úgy cselekedjék 
azonnal. Tegyen vízbe Saltraţes R odell-t mig 
á fe loldódott oxygén a vizzet vegyülve tej- 
ézerü, vastag  folyadékot képez.

H a  láb a it ebbe a folyadékba á z ta tja  az 
oxygén a pórusokba hato l és megöli a csirát, 
ennek a  bajnak  okozóját. E zá lta l csillapítja 
a fá rad t cs érzékeny láb a t, és oly anny ira  
p u h ítja  a bort, hogy tyúkszem eit te ljesen , 
gyökerestül k iirth a tja .

A Saltra tes Rodell m inden gyógyszertárban 
és. drogériában kap h ató  és ha  ez nem  felelne 
meg. költségéit m egtérítjük . A  cikk ára  
J e len ték te len .

Kolozsvári 
T akarékpénztár  
é s  Ritoihank Rt.

KOLOZSVÁR, P. UNIRII (MÁTYÁS KIR.-TÉR) 7
I 11 «IMI III! ...............................

F iókjai: Des, Dicsőszentmárton, Gyulafehérvár 
Marosvásárhely, Nagyvárad, Temesváron.

Saját tökéi 143 millió lei.
Affiliélt iutézetei: Tordaaranyosvármegyei Ta 
karékpénztár Rt. Tordán, Alsófehérvármegye 
Gazdasági Bank és Takarékpénztár Rt. Nagy 
enyed. Udvarhely megyei Takarékpénztár Rt. 
Székelyudvarbelyen és Sz.-Kereszturon, Szász- 
régcuvidcki Takarók és Hitel Rt. Szászrégen- 
ben és Népbank itt. Bánífybunyadon, Szamos- 

újvári Hitelbank Rt. Szambsujváron t

Betéteket elfogad! 
Minden bankügyletet iegela* 

nyöse&ben végez. Engedélye* 
zetí devlzakely.

Áruraktára a vasút mellett.

NYILTTÉR
(E rovatban közöltekért nem vállal felelőssége 

a Szerk.)
Igen tisztelt Szerkesztőség!

Kérem b. lapjukban a „Nvilt-térben“ a következő 
nyilatkozatomat közölni:

Nyilatkozat.
r F, hé 6. saját, független elhatározásomból, egész

ségein hclyrcállithatása céljából felkértem dr. Tatar 
Goriolan professzor urat további gyógykezeltetésemre. 
Dr. Tatar professzor ur sem közvetve, sem közvetlenül 
orvosi segítséget nekem fel nem ajánlotta, tehát az az 
feHitás, hogy ő  a dr. Rosenberg J. orvos ur betegét el- 
fcsaita volna, merőben alaptalan állítás. Tartozó köte
lességem ezeket közleni dr. Tatar professzor ur reha
bilitálására.

Kálmánnhelyi Lajos, 
felmérési felügyelő.

(Kolozsvár, október 9. Saját tud.)% A kolozsvári 
pénzintézetek száma közelebbről szaporodni fog. Dr. 
Keller Sámuel, szilágysomlyói bankigazgató és földbir
tokos megvalósítja régi tervét és Kolozsváron 5 millió 
lej alaptőkével pénzintézetet létesít. A pénzintézet 
céljaira megvásárolta Schwarts Jakab házastelkének á 
Bocskay téren lévő részét 4 millió lejért. A helyisége
ket megfelelően átalakítják és az emeleti részen rende
zik he az uj pénzintézet helyiségeit.

Keller Sámuel dr. opciót szerzett a házasfelek 
Bethlen Uceában lévő részének megvételére is Schwartz 
Jakabtól, áki 2 millió 700 ezer lejért elővételi jogot 
is adott. A Bethlen uceában lévő fronton dr. Keiler 
Sámuel hatalmas autógarázst, autóraktárt és autója
vító műhelyt rendez be, ennek a tervnek reálizálá'sára

(Kolozsvár, október 9. Saját tud.) A kolozsvári 
árutőzsde tegnapi napján általános deprimáltság ural-, 
kodott. Az összes gabonanemiiekben nagy volt a kíná
lat, a termelők nagy mennyiségben és tételekben kínál
ták fel eladásra gabonájukat, hogy pénzhez jussanak, 
de eredménytelenül, mert vételkeélv egyetlen gabonafajta 
iránt sem nyilvánult meg.

Az amerikai cs budapesti gabonatőzsde ellanyhu- 
lása nyomasztólag éreztette a hatását az erdélyi piaco
kon is, ahol a buza ára két hét alatt vagononként 2500 
lejjel esett. Az augusztusi spekulációs vételekre a ter
ménykereskedők súlyosan ráfizettek, 'mert az októberre 
remélt árszilárdulás nem következett be és a vásárlásra 
fordított kölcsönpénz kamata, a beraktározási dij és 
egyéb költségek nemcsak a remélt hasznot emésztették 
fel, de a jelenlegi nyomasztó árak mellett a vételár visz- 
szaszerzése is nehezen sikerülhet.

Kolozsvári paritásban az irányárak a következők 
voltak:

Erdélyi buza 370—380, szálontai buza 330—3-10, 
árpa 260—265, zab 270—280, tengeri 350—360, uj ten
geri ab Szalonta 190—200 lej mázsánként, lóhere 23— 
25, lucernamag 32—35, bab 7—7.50 lej kilónként.

Az erdélyi mezőgazdákat rendkívül kellemetlenül

azonban csak akkor kerül sor, ha dr. Keller megszerzi 
egy hires autógyár kolozsvári, illetve erdélyi vezér- 
képviseletét, amely képviselet átvételéről jelenleg foly
tat tárgyalásokat egyik előkelő, külföldi autógyárral.

A kolozsvári uj bankalapítás, illetve a legújabb 
ingatlanvétel azért is érdekeltséggel bír, mert a ko
lozsvári kereskedelmi és iparkamara, — mint ismere
tes —■ hosszabb ideig alkudott Schwartz Jakabbal a 
házastelek megvételéről. Az iparkamara uj székházat, 
illetve modern bérpalotát kívánt Schwartz Jakab tej- 
kére építtetni. A dr. Keller Sámuel és Schwártz Ja
kab között megkötött szerződés következtében ez a 
telek most már kiesett abból a kombinációból, hogy az 
uj iparkamarai bérpalota épüljön fel rajta.

érinti a lóhere és lucernamag mély ára. Romániábáu 
normáltermés mellett évente 600—700 vagon lóhere ter
mett, amely négy-öt évvel ezelőtt még 50—60 lejcs át
lagos árban volt értékesíthető. Az idei termés ■*- szak
értők becslése szerint — alig 100—120 vagon, ennek el
lenére az árak a négy év előtti átlagárak felére estek 
vissza. Súlyosbítja a helyzetet, hogy Francia- és Olasz
országban kitűnő a termés, Csehszlovákiában és Len
gyelországban pedig, amely országok az erdélyi lóhere
mag komoly versenytársai, szinten jótermés ígérkezik 
és igy a tömeges ajánlatok hatása alatt a nemzetközi 
piacokon az árak estek s ennek hatása alatt valószínű, 
hogy Romániában még jobban ellanyhul ennek a két 
cikknek az ára. Passauban 18—20 dollárt fizetnek mc- 
termázsánként a lóheremagért.

Erdélyben az idei lóheretermés mennyiségileg rend
kívül gyenge. Amig az elmúlt években az átlagtermés 
holdanként 100—150 kiló volt, a rekordot pedig a hol
danként! 2—3 mázsás termés tartotta, addig az idén a 
holdankénti átlagtermés 70 kiló, egyes helyeken azon
ban 25—30 kiló lóheremag termett holdanként.

Az erdélyi termény, és magpiac helyzetére kihatás
sal van az is, hogy Besszarábiában lóherében, tök- és 
napraforgómagban jó termés mellett élénk a kínálat.

V a l u t a p i a c  1 9 3 0 . o k t ó b e r  9 .
Kolozsvár-

Z it r  * c h
! B e rlin Bukarest Budapest Béss P rá g a London

nyitás j zárlat u fó
Zürich ___ _ — _ 8168 3272 1109875 13775 655 24997 3270
Newyork 51450 51455 51430 4-010 16835 57110 70850 33705 4859Ó 16820
Lordon 25 250050 2525 20415 81750 277537 344387 16379 — 81750
Páris 2019 201975 2019 16487 66150 2242 27815 1322S 12383 664
Milánó 2695 2695 ! 2695 22 SS25C 299050 3711 17650 9279 S84
Prága 1528 1 152675 152675 124C9 5 169475 21025 — 16374 501
Budapest 90175 9015 9015 7356 2947 — 124C5 58990 2776 2952 j
Béig rád 912V* ' 91275 91275 — 29950 101 j 125712 5979 — 3
Bukarest 306 i 30575 20575 249 - 33925 4212G 20035 813. ~  !
Bées 7258 7258 7^58 5929 2377 805875 — 47545 3444 2380
Berliu 12240 12248 12243 - 4008 — 16864 80225 2042 4016

Száz lej árfolyama: Zürichbeu 3053/t Párisban — Budapesten 339‘/i

Üzlettelen a kolozsvári árutőzsde
Vagononként 2500 lejjel esett a buza ára — Tömegesen 
keresik az erdélyi diót exportcélokra — A gyenge erdélyi 

termés ellenére lanyha a lóhere ára

_  „ „  Ai*. i  » <.



— Lemondott a budapesti kamara elnöke.
Budapestről jelentik: Bclatini Arthur, a bu
dapesti kereskedelmi és iparkamara elnöke 
csütörtökön beadta a lemondását és a 'kamara 
gyűlésén már nem is jelent meg. Utódja va
lószínűleg Géber Antal lesz.

Szeles, változékony idő várható. Budapestről je
lentik: A meteorológiai intézet időjárásprognózisa sze
rint szeles és változékony időjárás várható, hőmér
séklet süllyedéssel. A hőmérséklet Budapesten tegnap 
délben 20 Celsius fok volt.

*

Angliában változatlan a kamatláb. Londonból je
lentik: Az Angol Bank főtanácsa tegnapi ülésében a 
kamatlábat változatlanul 3 százalékban állapította 
meg.

HÁTIKÉ
F A U IR gS

az annyira ismert tápliszt, ameiy megadja a gyermeknek a leg
kellemesebb formában az összes tápelemeket és szükséges vi
taminokat tökéletes kifejlődéséhez. A Phosphatine Faliéres megköny- 
nyiti afogak kinövését ésa csontok megerősödését. Ad erőtésegész- 
séget. Vérszegényeknek, öregeknek és iábbadozóknak is jót tesz. 

Csak egy Phosphatine létezik: a Phosphatine Faliéres. 
Törvényesen védve. — Kapható mindenütt.

zur. WYT, U 5. BEÁM.

A depressziós hangulatra jellemző, hogy a kolozs
vári árutőzsdén a tegnapi napon egyetlen tényleges üz
letkötés sem jött létre. A kínálat 10 vagon diót ab 
Târgu Jiul és egy vagon almáit ab Kolozsvár, kilónként 
14 lejes árban kinált eladásra, a kereslet viszont svájci 
exportcélokra 10 vagon dió iránt érdeklődött és ezenkí
vül másfél vagon zabot kerestek megvételre ab Zsibó, 
fél vagon szénát ab Zsibó és fél vagon babot ab Ko-

lozisvár.
Dióban élénk üzleti forgalomra van kilátás. Az ok

tóber 4-én Szászvároson megtartott vásáron belföldi fo
gyasztásra két és fél vagon diót vásároltak, kilónként 
17—22 lejes árban, minőség szerint. Szászsebesen, ahol 
tudvalevőleg a legjobb minőségű erdélyi dió terem, el
adtak loco község két vagon diót, exportcélokra kilón
ként 25 lejes árban válogatott szortírozásban.

Megalakult a Roíozsbőpí M iíoxpoiHiri Szindafusa

Olcsó elszállásolást biztosíthatunk  
szem élyenként naponta 120 leiért, 

Budapesten a Fark szállóban.

W
JELENTKEZNI LEHET A

M egválasztották a szindikátus vezetőségét
(Kolozsvár, október 9. Saját tud.) A kolozsvári, 

illetve erdélyi állatexportőrök tegnap délelőtt Kolozs
váron, az iparkamara székbázában értekezletet tartot
tak, amelyen elhatározták a Kolozsvári Állatexpor
tőrök Szindikátusának megalakítását. A szindikátus 
Kolozs-, Szamos-, Naszód-, Torda-, Kis és Nagykü- 
küllő vármegyék állattenyésztőit, hizlalóit, állatkeres
kedőit és exportőreit tömöríti magába. A marosvásár
helyi és székelyföldi állatexportőrökkel folyamatban 
lévő tárgyalások sikeres befejezése után valószínűnek 
látszik, hogy Marosvásárhely és a Székelyföld érde
keltjei is csatlakozni fognak a kolozsvári szindiká
tushoz.

A szindikátus tisztikara a következő: Elnök dr. 
Harsch József (Kolozsvár), alclnök Bocsánczi Tódor 
(Szamosujvár), igazgatósági tagok: Sicoiu Nicole
(Abrud), Rotschild Sándor (Kolozsvár), Dux Salamon

(Nagyiklód), Pál Márton, (Kolozsvár), Búd Lázár 
(Kolozsvár), Lebovits Mór (Kolozsvár), Sporn Már
ton (Beszterce), Blum Lázár (Kolozsvár), Spitzer 
Mór (Kolozsvár), László Gyula (Nagyiklód), Motu 
Aurel (Maroscsapó), Pap Antal (Szamosujvár), Ke
rekes József (Torda), Schindler Mór (Kolozsvár) és 
Hirsch Simon (Szamosujvár).

A felügyelőbizo'ttság tagjai: Dr. Bereczky Ernő, 
Ábrahám Adolf és Mandula Gábor. Póttagok: Geges- 
si Samu (Torda), Esztegár Tódor (Erzsébetváros) és 
Pap Márton (Szamosujvár).

A szindikátus megalakításáról táviratilag értesí
tették a földművelésügyi minisztériumot és Írásban 
tettek jelentést a kolozsvári tartományi igazgatóság
nak. A szindikátus hivatalos helyisége a kolozsvári 
iparkamara székbázában van.

KIADÓHIVATALÁNÁL.

Zürichben ellanyhult a dollár
árfolyama

Zürichből jelentik: A dollár árfolyama a zürichi 
tőzsdén tovább esett. A lemorzsolódás félpont.

Szakkörökben azzal magyarázzák a dollár zürichi 
árfolyamának ellanyhulását, hogy Svájcban idegen va
lutákból továbbra is hatalmas ajánlások vannak és 
különösen a német tőke a németországi belpolitikai 
helyzet miatt Svájcban keres elhelyezkedési lehetősé
geket. Pénzügyi körökben a jelenséget átmenetinek

N ém etországban felem elték  
a kam atlábat

A Wolf távirati iroda jelenti Berlinből, hogy a 
német birodalmi Jegybank főbizottsága tegnapi ülésé
ben a leszámitolási kamatlábat 4 százalékról 5 száza
lékra, a lombard kamaltábat pedig 5 százalékról C 
százalékra emelte fel.

g B B f f l a s

A Feleki dom bon
m eg ta rto tt n em zetk ö z i v ersen y en

HANS V O N  STUCK
A u stro -D a im ler  au tom ob ilja

L E T T  A Z  E L S Ő ,
az I., II., III. dijakat ugyanennek az automobilistá- 
nak adták ki a MONZA-n megtartott nemzetközi 

versenyen. — Mindkét versenyen az ideális

S H E L L  M O T O R O I L
AUTOMOBILOLAJÁT HASZNÁLTA.

TÁRSAS-
UTAZÁSUNKRA

JELENTKEZNI LEHET
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Szavanként................5 L
Vastagbetüvel - - - - 10 L 
Legkisebb apró, 10 szó 50 L 
Állástkeresőkneklszó 4  L 
Vastagactüvel - - • - 8  L{ 
Kizárólagosan csak vasár
napra feladott apróhirdetési 
25 sz á z a  lék k a i d r á g á b b
Díj előre fizetendő

APRÓHIRDETÉSEK
ÍD^TcsAk  po r tó  bély eg g el  elláto tt  JELIGÉS LEVELEKET TOVÁRBITIAK!-

íikluH  I
1 F R  szivem még 

mindig nem 
tudom ufazásom ideiét, 
pedig nagyon nehezen 
várom már, hogy lássa
lak. Egyelőre ne irj. 
Nagyon, nagyon szeret
lek. Sokszor csókollak 
édes szivem Dudid.

Eg y  teliesen uj szil 
szkin bunda sürgő

sen eladó. Megtekinthető 
Szántó János szűcsnél, 
Strada Jorga 2.

Eladó
gépek:

SO HP, 00 HP, 50
HP, 35 HP, 14 HP, 
Diesel nyeisolaj- 
motorok, 8 HP, 
6 HP, 4 HP, ben
zin petroleummo- 
torok, Deutz-gy árt- 
mány, Vogel-íéle 
centrifugalszivaty- 
tyuk, transmissio- 
anyagok. Beiszer 
József gépészmér
nök Timişoara IV. 
Strada Seder 10.

gC Sérbeadá azonnalra 
egy hosszú, elsőren

dű német koncertzon
gora. Értekezhetni Str. 
Rugului (Csertörö ucca) 
6 szám.

Etá d é  1 pedálos Varjú 
léle cimbalom, 1 csol- 

nakos Singer varrógép, 
1 levél ajtó. Kereszt u. 
7 szám.

E l a d ó  elköltözés mi
att sürgősen és jutá

nyosán házastelek, sa
rokház, autóbusz megál
lónál. -  Ugyanott eladó 
divat, fodrász és mani
kűr szalonba alkalmas 
plüss garnitura. — Pata 
ucca 154.

Jó á l la p o tb a n  lévő, 
komplett ebédlő bú

tor és gyermekkocsi ol
csón eladó/Megtekinthe
tő Str. Ion Maiorescu 
(v. Gyulai Pál u.) 12.

n tik, 4 fiókos ko- 
"  mod olcsón eladó. 
Ferencz József ut 69, 
1. 9.

Gyönyörű  fajkutya
(6 hónapos Spalier 

koker) a legszebb példa 
nya fajának, kedvezmé
nyes áron eladó. Érdek
lődni: Str. Caragiale 1. 
(volt Tompa Mihály u. 1, 
a Sétatérnél), II. emelet, 
délelőttönként 11—1 kö
zött.

Uradalm i teh én tő l
litere 8 lei, bSvagy- 

te j 10 lei házhoz szál
lítva, megrendelhető 
Piaţa Mihai-Viteazul 34. 
(Dich-ház) a tejcsarnok
ban.

Francia-németnyelvű, 
svájci születésű 

nyelvmesternő úílást ke
res. Levelek lelkészi hi
vatal Oradea-Nagy várad, 
Parc. Eminescu (Emlék- 
tér) 32.

Pî' á rn tily en  irodai al- 
kalmazást vállal 

szerény igényű tisztvi
selőnő, ki a gépírásban 
perfekt, a román nyel
vet birja, több évi irodai 
gyakorlattal rendelkezik. 
Esetleg nagyobb üzlet
be pénztárnoknőnek is 
elmenne. Szives meg
kereséseket „Komoly“ 
jeligére e lap kiadóhi
vatalába kér.

f& z a b á s z
sáirhán

férfi szabó
ságban öná ló azon- 

nalra állást keres, „In
telligens“ jeligére a ki
adóba.

szo b a , konyha, speiz 
kiadó. Dónáth ut 96.

BRISTOL SZÁLLODA
B u d a p e s t  legszebb pontján, a D u n ap arton , uj 
v e z e t é s  m a ilé t! a fä n ija  előkelő, patinás szállo
dájának gyönyörű szobáit a mai gazdasági viszo

nyoknak megfelelő polgári árakon.
Egy ágyas ucca i.................................... P. 10—16-ig
Egy ágyas u d v a r i .......................................6—10-ig
Két ágyas utcai dunaparti........................  24—40-ig
Két ágyas u t c a i .................................... „ 20—24-ig
Két ágyas u d v a r i .......................................15—18-ig

A jobb szobák árai fürdőszobával értendők. 
Minden szobában hideg és meleg viz, 

telefon és rádió.
É T T E R M I  Á R A K :

Complett reggeli: kávé, v. tea. v. kakaó,
egy tojással, vajjal és ja m -e l...............P . 1,23

Kitűnő ebéd, vagy vacsora menü . . . „  2 .40  
Kitűnő ebéd, v. vacsora menü előétellel . „  4 .—
Ezen lap ra  hivatkozással a szobaárakból külön 

engedmény. Szobarendelés lehetőleg 2—3 nappal 
előbb eszközlendő.

Bristol szálloda szobáiból és terraszáról gyönyörű 
kilátás nyílik a Dunára és a budai hegyekre.

IftlKslmazft
ISgém G torsságban
wm végzett gépészmér
nök (auto specialista) 
mérnöki, vagy üzemve
zetői állást keres. Bizalmi 
állásoknál garancia. — 
„Energia“ jeligére, Lobi 
hirlapiroda, Temesvár.

Fe h é r  és színes hím
zésben, valamint de

corativ munkákban jár
tas nőket keres sürgő
sen, Rudolf ut 3. Hátul 
az udvarban.

Ha rm a d é v e s  tanár
ié ölt, perfekt román, 

gimnázista.vagv elemista 
tanítását vállalja. Címe
ket a kiadóba kérem le
adni.

\ Üisdó Ia|is
K o v e n b e f  1-re a Do-
* «  náíh ut 30 6zámu 
kertes villa, mely áll 4 
parkettes szoba, fürdő
szoba, konyha és mellék- 
helyiségekből, l holdas 
gyümölcsőssel.bérbeadó, 
vagy eladó. Érdeklődni 
Lászlónál, Str. Gelu 30.

EOJf m o d e rn  három
szobás lakás azon- 

nalra kiadó. Megtekint
hető Str. Basarabia 10, 
(volt Kemény Gábor u.) 
házfelügyelőnél.

K ia d ó  n o v e m b e r
1-re  irodának nagy 

terem, Deák Ferencz u. 
13, emelet.

Kö z p o n tb a n  csino
san bútorozott szoba 

két személy részére azon
nal kiadó. Calea Regele 
Ferdinand 37, Minerva- 
palota, I,- emelet ajtó 4.

g r  e r e s e k  november 
■ k l-ére egy, vagy két 
szoba konyhás lakást a 
központban, esetleg für
dőszobával. Cimet a ki
adóba „Belváros“ jeligé
re kérek.

Egy m o d e r n  négy 
szobás lakás azon- 

nalra kiadó. Megtekint
hető Egyetem ucca 3. 
Házfelügyelőnél.
P|H adó egy szép szó
i k  ba, fürdőszobás la
kás bútorral, vagy üre
sen, esetleg teljes ellá
tással október 15, vagy 
nov. 1-re. Str. Ghica 2/a. 
Rákóczy ut első metlék- 
uccája.

Romára, angol, francia, né*
mel, magyar, olasz, cseh

szlovák, szerb, horvát
fordítások, (levelek, tudományos, műszaki, stb. 
munkák), gépbediktálás, másolás, sokszoro
sítás DR. MAND E L  FORDÍTÓ IRODÁBAN, 
Cluj-Koiozsvár, Strada Memorandului No. 12.

Rispr-Síntílisifi-féís BBöziii-PsíFöleurfoforiM
szállítunk rendkívüli olcsó árak mellett és pedig:
3-4 lóerős s ta b i l ......................... ...
5 lóerős s ta b i l ............................. ....  . .
6 lóerős s ta b i l ........................................
8 lóerős s t a í i l ........................................

10 lóerős s ta b i l .............................
5 lóerős körfűrész teljes felszereléssel
6 lóerős körfűrész teljes felszereléssel

L 2 6 .9 0 0  
L 2 9 .0 0 0  
L 31.900 
L 44 .000  
L 58 .000  
L 42. *0 J 
L 44 .000

8 lóerős körfűrész teljes felszereléssel......................L S6.00Ö
Az árak csomagolással együtt helyt gyár Nagyszeben értődnek, 

készpénzfizetés mellett Megfelelő garancia mellett, kényelmes 
fizetési feltételeket is engedélyezünk.

Ábrás ismertetőket ingyen és bérmentve küldünk bárkinek.

fíad. Etegs? g pgyárak E. T.„ S ib ’a-Rag^szeben

MinemU könyv
nyom da^ könyvköté

szeti m unkákat
Folyóiratokat 
Eeti lapokat 
Napi lapokat 
Irodalmimulveket 
R egényeket 
Útleírásokat 
É rtekezéseket 
Zárszámadásokat 
Üzleti könyveket

Levélpapírokat
Borítékokat
Cégkártyákat
Névjegyeket
T á b l á z a t o k a t
Brosnrákat
Szinespíakátokat
Köpeéd ulákai
Báli m eghívókat

JUTÁNYOS ÁRON, SZÉP ÉS PONTOS KIVITELBEN VÁLLAL A

LAPKIADÓ
NYOMDAI MÜINTÉZET R T  KOLOZSVÁR EGYETEM U. 3.
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