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A kommunisták uj po
litikája a szovjetek 

kongresszusán
Rendelet a kommunizált vállalatok 
visszaadásáról. Visszaállítják a köz

ségi önkormányzatot.
Helsingfors, jan. 4. Az oroszországi 

szovjetek Moszkvában megtartották ti
zedik kongresszusukat. A tárgyalás 
minden tekintetben olyan körülmények 
között ment végbe, melyek az olasz 
kormány megváltozott külső és belső 
helyzetére mutatnak. Mindenekelőtt 
elsoizben történt, hogy a külföldi dip
lomaták a tanácskozásokon mint hall
gatóság résztvettek. Azonkívül a tár
gyalásokat teljesen az uj gazdasági 
politika szelleme hatotta át, mely tud
valevőleg nagy engedményeket tesz a 
nyugateurópai jogi és gazdasági fel
fogásnak.

Külpolitikai tekintetben legjelentő
sebb esemény volt Kamenev beszéde, 
ki összegezte a lefolyt év eredményeit 
s kifejtette a jövő politikájának irány
vonalait. Keserűen támadta a szövet
ségesek génuai magatartását, kijelentve, 
hogy Oroszország sosem fog olyan 
kedvező ajánlatokat tenni nekik, mint 
Génuában.

— ö t évig éltünk — mondta Ka
menev — Franciaország, Anglia és 
Amerika elismerése nélkül, szükség 
esetén tovább is élhetünk nélküle. 
Mindazonáltal cáfolat félelme nélkül 
kijelenthetem, hogy Európa mindaddig 
nem fog békében élhetni és nem fogja 
adósságait törleszteni tudni, mig Orosz
országot nem ismerik el és nem keze
lik rendes hatalomnak.

— Lausanneban jelentős dolgok 
történnek. Görögországot és Angliát 
egyetlen gondolat vezeti: óriási gyar
mattá változtatni Törökországot. Orosz
ország viszont támogatja Törökorszá
got, mert a törökök az imperializmus 
ellen küzdenek. Mi nem hagyjuk ma
gunkat befolyásolni, mig Törökország 
antiimperialista érzelmekről tesz tanú
ságot Ha azonban egy napon a török 
kiküldöttek hajlongani kezdenek Lloyd 
George előtt, Oroszország visszahú
zódik s hagyja a törököket folytatni 
a szervillzmus politikájait.

A kongresszus tanácskozásainak az 
eredménye már a szovjetek központi 
végrehajtóbizottságának egy rendelete, 
mely a kommunizált vállalatokat hosszú 
lejáratú bérlet alakjában visszaadja 
regi tulajdonosaiknak. Az érdekeltek
nek hat hónap alatt nyilatkozniok kell, 
hogy igényt tartanak-e régi vállala

taikra. A külföldön élő tulajdonosok
nak előbb engedélyt kell szerezniük a 
végrehajtóbizottságiól az országba való 
visszatérésre.

Nem kevésbé jelentős változás, hogy 
a moszkvai kormány elhatározta a 
községi önkormányzat visszaállitását. 
A belügyi népbiztosság felszólította a 
kommunista párt helyi csoportjait, hogy 
erre vonatkozó megállapításaikat három 
hét leforgása alatt hozzák tudomására.

Az uj politika által keltett reményekbe 
azonban disszonáns hang is vegyült:

a'véres Cseka ünneplése. A Cseka
jogkörét megnyirbálták ugyan, régi 
szerepét elvettek tőle. más név alatt 
azonban tovább létezik. A kongresszus 
alkalmából a jelenlevők a régi Cselét 
viharosan ünnepelték. „Az egész efn- 
beriség hálás kell, hogy legyen a 
Cseka iránt, mely a világot a reak
ciótól m eg m en te tteMindenesetre kér
dés azonban, hogy. a Cseka hóhér
munkája nem ér-e fel annak a reak
ciónak átkaival, melytől a világot állí
tólag megmentette.

Bukaresti jelentés szeri: f az alkot
mányreform bizottsága szerda délelőtti 
ülésén elhatározta, hogy a költségve
tést ezentúl kizárólag a kamara fogja
letárgyalni, és megszavazni.

Bratianu miniszterelnök kéri, hagy
ják ki az alkotmányból a főváros meg
állapítását, mert a jövő generációkat 
nem lehet ezzel megkötni, annál ke
vésbé, mert Bukarest nem nagyon al
kalmas fővárosnak.

A kamara ülésén heves összetűzés 
volt Marzescu közmunkaügyi miniszter 
és Vajda között. Az ülés megnyitása 
után Mihalache kérdést intéz a kor
mányhoz

szilárd-e meg Marzescu hely
zete, miután: Vajda bebizonyí
to tta, hogy a munkaügyi mi
niszter táviratokat hamisított.
Kéri az orosz béketárgyalásokról 

szóló iratokat, mert ebben az ügyben 
interpellációt akar előterjeszteni.

Marzescu válaszában kifejti, hogy 
Vajda köteles tisztázni a helyzetet, is
merteti a sajtóban lefolyt vitát és ki* 
jelenti, hogy

egyik leközölt távirat dossierje 
hiányzik a külügyminisztérium 

irattárából.
Erre nagy botrány tör ki, amelyben 

Lupu, Mihalache és Jorga is résztvesz- 
nek és hevesen tiltakoznak Marzescu 
gyanúsításai ellen.

Marzescu folytatva beszédét, 
misztifikációval vádolja Vajdát. 
Mihalache válaszában védelmezi 

Vajdát s rámutat arra, hogy a kor
mány kezdte publikálni a hivatalos 
iratokat. Követeli, hogy ennek az ügy

mérlegelni tudják a kormány élén álló 
sfinx szavait, valamint akik közelről 
figyelik egyes mozdulatait, ső t^ ipen  
Bratianu kiváltságolt barátai i jB k ik  
többé-kevésbé ismerik célzatafSfca-

fyon pesszlmisztikusan J té lik . fhJJ a 
elyzetet. Bratianu tijMtő visszavo- 
nultságából kirí a poW ai csömör, a 

mély bánkódás, hogy magára vállalta 
az.ország helyreállítását, amiből telje
sen kiábrándult. Sok liberális politikus 
is látja, hogy a liberális kormány és 
képességei bukáshoz jutottak. Minden 
ostobául megy. Egyetlen irányban sem 
érezhető enyhülés. A mindennapi élet 
a jobbmóduakra nézve is nehézzé vált. 
A szegényebbekre nézve Igazi vérta- 
nuság. A gazdásági hanyatlás és a 
valuta elértéktelenedés szempontjából 
a győztes államok közt Románia áll 
leghátrább, sőt egyes legyőzött álla
moknál is rosszabbul.

— Bratianu Jonelre ez a szomorú 
gazdasági és pénzügyi helyzet látha
tóan kedvetlenltő hatást gyakorol ; 
szokatlan kimerültség mutatkozik a 
liberálisok hatalmas vezérén. Érzi és 
előrelátja, hogyan fog a gazdasági és 
pénzügyi kérdés nagy problémái miatt 
elbukni. Bratianu mélyen el van ke
seredve és bánva-bánla, hogy igen 
korán vállalta, mégpedig csakis saját 
pártjára támaszkodva az ország kor
mányzását. Egyik meghitt barátja a 
következőket mondotta a „Lupta“ szer
kesztőségének : — Elismerjük, hogy a 
helyzet nagyon súlyos. Az ellenzék 
el akarja szigetelni Bratianut; a mi
niszterelnök azonban kész önként tá
vozni. S ha tudni akarják vélemé
nyünket, nyíltan kimondjuk, hogy 
sajnáljuk, hogy a kormányt átvettük. 
Engednünk kellett volna, hogy az el
lenzék őrölje fel magát a kormányra; 
aztán egy év múlva úgyis a mi ja
vunkra érlelődött volna meg a helyzet. 
Most pedig a jelenlegi gazdasági és 
pénzügyi helyzet megoldhatatlansága 
a Bratianu presztízsét homályositja el, 
amelyet a háború révén szerzett. Te
hát minél hamarább megyünk ellen- 
zólrhe annál iobh lesz reánk nézve.

ciemenceau nyugtázza a kudar
cát. Clémenceau a hazaérkezése után 
hírlapi cikkben folytatja propagandá
ját Franciaország érdekében. Legújabb 
cikke, mely a Sunday Timesben je
lent meg, már csak azt kéri Francia- 
ország szövetségeseitől, hogy ne hagy
ják Franciaországot az általános kö
zönyben elmerülni. Minden kísérlet, 
hogy a szövetségeseket Franciaország 
ügye mellett akcióra bírják, kudarcot 
vallott s most már a szövetségeseitől 
cserbenhagyott, izolált Franciaország 
nem kiván egyebet, mint élni.

A malac és Pétörbá' igazsága
Irta: Sebesi Samu

Bojtonán Pétörbá’ felnyitotta a tuli
pános ládát és annak valamelyik szög
letéből előkotorászott ’* nyolc darab 
százas bankót. Ezt az összeget a nyár 
óta gyűjtögeti. Éppen elég arra, hogy 
ősszel egy rideg süldőmalacot vásá
roljon vele. Karácsonyra, ha az Isten 
megőrzi, — disznó lesz belőle.

Pétörbá’ a bankjegyeket kiteregette 
az egyik tenyerére és a másik tenyerét 
rácsapta, miközben a feleségére pis- 
laiftott:

— A keservit asszony, itt a malac 
árai

— Úgy haliám, mondta az asszony, 
hogy az alszögben Gerő komának van 
egy jó eladó malaca . . .

— Hohó — vágott közbe Pétör

!;azda. — Tudod-e, mit mondott a 
ódoktor ? Asszonta: ahol a sert vés 
vésze járt, onnét disznyót vönni nem 

szöröncsés. Inkább vöszök a bögözi 
vásáron 1

Készülődött is nyomban. A tarisz
nyáját leakasztotta a szegről és oda- 
nyujtotta az asszonynak:

— Vess belé valamit!
Addig is felöltötte a jobbik ujjasát, 

kezébe vette a magyarófa pálcát, nya
kába lódította a tarisznyát és indult. 
Az asszony utána szólt:

— Nyissa ki ked mindakét szömit! 
Semmit sem felelt rá. Azt az asszony 

nélkül is tudja. Az erdőn keresztül

rövidebb az ut. Ezt az utat válasz
totta, hogy hamarább érkezzék a 
bögözi vásárra. A disznópiacon már 
nagy volt a gyülekezet. Jött-ment, 
nézegetett őkeme is. Egyszer csak 
valaki hátba lapította. Erre megfordult:

— Ne te ne 1 Mihály köröszt. Nem 
hittem vp’na.

— Högy höggyel nem találkozik. 
Embör embörrel igön, mondta Mihály 
köröszt és belecsapott a Pétörbá 
markába:

— Tán csak nem disznyót vöszön?
— Vaj igön 1 Abba járok!
— Neköm vó’na egy malacom. Csak 

ehejt van 1
— Megnézhetönil
Tizet alig léptek, az öreg Mihály 

rámutatott egy fekete, röfögő állatkára:
— Ez a’ 1
Pétörbá’ a pálcájával ráütött a ma

lac farára. Nyifogva ugrott tovább a 
fekete jószág.

— Elég fürge — mondotta, de aztán 
csak félszemmel nézett reá, mintha 
nem egészen tetszene. Ümgetett, tipe
gett, vakargatta a nyakát és úgy né
zett széjjel, mintha más malacot keresne.

Ezalatt Mihály köröszt a italmérő 
sátorhoz noszogatta:

— Üljünk le egy kicsit. Hányjuk- 
vessük meg a dó’got. Ha eszszeférttnk, 
vásárt csinálunk, — ha nem, annyi...!

Leültek a sátorba. Pétörbá’ elővette 
a tarisznyát. Falatoztak. Mihátybá’ egy 
fertály szilvapálinkát kért és Pétörbá’- 
nak nyújtotta az üveget:

— Használja n o !
— Nem igön iszom 1
— No nőt Énnye női
— Nem természetöml
De azért még egy kis biztatás után 

meghúzta az üveget. Utánna köszörül- 
gette a torkát, egyideig hallgatott, 
aztán igy szólt:

— Mennyit gondol érte?
— Hétszázat I
Pétörbá’nak megcsillantak a szemei, 

mert az jutott eszébe, hogy ha nem 
enged az árából, akkor is megmarad 
egy százas. Hanem azért sokalta:

— Hátha soha se látok malacot 1 
Akkor se!

— Azért nem veszünk össze 1 De 
én is azt mondom, inkább pénzt se
lássak. Azért nincs baj! J-iasználja no1

Pétörbá’ megint szabadkozott egy 
kicsit, de azért jót húzott az üvegből.

— Valamicskét használ az embör 
gyomrának . . . Hatszázba megtud
nánk-e egyezni?

— Többel együtt az is jó !
— Arra felé járt-e sertvesvész.
— Annyi se, mint a küs ujjom!
— Étkes-e a malac? Me’ ha nem 

étkes, ingyön se kell.
— Étkes a’ ! Ha nem öszik, vissza- 

vöszöm. Vissza én, úgy adjon jót az 
Isten ! Jól üsmerjlik egymást. Szomszéd- 
falusiak vagyunk. Ha nem étkes a 
malac hozza haza s én visszadom a 
pénzit. Amit megmondtam, megmondtam

— Mer’ azért, hogy akkor vissza
adom, mondta Pétörbá’.

— Abból nem lösz ba j!
A fertályosból kihúztak az utolsó 

kortyot is. Pétörbá’ megszólalt:
— Hétszázat kért, — igaz-e? Ha

tot Ígértem, -  igaz-e? Egyet mondok, 
kettő lösz belőle! Mihály köröszt lép
jen egyet felém, én is egy lépést tö- 
szök ke’d felé, s akkor hatszazötven- 
nél találkozunk. All-e a vásár ?

Mihály a Pétör tenyerébe csapott:
— Adjon Isten szöröncsétl

Pétör gazda egy malaccal és egy
megmaradt summa pénzzel érkezett 
haza. Örvendett a dolognak, de a de
rűs kedve hamar beborult. Az asszony 
mikor meglátta a malacot, összecsapta 
a kocsit: — Jézusom Máriám! Hova 
tötte ke’d a szömit ? Hát mit vött ke’d ? 
E nem malac! Olyan-e, mint egy so
vány fekete kandúr. Nem hízó fajta. 
Hát nem lát ke’d ? A melyik disznó
nak kurta a dereka, vékony a farka, 
högyös a füle: abból a disznyóbóí 
nem lösz szalonna.. .  Nézze ke’d nézze! 
Kutya fajta ez, nem jó fajta!

Pétörbá’nak elakadt a szava, mert a 
hogy jól szemügyre vette a disznót, 
kezdette belátni, hogy az asszonynak 
igaza van. Mondotta is mindjárt:

— Az első gondolatnál kellett vőna 
hogy maradjak. Első látásra neköm se 
tetszött.

— Hát akko’ mér’ vötte meg ?
— A fene tudja. De visszaadom.
— Me’ bolond valaki, nogy vissza- 

vögye.

2

Hagy vihar a kamarában
Heves összetűzés Marzescu miniszter és Vajda között — Távira
tokat hamisított a miniszter ? — Marzescu misztifikációnak mondja 
Vajda vádjait — A kamara elfogadta a pénzügyi javaslatot — 
Bratianu belefáradt a kormányzásba — Kész a visszavonulásra

— Az Ellenzék tudósítójától —
nek megfelelő elintézésére az összes 
iratokat terjesszék a külügyi bizóttság 
titkos ülése elé.

Ezután a kamara folytatta és 
befejezte a pénzügyi reform ja
vaslat részletes vitáját, mely 
után a javaslatot 119 szavazat
tal 9 ellenében megszavazták. 
Majd Ismét dr. Lupu szólal fel sze

mélyes kérdésben s újból kéri a Mad- 
gearu által kért iratokat, ellenkező 
esetben* a miniszter közönséges rágal
mazó. Marzescu kijelenti, hogy a Ház 
elé terjeszti az aktákat. Ezzel az ülés 
véget ért.

A kamara karácsonyi szünete január
22-ig tart.

Politikai körökben nagy port ver fel 
a Vajda-Marzescu polémia, amelyet 
fokoz az a szenzáció, hogy Vajda 3 
táviratot publikált a külügyminiszté
rium titkos irattárából. Kormánykö
rökben arról beszélnek, hogy emiatt 

Vajda ellen pert kell indítani
s precedensül felhozzák a Bratianu 
apja é* Cogalniceanu közötti esetét, 
amikor Cogalniceanu szintén úgy járt 
el, mint Vajda és a kormány pert In
dított ellene. %

Már régebben rebesgetik politikai 
körökben, hogy Bratianu Jonel mi
niszterelnök uralma végét járja és 
bukására talán nem is lesz szükség 
az ellenzék koncentrált offenzív ájára. 
A kormányelnök maga is megunta a 
kormányzás dicsőségét és alkalmas 
pillanatban épen nem idegenkedne a 
visszavonulástól. Most az egyik buka
resti lap részletesen beszámol a mi
niszterelnök elkedvetlenedéséről.

— Azok — Írja a Lupta —, akik
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Beteg a posta
Zavarok és késedelmek az egész 
vonalon. Mik okozzák a bajokat ? 
I anácstalan a posta igazgatósága
i — Az Ellenzék tudósítójától. —

A posta hatalmas mechanizmusában 
olyan hibák vannak, amelyek kinyo
mozásával a hivatalos közegek még 
adósok a közönségnek. A nagy gépe
zet, amelytől feltétlen pontosságot és 
megbízhatóságot várunk, még ma sem 
működik kielégítően. A forradalmat 
követő átmeneti időszak zűrzavaraiban 
megbocsátottuk, ha leveink — ha ugyan 
egyáltalán kézhez kaptuk őket - óriási 
késéssel érkeznek meg. Azóta azonban 
több, mint négy év telt el és a postá
nál ma is olyan zavarok vannak, ame
lyek ezt a közgazdaságilag is oly fon
tos állami intézményt ma is a meg
bízhatatlanság színében tüntetik elő.
Levelek és hírlapok több napos ké
séssel érkeznek rendeltetési helyükre, 
csomagok elvesznek, táviratok bármily
sürgősek is, későn érkeznek.

Csak a Doriték. A kis levelek mehet
nek a postafiókokba, vagy a kézbesí
tők kezéhez, mert ezek a magán
levelek.

, Természetes, hogy ez a kiválasztási 
módszer nem mindig válik be, mert a 
nagy borítékok között is előfordul 
számtalan magán levél és viszont a 
kisboritékok sok hivatalos levelezést 
tartalmazhatnak. Így aztán ujabbi 
szétosztást kell csinálni, hogy minden 
levél a maga helyére kerüljön. Ezzel 
a hercehurcával elvész egy nap. Való
színű, hogy a felvevő postahivatalok
nál is van késedelem a továbbításnál, 
a többi valószínűleg a mozgóposta 
rovására irható. Régi panasz, hogy az 
erdélyi von;,' on az ókirályságbeli 
rendelkezések jóvoltából rozzant és 
ócska mozgókocsik járnak, amelyek

ben a forgalmat földolgozni teljes 
lehetetlenség. Egy-egy levél kétszer
Is végig járhatja a fővonalat, amig a 
mozgóposta az illető pályaudvaron 
leadja.

Arról nem is beszélünk, hogy a 
falusi postamesterségek. legnagyobb 
része a vasúttól távol esik s a szál
lítási viszonyok rendezetlensége miatt 
hetenként csupán egyszer-kétszer indit 
postát.

Különben akárhol legyenek is a 
hibák, igazán nem a mi feladatunk 
azokat megkeresni. Ez a postaigaz
gatás dolga. És talán elvárhatjuk tőle, 
hogy a postát akárhogyan is, de meg
javítsa. Éppen eléggé rossz és éppen 
eléggé itt lenne már az ideje, hogy 
egy modern postaintézményt legalább 
megközelitő legyen.

Senki sem törődik a kolozsvári összeesküvő
per elítéltjeivel

Tamás 3andi és társai a vacaresti börtönben — Jó bánásmódban és
tűrhető ellátásban részesülnek — Még mindig késik a kicserélési akció

Hogy csak nehány konkrét példát 
említsünk, Dés Kolozsvártól 59 kilo
méternyire van, vonaton 2 óra alatt 
elérhető, de ezért csak lehet, de nem 
biztos, hogy másnap vagy harmadnap 
eljut oda a levél, mert nagyon lehet 
az is, hogy ez négy-öt napba kerül. 
Mit szóljunk akkor ahhoz, hogy a 
csatolt területek további helyeire szánt 
levelek nyolc-tiz nap alatt teszik meg 
az utat?

Megkérdeztek dr. lile posfetigazga- 
tót, hogy a posta megbiztíaffltTansá-
gát dokumentáló késésekről nyilatkoz
zon. Dr. lile munkatársunknak a kö
vetkezőket mondotta:

— Nem lehet hamarosan megálla
pítani, hogy vájjon hol keresendő a 
hiba. Egyaránt mulasztás terhelheti a 
fölvevő és kézbesítő postahivatalokat, 
továbbá a mozgópostát is. Legjobb
volna a kolozsvári főposta levélkézbe- 
sitő osztályán érdeklődni, hátha ott rá
lehetne jönni ezeknek a megengedhe
tetlen késésnek az okára.

lile postaigazgató utasítására kinyo
moztuk a kolozsvári főposta levél kéz
besítési rejtelmeit. A kézbesítés ott 
kezdődik, hogy a beérkezett anyagot 
földolgozzák! Ez pedig a következő- 
képen történik: Kiválasztják a hivata
lok, a katonaság leveleit és küldemé
nyeit, a postaigazgatóság hivatalos le
velezését, azután a postafiókok és a 
kézbesítők számára átadandó anyagot.* 
A nagy borítékokban vannak a hiva
talos levelezések. Cim nem számit.

— Jó jó! Várj három napig s azu
tán csöröm pöj!

— Legalább étkes-é ? Külömben az 
ilyenen nem fog az étel,

Pétörbá’ megemelte a hang já t:
— Ne csöröm pöj!
Az asszony duzzogva hallgatott el. 

Pétör gazda az ólba terelte a malacot. 
Előbbb tököt, azután moslékot, végül 
kukoricát adott. A malac rettenetes 
étvággyal falt fel mindent.

— A keservit! Úgy öszik, mint a 
farkas. De igaza lehet az asszonynak, 
7- az ilyen fajtán nem fog az étel. 
Én se szeretem a füleit, fgön högyö- 
sök, — zsörtölődött Péterbá’ és elgon
dolkozva kullogott a házba. . . .

M ásnap már a hajnali órákban ret
tenetesen sivalkodott a malac. Pétör 
bá’ az ólhoz lépegetett és vizet öntött 
a vályúba:

— Igyál, de ételt nem kapsz, dör- 
inögte.

Nem is adott. Három napig egy kis 
hig moslék mentette meg a malacot 
az éhhalálíói. Ekkor aztán vissza haj
totta Mihály Köröszthöz

— Visszahoztam, me’ nem öszik.
— Mit?! Hogy ez a disznó nem 

öszik ?! — csodálkozott az öreg Mihály. 
Hamarosan befordult a kamrába és 
egy jó marék kukoricát hozott, amit a 
malac eleibe szórt. Az éhes állat mo
hon falta a szemeket.

— E nem öszik?! — mondotta Mi
hály gazda diadalmasan.

— Itt öszik. Nákrnk nem öít. Az

— Az Ellenzék tudósítójától —
Az elmúlt év öreg iakatjára ráfordult 

Szilveszter apó könyörtelen kulcsa és 
itt ülve az uj év küszöbén, a leper
geti hónapok eseményeinek elkönyve
lése és acta ad tevése közben visszaemlé
kezünk arra a híres perre, amelyet 
hosszú hónapokon keresztül a „kolozs
vári összeesküvők pere“ címen tár
gyalt a kolozsvári hadbíróság s amely 
pernek kilenc kényszermunkára elitéit
vádlottja még mindig csak reméli a 
szabadulást jelentő és oly sokszor ki
látásba helyezett kicserélési akciót. De
nemcsak az újév és az elmúlt kará
csony idézte fel emlékezetünkben Ta
más Bandi és társainak szomorú
sorsát.

A tegnapi napon ugyanis a kolozs
vári korzó déli sétálói közt össze
találkoztunk Fehérvári Mátyással, a 
hjres per hírhedt agentprovokatörjével, 
akinek az arca a déli korzó enyhe 
napsütésében nem is árul el semmit,
de a lelkiismerete bizonyára van olyan 
sötét, mint az a börtön, amiben a ki
lenc fogoly sínylődik.

Megemlékeztünk annak idején, hogy 
Tamás Bandi és társai dr. Fehér 
Dezső kolozsvári ügyvéd intervenciója 
folytán a jilavai fogházból a Bukarest 
melletti vacaresti-i fogházba kerültek, 
ahol a sorsuk lényegesen türhetőbb 
és napról-napra elviselhetőbb lett.

Azonban szomorúan állapítjuk meg,
hogy eltelt egy csúf, ködös ősz, benne 
vagyunk a dermesztőén hideg télben,

I e’ső nap öddögélt igaz, de azután egy 
falatot se.

— Megesküszík ke’d a szönt kö- 
rösztre ?

Pétör bá‘ egy kicsit hallgatott. Az
tán egy jó nagyot nyelt :

— Meg én úgy ahogy mondtam.: 
eleinte egy kicsit öddögélt. — azután 
egy falatot se.

— Úgy segítse ke’det a jó Isten ?
— Úgy segitsön, hogy úgy van, a 

hogy mondtam.
Mihály köröszt visszaadta a pénzt, 

de megfenyegette:
— Vigyázzon ke’d ! Az Isten nem 

ver bottal!
Pétör gazda úgy nézte hazamenet 

a földet, mint akinek nagy teher van 
a lelkén. A falu végén megállt a fe
szület előtt:

— Uram Jézus ne hagyj el. Én csak 
arra esküdtem, hogy nálunk a malac 
nem ött. Azt nem mondtam, hogy ak
kor se ött vóna, ha adtam vóna, Azér’ 
nem ött, mer’ nem aaftam, s azér’ 
igaz, hogy nem ött. Ne verj meg Uram 
Jézus, mer’ igaz, hogy egyszer öddö- 
géit, de többet egy falatot se. Nem 
adhattam vóna vissza, ha ött vóna, 
pedig ött vóna, ha adtain vóna. Azér’ 
nem adtam, hogy igazam Iögyön, mer’ 
szeretők az igaz utón járni . . .

— Nálam nem ött akármilyen étkes 
vöt, olyan igaz, mint a fényös nap!

Másnap az alszegbe ballagott és 
megvette a Gergő koma hosszú de
rekú, sastag farkú, kajla fülü malacát.

de a politikai foglyokkal a világon 
senki sem törődik. Az egyik fogoly
hozzátartozója utján tudtuk meg, hogy 
a női jótékony intézmények, akik eddig 
valamit csak enyhítettek a kilenc fo
goly sorsán, már régebben beszüntették 
jótékony támogatásukat s a vacaresti-i 
börtön kapuján már régen nem kopog 
be figyelmes kezek meleg ruhája, tür
hetőbb ételek és mindaz, ami egy ke
serű börtön óráit elviselhetőbbé teszik.

Munkatársunk felkereste dr. Fehér 
Dezső kolozsvári ügyvédet, aki annak 
idején Tamás Bandi és társai ügyé
ben olyan sikeres lépéseket tett és a 
nagy per számos foglyát védte is. Dr. 
Fehér Dezső munkatársunknak a kö
vetkezőket mondotta:

— A 9 elitéit politikai fogoly közül 
én eredetileg egyiket sem védtem. Az
én védencemet még a különböző tár
gyalások folyamán felmentették s igy 
a 9 fogoly sorsának intézésében sem
mi részem nem volt mindaddig, mig
a jilavai éhségsztrájk folytán kétség- 
beesett hozzátartozóik meg nem bíz
tak azzal, hogy utazzak le Jilavára 
és Bukarestbe és kövessek el minden 
lehetőt sorsuk megjavítása érdeké
ben. Vállalkozásom, amint ismere
tes, akkor annyiban sikerrel is járt, 
hogy a külömben jogerősen kényszer- 
munkára elitéit foglyokat áttették az 
elviselhetetlen jilavai börtönből a min
den tekintetben modernebb és össze
hasonlíthatatlanul higienikusabb va- 
carestii fogházba, ami elsősorban Dúca 
külügyminiszter ur humánus érzületé
nek köszönhető. Ez az intézkedés na
gyon megnyugtatólag Itatott a fog
lyokra is. A kicserélésük akkor dip
lomáciai természetű nehézségek miatt 
még nem volt keresztülvihető s úgy 
látom, hogy ezek a nehézségek még 
nem oszlottak el, mivel tudomásom 
szerint a foglyok még mindig Vaka- 
restiben várják sorsuk jobbraforduíá- 
sát. Én a magam részéről szívesen 
folytatnám a kicserélés érdekében meg
kezdett akciót, ez azonban részben a 
nagy távolság, részben pedig egyéb 
nehézségek folytán oly anyagi áldoza
tokat róna reám, melyet megfelelő tá
mogatás nélkül nem lennék képes fe
dezni. Mindenesetre igen üdvös lenne, 
ha a román és a magyar kormány 
találna végre megfelelő módot a poli
tikai foglyok kölcsönös kicserélésére, 
mert úgy tudom, odaát Magyarorszá
gon is sokan várják a szabadulást.

I Dr. Széki & Co.
j Cluj-Kolozsvár. Str. Mikó 30

| Ajánlja francia módszer szerint

I
 készített pezsgő különlegességeit

Kapható minden étteremben, kávé- 
|  házban és csemege-kereskedésben.
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700 milliós perben hozott ítéletet 
a kolozsvári törvényszék

Dick Jakab pere egy bécsi céggel, 
200.000 Urával és a zuhanó osztrák 

valutával
- Az E ttem élt tudósítójától ~  i
A kolozsvári törvényszék "polgári 

tanácsa tegnap egy rendkívül kompli
kált és nagyszabású kereskedelmi pert 
tárgyalt. Egy bécsi cég dr. Kindler 
& Co. és Dick Jakab ismert kolozs
vári kereskedő-cég állottak egymással 
szemben a biróság előtt. Felperes

két millió lej, Illetve 715 millió
osztrák korona megfizetését

1 követelte Dick Jakabtól.
A peres feleket a tárgyaláson dr.

Pordea Gyula és dr. Ghilezán Livius 
képviselték. A bécsi cég képviselője 
azt adta elő, hogy Dick Jakab 1921. 
év szeptember 13-án 200 ezer lirát 
vett tőle kölcsön s ennek fedezetére 
12 millió osztrák koronát fizetett le 
azzal, hogy november 30-án az össze
get vissza fogja fizetni, ezt azonban 
elmulasztotta s ezért a bécsi cég 
Dick elmarasztalását kérte. Ezzel 
szemben Dick képviselője azt adta 
elő, hogy fele 1921. év szeptember 
13-án Bécsben nagymennyiségű, körül
belül 200 ezer líra értékű textilárut 
vásárolt egy milánói cégtől oly felté
tellel, hogy a 200 ezer lirát Milanóban 
öt nap alatt fogja lefizetni. Hogy kö
telezettségeinek eleget tehessen és áru
jához hozzájuthasson, összeköttetésbe 
tépett a felperes bankár céggel, amely
től 12 millió osztrák korona értékben 
a szükséges 200 ezer lirát megvásá
rolta és felhívta a céget, hogy az ösz- 
szeget Milanóban fizesse be. mert ő 
csak akkor juthat az áruhoz, ha a 
milánói cég a 200 ezei líra átvételét
igazolja.

Dick a megvásárol* árun mindjárt
továbbadott, a méterenként 3 és fél 
líráért vásárolt textilárukat eladta Spi- 
rer Mózes bécsi kereskedőnek méte
renként 15 centesimo haszonnal. Az
üzletre azonban mégis ráfizetett, mert
a bécsi cég csak !5 nappal később, 
szeptember 28.-án utalta át a két
százezer lirát Milanóba és igy ö az 
áruhoz nem juthatott hozzá. Mikor a 
200 ezer lirát a bécsi piacon megvá
sárolta, akkor egy líra még Öl és fél 
osztrák korona volt. Mindössze 12 mil
lió osztrák koronát kellett tehát fizet
nie érte. Ma ezért 715 millió osztrák 
koronát kellene fizetnie, amennyit a 
bécsi cég most követel tőle.

A kolozsvári törvényszék tegnap dél
ben hosszas tanácskozás után meg
hozta Ítéletét és Dick Jakabot köte
lezte

a 200 ezer Ura, azaz 715 mil
lió osztrák korona megfize

tésére. .
Dick Jakab természetesen az ítéle

tet megfelebbezte.

A vladivosztoki orosz hajóraj 
Japánba menekült

Vladivosztok, január 4. A vladi
vosztoki orosz hajóraj, melyen azóta, 
hogy a kommunisták elfoglalták a 
várost, állandó volt az elégedetlenség, 
Stark tengernagy parancsnoksága alatt 
felszedte a horgonyt és Japánba me
nekült. A pánorosz végrehajtóbizottság 
felszólította a hajóraj tisztjeit és legény
ségét, hogy rövid idő alatt térjenek 
vissza 3 a flottát adják át a szovjet- 
hatóságoknak. Engedelmeskedés esetén 
teljes kegyelemben részesülnek, ellen
kező esetben azonban törvényen- kívül 
állónak nyilváníttatnak.

* Átutalásokat Magyarországba, Auszt
riába, Csehszlovákiába, Németországba 
stb. Sx áron vagy napi árfolyamon feg-
elönvésakben és lejjutányosabban a Mező- 
pazehtégi Bank és Takarékpénztár r.t. 
Cluj-Koüzsvár, Piafa Unirii (Mátyás kir.- 
tér) 9. és fiókintézet, Dés eszközöl.

P énzl Pénz! Pénz!
Csak a kukaresti arany és ezüst beváltásnál
szerezhet leecyersabban és legtöbbet min-
éennemS aranyért, ezüst pénznemekért, gyé

m ánt és b rilliin s tárgyakért.
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