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Péoi, letünt nagyságok mellé
femeftéK el Sebesi Samut
Lenn, a házsongá.rdi temető aljában, a re"t
Kolozsvárnak egykor ünnepelt most sürü szo~
szédsájba.n ?.r~k-fehér, álmu~~t alvó egykori
nagysag111 koze temettek el d1szsirhelyre, hétfőn
délután Sebesi Samut. Sirját az egykori baráté
az Eesedi Kovács Gyuláé mellé ásták meg
'
A régi Kolozsvár lelkét szi vükben viselŐ emberek sokasága vonult ki a temetésre, a temető
halottas csarnokában felállitott ravatalához. Az
iró~a~ ~ kolozs~ári ~?zöns~g~, szép, kedves, öreg
egyemse?.ének t1sz.tclo1, a rc"'l barátokból még itt
maradt oregck, luk közül Szentgyörgyi I stvánnak széket hoztak, hogy ü.lvc végirr (It t lehessen
annak a kedves, jóbarátnak az nt~ls6 földi bncsuztatásánál, akivel · annyi aranv humorral töltöttek vidám napokat, időket, • fiatalság-uknak
éveiben. A Magyar Szin11áz tagjai Jamn·iés .Jcn~i
igazgatóval . jelentek meg és Yára<ly :\liklóssal
a régi időkből a sirig jóburáttal. Az Erdélyi Iro'.
dalmi Társaság tagjai Dózsa Endre elnök vezetésével, a kolozsvári magyar ujságirói kar, a l\iagy!U' Párt központi elnöksége éfl kolozsvári ta,.,ozata, Inczédy Joksman ödÖn ügy\'Czntő aleh~ök
vezetésével. A kolozsvári polgárság sok rét crrének
nagyszámu képviseletei, az ipa1·osság és a ~mm
kásság küldöttségei , közti.lk a nyomdászok kik
társai voltak a munka műh e lyében .
'
A ravatalon nagyon sok koszoru, virágcsokor halmozódott fel. Vásárhelyi Boldizsár refor.
mátus asperes végezte az egyházi szertartást, szép
beszédében megszabva magas értékét a, Sebesi
Samu társadalmi szempontból jelentős munkásságának s a Tö1·ekvés dalegylet kiváló énekkara
énekelte a gyászdalokat.
A simát az Erdélvi Irodalmi 'társasá;,
nevében Boros György dr. unitárius püspök
mondotta a megható bucsubeszédet; · amelyben
méltatta a Sebesi Samu irodalmi mu11k:'t!'SáO'át
a ritka tehetséget, amit a közéletnek teljis s~ol~
gálatába állitott. A ragaszkodást az erdélyi föJd.
t1öz s a Székelyföld iránti rajongó szer etetét. A
Kölozsvár számtalan kéízintézményének létrehozásában s így az Erdélyi Irodalmi Társasá"' meg- ·
a1apitásában í.s daadó tevékenységet :fgJtctt ki.
Zágoni István dr. a kisebbségi ujsj.girók a
magyitr ujságirás nevében vett bifc . : r. ör~g
de a drótsövényes életpályán végig kitartott baj~
társtól s a kidőlt hűséges székely testvértől, kinek életo csak kis részében volt magiÍ11élet, mun-·
kája, küzdelmei, céljai az embertársaké ''olt.
- Szárnyaló képességeit, csapongó tehetségét - mondta - lefogta, lenyügözte az ő sajátos
nagy szerénysége, amiből börtönfulakat vont
maga köré, bebutorozva szegénységgel, de teletöltötte a tisztalelküségnek légkörével. Morzsolta
őrölte, áldozta a magánéletét s a jutalom ezéi.f.
nem volt a hálának, elismerésnek megérdemelt
mértéke, hanem ennél jóval kevesebb és sokszor
a kortársak ridegszivüségének közönyfala. Sebez.
hetetlensép,"ének páncélja nem volt egyéb, mint a
s~ját, határtalan nagy jósága. l)e ime, a napfeny felragyog s egy sugárszál a megfontolás
töviseként szur át a lelkiismereten: bizonv ez az
élet többet érdemelt volna a földön, hetvenéves
szolgálataival nem ennyi dicsőség, boldogság,
gondtalanság j4:rt volna ki 11zámá.ra. De íme; a
~apfén,Y elr!lgyog. és e~y ~ugara. idctüz a s~rra,
egigérél langJával 1gazsaghirdető mécseseként .-i
valóságnak, hogy minden sz~retetünket és tiszteletünket megszolgálta.
Volt tnég egy bncs~~eszéd, amelf tanusáiOt tett arról, hogy a kisem'berckért ru.1.l yen sze.
retettel dolgozott Sebesi' ~amu. Czerjék Hermann mondotta, az élelinc:zési, vendéglősipari
munkások szervezetének uevében s elmondotta,
h~y .Sebesi Samu az egrlsitnek keletkezése óta
alapítótagja volt s a rég\ c;liszzászl6t három zor
hajtották meg a sít fölöt~„
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Az averescánusok „minden ellenforradalmi eszközt"
igénybe akarnak venni a kormány ellen
Az Averescu-párt vasárnapi gyülésén több
szónok, Bucsan, Anastascscu és Cudalbu érintették a. Károly kérdést.
A kongresszus ezután határozati javaslatot
fogadott el. A javaslat mindenekelőtt megállapítja, hogy az aver~scanus párt tántorithatatlan
hive az alkotmányos monarchia intézményének.
A már-:odik pontban leszög&zték, hogy az ország
élén olyan kormány van, amely összetétele és
müködésének hiányai miatt megzavarta nz állam
belső rendjét, zavargások segitségévcl jött
az
ország élére, amely a parlamentáris életet paralizálta éS ellenzéki Nogrammjával ellentétes
politikát folytat.
A kongresszus megállapította, hogy az ellenzéki pártok ve,,_;freinek inte1't•encióit a régenstandcs nem 'r:ette tekintetbe. A mult év október
27 -i nagy cLYCi'C'SCU11,U~ ér!#nonstrációnak, talán
éppen annak Mkés jellege miatt, nem volt meg
a kívánt hatása, noha v.éJcményük szerint éppen
ez kellett volna utmntatásul szolgáljon. A kormány a régenstanácsot - mondja a határoza,ti
javaslat - tévesen informálta és olyan határozatok aprobálására birfo reá, amelyek sértik az
ország politikái és gazdasági életét. Ezeknt{m
a l·ongr esszus a kormányt az 01·sfág

.ielenlegi szervezete ellenséyének jelenti
ki s az az álláspontja, hogy a rend hivei a jo,qos önvédelemben n jelenleg lényegében f orrndalmi kormánnyal szeni-

ben niinden ellenforradalmi eszközt felhasználhatnak a kormány eltávolitásdra.
A határozati javaslat végül azt mondja 1 hogy a
kormánynak nincs jogn arra, hogy gazdasági
hibái miatt tovább rendelkezzék az állam javai
felett s főként, hogy azokat elzálogositsa. Éppen
ezért az a véleménye, hogy a jövendő kormánynak kötelessége lesz artyagilag is felelőssé tenni
az ilyen tranzakciók megvalósitóit. A határozati
javaslat szerint a kongresszus álláspontja az,
hogy a jelenlegi kormánynak távoznia kell s
helyére a néppárti kormánynak kell következnie,
amel~ynek működése 1927 januúr 4-én
megszakadt..
A határozattal
az averescanus párt a nemzeti parasztp1.frt gyulaf éltétvári határozatát ali:arja

utánozni,
amint azonban az Adeverul megjegyzi, a jelenlegi helyzet egészen más, mint az akkori. Aldwr
ugyanis a liberális párt választási visszaélésekkel szerezte a többséget, továbbá a liberií.Ji rezsim idején ostromállat>ot volt és így a népakarat
ném tudott ·szabadon megnyilváhlllni. A :Maniu-

kormány szabad választással szerezte meg többségót, ezenkivül eltörölte a cenzurát és az ostromallapotot.
A.z Adeverul
az ave1·e1canusok karlista propag<J114áját
nevttségeanelc ta1·tja,
amelynek senki sem tulajdonit fontosságot épp
ugy, miht a. hozott határozatnak. Az averescanusok ezzel önmagukkal kerültek szöges ellentétbe,
hiszen annak idején ép ök voltak azok, akik a
kérdést véglegesen lezártnak jelentették ki 111
ezen a rimcn lapokat koboztak el és cenzuráztak.
A fa1ptu nagyon nevetségesnek tartja A va.
rcscu tábornok magatartását, hiszen annak idején határozott ellensége volt Károly extrónöröUi .rnek. ő Yolt az, aki az emlékezetes koronatanácson hangoztatta, hogy a Károly-ügyet még a
húhoru alatt el kellett volna intézni, amikor az
oxtrónörökös Odesszába utazott. A Lupta ezután
közli cg-y, a régenstanácshoz közel álló személyiség nyilatkozutá:t i!I:
A r6ren1tan.Ac1 várakozó állA.sponton
Az ellenzék akciója előrelátható volt a legutolsó
választások eredménye következtében. A régenstanács netn csatlakozhat egy olyan akcióhoz, amely a
kormány munkáját szabotálja, akltor, amikor a kormá.ny mér nem realizálta progra.mja lényegea pont-jait. A választások azt bizonyitották, hogy az ország
népe stabilizálva akarja látni a belpolitikát, hogy
ennek ae~tségével az ország átjuthasson azon a krizisen, amibért vafl.. A régenstanW majd még fogja
vlzl!lgaltli az orllzá.g politikai helyzetét akkor, ha a
jelenlegi kormáhynak nem ~ikerül programját megvalóslta.nl és legféljebb ekkor lehet szó kormányvál-

1ágt6J,
A d(enstanáca akkot majd azt a pútot
fo gja uralomra hozni, amelyik garantálni
f ogja • problémÁk ntegoldibát.
Volt miniszter az ügyészséren
Ami egyé1'ként a kcngrees!l:Us ltövetkeztllényeit
illeti,
Az ügyészség vasárnapi .Avarescánus gyülés~l
ktq1cso:latban megidéztet Buee841 volt ál!.u11nt.Ltkárt
és Anasta.se-~icut és a gyiilé.sen mondott bes2'édei1. intencl6jára és tartalmál'a vonatkooólag irá.&beJi nyilal1lcoza.tot w~tt tőlük.
A kotmány a f1Jv!to11l lapok közül
htttot lí6tt5n elkobo~t,
mlvet az aveí'e!lcánué kongresszulíon tartott több bestMet kőzöitek. A fUggetlen sajtó nagy megdöbben6itliel fogMta a kol'lbárty ilyen lnUzked~ét és értvsútésUnk 11.terlrtt keddi számaiban hevés ttimadást
tog intétnl a kormi\ny ellen, atne.ly megállapltásalk
szerint ezefl. a téten a liberálisok nyomdokain halad.

Keleti Ujság, 1930. március 27. 3. o.

Önm8.9a "scsa·ádia
ha nyomban netn siet a legközelebbi üzletbe, fodráSzterembe,

tőzsdébe,

Oiana. fürdőben és meg nem vásárolja

100 leiért Zsidókórház sorsiearét,
amelynek az 1930 május .20-i határnapját és a 2,100.000 lei készpén:t nyereményeit. közötte az 1;000.000
leies főnyéreményt az „Alblna" Bank garantálja. Sorsjegyeket árusít a Központi sorsjegyiroda ts, Piata Unirii
(Főtér) 20 szátn, ahol póstai rendelé ek is eszközöltetnék utánvéttel is.
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