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Mintegy ezer rövid életrajzot adunk ebben a müben, amelynek 

a lényegét és értelmét ugy körvonalazhatjuk, hogy a romániai ma- 
gyar nyelvterületnek a kiemelkedő értékeit soroljuk fel benne. Két. 
ségen kivül ránk olvashatják, hogy időszerütlenek vagyunk immár, 
amikor nem vettünk figyelembe olyan szempontokat, amelyek szét- 
tördelték jórészt annak a társadalmi csoportnak az egységét, amely 
magyar nyelven él és beszél. Vállaljuk ezt, mert éppen ezt akarjuk, 
időszerütlenek akarunk lenni azzal, hogy emléket állitunk egy kor- 
szaknak, amikor nem volt még például — fajtörvény és nem vol- 
tak mindenféle áramlatok, amelyek szétrombolni törekednek kul- 
turális egységeket, hogy másról ne is beszéljünk. 

Kortárs: sulyos történelmi időknek a részese vagy és már a 
puszta léted is hősies feladatok élé állit. Megérdemled a legnagyobb 
megbecsülést már csak azért is, mert napról-napra leülsz az iróasz- 
talod mellé, felhúzod az üzleted redőnyét, kezedbe veszed a munkar 
szerszámot a hullámzó idők hátán. Az az ezer kortárs pedig, akik 
itt következnek: egy kulturális terrénum ezer vezére és vezető 
munkása olyan emléket érdemel, amelyhez képest nagyon is sze- 
rény dokumentum az, amit felállitottunk ebben a könyvben. 

 
GARA ERNŐ 
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A 

ABAFÁY GUSZTÁV, esszéiró, 
kritikus. Szül. 1901-ben. Az Erdélyi 
Helikon munkatársa. Jancsó Elemér 
és Szemlér Ferenc társaságában szer- 
kesztette a második erdélyi nemzedék 
gyüjteményes kötetét, az Uj Erdélyi 
Anthológiát (1938.) Brassóban él. 

ACZÉL OSZKÁR dr. (kemencei) 
földbirtokos és ügyvéd. Szül. 1883- 
ban. Jogi tanulmányait a budapesti 
Tudományegyetemen végezte. 1908- 
ban megszerezte az ügyvédi diplomát 
és Temesvárt ügyvédi irodát nyit. A 
közigazgatás terén élénk munkássá- 
got fejtett ki. A főhatalomváltozás 
előtt vármegyei főügyész volt és a 
Nemzeti Munkapárt bánáti főtitká- 
ra. A főhatalomváltozás után; a volt 
Magyar Pánt intézőbizottságának tag- 
ja. Jelenleg is Temesvárt fejt ki 
élénk társadalmi és közéleti tevékeny- 
séget. 

ACHT IZSÓ, a Temesvári Gyapju- 
ipar Rt. igazgatója. Szül. 1897-ben. 
Tanulmányait Temesvárt végezte, 
1922-iben lépett a Gyapjuipari Rt. 
kötelékébe. A „Kosmos” igazgatósá- 
sági tagja. A Zenebarátok Egyesüle- 
tének rendes tagja. Élénk sportegye- 
sületi tevékenységet fejt ki. 

ÁCS FERENC, festő. Szül. 1880- 
ban. Tanulmányait Münchenben és 
Nagybányán végezte. Kiállitott Bu- 
dapesten, Münchenben és Bukarest- 
ben. 

ADLER ANDOR (iltői). Az aradi 
Erdélyi Hitelbank Rt. igazgatósági 
elnöke. Szül. 1870-ben. A budapesti 
kereskedelmi akadémia elvégzése 
után az ottani Strasser és König cég 
hivatalnoka lesz, majd Aradra kerül 
és rövidesen az Éles Amin cég iroda- 
főnökévé lépett elő. 1897-ben 
önállósitotta magát. Jelenleg a Cu- 
korközpont aradi képviselője. Számos 
aradi iparvállalat igazgatósági tag- 
ja. 

ADORJÁN ANDRÁS közgazdasá- 
gi doktor, karmester. Közgazdasági 
tanulmányait bel- és külföldi egyete- 
meken végezte. Egyidejüleg a zené- 
ben is képezte magát s karmesteri 
oklevelet szerzett Évekig volt a ko- 
lozsvári, nagyváradi szintársulat kar- 
mestere. Több zenekari müve jelent 
meg. 

ADORJÁN EMIL dr. Szül. 1874- 
ben. Egyetemi tanulmányait Buda- 
pesten, Berlinben és Párisban végez- 
te. Jogi és politikai: doktorátust szer- 
zett, azonkivül okleveles gyorsiró ta- 
nár. 1901-ben ügyvéd lett, 1912— 
1919 a nagyváradi Ügyvéd Szövetség 
elnöke. 1920 óta nem folytat ügyvédi 
gyakorlatot, hanem nagyszabásu köz- 
gazdasági érdekeltségeit irányitja. 
1908-ban felépitette a nagyváradi 
főtéren a Sas-bérpalotát, amelyben 
közel száz üzlet, 50 iroda és lakás 
van. Az Industria Bank Rt., a Fekete 
Sas, a Zöldfa Bérház Rt. és a Mozgó- 
szinház Rt. igazgatósági elnöke, azon- 
kivül elnöke a nagyváradi Unió Club- 
nak és tiszteletbeli elnöke az Athlé- 
tikai Clubnak. Honigberger Lajossal 
megiratta Nagyvárad bibliographiá- 
ját. „Komoly pillanatok” és „Olivia 
bosszúja” cimen 2 humoros novellás- 
kötetet adott ki fiatalkorában. „Oszt- 
rák jog” cimü könyvét a budapesti 
Athenaeum adta ki. Több gyorsirási 
munkája jelent meg. 

ADORJÁN GÁBOR dicsőszent- 
mártoni református lelkész. Szül. 
1892-ben. A teológiát és az egyetem 
matematikai és természettudományi 
fakultását Kolozsvárt végezte. 1915–– 
1923 a sepsiszentgyörgyi, 1925-ig a 
kolozsvári református kollégium ta- 
nára, azóta dicsőszentmártoni lelkész. 
„Kereszt”, „Isteni vénember”; „Ká- 
roli Gáspár emlékezete” cimen ön- 
álló müvei jelentek meg. 

ADORJÁN IMRE (menasági) föld- 
birtokos. Szül. 1884-ben. Közéleti te- 
vékenysége során a volt Magyar 
Párt tagozati főtitkára. 5 évig a Csik-
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tanulmányait Kolozsvárt végezte. — 
Ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen 
tett. 1904 óta Nagyenyeden ügyvéd, 
s mint ilyen sokoldalú közéleti tevé- 
kenységet fejt ki. A volt Magyar 
Párt nagyenyedi tagozatának elnöke. 
A világháboru előtt napi és hetilapot 
szerkesztett. Kinevezett főispán is 
volt, de a kinevezést nem fogadta el. 
A Hangya szövetkezet, az Alsó-Fe- 
hérmegyei Gazdasági Bank és Taka- 
rékpénztár, valamint: az Erdély Hegy- 
aljai Bortermelők Szövetkezetének 
igazgatósági tagja és jogtanácsosa. 

ASZTALOS SÁNDOR dr., kolozs- 
vári ügyvéd. Az erdélyi fiatal közéle- 
ti nemzedék tagja, a Hitel főmunka- 
társa, az Erdélyi Gazda jogi mellék- 
letének szerkesztője. Számos jogi 
cikke, törvénymagyarázata jelent 
meg az erdélyi lapokban. 

ASZTALOS SÁNDOR, hirlapiró. 
Szül. 1890-ben. Háború előtt és alatt 
Nagyváradon- és Budapesten, háboru 
után Kolozsvárt és Temesvárt uj- 
ságiróskodik. Hosszú évék óta — né- 
mi megszakitással — a Temesvári 
Hirlap szerkesztője. Irt társadalom- 
tudományi és kritikai dolgozatokat, 
verseket és novellákat. „Nincs segit- 
ség” cimen regénye jelent meg. 

ATZÉL EDE báró dr., földbirto- 
kos. Az erdélyi fiatal közéleti nemze- 
dék tagja, a Hitel és az Erdélyi Gaz- 
da munkatársa. Gazdaságát a legmo- 
dernebb gazdasági elvek alapján ve- 
zeti. 

AUSCH JENŐ dr., kolozsvári ügy- 
véd. Egyetemi tanulmányait Kolozs- 
várt végezte, „sub auspicis regis”. 
Különösen a kriminológia terén fejt 
ki elsőrangú tevékenységet ugy el- 
méletjben, mint gyakorlatban. 

ÁPRILY LAJOS, lirikus. Szül. 
1887-ben. Egyetemi tanulmányait 
Kolozsvárt, Párisban és Dijonban vé- 
gezte. Előbb a nagyenyedi reformá- 
tus kollégium, 1927-től a kolozsvári 
református kollégium tanára. 1930 
óta a budapesti Baar-Madas leány- 
 

gimnázium tanára, majd igazgatója. 
A Corvin lánc tulajdonosa. 1928-29- 
ben az Erdélyi Helikon, 1929 óta a 
budapesti Protestáns Szemle szerkesz- 
tője. Megjelent verskötetei: Falusi 
elégia (1921), — Esti párbeszéd 
(1923), — Versek (1924), — Vers 
vagy Te is (1926) Raamussen ha- 
jóján (1927). 

ÁRKOSSY JENŐ, református lel- 
kész. Szül. 1889-ben. Az erdélyi re- 
formátus egyházkerület tanácsbirá- 
ja, a volt Magyar Párt intézőbizott- 
ságának tagja. Hirlapi cikkeket irt 
egyházi és kisebbségi kérdésekről. — 
Önálló műve: Magyarország és Er- 
dély uniója. 

ÁRVAY ÁRPÁD. Szül. 1902-ben. 
Jogi tanulmányait Nagyváradon és 
Szegeden végezte. A volt nagyváradi 
Magyar Hirlap főszerkesztője, a volt 
Magyar Párt főtitkára. Verseivel a 
Szigligeti Társaság irodalmi pályáza- 
tán első dijat nyert. Verskötete je- 
lent meg. Ő szervezte meg a volt Ma- 
gyar Párt váradi ifjusági szakosztá- 
lyát. 

ÁTS VILMOS vegyészmérnök. — 
Szül. 1892-ben. Vegyészmérnöki dip- 
lomáját a budapesti egyetemen szer- 
zi. Előbb a nagyváradi Aurora Ether- 
gyár műszaki igazgatója, majd ön- 
állósitotta magát, működési körébe 
vonva külföldi gyárak gyógyszerké- 
szitményeinek és ipari oldószereknek 
itteni elhelyezését, majd gyári nyers- 
anyagok és vegyi cikkek készitését 

 
B 

BACH GYULA hirlapiró. Szül. 
1889-ben. Reáliskolai érettségi után 
magántisztviselő. 1913 óta hirlap- 
irással foglalkozik. A Temesvári Hir- 
lap munkatársa. Több külföldi tanul- 
mányutat tett 

BAGHOTAY SÁMUEL tanár. Szül. 
1868-ban. Tanári diplomát a kolozs- 
vári egyetemen nyert. M.-vásárhelyi 
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és szepsiszentgyörgyi katedrája után 
Szatmárra költözik, ahol évtizedek 
óta megszakitás nélkül tanit a refor- 
mátus főgimnáziumban. A volt Ma- 
gyar Párt vezetőségi tagja. 

BAGYÁNSZKY JÁNOS temesvári 
épitőmester. Szül. 1878-ban. A felső 
ipariskolát Budapesten végezte. 1905 
óta önálló épitőmester. 1910-16 Te- 
mesvárt a városi törvényhatósági bi- 
zottság tagja és az ipari szindikátus 
épitőipari csoportjának elnöke. A te- 
mesvári Lloyd .palota, az erzsébetvá- 
rosi róm. kath. templom, az állomás- 
épület, stb. tatarozását ő végezte. 

BAKK ELEK, orvos. Szül. 1899- 
ben. Orvosi tanulmányait Budapes- 
ten és Franciaországban végezte. A- 
regáti református egyházmegye vilá- 
gi főjegyzője. A bukaresti reformá- 
tus egyház főgondnoka. A Koós Fe- 
renc kör elnöke. A Bukaresti Egye- 
sült Magyar Társaság választmányi 
tagja. A Bukaresti Ideggyógyászati 
és Endokrinológiai Társaság tagja. 
Orvosi szakdolgozatokat irt francia, 
román és német nyelven. Megjelent 
műve: Rajtad is mulik, hogy beteg 
ne légy (ÁGISZ). 

BAKÓ IGNÁC mérnök. Szül. 1869- 
ben. Műegyetemi tanulmányait Buda- 
pesten végezte. A főhatalomváltozá- 
sig a Magyar Államvasutak főmérnö- 
ke volt. Hosszu ideig elnöke a Szat- 
mári Társaskörnek, szerepelt Szat- 
márt a városi politikában is; részt- 
vett pénzintézetek és iparvállalatok 
alapitásában. Jelenleg a Szatmári 
Cserép és Téglagyár igazgatóságában 
foglal helyet. 

BAKODY ANTAL, kegyesrendi ta- 
nár, gimnáziumi igazgató. Szül. 1894- 
ben. Bölcsészeti és teológiai tanul- 
mányait Budapesten Végezte. 1948- 
ban szentelték pappá. 1922-ben Bu- 
dapesten, 1923-ban Kolozsvárt nyert 
tanári oklevelet. Temesvárt és Ko- 
lozsvárt tanárkodott, majd (1924— 
1929) Nagykárolyt lelkész. 1929- 
ben Kolozsvárra költözik és a Mária 

Terézia Fiunevelő Intézet igazgatója. 
1933 óta a kolozsvári róm. kath. fő- 
gimnázium igazgatója. Társadalmi és 
szociális cikkei napilapokban jelennek 
meg. 

BALÁZS ANDRÁS dr., státusi 
előadó. Szül. 1869-ben. Teológiát a 
bécsi egyetemen végzett, 1993-ban 
tordai plébános, 1914-től Gyulafehér- 
várt kanonok, 1921-től az Erdélyi 
Róm. Kath. Státus előadója, prelá- 
tus. E minőségében a Státus anyagi 
és iskolai ügyeit vezeti. Számos cikke 
és tanulmánya jelent meg a kisebbsé- 
gi iskolákról. Önálló műve: Az erdé- 
lyi róm. kath. Státus fontosabb jog- 
történelmi okmányai. 

BALÁZS ERNŐ, volt szenátor, 
brassói mérnök. Szül. 1875-ben. A 
háborus évek alatt Sepsziszentgyör- 
gyön volt városi mérnök. 1922-ben. 
„pártonkivüli” programmal szenátor. 
1928 óta magán mérnök Brassóban. 
Számos egyházi, kulturális és jóté- 
konysági egyesület vezető személyi- 
sége. 

BALLA BÉLA, festő. Aradon és 
Nagybányán dolgozik. Ismertebb ké- 
pei: Krisztus hegyi beszéde, Bucsu- 
sok. 

BALLA BÖSKE, irónő. Szül. 1902- 
ben. Regényt és verset ir. Egy alka- 
lommal megnyerte, a Keleti Ujság 
novella pályázatának első diját. Több 
önálló kötete jelent meg. 

BALLA GYÖRGY, gépészmérnök. 
Szül. 1907-ben. Oklevelét a budapes- 
ti kir. József műegyetem gépészmér- 
nöki osztályán szerezte. Téglagyári 
berendezések, kazán és tüzelések spe- 
cialistája. Az „Ing. Adorján” buka- 
resti cég vezetője. 

BALOGH ARTHUR, volt egyete- 
mi tanár, hirlapiró. Szül. 1866-ban. 
Jogi tanulmányait Budapesten végez- 
te. 1904-ben az alkotmányi és kor- 
mányzati politika nyilvános rendki- 
vüli tanára a kolozsvári egyetemen. 
1906-tól nyilvános rendes tanár. A 
Magyar Tudományos Akadémiának 
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nyai végeztével a bank szakmához 
került. Szófiában előkelő pénzintézet 
tisztviselője. 1919-ben megalapitja a 
Bánáti Likőr és Konyakgyárat, mely- 
nek ma is vezérigazgatója. Számos 
bánáti egyesület vezetőségi tagja. Ké- 
szitményei 1928-ban Parisban arany- 
érmet nyertek. 

BÁLINT SÁNDOR máramarosszi- 
geti városi tiszti főorvos. Szül. 1889- 
ben. Az egyetemet Budapesten végzi. 
1914-ben havasmezői, majd borsai 
körorvos, 1920 óta Máramarossziget 
város tiszti főorvosa. Számos tudo- 
mányos orvosi cikket irt a szaklapok- 
ba. 

BÁLINT SÁNDOR váradi orvos. 
Szül. 1895. Az egyetemet Budapesten 
végzi. 1917-19 a budapesti egyetemi 
gyermekklinikán praktizál, majd a 
berlini gyermekklinikán tanársegéd, 
1922-ben Nagyváradon telepszik meg 
mint önálló gyermekorvos. A Mircea 
csecsemő védőegylet főorvosa és az 
állami gyermekkórház belgyógyásza. 
Németnyelvű szakfolyóiratokban szá- 
mos cikke jelent meg. 

BÁNFFY (Kisbán) MIKLÓS gróf, 
a Direktórium tagja, a romániai Ma- 
gyar Népközösség elnöke. Szül. 1873- 
ban. Több izben volt képviselő, majd 
Kolozsvár és Kolozsmegye főispánja. 
1912-ben a Magyar Operaház és Nem- 
zeti Szinház intendánsa. 1921-ben 
külügyminiszter. 1926-ban véglege- 
sen Erdélyben telepedik meg. Az Er- 
délyi Helikonnak megindulása óta fő- 
szerkesztője. Szinművei: Nagy ur, — 
Naplegenda. — Az erősebb. Maska- 
ra. Martinovics. — Regényei és elbe- 
szélés kötetei: A haldokló oroszlán, 
— Reggeltől estig. — Fortélyos Deák 
Boldizsár memoriáléja. — Emlékeim- 
ből. — Megszámláltattál... — ... És 
hijjával találtattál. 

BÁNYAI (Baumgarten) LÁSZLÓ, 
tanár, köziró. Szül. 1907-ben. Egye- 
temi tanulmányait Bukarestben és 
Franciaországban a Sorbonneon vé- 
gezte. Volt csikszeredai róm. kath. 

főgimnáziumi tanár. Az uj alkotmány 
kihirdetéséig a Romániai Magyar 
Dolgozók Szövetségének titkára. — 
Előbb a Pásztortűz és a Helikon, ké- 
sőbb a Korunk munkatársa. Irt ver- 
seket, esszéket, majd társadalomtu- 
dományi és történelempolitikai ta- 
nulmányokat. Megjelent könyve: A 
magyarság a Duna völgyében (1938). 

BÁNYAI JÁNOS udvarhelyi tanár. 
Szül. 1886-ban. Állami ösztöndijjal 
tanulmányozta külföldön a termé- 
szettudományi metódikát. A buda- 
pesti Földtani Intézet munkatársa. A 
geológiában főleg az ásványvizekkel, a 
földgázzal és az aranytartalmu ércek- 
kel foglalkozik. Önállóan megjelent 
tudományos művei is ezekben a 
tárgykörökben mozognak. Számos 
népszerűsitő és gazdásági vonatkozá- 
su cikk szerzője. Nagyobb műve: A 
Székelyföld természeti kincsei és cso- 
dás ritkaságai. 

BÁRDOS IMRE dr. ügyvéd. Szül. 
1878-ban. Ügyvédi vizsgát Budapes- 
ten tett Jogi doktorátusát a kolozs- 
vári egyetemen szerezte. Ügyvédi iro- 
dát Nagyváradon 1903-ban nyitott 
1905-1918 Nagyvárad város törvény- 
hatósági bizottságának tagja. A fo- 
hatalomváltozás után intenziv részt 
vesz a Zsidó Nemzeti Szövetség meg- 
alapitásában. A Keren Hajeszód 
nagyváradi és kőrösvölgyi körzetének 
elnöke. A Zsidó Nemzeti Szövetség 
társelnöke. Több izben zsidópárti lis- 
tán parlamenti képviselőjelölt. Dr. 
Czeglédi Miklóssal leforditotta és ki- 
adta a lakásbérleti hivatal felállitá- 
sáról, valamint a földreformról szóló 
agrártörvényt. 

BÁRDOS LÁSZLÓ hirlapiró. Szül. 
1897-ben. Előbb a Szabadság, majd a 
Nagyvárad külpolitikai munkatársa. 
De egyéb hirlapi formákban is dolgo- 
zik. Kiadta a Szabad Szó, a Kiáltás 
és az Egy Hét cimű lapokat. Foglal- 
kozik szépirodalommal is. Jelenleg 
a Szabadság szerkesztője. 

BÁRDOS (PÉTER. Szül. 1864-ben. 
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Az impérium első éveiben tűnik fel 
az erdélyi közéletben, mint a kisgaz- 
da érdekek szószólója és képviselője. 
Sűrűn szerepelt laphasábokon és po- 
litikai gyülekezetekben. 1930-ban 
megalakitja a Magyar Gazdasági Szö- 
vetséget és a következő képviselő 
választáson a kormányon levő nem- 
zeti parasztpárti listán bekerül a 
parlamentbe. Két népies tárgyu szin- 
darabot irt. Magyarfenesen él. 

BÁRD OSZKÁR, lirikus, drámairó. 
Szül. 1893-ban. Orvosi oklevelet szer- 
zett, Galgón körorvos. Előbb versek- 
kel, később drámákkal jelentkezett. 
Előadott és megjelent szinművei: 
Halál és még több, — Csoda, — Syl- 
vio lovag, — Professzor ur, — Cite- 
ra, — Taposómalom. Verseskönyvei: 
Bálványok, bilincsek?, — Mi lesz ve- 
lünk?, — Liszt (szinpadi regény). 

BÁRDOSSY ÁGOSTON, dr., te- 
mesvári ügyvéd, volt szenátor. Szül. 
1885-ben, Ügyvédi oklevelét 1910-ben 
szerezte. A főhatalomváltozáakor a 
Consiliul Dirigentnél működik, 1919- 
ben harmadfoku közigazgatási birói 
referens, majd Temesvárt kerületi 
rendőrfőnökhelyettes. Számos bánsá- 
gi egyesület vezetőszemélyisége. 

BÁRSONY VILMOS nőgyógyász. 
Szül. 1895-ben. Egyetemi tanulmá- 
nyait Budapesten, végezte. Előbb a 
nagyváradi bábaképző intézetben és a 
biharmegyei közkórháziban, mint se- 
gédorvos működik. Orvosi szaktudá- 
sát 1922-23-ban a berlini egyetemi 
klinika szülészeti osztályán tökélete- 
sitette. 1923 óta Nagyváradon foly- 
tat orvosi gyakorlatot. A nagyváradi 
Zsidó Kórház nőgyógyászati osztá- 
lyának főorvosa. 

BECKER JÁNOS dr. ügyvéd. A 
Temesvári Bank és Kereskedelmi 
Bank Rt. ügyésze. Szül. 1880-ban. 
Jogi tanulmányait a pesti Tudomány- 
egyetemen végezte. Jogi tanulmányai 
végeztével kikerül Kairóba, majd 
visszatér hazájába és ügyvéd lesz Te- 
mesvárt. Később a birósághoz került, 

azután önállósitja magát, gyakorló 
ügyvéd lesz és mint ilyen a Temesvá- 
ri Bank és Kereskedelmi Rt ügyésze. 

BECSKI IRÉN dr., gyógypeda- 
gógus, iró. Intézetében gyermekek 
nevelésével foglalkozik. Pályája kez- 
detén verseket irt a Tavasz, Nyugat 
és más folyóiratokba. Leforditotta 
Max Brod „Reubeni” cimű regényét. 
Önálló kötetének cime: Mnt a hal a 
vizben. Orvosi szaklapok munkatár- 
sa. Kolozsvárt működik. 

BENAMY SÁNDOR, hirlapiró. — 
Szül. 1899-ben. Dolgozott Párizsban, 
Kolozsvárt, Bukarestben. Hosszabb 
utazásokat tett Keleten. Egy ideig a 
kolozsvári Uj Kelet munkatársa és a 
volt Nagyváradi Napló szerkesztője. 
Több könyve és szindarabja jelent 
meg. Jelenleg az Epoka cimű buda- 
pesti könyvkiadóvállalat igazgató 
tulajdonosa. 

BENE FERENC dr. dési ügyvéd. 
Szül. 1875-ben. Előbb igazságügyi 
pályán müködik, majd ügyvédi iro- 
dát nyit. Volt Dés városi tisztifő- 
ügyész. Ref. egyház kerületi főgond- 
nok, a legfőbb egyházi főtörvényszék 
birája, a konvent választottja. A volt 
Magyar Párt szolnok-dobokai tagoza- 
tának ügyv. elnöke. Publicisztikai 
munkái a megszünt „Kolozsvár” és 
„Erdélyi Hiradó” hasábjain jelentek 
meg. 

BENEDEK FERENC orvos, koz- 
metikus. Szül. 1900-ban. Orvosi ta- 
nulmányait a budapesti egyetemen 
végezte. Szaktudása tökéletesitése ér- 
dekében több évig tartózkodik Né- 
metországban. Szakorvosi rendelőjét 
1926-ban nyitotta. Széleskörü iro- 
dalmi tevékenységet fejt ki. Biblia 
cimű könyvével megnyerte a Petőfi 
társaság nagydiját. Megjelent köny- 
vei: Szerenád; Isteni nász; Biblia ci- 
mű verskötetek és „Wassermann po- 
sitiv” cimü regénye. Számos cikket 
irt a budapesti Hét, az Egyenlőség 
és a nagyváradi napilapokba. 
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BENES ILONA, szinművésznő. A 
háboru kitöréséig Erdélyben mükö- 
dött. 1917-ig az Uher majd a Star 
filmgyár, 1917-től a háboru végéig 
a Front Szinház tagja, utána Vára- 
don játszik 1928-ig, azóta a Kolozs- 
vári Magyar Szinház állandó tagja. 

BENDINER NÁNDOR, zongora- 
művész, a szatmári Zenekonzervató- 
rium. volt igazgatója. Szül. 1880-ban. 
Zeneművészeti tanulmányait Buda- 
pesten, Frankfurtban, Berlinben és 
Weimarban végezte. D‘Albert és Bu- 
soni tanitványa. Bukarestben él. 

BERDE AMÁL (Dóczyné), festő- 
művésznő, a Keleti Ujság munkatár- 
sa. Szül. 1886-ban. Münchenben ta- 
nult. Magyar mesterei Réthy és Thor- 
ma. Kiállitatt Münchenben, Buka- 
restben, Kolozsvárt, Nagybányán. 

BERDE JULIANNA MÁRTA (Dr. 
Róth Jenőné). Szül. 1889-ben. Közép- 
iskolát Nagyenyeden, egyetemi tanul- 
mányokat Kolozsvárt és Münchenben 
végzett. 1920-ig a Bethlen Kollé- 
gium, 1921-1930 a marosvásárhelyi 
állami felsőkereskedelmi iskola, az- 
óta pedig a nagyváradi román állami 
középiskola tanárnője. Megjelent 
könyvei: Versek (1912), — Az örök 
film (regény, 1917), — Tükör (novel- 
lák, 1920), — Rina kincse (novellák), 
— Haláltánc (regény 1924), — Vi- 
zen hold (novellák), — Romuald és 
Adriana (regény) — Szent szégyen 
(regény), — Tévuton (novellák), — 
Seherezade himnusza (versek). — 
Földindulás (regény), — Szentségvi- 
vők (regény). 

BEREY GÉZA hirlapiró. Szül. 
1908-ban. Középiskolát Budapesten 
végzett. Utána hirlapiró lett. Dolgo- 
zott a Szamos, a Szatmári Ujság, 
az Aradi Közlöny és a Brassói Lapok 
szerkesztőségében. 1933-ban „Ame- 
rika” cimen riportregénye jelent meg. 
Szatmáron él. 

BERGER ADOLF a nagybányai 
Phönix Kénsav és Vegyitermékek 
Gyár Rt. igazgatója. Számos szak- 

cikke jelent meg vezetőlapokban, a- 
melyek különösen gazdasági vonatko- 
zásúak. Munkásságát a gyár fejleszté- 
se ügyében értékesiti. Intenziv em- 
berbaráti tevékenységet fejt ki. 

BERGSER MARCEL ujságiró. 
Szül. 1890-ban. A főhatalomváltozás 
előtti években Budapesten volt ujság- 
iró, majd lapot szerkesztett Győ- 
rött és Nagykanizsán. Bécsből szá- 
mos budapesti és erdélyi lap tudósi- 
tója volt. Dolgozott az Ellenzék és 
a Keleti Ujság kötelékében. 1929 óta 
a szatmári Szamos munkatársa. Irt 
verseket és novellákat. 

BERKES JÓZSEF hirlapiró. Szül. 
1891-ben. 1920 óta a nagyváradi Esti 
Lap riporter munkatársa. 

BERKÓ ARTHUR máramarosszige- 
ti kórházi főorvos. Szül. 1889. Egye- 
temi tanulmányait Kolozsvárt, Ber- 
linben és Budapesten végezte. 1912- 
1916 kórházi alorvos Fogarason, 
majd a budapesti Verebély-klinikán 
működik. 1920 óta a máramarosszi- 
geti kórház sebészeti osztályának fő- 
nöke. A román koronarend tiszti ke- 
resztjével tüntették ki. 

BERNÁTH BÉLA. Szül. 1884-ben. 
Felsőkereskedelmi iskolai tanulmá- 
nyai befejezése óta (1903) az Erdélyi 
Bank Rt. nagyváradi fiókjának fő- 
tisztviselője. A Bitumen Román Asz- 
falt és Utépitési Rt. nagyváradi igaz- 
gatósági tagja. Számos egyesületben 
tölt be tiszteletbeli állásokat. 

BERNÁTH Zsigmond (sztripai és 
bernátfalvi) földbirtokos, nyugalma- 
zott főispán. Szül. 1872-ben. Tanul- 
mányait Budapesten és Sárospatakon 
végezte. Később aktiv huszártiszt, 
majd otthagyja a katonai pályát és 
birtokára vonul. A birtokreform után 
megmaradt birtokán továbbra is gaz- 
dálkodik. Sokat utazgatott. Számos 
utleirása jelent meg. 

BETEGH MIKLÓS (csiktusnádi) 
Erdély volt kormánybiztosa. Szül. 
1868-ban. Kolozsvárt és Budapesten 
végzett. Tanulmányai után a köz- 
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igazgatási pályára lép. 1910-ben Tor- 
daaranyosmegye főispánja, 1914-ben 
Erdély kormánybiztosa. A főhatalom- 
változás utáni csak társadalmi szer- 
vek vezetését vállalta. Elnöke az Er- 
délyi Kath. Népszövetségnek. Több 
bank és iparvállalat igazgatósági tag- 
ja. 

BETHLEN ÁDÁM gróf. Szül. 
1881-ben. Középiskoláit Nagyszeben- 
ben végezte. Egyideig tényleges tiszt, 
majd leköszönt és a magyaróvári 
Gazdasági Akadémiát végzi el. — 
1906-ban a bethleni kerületet képvi- 
seli a koalició végéig. A képviselőház 
körjegyzője ekkor. A koalició 
bukása után, a világháboru 
kitöréséig, a birtokán gazdál- 
kodik. A világháboru befejezése óta 
Bonyhán él, résztvesz a református 
egyházi és magyar párti életből s a 
küküllői református egyházmegye 
főgondnoka, a volt Magyar Párt inté- 
zőbizottsága tagja. 

BETHLEN BALÁZS gróf. Szül. 
1864-ben. A budapesti műegyetemen 
mérnöki oklevelet szerzett, de letet- 
te az államtudományi és jogtudomá- 
nyi államvizsgákat is. Baross Gábor 
alatt a közmunka és közlekedésügyi 
minisztériumban szolgált. 1892-ben a 
marosludasi választókerület ország- 
gyűlési képviselője. 1910-ben Szolnok- 
Doboka vármegye főispánja. Majd 
ugyanezen megye és Beszterce-Na- 
szódvármegye kormánybiztosa. Az 
erdélyi református egyházkerület, 
igazgató tanácsosa és egyházmegyei 
főgondnoka. 

BETHLEN BÉLA dr. gróf. Szül. 
1888-ban. Kolozsvárt jogi és állam- 
tudományi doktorátust tett és a mo- 
nostori gazdasági akadémián okleve- 
let szerez. Eleinte a közigazgatási 
pályán működik. A háboru után bir- 
tokának vezetését veszi át és sokol- 
dalú egyházi és gazdasági tevékeny- 
séget fejt ki. Vezető szerepet tölt be 
az (Erdélyi Gazdasági Egyesület, az 
Erdélyi Magyar Közmüvelődési Egye- 

sület és az Erdélyi Muzeum Egylet 
vezetésében. 

BETHLEN GYÖRGY gróf, a volt 
Országos Magyar Párt elnöke. Szül. 
1888-ban. Gimnáziumot a budapesti 
Ferenc József intézetben végzett. Jo- 
got Kolozsvárt és Pozsonyban hall- 
gatott. Államtudományi doktorátust 
tett s az 1908-1911 években a kolozs- 
vári gazdasági akadémián is okleve- 
let szerzett. Az impériumváltozás 
előtt Kolozsmegye törvényhatósági 
bizottsági tag, s a megyei közéletben 
élénk szerepet játszik. A volt Ma- 
gyar Pártnak 1924-1926 alelnöke, 
1926 október 10-étől pedig a Párt 
megszünéséig (1938) elnöke. Több 
cikluson át kamarai képviselő. Irt 
mezőgazdasági, agrárpolitikai és po- 
litikai cikkeket. Az erdélyi agrárre- 
formmal bővebben foglalkozott. (Majd 
minden erdélyi közmüvelődési, egy- 
házi és jótékonysági közület és egye- 
sület legfőbb vezetője és védnöke. 

BETHLEN LÁSZLÓ gróf. Szül. 
1900-ban. Jogi és közgazdasági dok- 
tor. 1929 óta a Gazdasági és Hitel- 
szövetkezetek Szövetségének előbb 
igazgatója, majd, máig is, vezérigaz- 
gatója. A kolozsvári református kol- 
légium főgondnoka, a Kaszinó elnök- 
igazgatója, a Mezőgazdasági Bank és 
a Minerva Biztositó intézet igazgató- 
sági tagja. Közigazdasági és szövet- 
kezeti kérdésekkel foglalkozó cikke- 
ket és értekezéseket irt. Az erdélyi 
hitelszövetkezetek megszervezése az 
ő vezető munkássága alatt történt. 

BETHLEN PÁL gróf, földbirto- 
kos. Szül. 1851-ben. Zürichben erdé- 
szeti akadémiát végez. Előbb katona- 
tiszt, majd 15 éven át Szolnok-Dobo- 
kamegye főispánja. 1915 óta bethleni 
birtokán gazdálkodik. Az Erdélyi 
Muzeum Egylet és számos más ala- 
kulat vezetésében tevékenykedik. Szá- 
mos kitüntetés tulajdonosa. 

BÉLDI KÁLMÁN gróf, zsibói föld- 
birtokos. Szül. 1882-ben. Az EMKE 
elnökségének tagja, a volt Magyar 
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Párt szilágymegyei elnöke, a róm. 
kath. státus igazgatótanácsosa. A ko- 
lozsvári Mezőgazdasági Bank igazga- 
tósági elnöke. A Hitelszövetkezetek 
Szövetségének és a Szilágymegyei 
Gazdasági Egyesület elnöke. 

BÉLDI KÁLMÁNNÉ, gróf Wes- 
selényi Pálma bárónő. A nagy Wes- 
selényi Miklós unokája. Karitativ in- 
tézmények vezetésében és a jóté- 
konykodás terén buzgólkodik. 

BÉLTEKY LÁSZLÓ, ujságiró és 
költő. Szül. 1909-ben. Középiskolai 
tanulmányainak elvégzése után a ko- 
lozsvári Kereskedelmi Akadémia hall- 
gatója. Előbb az Ellenzék, majd az 
Erdélyi Lapok, illetve Magyar Lapok 
munkatársa s az e vállalatnál megje- 
lenő Néplap felelős szerkesztője. Részt 
vett az Uj Arcvomal és a Tiz tűz ci- 
mű antológiákban. Versei és elbeszé- 
lései erdélyi és magyarországi napi- 
lapokban és folyóiratokban jelennek 
meg. 

BING JÁNOS operaénekes és li- 
kőrgyáros. Szül. 1883-ban. Középis- 
kolái elvégzése után beiratkozott Bu- 
dapesten az egyetemre, majd Bécs- 
ben kitünő mesterektől énekelni ta- 
nul. Éveken át az aradi szinház éne- 
kese. Később átvette apja üzemét, 
bornagykereskedő, likőr és konyak- 
gyáros tett. Tagja a Kereskedők 
Egyesületének, a Kereskedelmi és 
Iparkamarának, a Zenekedvelők 
Egyesületének és más társadalmi 
egyesületeknek. 

BIRÓ ANDRÁS marosvásárhelyi 
református lelkész. Szül. 1867-ben. A 
teológiát Nagyenyeden 1892-ben vé- 
gezte el. 1902 óta Marosvásárhelyen 
tevékenykedik. A marosvásárhelyi 
volt Magyar Párt alelnöke, a Refor- 
mátus Egyházi Dalkör elnöke. Szá- 
mos cikket irt egyházi lapokba. 

BIRÓ ELEK ujságiró. Szül. 1903- 
ban. Gimnáziumi érettségit tett. Há- 
rom évig a kolozsvári Szinház és Tár- 
saság cimü lapot szerkesztette, majd 

a Nagyváradi Napló belső munkatár- 
sa lett. Jelenleg Nagyváradon a „Kri- 
tika” cimü hetilapot szerkeszti és a 
Napló munkatársa. 

BIRÓ GYÖRGY hirlapiró. Szül. 
1902-ben. Ujságirói pályáját 1930- 
ban kezdi a nagyváradi Szabadság- 
nál, ahonnan 1921-ben a Nagyvárad, 
illetve a Szabadság cimű napilaphoz 
kerül, ahol megszakitás nélkül dol- 
gozik, „Őszutó” cimen verseskötete 
jelent meg. Szerkesztette az első Ro- 
mániai Autoalmanachot. 

BIRÓ ISTVÁN, nyug. tanár. Szül. 
1878-ban. 1921-1925 a brassói ref. 
felsőkereskedelmi iskola tanára. 1927- 
1931 a baróti Takarékpénztár vezér- 
igazgatója. Több iparvállalat megala- 
pitója és igazgatósági tagja. Az ud- 
varhelyi vármegyei Gazdasági Egye- 
sület alelnöke, ref. egyh. területi kép- 
viselő. Megirta a brassói ref. egyház 
történetét. 

BIRÓ JÓZSEF dr. a marosvásár- 
helyi kereskedelmi és iparkamara fő- 
titkára. Szül. 1887-ben. Jogot Ko- 
lozsvárt abszolvál, előbb ügyvédje- 
lölt, majd törvényhatósági joggya- 
kornok, a brassói, majd marosvásár- 
helyi törvényszék, utóbb a táblai ta- 
nács jegyzője. 1920-ban a marosvá- 
sárhelyi kamara főtitkári állását fog- 
lalja el. Működésének vezérelve a ro- 
mán-magyar gazdasági közeledés. Az 
1930-as évi budapesti jubiláns nem- 
zetközi vásár alkalmával létrejött el- 
ső román-magyar tárgyalások előké- 
szitése az ő érdeme. 

BIRÓ JÓZSEF dr. művészettörté- 
nész. Szül. 1907-ben. Elvégezte az or- 
szágos magyar képzőművészeti főis- 
kolát, filozófiai doktorátust a buda- 
pesti tudományegyetemen szerzett. A 
biharmegyei és nagyváradi Régészeti 
és Történelmi Egylet muzeumának 
könyv- és levéltárosa. Megjelent mű- 
vei: Nagyvárad barokk és neoklasz- 
szikus művészeti emlékei; A kolozs- 
vári Bánffy-palota; A kolozsvári 
Szent Mihály templom barokk emlé- 
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kei; A bonchidai Bánffy kastély; Mo- 
dern grafológia. Számos cikke és ta- 
nulmánya jelent meg romániai és 
magyarországi napilapokban és fo- 
lyóiratokban. Legujabb munkája: A 
gernyeszegi kastély. 

BIRÓ LAJOS tanár, a székelyud- 
varhelyi róm. kath. főgimnázium 
igazgatója. Szül. 1877-ben. Egyetemi 
hallgató korában az Ellenzék munka- 
társa volt. Kézdivásárhelyt megala- 
pitotta a Székely Hirlapot, amelynek 
6 éven keresztül volt szerkesztője. 
Jelenleg is több lap munkatársa. Kri- 
za és a Vadrózsák cimen tanulmányt 
irt. 

BIRÓ MÁRK iskolaigazgató. Szül. 
1879-ben. Pedagógiai tanulmányait 
Budapesten végezte. 1901 óta állan- 
dóan Nagyváradon működik. 1918-tól 
a nagyváradi Orth. Leánygimnázium, 
fiú és leányiskolák igazgatója. Hat 
évig volt törvényhatósági bizottsági 
tag és hosszú ideig a tanáregyesüle- 
tek vezetője. Pedagógiai, tudományos 
és társadalmi cikkei szaklapokban és 
a napi sajtóban jelentek meg. Önálló 
munkái: Az iparos tanonciskola tani- 
tási anyagának módszeres feldolgo- 
zása. — A polgári iskola multja és 
jelene. 

BIRÓ VENCEL dr., kegyestanitó 
rendi tanár. Szül. 1885-ben. Volt ko- 
lozsvári róm. kath. főgimnáziumi 
igazgató. 1931 óta a romániai pia- 
ristarend tartományi főnöke. Az Er- 
délyi Irodalmi Társaság és a Szent 
István Akadémia tagja. Történetku- 
tató. Önálló könyvei: Az erdélyi feje- 
delmi hatalom fejlődése (a Magyar 
Tudományos Akadémia dijjal jutal- 
mazta); — Erdély követei a portán; 
— Altorjai gróf Apor István (jutal- 
mazott pályamű), — gróf Majláth 
G. Károly életrajza (kézirat); — 
Márki Sándor és Karácsonyi Sándor 
életrajza. Szépirodalmi munkásságot 
is fejtett ki: Keserű Serbet cimen 
történelmi regényt, Nagyságos feje- 

delmek cimen elbeszélés kötetet adott 
ki. 

BISSINGEN OTTÓNÉ grófné, özv. 
(szül. Lázár Nóra grófnő). 1912 óta 
elnöke a marosvásárhelyi Jótékony 
Nőegyletnek, és hosszu ideje elnöke 
a Klotild árvaháznak. Vezetőségi tag- 
ja volt a már megszűnt Magyar Há- 
ziasszonyok Országos Egyesületének. 

BITAY PÁL, református lelkész. 
Az erdélyi fiatal, közéleti nemzedék 
tagja, a Hitel munkatársa, társada- 
lom kutató. 

BLANKENBERG FERDINÁND 
dr., mérnök. Egyetemi tanulmányai 
elvégzése után előbb magángyakorla- 
tot folytat, majd közszolgálatba lép. 
A főhatalomváltozás után iparügyi 
vezérfelügyelő. Kolozsváron él. 

BLATT MIKLÓS, szemorvos. Szül. 
1892-ben. Egyetemet Kolozsvárt, 
Münchenben és Bécsben végzett. — 
Praktizált a prágai, zürichi és berli- 
ni szemészeti klinikákon. Önálló ku- 
tatásokon és tapasztalatokon alapuló 
orvosi tanulmányai magyar, német 
és olasz nyelven jelentek. A Román 
Szemészeti Társaság, a Vakság El- 
len Küzdő Liga és egyéb szemészeti 
egyesületek tagja. Bukarestben mű- 
ködik. 

BODNÁR MÁRIA irónő. Szül. 1900- 
ban. Másfél évtizede a Nagyvárad, 
illetve Szabadság szerkesztőségében 
dolgozik. A Szigligeti Társaság, az 
Erdélyi Irodalmi Társaság, az Arany 
János Emlékegyesület tagja. Művei: 
Aranybatár; Örök élet. 

BOCSÁNCZY LÁSZLÓ, a Kolozs- 
vári Takarékpénztár és Hitelbank 
volt vezérigazgatója. Szül. 1873-ban. 
Kereskedelmi akadémiát végezvén 
pályáját a Pesti Magyar Kereskedel- 
mi Banknál kezdte. 1899-től ennek az 
intézetnek kiküldöttje az Erdélyi 
Bank és Takarékpénztárnál. 1912 
óta nyugalomba vonulásáig a kolozs- 
vári Takarékpénztár és Hitelbanknál 
müködött.

[Erdélyi Magyar Adatbank]



Bodó Pál 956 Borgida József 

BODÓ PÁL ujságiró, műforditó. 
Szül. 1897-ben. Még mint főiskolai 
hallgató a Budapesti 8 órai Ujság 
szerkesztőségének tagja, röviddel 
utóbb pedig a Pesti Napló köteléké- 
ben dolgozik. Később a Bécsi Ma- 
gyar Ujság munkatársa, majd 1920- 
ban a Bukaresti Hirlap segédszer- 
kesztője. 1929 augusztusában több 
külföldi lap megbizásából délameri- 
kai utra indul. Kiterjedt műforditói 
tevékenységet fejtett ki. Budapesten 
jelentek meg Flaubert-, Maupas- 
sant-, Upton Sinclair- stb. forditásai. 

BODOR BERTALAN, bankigaz- 
gató. A kolozsvári Hitelbank és Ta- 
karékpénztár vezérigazgatója. Bank- 
tisztviselői pályáját ennél az intézet- 
nél kezdte. Ugy közgazdasági, mint 
közéleti vonatkozásokban vezető sze- 
repe van Kolozsváron. A Magyar Ka- 
szinó vezetőségi tagja. Elméleti köz- 
gazdász, a szaklapokba cikkeket ir. 

BOGA ALAJOS dr., kanonok, 
egyházmegyei tanácsi előadó. Szül. 
1886-ban. Teológiai tanulmányait 
Bécsben végezte. Két évig káplán 
Lemhényben és Szászrégenben, majd 
1912-ben a kolozsvári egyetemen ta- 
nári képesitést és tudori fokot szerez 
a történelemből. 1912-15 csikszere- 
dai főgimnáziumi tanár, azután 3 
évig a 38. honvédhadosztály tábori 
plébánosa. 1919-1933 kézdivásárhe- 
lyi főgimnáziumi tanár, illetve igaz- 
gató. 1933-ban egyházmegyei főtan- 
felügyelő és székesegyházi kanonok, 
1926-ban az egyházmegyei tanács elő- 
adója. Műve: Székelyföld történet- 
irói a XVII. században (1914). Szá- 
mos cikket irt időszaki folyóiratokba 
és ujságokba történelmi, társadalmi 
és kulturális kérdésekről. 

BOGA LAJOS dr., a csikszeredai 
róm. kath. gimnázium tanára, termé- 
szetrajzi szakiró. Szül. 1885-ben. Irt 
néhány önálló biológiai kutatásról 
beszámoló értekezést, növénytani és 
általános biológiai tankönyvet közép- 
iskoláknak és hirlapi cikkeket. 

BOKOR ELEMÉR a Steaua Ro- 
mánia erdélyrészi igazgatója. Szül. 
1884-ben. Tanulmányai végeztével 
azonnal a biztositási szakmához ke- 
rül; 20 évig a Duna Biztositó Rt. te- 
mesvári vezértitkára, 2 évig az Ag- 
ricola bánsági fiókigazgatóságának 
igazgatója. Jelenleg Kolozsvárt él. 

BOKOR MÁRTON, kalotaszegi 
református esperes. Szül. 1884-ben. 
A volt Magyar Párt kalotaszegi tago- 
zatának alelnöke és az országos inté- 
ző bizottság tagja. A ref. zsinat jegy- 
zője. A Hitelszövetkezet és a Hangya 
elnöke. Nyomtatásban egyházi beszé- 
deket és politikai cikkeket tett köz- 
zé. 

BORBÉLY KÁLMÁN volt bank- 
igazgató, földbirtokos. Szül. 1884- 
ben. Kereskedelmi akadémiát végzett 
és banktisztviselő lett. 1910-ben már 
a dicsőszentmártoni Közgazdasági 
Bank vezérigazgatója. 1914-ben meg- 
alapitja Kolozsvárt az Erdélyi Gaz- 
dasági Bankot, amelynek (1930-ig) 
szintén vezérigazgatója. 1928-ban 
Lompérten birtokot vásárol, ahol je- 
lenleg gazdálkodik. A nagysalyói 
ref. egyházmegye gondnoka és az Er- 
délyi Gazdasági Egylet alapitó tag- 
ja. 

BORBÉLY LAJOS dr. ügyvéd. — 
Szül. 1894-ben. Előbb járásbirósági 
gyakornok, majd ügyvédjelölt. Ügy- 
védi oklevele megszerzése után önál- 
ló irodát nyit Nagyváradon. A Taka- 
rékosság Szövetkezet ügyésze. Több 
kulturális egyletben vezetőszerepet 
visz. Ismert sportférfiu. 

BORDY ANDRÁS, festőművész, 
Marosmegyében, vidéken él. Akva- 
relljei dominálnak. Művészeti irány- 
zata naturalista-impresszionista. Né- 
pies tárgykörben dolgozik. 

BORGIDA JÓZSEF dr. ügyvéd. 
Szül. 1893-ban. Szatmáron folytat 
ügyvédi gyakorlatot 1921 óta. Amig 
a politikai pártok müködtek elnöke a 
Zsidó Párt szatmármegyei és városi 
tagozatának. Hirlapi cikkei az Uj Ke- 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



Boros György 957 Böszörményi Sándor 

let, a Népünk és a Sajtó (Szamos) 
hasábjain jelennek meg. 

BOROS GYÖRGY nyug. unitárius 
püspök. Szül. 1855-ben. Tanulmá- 
nyait a kolozsvári gimnáziumban és 
a teológia akadémián, kezdte és Lon- 
donban fejezte be a Manchester New- 
Collegében. 1879-ben teológiai ta- 
nár Kolozsvárt 1910-ben az Unitá- 
rius egyházi főtanács főjegyzője. — 
1928-ban a tordai zsinat unitárius 
püspökké választja. 1937-ben nyuga- 
lomba megy. Az angol és magyar 
egyházi irodalomban kifejtett mun- 
kásságáért az amerikai cambridgei 
Harward egyetem tiszteletbeli tudor- 
rá avatta. Egyházát több izben kép- 
viselte Angliában és háromszor Ame- 
rikában; Számos műforditásán kivül 
megirta Brassai Sámuel életrajzát, 
önállóan értekezett Dávid Ferenc 
teológiájáról. Alapitotta és 40 éven 
át szerkesztette az Unitárius Köz- 
lönyt. 

BOROS JENŐ, református espe- 
res. Szül. 1886-ban. Szatmáron lel- 
kész 1914 óta. Elnöke a szatmári 
Polgári Társaskörnek, a szatmári 
Lórántffy Zsuzsanna Egyesületnek, 
a szatmári Református Iparos Dal- 
egyletnek s a szatmári Dalos Kerü- 
letnek. Alelnöke a Hangya fogyasz- 
tási szövetkezetnek. 1924 óta szer- 
keszti az Egyházi Hiradó cimű lapot. 
Kiadott egy imakönyvet katonák és 
itthonmaradottak részére, egy kötet 
prédikációt „Az Ur az én pászto- 
rom” cimen. Több ünnepi és közér- 
dekü cikke jelent meg a szatmári 
magyar lapokban és a hivatalos egy- 
házi közlönyökben. 

BOROSS PÁL a nagybányai Phö- 
nix Vegyészeti Rt. igazgatója. Gya- 
korlati közgazdász. A Phönix gyár 
fellenditése körüli érdemei közismer- 
tek. Számos karitativ természetü 
egyesület vezető tagja. 

BORSAI PIRI (Huszárné) énekes- 
nő. Zeneakadémiát Budapesten és 
Bécsben végzett. Drámai szoprán és 

kodoratür énekesnő. Több városban 
adott hangversenyt. A bukaresti és 
budapesti rádiókban szerepelt. A re- 
formátus nőszövetségben tevékeny- 
kedik. 

BOTOS JÁNOS lapszerkesztő. — 
Szül. 1894-ben. 1913 óta hivatásos 
ujságiró a budapesti Ujság, a Somo- 
gyi Hirlap, a Krassószörényi Lapok, 
az Ellenzék és a kolozsvári Friss 
Hirek kötelékében. Jelenleg a kolozs- 
vári Háztulajdonosok Szövetségének 
igazgatója. Regénye és novellán kö- 
tete jelent meg. 

BÖLÖNI ZOLTÁN, (nagybölöni) 
zilahi ügyvéd. Szül. 1877-ben. A volt 
Országos Magyar Párt szilágymegyei 
tagozatának ügyvezető elnöke, egy- 
házkerületi és egyházmegyei képvi- 
selő, a Wesselényi kollégium előljá- 
rósága tagja 1905-1910 a zilahi Füg- 
getlen Ujság felelős szerkesztője és 
kiadótulajdonosa. 

BÖRTSÖK SAMU, festőművész. — 
Szül. 1881-ben. Festészeti tanulmá- 
nyokat Nagybányán, Párizsban és 
Münchenben végzett. Kiállitott Bu- 
dapesten, Kolozsvárt, Nagyváradon, 
Aradon. A Nagybányai Festők Tár- 
saságának évtizedeken át alelnöke, a 
Nagybányai Festőiskola vezetője. 

BÖSZÖRMÉNYI ANDOR dr. fele- 
lős szerkesztő. Jogi tanulmányait Bu- 
dapesten és Kolozsváron végezte. 
Előbb a Szabadság, azután a Napló 
rendes munkatársa. Ujságirói tevé- 
kenysége közben ügyvédjelölti gya- 
korlatot is folytatott. A Kereskedők 
Lapjának felelős szerkesztője. Ügy- 
védi irodájával párhuzamosan rend- 
szeres munkatársa a nagyváradi Esti 
Lapoknak. 

BÖSZÖRMÉNYI SÁNDOR dr. az 
UGIR kerületi ügyvezető igazgatója. 
Szül. 1887-ben. Jogi éveinek végez- 
tével ügyvédjelölt volt s több buda- 
pesti lapba gazdasági cikkeket irt. 
„Ballasi Menyhárt árultatása” c. ta- 
nulmánya jelent meg. Erdélyi mükö- 
dése alatt lapcikkeken kivül a Keres- 
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kedelmi és Iparkamara 1927-es disz 
kiadványában az erdélyi munkás kér- 
désről itt tanulmányt. Több szociál- 
politikai törekvésű egyesület vezető- 
ségi tagja. 

BÖZÖDI GYÖRGY (családi nevén 
Jakab György), iró, társadalomi ku- 
tató. Szül. 1913-ban. Pár évvel ez- 
előtt a magyarországi falukutató moz- 
galom szellemi ösztönzésére gyalog 
bejárta a székelyföld jó részét. Ta- 
pasztalatairól a Korunk, a Helikon, a 
Pásztortűz, valamint napilapok ha- 
sábjain számolt be. A teljes anyagot 
Székely bánja cimű (könyvében dol- 
gozta fel (1938). 1939 januárjában 
megkapta a Baumgarten dij egyik 
1000 pengős jutalmát. 

BRASSAI VIKTOR (Resch Vik- 
tor) dr., verselőadó, költő. Szül. 1913- 
ban. Versei és műforditásai a Ko- 
runk, Pásztortűz és napilapok hasáb- 
jain jelentek meg. Önálló kötete: 
Együtt és külön (1939.) 

BRAUN DEZSŐ székesegyházi 
karnagy. Szül. 1894-ben. Felsőkeres- 
kedelmi iskolai érettségit tett, keres- 
kedelmi pályán működött. Előbb a 
Temesvári Első Takarékpénztár Rt. 
áruosztályának, később a Banca 
Franco Romana áruosztályának igaz- 
gatója. 12 esztendős kora óta a te- 
mesvári püspöki székesegyház ének 
és zenekarának tagja. 1916-ban szé- 
kesegyházi másodkarnagy, 1930 óta 
karnagy. A Temesvári Hirlap belső 
munkatársa, zenei műbiráló és zene- 
iró. A Temesvári Filharmonikusok 
Egyesületének alelnöke, a Temesvári 
Dalkör elnöke és karnagya. Az Arany 
János Irodalmi Társaság főtitkára. 
Megirta Járossy Dezső életrajzát és 
a Temesvári Dalkör történetét. 

BRÁZAY EMIL novellairó és szer- 
kesztő. Budapesti napilapokban, meg- 
jelent novellákkal indult. 1920-24 
között Temesvárt Pán Könyvtár cim- 
mel, mintegy 20 füzetből álló belle- 
trisztikus sorozatot adott ki. Na- 
gyobb részt nyugateurópai irók no- 

velláinak forditásai és néhány erdélyi 
iró novellái jelentek meg e sorozat- 
ban. Társadalmi és szépirodalmi he- 
tilapja „A Toll” cimen jelenik meg 
Temesvárt. 

BRÓDY MIKLÓS dr. nyugalma- 
zott operai karmester. Szül. 1877- 
ben. Mielőtt Kolozsvárra került Pécs, 
Pozsony, Grác, a budapesti Népszin- 
ház (Vigopera) voltak állomásai. Ko- 
lozsvárt 16 éven keresztül a Magyar 
Szinház karmestere, 1925-1936 a ko- 
lozsvári Román Opera karnagya. 
Művei: A. B. C. operett (1903) — 
Thamar opera (1922.) Számos mai er- 
délyi költő szövegét zenésitette meg. 
Mint sakk-mester több nemzetközi 
versenyen szerepelt sikerrel. 

BRUDER FERENC, a kolozsvári 
munkásszervezetek és a volt Romá- 
niai Szociáldemokrata Párt főtitká- 
ra. Szül. 1894-ben. Az Országos Tár- 
sadalom Biztositó pénztár központi 
vezetőségének tagja. Cikkei az Előre 
és más munkás lapok hasábjain je- 
lentek meg. Számos előadást tartott 
a munkásszervezetekben. 

BRÜLL EMÁNUEL, tanár. Szül. 
1882-ben. Az egyetemet Kolozsvárt 
végezte. Csak a kolozsvári reformá- 
tus kollégiumban tanárkodott. Előbb 
ugyanott igazgatói titkár, a kollégium 
nagy könyvtárának könyvtárosa. Az 
EKE természetjáró szakosztályának 
elnöke. Nyelvészeti cikkeket irt az 
Erdélyi Muzeum és az Erdélyi Fiata- 
lok hasábjain. 

BURGER ERZSÉBET dr. fogor- 
vos. Gimnáziumot, orvosi egyetemet 
Kolozsvárt és Berlinben végzett, ahol 
később 8 évig a klinikán dolgozott. 
Számos szaktudományi dolgozatot 
irt fogorvosi lapokba. (Bukarestben 
működik. 

BÜCHLER DEZSŐ nőorvos. A ko- 
lozsvári Zsidó Kórház szülészeti, nő- 
gyógyászati osztályának vezető or- 
vosa. Egyetemi tanulmányait Ko- 
lozsvárt és Berlinben végezte. Az im- 
périumváltozás előtt a kolozsvári 
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második számu sebészeti klinika el- 
ső tanársegéde. Szaktudománya köré- 
ből számos előadást tartott és szá- 
mos cikket irt. 

BÜCHLER PÁL, nyelvész. Szül. 
1877-ben. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten és Halleban végezte. Ma- 
rosvásárhelyt előbb a katholikus gim- 
názium, majd a városi iskola tanára. 
Különleges tanulmányának tárgya az 
indo-germán nyelvészet, valamint az 
angol nyelv és irodalom. Egy időben 
publicisztikai tevékenységet is fejtett 
ki a kulturpolitika aktuális tárgykö- 
rében. Önálló művei: Régi esetvég- 
ződések: Homérosznál. — Mánu tör- 
vényei — stb. 

BÜRGER: DEZSŐ (boroskrakói). 
Szül. 1891-ben. A kémia és fiziológia 
terén végzett kutatásai révén több 
vegyészeti szabadalom birtokosa. 
Szerkesztette a Tudomány és Hala- 
dás cimű Marosvásárhelyt megjelent 
természettudományi szaklapot. 

BÜRGER GÉZA bakteriológus, bőr- 
gyógyász és röntgen speciálista. — 
Szül. 1887-ben. Orvosi tanulmányait 
a budapesti orvosi fakultásom végez- 
te. Az orvosi szak elvégzése mellett 
abszolvált a jogi karon is. Filozófiát 
és matematikát a göttingai egyete- 
men hallgatott. Egyetemet látoga- 
tott és hallgatott még Bécsben, li- 
verpoolban és Londonban. Később ki- 
került Amerikába és ott a Rockefel- 
ler-intézet asszisztense volt. Jelenleg 
Temesvárt gyakorló orvos. A gya- 
korlati gyógyitás mellett elméleti- 
tudomámyos téren is munkálkodik. 

 
C 

 
CASTANO KŐSZEGHY MARIAN- 

NE. Szül. 1806-ban. Előbb iparmű- 
vészeti pályára készült s mint grafi- 
kus mutatkozott be a budapesti Mű- 
csarnokban, Kolozsvárt és Nagyvára- 
don. Férjhezmenetele után bejárta 
Franciaországot. Fest és irt közben. 

Regényei: Salzburgi szeptember; Há- 
rom nagybácsi; Modenai orvos; Szür- 
ke felhő; Tűzimádók. A Szabadság 
állandó cikkirója. 

CZIFFRA KÁLMÁN dr. Szül. 1874- 
ben. Volt szolgabiró, vármegyei al- 
jegyző és 12 évig a biharkeresztesi 
járás főszolgabirója. 1916-ban a be- 
rettyóujfalusi kerület képviselővé vá- 
lasztotta, 1917-18-ban Nagyvárad 
város főispánja. Az impérium válto- 
zás után a volt Országos Magyar 
Párti központi intézőbizottság tagja 
és a nagyváradi Katholikus Népszö- 
vetség elnöke. 

CZITROM LÁSZLÓ bankigazgató. 
Szül. 1807-ben. A felsőkereskedelmi 
akadémia után bankhivatalnoki pá- 
lyára lép. Hosszabb ideig a Magyar 
Általános Hitelbank nagyváradi fi- 
ókjának tisztviselője és főnökhelyet- 
tese, jelenleg a Magyar Általános 
Hitelbank brassói fiókjának igazga- 
tója. Közgazdasági kérdésekről cik- 
keket ir lapokba. 

CZITROM OSZKÁR bankigazgató. 
A Romcomit kolozsvári intézetének 
ügyvezető igazgatója. A bankszak- 
mában és általában a közgazdasági 
élet térén szakavatott tudásával jelen- 
tős szerepet visz. 

CSANDA ENDRE nagyváradi 
gyógyszerész. Szül. 1887-ben. Egye- 
temi tanulmányait Kolozsvárt 1911- 
ben végzi. Majd Nagyváradon prak- 
tizál, 1920-ban átveszi atyja gyógy- 
szertárát. A Gyógyszerész Szövetség 
titkára és több nagyváradi jótékony- 
sági egyesület tagja. 

CSÁNYI MÁTYÁS, zeneszerző és 
karmester. Szül. 1884-ben. Jogot Bu- 
dapesten tanult. Egyidejüleg a Zene- 
akadémiára is járt. 1907 óta, mint 
karmester müködik különböző társu- 
latoknál. Operái: Péter abbé (1912); 
Énekek énéke (1919). Operettjei: 
Masa (1923); Szerelem rózsája 
(1925); Az arany ember (1934). Ara- 
don él. Az Arad-Temesvári Magyar 
Szinház karnagya. 

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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CSÁNYI PIROSKA, hirlapiró. 
Szül. 1912-ben. Középiskolai tanul- 
mányai után az Aradi Közlöny belső 
munkatársa. Több budapesti napilap- 
ban belletrista irásai jelennek meg. 
1929-ben a Brassói Lapok elbeszélés 
pályázatán első dijat nyert. 

CSÁSZÁR ERNŐ (szepsiszentgyör- 
gyi), gyógyszerész. Szül. 1895-ben. 
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárt 
végezte. Előbb pécskai, majd maros- 
vásárhelyi gyógyszerész. Széleskörű 
karitativ tevékenységet fejt ki. 1930 
óta az egyetlen bukaresti magyar 
gyógyszertár („Farmacia Császár)) 
tulajdonosa. 

CSÁSZÁR KÁROLY dr. tanár, iró, 
Szül. 1887-ben. Bölcseleti tanulmá- 
nyait a kolozsvári, lipcsei és jénai 
egyetemen végezte. A kolozsvári pol- 
gári fiuiskola, majd a kolozsvári le- 
ánygimnázium tanára. Az Erdélyi 
Irodalmi Társaság, a marosvásárhe- 
lyi Kemény Zsigmond Társaság tag- 
ja. 1930 óta a Pásztortűz szerkesztő- 
je. Cikkei az Erdélyi Muzeumban, az 
Erdélyi Helikonban és a Pásztortűz- 
ben jelentek meg. Önálló müvei: 
Medgyesi Pál élete és munkássága 
(1911). — Jelenkori nyelvujitás 
(1928) —. Irodalmi értékelés és erdé- 
lyiség (1937). 

CSÁVOSSY BÉLA báró. Szül. 
1898-ban. A világháboru után egy- 
ideig jogot hallgatott, majd hazajön 
és azóta csávosi birtokán gazdálko- 
dik. A bánsági volt Magyar Párt köz- 
ponti intézőbizottságának tagja, a 
bánsági Magyar Gazdasági Egyesü- 
let választmányi tagja. 

CSEHI GYULA tanár, iró. Szül. 
1910-ben. Egyetemi tanulmányait 
Párisban, Bécsben és Kolozsvárt vég- 
zi. 1936 óta a nagyváradi zsidó gim- 
názium és Társulati felsőkereskedel- 
mi iskola tanára. Tanulmányokat és 
cikkeket ir. A Korunk állandó mun- 
katársa. 

CSERGŐ TAMÁS ujságiró. Szül. 
1884-ben. Tanári pályára ment, s mű- 

ködött Kézdivásárhelyen, Nagyká- 
rolyban és Marosvásárhelyen. 1923- 
tól kizárólag ujságirással foglalko- 
zik. Több cikke és tanulmánya jelent 
meg a Zord Időkben, a Pásztortűzben 
és Hirnökben. 

CSIKÓS ANTÓNIA (Krizsánné) 
festőművésznő. Szül. 1891-ben. Fes- 
tészeti akadémiát Budapesten végez. 
1912 óta a nagybányai festőkolónia 
tagja. A budapesti Műcsarnokban és 
a Nemzeti Szalonban több kiállitást 
rendezett. Főleg tájképeket és port- 
rékat fest. 

CSIKY ENDRE, zeneszerző. A ko- 
lozsvári piaristáknál végezte középis- 
koláit. Már diákkorában feltűnt ze- 
nei hajlamával. Elvégzi a budapesti 
Zeneakadémiát, kompoziciói, különö- 
sem szimfóniái és kvartettjei méltó 
feltünést keltettek. Megzenésitett 
dalai, különösen az Ady-dalok, a leg- 
értékesebb munkái közé tartoznak. 
Jelenleg Désen él. 

CSISZÁR Lajos épitési vállalkozó. 
Szül. 1876-ban. Tanulmányait Buda- 
pesten és Párizsban végezte. Maros- 
vásárhelyt épitési vállalkozó. Számos 
nagyobb marosvásárhelyi köz- és ma- 
gánépület tervezését és épitését vé- 
gezte. Az Épitőiparosok Szövetségé- 
nek egyik alapitója és hosszú időn 
át volt elnöke. A Kemény Zsigmond 
Irodalmi Társaság tagja. Szak és 
szociológiai cikkei bel- és külföldi la- 
pokban jelentek meg. 

CSÜRÖS EMILIA hirlapiró. Szül. 
1897-ben. A tanitónőképző intézet 
elvégzése után 1920-ban ujságiró 
lesz. Előbb az Ellenzéknél, később a 
Vasárnapi Ujságnál dolgozik. 1932 
óta a nagyváradi Magyar Lapok bel- 
ső munkatársa. A lap több rovatát 
vezeti. Eddig megjelent könyvei: 
Gyermekszindarabok; Fű kizöldül ó 
sirhanton (történeti elbeszélés); Csil- 
lagszállás; Ripsz és Ropsz (ifjusági 
regény). 

CSÜRY BÁLINT nyelvész, a Ma- 
gyar Tudományos Akadémia tagja. 

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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Szül. 1886-ban. A kolozsvári refor- 
mátus kollégium volt tanára. A ma- 
gyar nyelvészet hangtani és jelentés- 
tani ágában buvárkodik. Cikkei, ta- 
nulmányai a Magyar Nyelvben, a Ma- 
gyar Nyelvőrben és az Erdélyi Iro- 
dalmi Szemlében jelentek meg. Szá- 
mos önálló nyelvtudományi munkát 
irt. 
 

D 
 
DAMÓ JENŐ (lisznyai) hirlapiró. 

Szül. 1898-ban. Jogi tanulmányokat 
a debreceni tudományegyetemen foly- 
tatott, az impérium változás után a 
Temesvári Ujság segédszerkesztője, 
majd megalapitja az első romániai 
magyar nyelvű képeslapot, a Képes 
Futárt, később az Esti Lloyd felelős- 
szerkesztője. Kiadásában jelenik meg 
az „Én, Te, Ő” cimű folyóirat. 

DANZIG HILLEL, ujságiró. Szül. 
1909-ben. Jogot a kolozsvári egyete- 
men tanult 1929 óta az Uj Kelet bel- 
ső munkatársa. 1934-ben a „Zsidó 
kérdés kézikönyve” cimmel összefog- 
laló munkát irt a cionista ideológiá- 
ról. 1934 óta a Noar cimű cionista 
folyóiratot szerkeszti. 

DARVAS SIMON dr., hirlapiró. 
Szül. 1892-ben. Dolgozott a budapes- 
ti Magyarországnál, majd a Világ 
munkatársa. Erdélyben az Uj Kelet, 
az 5 Órai Ujság, később évekig a Ke- 
leti Ujság szerkesztője. A Keleti Uj- 
ságtól történt megválása után a Dal- 
las könyv- és lapterjesztő vállalkozás 
igazgató-tulajdonosa. Sass László 
társaságában „Kék sugár” cimen 
fantasztikus regényt irt, mely német 
és angol forditásban is megjelent. Je- 
lenleg Angliában él. 

DÁNÉR LAJOS lelkész, ujságiró. 
Szül. 1911-ben. Erdélyi napilapok 
munkatársa s párizsi tudósitója. 
Megjelent verskötete: Átkunk (1929). 
Jelenleg is Párizsban él. 

DÁNIEL ANTAL dr. brassói ügy- 
véd, köziró. A fiatal erdélyi közéleti 

nemzedék tagja, a Hitel munkatársa, 
társadalomkutató. A katholikus köz- 
életben vezetőszerepet játszik. Szá- 
mos egyesület vezetőségében foglal 
helyet. 

DÁVID ISTVÁN dr. ügyvéd, zene- 
szerző. Szül. 1884-ben. Kézdivásár- 
hely minden jelentősebb társadalmi- 
és jótékonyegyesületének tagja vagy 
ügyésze. Megszervezte és évekig el- 
nöke volt a kézdivásárhelyi róm. 
kath. Népszövetségnek. Az egyház- 
megyei tanács tagja. Dalkompoziciói 
budapesti zenekiadók kiadásában je- 
lentek meg Székely guzsalyos (1935) 
és a Szerelmes obester (1937) cimű 
egyfelvonásos daljátékait a kolozsvá- 
ri Magyar Szihház mutatta be. 

DÁVID IVÁN, ujságiró. Szül. 
1913-ban. Előbb a Brassói Lapok bel- 
ső munkatársa, majd a Székely La- 
pokat szerkeszti, 1937 óta a Keleti 
Ujság szerkesztőségének tagja. Irt 
több kisebb regényt és novellát. 
1937-ben. „Hirek” cimen novellás kö- 
tete jelent meg. 

DÁVID LÁSZLÓ dr., róm. kath. 
lelkész. A Báthory-Apor szeminá- 
rium prefektusa, egyetemi hitszónok. 
Kolozsvárt működik. 

DEBRECZENY ISTVÁN ref. lel- 
kész. Szül: 1887-ben. Teológiát vég- 
zett Debrecenben, lelkészi vizsgát 
1912-ben tett. Előbb segéd, majd 
rendes lelkész Nagyszalontán, 1925 
óta szatmári lelkész, tanácsbiró. Szer- 
keszti a Királyhágómelléki Egyház- 
kerület hivatalos lapját. Két kötet- 
ben kiadott egyházi beszédein kivül 
irt irodalomtörténeti cikkeiket Arany 
Jánosról és megirta a nagyszalontai 
Arany Emlékegyesület és Arany 
Muzeum történetét. A szatmári Köl- 
csey Kör elnöke, a Károli Gáspár 
Irodalmi Társaság igazgatósági tag- 
ja. a Nagykőrösi Arany János Tár- 
saság tagja. 

DEBRECZENI LÁSZLÓ grafikus 
és tervező. Szül. 1903-ban. Megjelent 
munkája: Erdélyi református temp- 
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lomok és tornyok. Az Erdélyi Fiata- 
lok főmunkatársa. Műveit több kiál- 
litáson mutatta he Budapesten és 
Erdélyben. 

DEÁK GYULA, a volt Országos 
Magyar Párt központi főtitkára. Szül. 
1885-ben. A világháboru kitöréséig 
Kolozsvárt ügyvédi gyakorlatot foly- 
tat. Az impérium változás után 1922- 
ben a Magyar Szövetség, annak fel- 
oszlatása után pedig a volt Magyar 
Párt főtitkára. Több társadalmi és 
sport egyesület vezetőségi tagja. 

DEÉSY JENŐ, szinművész. Szül. 
1889-ben. A kolozsvári Magyar Szin- 
ház tagja. 

DELLY SZABÓ GÉZA, zeneszer- 
ző. Szül. 1883-ban. Zeneszerzési és 
pedagógiai tanulmányait Farkas 
Ödön zenekonzervatóriumi igazgató- 
nál folytatta. A Romániai Magyar 
Dalosszövetség és különböző irodal- 
mi társaságok pályadijait több izben 
nyerte el. A Gutenberg Dal- és Zene- 
egylet s több polgári dalárda karna- 
gya. Ismertebb szerzeményei: Sappho 
(zenedráma); Pater Quardián (vig- 
opera); Thais (szimfónikus költe- 
mény); Neila (oratórium.) Egyházi 
zenemüvei közül: D-moll tizrészes 
mise. Számos orgona és zongora 
szerzeményén, kivül körülbelüli 60 
magyar nótát is megzenésitett. 

DEMETER BÉLA lapszerkesztő, 
publicista, a romániai Magyar Nép- 
közösség sajtó előadója. Szül. 1910- 
ben. Közigazgatási tanulmányokat 
folytatott s rövid ideig közigazgatási 
pályán működött. Évekig a Keleti 
Ujság kisebbségpolitikai cikkirója. 
A fiatal erdélyi közéleti nemzedék ve- 
zető tagja. Az Erdélyi Fiatalok falu- 
szemináriumának egyik alapitója és 
ritaöké. Társadalomkutató. Számos 
előadást tartott. Megjelent könyvei: 
Hogyan tanulmányozzuk a falu éle- 
tét? — Az erdélyi falu és a szellemi 
áramlatok. Jelenleg az Ellenzék és 
Jó estét cibkirója s az EGE hivata- 
los lapjának (Erdélyi Gazda) a szer- 

kesztője. A romániai Népkisebbségi 
Ujságirószervezet főtitkára. Aktiv 
részt vett a volt Magyar Párt kolozs- 
vári és szamosmegyei munkájában. 

DEMETER JÁNOS, ügyvéd, ujság- 
iró. Szül. 1908-ban. Ügyvédi gyakor- 
lata előtt ujságiró. Előbb az Ellenzék 
munkatársa, majd a „Falvak Népe” 
cimű hetilap szerkesztője. Önálló 
műve: A Harmadik Birodalom Ro- 
mániában (1933), Demeter Bélával 
együtt: Románia gazdasági válsága 
(1986). Mint ügyvéd számos jogi cik- 
ket irt napilapokba és egy könyvecs- 
két adott ki „Hasznos jogi tanácsok 
falusiak számára” cimen. 

DEMETROVICS ELEK dr., bank- 
igazgató. A nagyváradi Agrár Taka- 
rékpénztár vezérigazgatója. Egyete- 
mi tanulmányai elvégzése után, dr. 
Berkovics Ferenc kiváló pogtudós 
irodáját vezeti, majd a bankszakmá- 
ra tér át és megalapitja a Nagyvá- 
radi Agrár Takarékpénztárt. Fiatal 
ügyvéd korában szociológiával foglal- 
kozik és már abban az időben a föld- 
birtokreform szükségességét hirde- 
ti. Kulturális és társadalmi relációk- 
ban vezető szerepet visz. 

DEUTSEK GÉZA dr. ügyvéd. ― 
Szül. 1890-ben. A volt Magyar Nép- 
párt titkára. 1930-ban, amikor a 
Nép-párt beszünteti aktivitását a 
szociáldemokraták táborába lép, majd 
párt vezetőségi szaktanácsos. Politi- 
kai cikkei különböző napilapokban, 
versei a Zord Időkben jelentek meg. 
1928-ban dr. Tornya Gyulával elké- 
szitette s kibocsátotta a Népkisebbsé- 
gi Törvénytervezet c. kiadványt. A 
magánalkalmazottak és magántiszt- 
viselők országos egyesületének erdé- 
lyi elnöke. 

DÉGENFELD-SOHONBURG KRIS- 
TÓF gróf. Szül. 1881-ben. Jogot Deb- 
recenben és Pozsonyban tanult. Ál- 
lamtudományi vizsgát tett. A köz- 
igazgatás tanulmányozása céljából 
egy évig Balassagyarmaton közigaz- 
gatási gyakornok volt. Utána édes- 
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apja sziráki birtokán gazdálkodik, 
majd kutyfalvi birtokára költözik és 
azóta állandóan itt él. A református 
egyházi életben fejt ki tevékenységet, 
az egyházmegyei tanács tagja, egy- 
házkerületi képviselő és a kutyfalvi 
egyházközség főgondnoka. 

DÉNES SÁNDOR szerkesztő. Szül. 
1880-ban. Ujságiróskodott Debrecen- 
ben, Budapesten. 30 évig a Szamos 
(később Szabadsajtó, majd Sajtó) fő- 
szerkesztője. A Romániai Népkisebb- 
ségi Ujságiró Szervezet alelnöke, a 
szatmári csoport örökös diszelnöke, a 
szatmári Kölcsey kör alelnöke. A régi 
Szatmármegye törvényhatósági bi- 
zottságának, az impérium után Szat- 
mármegye nagytanácsának tagja, a 
volt Országos Magyar Párt szatmári 
tagozatának vezetőségi tagja, kultur- 
bizottságának elnöke. Irt a Budapesti 
Magyar Hirlapba, Világba, az Az Est 
lapokba, a Borszem Jankóba. Köny- 
vei: Szines riportok, — Egy komi- 
tácsi ujságiró naplója. — Ujságot 
irok. Jelenleg a Brassói Lapok nagy- 
váradi munkatársa. 

DÉNES KATÓ, hirlapiró. Szül. 
1916-ben. Ujságirói munkásságát 
1931-ben kezdte a Szamosnál, majd a 
Nagyváradi Napló, később a Brassói 
Lapok és Népujság belső munkatár- 
sa. 1933 óta a Szamos főmunkatársa, 
s a Brassói Lapok szatmári tudósitó- 
ja. 

DÉVALD LÁSZLÓ, a nagyváradi 
ipartestület főtitkára. Szül. 1885-ben. 
A Hangya igazgatója, a Katholikus 
Kör választmányi tagja. Több kultu- 
rális és jótékonyegyesületben tevé- 
kenykedik. A nagyváradi Szabadság 
ipari méllékletének szerkesztője. Szá- 
mos cikket ir ipari szaklapokba. 

DÉZNAY VIKTOR, tanár. Szül. 
1884-ben. 1907-től, mint tanár Temes- 
várt működik, először az állami fő- 
reáliskola tanára, majd a temesvári 
Zsidó Liceum igazgatójaként. „Vá- 
rostudomány” cimen a Budapesti 
Székesfővárosi Statisztikai Hivatal 

kiadásában önálló műve jelent meg. 
Az u. n. várostudományi kutatás nem- 
zetközileg ismert uttörője, számos 
nemzetközi várostudományi bizott- 
ság tagja. Ebbe a tárgykörbe vágó 
dolgozatai főleg francia, angol, olasz 
és román folyóiratokban láttak nap- 
világot. Gárdonyi István társaságá- 
ban „A D-terv” cimen regénye jelent 
meg (1938). A Korunk munkatársa. 

DIAMANT IZSÓ, a Sodronyipar 
Rt. vezérigazgatója. Szül. 1886-ban. 
Bankok közremüködésével 1920-ban 
alapitotta a Sodronyipar Rt.-t, ezt 
megelőzőleg a vágujhelyi szeggyár 
vezetője. A Sodronyipar Rt. vezetése 
alatt Románia egyik leghatalmasabb 
ipari vállalkozása. Számos izben járt 
tanulmányuton. Legutóbb Newyork- 
ban Romániát képviselte a nemzetkö- 
zi vaskartell konferenciáján. Cikkei, 
tanulmányai gazdasági és üzemvezeté- 
si problémákról napilapokban s folyó- 
iratokban jelentek meg. Az orosz terv 
gazdálkodásról nagyszabásu könyvben 
irt birálatot. Az UGTR cluji kerü- 
letének ügyvezető alelnöke. Keres- 
kedelmi és ipari intézmények vezető- 
ségében foglal helyet. Emberbaráti 
tevékenysége közismert. Műgyűjtő. 

DIAMANTSTEIN MIHÁLY a nagy- 
váradi Dreher-Haggenmacher sörgyár 
igazgatója. Szül. 1898-ban. Egész 
fiatalon kerül a Tordai Sörgyárhoz, 
ahol mint tisztviselő működik, ké- 
sőbb a kolozsvári Bodnár és Szántó- 
cég főkönyvelője. 1924 óta a nagy- 
váradi Draher-Haggenmacher gyár 
főtisztviselője, majd igazgatója. — 
Részt vesz Nagyvárad kulturális és 
jótékony intézményeinek tevékenysé- 
gében. 

DIENES LÁSZLÓ, társadalomtu- 
dományi és filozófiai iró. Szül. 1889- 
ben. Párizsi tanulmányévei után a 
Budapest Székesfővárosi Könyvtár 
könyvtárosa. 1920-26-ban a Keleti 
Ujság munkatársa. A Korunk c. fo- 
lyóirat alapitója. 1928 óta külföldön 
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él. Önálló műve: Művészet és Világ- 
nézet (1924). 

DIÉNES DEZSŐ dr. (ikafalvi) 
kézdivásárhelyi ügyvédi Szül. 1876- 
ban. Egyetemi tanulmányait Buda- 
pesten és Kolozsvárt végzi. Eleinte 
ügyvédi, majd közjegyzői irodában 
praktizál. 1906 óta önálló ügyvéd. Hi- 
vatása gyakorlása mellett szépiro- 
dalommal és festészettel foglalkozik. 
Gyermek és meséskönyveket, vala- 
mint novellákat és regényt adott ki. 
A Kézdivásárhelyi Takarékpénztár 
ügyésze és a Kemény Zsigmond Iro- 
dalmi Társaság tagja. 

DIENES ÖDÖN dr. (ikafalvi) kéz- 
divásárhelyi ügyvéd. Szül. 1874-ben. 
A budapesti jogtudományi egyetemet 
abszolválja 1900-ban. Tanulmányai 
befejezése után körjegyző, majd ügy- 
védjelölt Kézdivásárhelyen. 1906 óta 
ugyanitt ügyvédi gyakorlatot folytat, 
Sokoldalu közéleti működést fejt ki. 
A Székely Ujság főszerkesztője. A 
Magyar Természettudományi Társa- 
ság tagja. 

DIÓSZEGHY LÁSZLÓ festőmű- 
vész és természettudományi szakiró. 
Szül. 1877-ben. Münchenben tanult. 
1908-ig Budapesten, azóta Borosje- 
nőn él. Mint festő a budapesti Nem- 
zeti Szalon és Műcsarnok időszaki, 
valamint nemzetközi tárlatain szere- 
pelt képeivel. Természettudományi 
téren a rovartanban, illetőleg lepké- 
szetben speciálizálta magát. Számos 
uj lepke, bogár és darázsfajt nevez- 
tek el róla. Állandó munkatársa volt 
az 1917-ben megszünt budapesti Ro- 
vartani Lapoknak. Kisebb-nagyobb 
tanulmányai jelentek meg a Sieben- 
bürger Verein, für Naturwissenschaf- 
ten évkönyveiben, valamint a L’Ama- 
teur de papillons cimű francia szak- 
lapban. 1937 nyarán a British Muze- 
um megbizásából kutató munkát vég- 
zett. Lepkészeti munkásságának ered- 
ményeit a Die Grosssohmetterlinge 
der Erde cimü gyüjteményes munka 
tette közzé. 

DOBÓ FERENC dr. Egyetemi ta- 
nulmányai elvégzése után Kolozsvá- 
ron jogi szemináriumot nyit, amely a 
háboru előtti jogászgeneráció előtt 
előnyösen ismert intézmény volt. Mint 
elméleti jogász vezető szerepet visz a 
jogi élet fejlődésének a terén. Egy- 
időben mint felelős szerkesztő jegyzi 
a kolozsvári Ellenzéket, amelynek tu- 
lajdonosa is volt. Jelenleg „Polyg- 
lott” néven országszerte ismert könyv- 
terjesztő vállalatát vezeti. 

DOMOKOS PÁL PÉTER, tanár. 
Szül. 1901-ben. A csikszeredai tanitó- 
képző, majd a kézdivásárhelyi tanitó- 
képző tanára. 1925 óta a Katholikus 
Népszövetség pedagógiai szakosztá- 
lyának főtitkára. Az Erdélyi Muzeum 
Egylet tagja. Cikkei, értekezései az 
Erdélyi Iskolában, Hitelben, Ethno- 
gráphiában, az Erdélyi Tudósitóban, 
Zenei Szemlében, Erdélyi Muzeumban 
stb. jelentek meg. Alapitotta a Csiki 
Néplapot. 1926-ban kiadta Budapes- 
ten a Botond cimü folyóratot. Önálló 
műve: Moldvai magyarság (első ki- 
adás 1930, második kiadás 1934). 

DÓNÁTH LÁSZLÓ, református 
lelkész, novella iró. Szül. 1883-ban. 
1927-ben a Temesvári Hirlap novel- 
lapályázatán első dijat nyert, azóta 
több novellás kötete jelent meg. Szá- 
mos lap szépirodalmi munkatársa. 

DÓZSA ENDRE, iró. Ősi székely 
primor családból származik. Szül. 
1857-ben. 1884-ben főszolgabiró. — 
1901-1918-ig Kolozsmegye alispánja. 
Közben 1896-tól 1901-ig a tekei ke- 
rület országgyülési képviselője. Na- 
gyobb munkáit háboru előtt irta: Tied 
a hatalom (1899) — Ţine Minte 
(1903) — Cinka Panna (1913). Az 
impériumváltozás óta irói működésé- 
nek súlypontja a publicisztika. A Ke- 
leti Ujság, majd az Ellenzék munka- 
társa. Az Erdélyi Irodalmi Társaság 
elnöke. „Régi jó és zord idők” cimen 
1928-ban memoárja jelent meg. 

DÖMÖTÖR GIZELLA (Mond Hu- 
góné), festőművész. Szül. 1897-ben. 
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Deák Ébner Lajos tanitványa. Több 
városban állitott ki. 

DRASKÓCZY ILMA. A Temesvári 
Hirlap munkatársa. Önálló kötetben 
versei és novellái jelentek meg. Nép- 
szerűsitő irodalmi cikkeket is ir. A 
Temesvári Arany János Társaság al- 
elnöke. 

 
E 

 
EDELMANN MENYHÉRT, orvos. 

Szül. 1862-ben. 1905-1917-ig a Nagy- 
váradi Állami Gyermekmenhely igaz- 
gató-főorvosa. A gyermekvédelem ér- 
dekében kiterjedt irodalmi és társa- 
dalmi propagandát fejtett ki. Cikkei 
orvosi és közegészségügyi folyóira- 
tokban jelentek meg. 

EHRLICH ISTVÁN dr. ügyvéd. 
Szül. 1896-ban. Kereskedelmi akadé- 
miát és jogot végzett 1921 óta gya- 
korló ügyvéd. Hét éven keresztül a 
kolozsvári Nemzeti Kaszinó titkára, 
jelenleg ügyésze. A Lapkiadó Rt. és 
a Keleti Ujság ügyésze. Magyar tár- 
sadalmi és kulturális mozgalmak ve- 
zetésében élénk részt vesz. 

EISIKOVITS MIKSA dr., tanár, 
zeneszerző. Szül. 1908-ban. Jogtudo- 
mányi doktor. A kolozsvári Zeneaka- 
démián zeneszerzési és zongoratanári 
oklevelet nyert. Műdalokat kompo- 
nál. „Aranykorsó” cimű daljátékát 
a kolozsvári Magyar Szinház mutat- 
ta be. Zeneesztétikai és kritikai cik- 
keket ir. 

ELEKES DOMOKOS dr. ügyvéd, 
földbirtokos. Szül. 1869-ben. Az uni- 
tárius egyházi főtanács és egyházi 
képviselőtanács tagja, a székelyke- 
reszturi unitárius egyházkör felügye- 
lő gondnoka, a székelykereszturi fő- 
gimnázium mellett alakult iskola- 
fenntartó bizottság elnöke. Egyházi 
lapokban egyházpolitikai és iskolapo- 
litikai értekezései, a napi sajtóban 
vezércikkei jelennek meg. 

ELEKES MIKLÓS, orvos. Szül. 
1893-ban. 1920-1926 a kolozsvári el- 
meklinikán tanársegéd. Számos dol- 
gozata az elme és idegkórtan, vala- 
mint az agyszövetban köréből francia 
és olasz szaklapokban, valamint na- 
pilapokban jelent meg. Kedvenc 
tárgyköre még a művészettörténelem. 
A kolozsvári Zsidó Kórház főorvo- 
sa. 

ELFER ALADÁR, belgyógyász. 
Szül. 1876-ban. Orvosdoktorrá avatá- 
sa után báró Korányi Sándor mellett 
dolgozott, majd hosszabb külföldi ta- 
nulmányutakon igen neves vegyészek 
mellett végzett orvosvegyészeti ta- 
nulmányokat. Kolozsvárra: 1905-ben 
került. Purjesz Zsigmond belkliniká- 
jára, hol asszisztens, majd adjunk- 
tus lett. Később rendkivüli tanári jel- 
leggel a belgyógyászati diagnosztika 
előadásával bizatott meg. Az impé- 
riumváltozás óta orvosi gyakorlatot 
folytat, mint belgyógyász diagnosz- 
ta. Több külföldi orvostársaság tag- 
ja. Dolgozatai az orvosi kémia és 
belorvostan köréből jelentek meg. 

ENDRE KÁROLY, költő. Szül. 
1893-ban. Temesvárt a Kereskedők 
Egyesülete titkára. Polgári foglalko- 
zásán kivül intenziven foglalkozik 
irodalommal. 1920-ben Budapesten 
jelent meg „Az ember, aki járva jár” 
cimű verskötete. Az Arany János 
Irodalmi Társaság tagja. Az Erdélyi 
Helikon, a Korunk és a Független 
Ujság munkatársa. 

ENGELBERG DEZSŐ dr. maros- 
vásárhelyi ügyvéd. Szül. 1894-ben. 
Előbb tanitóképzőt végez, majd 1927- 
ben megszerzi az ügyvédi diplomát 
és önálló ügyvédi irodát nyit. Inten- 
ziv hirlapirói müködést fejtett ki. 
Verskötete és szindarabja jelent meg. 
Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség 
marosvásárhelyi csoportjának elnöke, 
a zsidó Árvagondozó és a Kadima 
sportegylet ügyésze. 

ENITI ERNŐ hegedűművész Szül. 
1914-ben. A művészképzőt a buda- 
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pesti Zeneművészeti főiskolán Hu- 
bay Jenőnél végezte, ahol diplomát 
is nyert. Zeneelméletet és zeneszer- 
zést Siklós Alberttől tanult. Első 
önálló hangversenye Budapesten a 
Zenemüvészeti Főiskolán volt. Pá- 
rizsban is bemutatkozott. A bukares- 
ti rádióban önállóan és zenekarral 
hangversenyezett. 

ERBER DEZSŐ, bankigazgató. — 
Szül. 1883-ban. A Kereskedelmi Aka- 
démiát Budapesten végezte. Utána a 
bank pályára lép és a Magyar Álta- 
lános Hitelbank Központjában műkö- 
dik. 1922-ben a nagyváradi fiók igaz- 
gatója, 1936 óta a temesvári fiókot 
vezeti és a Magyar Általános Hitel- 
bank romániai érdekeltségének, ille- 
tőleg fiókjainak vezérigazgatója. Szá- 
mos társadalmi és gazdasági egyesü- 
letnél tölt be vezető szerepet. 

ERDÉSZ ISTVÁN idegorvos. Szül. 
1896-ban. Orvostanulmányait Buda- 
pesten és Kolozsvárt végezte. Előbb 
segédorvos a nagyváradi Zsidó Kór- 
házban, majd Párizsban az ideggyó- 
gyászatban specializálja magát. Ot- 
tani szakirodalmi működéséért fran- 
cia állami ösztöndijat nyert. Ezután 
gyakornok Wagner Jaureg bécsi kli- 
nikáján. Egy ideig a nagyváradi Zsi- 
dó Kórház főorvosa, majd a Szent 
József kórház ideggyógyászati osz- 
tályának vezetője. Orvosi és szakiro- 
dalmi munkásságán kivül szociális 
téren is értékes munkásságot fejt ki. 
Mint aktiv pszichoanalitikus erről a 
tudományágról több népszerü isme- 
retterjesztő cikket irt és előadást 
tartott. 

ERÉNYI BÖSKE (Mészáros Bé- 
láné) szinművésznő. Szül. 1908-ban. 
Pályáját Nagyváradon kezdte, mint 
operettszinésznő. Jelenleg a kolozs- 
vári Magyar Szinház drámai hősnő- 
je. 

ERDÉSZ IMRE mérnök, a „Biroul 
de Voiage Ing. Erdész” tulajdonosa, 
Bukarest. A párizsi műegyetem ab- 

szolvense. Üzleti gyakorlatát párizsi 
nagy utazási irodákban szerezte. Irt 
több műszaki tárgyu könyvet. Turis- 
mus szakértő. 

ERDŐS GYÖRGY, az aradi „Reg- 
gel” cimű országos politikai napilap 
felelős szerkesztője és kiadótulajdo- 
nosa. Szül. 1901-ben. Iskolái végez- 
tével azonnal ujságirói pályára ment 
Több aradi lap kötelékében dolgo- 
zott. Tanulmányutakon járt Német- 
országban és Dániában. 

ERDŐS IMRE PÁL festőművész. 
Szül. 1916-ban. Már 14 éves korában 
MikoJa András és Krizsán János ta- 
nitványa. 15 éves korában önálló ki- 
állitást rendezett Szatmárt, azóta 
többször állitott ki. 

ERDŐS IVÁN hirlapiró. — Szül. 
1897-ben. Tanári pályára készült, de 
az egyetemi évek után ujságiró lett. 
1927-1936 a Nagyváradi Estilap szer- 
kesztője, 1936 óta a budapesti 
„Ujság” munkatársa. Külpolitikus. 

ERŐS LAJOS, bankigazgató. Szül. 
1886. Középiskolái elvégzése után a 
banktisztviselői pályára lép, ahol rö- 
videsen szép karriert fut be. Jelen- 
leg a Mezőgazdasági Bank és Taka- 
rékpénztár Rt. igazgatója Kolozsvá- 
ron. Társadalmi és kulturális relá- 
ciókban élénk szerepet visz. 

ÉLIÁSZ ERNŐ orvos. Szül. 1901- 
ben. Orvosi tanulmányait Prágában 
és Frankfurtban végezte. Dolgozott 
a frankfurti belgyógyászati és a 
danzigi sebészeti klinikán, 1932-1933 
a berlini zsidó kórház vesesebészeti 
osztályának asszisztense. 1934 óta a 
nagyváradi Zsidó Kórház sebész-fő- 
orvosa. 

ÉGLY SÁRI festőművész. Szül. 
1900-ben Nagybányán. Thorma Já- 
nos és Réthy István tanitványa. 
Évekig Párizsban tanult. Önálló ki- 
kiállitásokat rendezett Nagybányán 
és Nagyváradon. A Nagybányai 
Festők Társaságának törzstagja. 
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FALUS LAJOS dr., kereskedelmi 

és iparkamarai titkár. Szül. 1895-ben. 
Egyetemet Budapesten és Kolozs- 
várt végzett. Tanulmányai végeztével 
hirlapiró lett, majd az aradi keres- 
kedelmi és iparkamara szolgálatába 
lép, mely intézménynek a háboru 
után a titkára. Sürün tartott 
gazdasági és irodalmi jellegű előadá- 
sokat. Az aradi Kölcsey Egyesület 
alelnöke. 

FARAGÓ ENDRE gyógyszerész 
és gyógynövénytermelő. Szül. 1886- 
ban. Gyógyszerészi diplomáját a bé- 
csi egyetemen szerezte. 1921 óta 
Szászvároson gyógyszerész. A szász- 
városi Magyar Kaszinó volt igazga- 
tója. A róm. kath. egyházközség örö- 
kös főgondnoka. Szakcikkei bel- és 
külföldi tudományos lapokban jelen- 
nek meg. A „Kertgazdaság” főmun- 
katársa. 

FARAGÓ KÁLMÁN fakereskedő. 
Szl. 1897-ben. Rövid idei jogi gya- 
korlat után fakereskedő lesz. Megsze- 
rezte a görög katholikus püspökség 
erdőkitermelésének értékesitését és 
azóta mint faexportőr az ország leg- 
nagyobb exportőrjeinek sorában sze- 
repel. Emberbaráti tevékenysége köz- 
ismert. 

FARAGÓ REZSŐ, pénzintézeti 
igazgató. Szül. 1878-ban. 1896-tól 
hirlapiró, az Aradi Közlöny belső 
munkatársa, majd cikkirója. Később 
az Aradi Kereskedők Köre titkára, 
majd az Aradi Kereskedők Takarék 
és Hitelintézet vezetője. 1911-től az 
Aradi Általános Takarékpénztár Rt. 
vezérigazgatója. Hosszabb időn át az 
Aradi Kereskedelmi Testület elnöke. 
Hirlapi cikkein és alkalmi közlemé- 
nyeim kivül irt egy kötet verset. 

FARCZÁDI SÁNDOR ÁRON iró. 
Szül. 1889-ben. Eleinte állami, majd 
vármegyei hivatalnok. A főhatalom 
változás óta magántisztviselő Bras- 
sóban. Verskötetet: Versek (1923.) 

— Fenyő a Hargitán (1926.) — 
Szánts, ekém, szánts (1931.) 

FARCZÁDY ELEK dr. tanár. Szül. 
1890-ben. A marosvásárhelyi felső 
kereskedelmi iskola tanára. A Ke- 
mény Zsigmond Társaság titkára. 
Több történettudományi műve jelent 
meg. 

FARKAS IMRE orvos, szakiró. 
Szül. 1900-ban. Az egyetemet Prágá- 
ban és Bécsben végezte. 1923-1928 a 
bécsi klinikákon praktizált és speci- 
alizálta magát. 1928 óta Kolozsvárt 
belgyógyász gyakorlatot folytat és a 
Zsidókórház osztályvezető orvosa. 
Tudományos dolgozatai a belgyógyá- 
szat és a kórbonctani köréből német 
és francia folyóiratokban jelentek 
meg. 

FARKAS IMRE (bisztrai) gyár- 
igazgató. A közgazdasági és mező- 
gazdasági életnek ugy gyakorlati, 
mint elméleti relációkban egyik ve- 
zetője, az Ursus sörgyár egyik elnök- 
igazgatója, a Gyáriparosok kollektiv 
ténykedéseiben vezetőszerepet visz. 
Társadalmi relációkban is sok irány- 
ban müködik. 

FARKAS ISTVÁN nagyváradi 
gyógyszerész. Szül. 1874-ben. Gyógy- 
szerészi oklevelet Budapesten nyert. 
Előbb Dunaszerdahelyen nyit gyógy- 
szertárat, 1908-ban a nagyváradi 
Aranysas gyógyszertárat veszi át. — 
1912-ben megalapitotta az Apolló- 
drogériát. A nagyváradi Kereskedel- 
mi Csarnok elnöke. A kereskedelem 
és közélet terén szerzett érdemei el- 
ismeréséül az ipari érdemrend első 
osztályával, majd a román korona- 
rend tisztikeresztjével tüntette ki 
Őfelsége. 

FARKAS JENŐ dr. ügyvéd, ugy 
gyakorlatilag, mint elméletileg a jog- 
tudományok reprezentáns müvelője. 
A szatmári ügyvédi kar vezető tagja. 
Társadalmi és közéleti tevékenységet 
fejt ki. 

FARKAS JÓZSEF, a Dermata bőr- 
gyár igazgatója. A gyár fejlesztésé- 
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ben tevékeny részt vesz és különö- 
sen domináns szerepe van abban, 
hogy a Dermata cipők a világpiacom 
sikerrel szerepelnek. Mint elméleti 
közgazdász is jelentkezik a gazdasági 
irányitásban. Szaklapokban jelennek 
meg cikkei. 

FARKAS MÓR bankigazgató, 
Nagyváradon. Szül. 1886-ban. Közép- 
iskolái elvégzése után, a banktisztvi- 
selői pályára megy, ahol különböző, 
nagy pénzintézeteknél működik, amig 
végül megalapitja Nagyváradon a 
Central Bankot, amelynek ma is ve- 
zérigazgatója. Társadalmi és kulturá- 
lis téren jelentős szerepet visz. 

FARKAS MÓZES dr., nagyiparos. 
Szül. 1881-ben. Ügyvédi oklevelet 
szerez 1907-ben, de inkább az ipari 
élet vonza figyelmét. Atyja cipész 
műhelyében, majd cipőüzletében el- 
sajátitja még fiatalon e szakma gya- 
korlati részét. 1910-ben részt vesz a 
Renner Testvérek és Társai bőrgyár 
részvénytársaság alapitásában. E ha- 
talmas iparvállalat vezérigazgatója. A 
romániai gyáriparosok tömörülésében 
az UGIR-ban aktiv tevékenységet 
fejt ki. 

FAZAKAS JÁNOS dr., ügyvéd. 
Szül. 1906-ban. 1933 óta a kolozsvá- 
ri Unitárius egyházközség és a Ma- 
gyar Szövetkezeti Központ, valamint 
a cluji Magyar Párt volt ügyésze. 
Számos társadalmi és művelődési 
egyesület tagja. Magyarra forditotta 
az ingatlan végrehajtás módositásá- 
ról, valamint a mezőgazdasági adós- 
ságok rendezéséről szóló törvényt. 
Számos cikke és tanulmánya jelent 
meg a Hitel cimü egynegyed évi köz- 
lönyben, az unitárius egyházi lapok- 
ban, valamint a Szövetkezeti Értesi- 
tőben. 

FEHÉR FERENC dr. nagykárolyi 
ügyvéd. Szül. 1886-ban. Kolozsvárt 
doktorált, az ügyvédi vizsgát Maros- 
vásárhelyt teszi le. 1920 óta Nagy- 
károlyban ügyvéd. A Zsidó Nemzeti 

Szövetség, nagykárolyi tagozatának 
elnöke, a volt zsidó párt titkára. Cik- 
keket ir a nagykárolyi lapokba. 

FEJÉR GERŐ dr., székesegyházi 
kanonok. Szül. 1869-ben. Papi műkö- 
dését 1891-ben kezdte. 1911-ben át- 
veszi a gyulafehérvári gimnázium ve- 
zetését, de még ugyanezen évben Ko- 
lozsvárra kerül, mint státusi referens. 
Itt 9 évig dolgozik a Status anyagi 
helyzetének szilárditásában. 1920-ban 
Gyulafehérvárra vonul vissza. Tagja 
volt az Országos Közoktatásügyi Ta- 
nácsnak és Alsófehérmegye törvény- 
hatósági bizottságának. Széleskörü 
irodalmi működést fejtett ki. (Ver- 
sek, publicisztika, egyházi és egyház- 
politikai irások.) 

FEKETE ANDOR dr., ügyvéd. — 
Szül. 1883-ban. Budapesten folytatott 
egyetemi tanulmányaival egyidőben 
a Független Magyarország, majd a 
Plesti Napló riportere. Mint ügyvéd 
Marosvásárhelyt telepedett le. Részt- 
vett az ügyvéd-közéleti mozgalmak- 
ban, a várospolitikában. Megalapi- 
totta Szász Ödön társaságában a 
Napló, később a Székely Napló cimü 
lapokat. A volt Országos Magyar 
Párt központi bizottságának tagja. 

FEKETE FERENC, költő. Szül. 
1915-ben. Versei a Korunk, Helikon, 
Pásztortűz és Brassói Lapok oldalain 
jelentek meg, 1936-ban egyik buka- 
resti kiadóvállalat egy kis regényét 
adta ki román nyelven, Tiron Albani 
forditásában Eugen Relgis előszavá- 
val. 

FEKETE MIHÁLY, szinész. Szül. 
1884-ben. Szinészeti pályájának állo- 
másai Temesvár, Pécs, Pozsony, Ko- 
lozsvár. A kolozsvári Magyar Szin- 
háztól 1923-ban történt megválása 
után több éven át igazgatta a maros- 
vásárhelyi, temesvári, aradi szinha- 
zakat. Megirta a temesvári szinészet 
történetét. Irt több szindarabot. Szi- 
nes jellegű irásai különböző napila- 
pokban és folyóiratokban jelentek 
meg. 
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FEKETE SÁMUEL szatmári szem- 
orvos. Szül. 1877-ben. A budapesti 
egyetmen 1901-ben orvosi diplomát 
szerez, majd a budapesti egyetemi 
szemklinikán, később a Szent István 
kórházban 3 évig Grósz Emil orvos- 
tanár mellett működik. Német és 
Franciaországban járt tanulmány- 
uton. 1905-ban Szatmárt telepszik 
meg. A Szatmármegyei Orvosszövet- 
ség atelnöke, számos kulturális és 
társadalmi egyesület tagja. 

FEKETE TIVADAR iró és hirlap- 
iró. Szül. 1894-ben. Néhány filozófiai 
szemeszter után ujságirói pályára 
lépett és hosszabb-rövidebb ideig bu- 
dapesti, szegedi, nagyváradi, aradi, 
kolozsvári és temesvári lapokba dol- 
gozott. Pár hosszabb utazásáról 
(Svájc, Olaszország, Párizs, Görög- 
ország) szines riportokban (Keleti 
Ujság és Uj Kelet) és nyilvános elő- 
adásokon számolt be. Önállóan meg- 
jelent kötetei: Genovéva hercegnő 
bőre (Novellák 1923) — Szerelmes 
kert (Modern román költőkből 1925) 
— Ének két halotti maszkról (Ver- 
sek 1926) — Don Juan (Viktor Ef- 
timiu drámája, verses forditás 1925). 
Irt több operett szöveget is. Egy ide- 
ig Uj Hang cimen Aradon irodalmi 
lapot szerkesztett. 

FELHŐ ERVIN táncoskomikus. — 
Szül. 1894-ben. Középiskolai tanul- 
mányok után sziniiskolába kerül és 
1918-ban végez. Szinészi pályája ál- 
lomásai: Brassó, Marosvásárhely, 
Nagyszeben, Nagyvárad, Kolozsvár, 
Arad és Temesvár. Az Országos Szi- 
nészegyesület és a Romániai Szinész 
Szindikátus tagja. Jelenleg Aradon 
él. 

FERENCZ JÓZSEF dr., ügyvéd. 
Szül. 1873-ban. A magyar egyetemi 
évek után hosszabban időzött Német, 
Angol és Franciaországban, közgaz- 
dasági tanulmányokat végezve ot- 
tani főiskolákon. Az ügyvédi vizs- 
ga után Kolozsvárt telepszik meg, 
mint ügyvéd. Egyik megalapitója a 

Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szö- 
vetségének, majd vezérigazgatója. 
A volt Magyar Párt ügyésze és 
jogtanácsosa, a kolozsvári unitárius 
egyházközség főgondnoka. Napila- 
pokban, folyóiratokban a szövetkeze- 
ti eszme propagálója. A Jogi Lexi- 
con és számos más tudományos mű 
munkatársa volt. 

FERENCZI SÁNDOR dr., unitá- 
rius kollégiumi tanár. Szül. 1901-ben. 
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárt 
végezte. 1924-ben nyert tanári diplo- 
mát. 1925-1928 az egyetem állattani 
intézeténél tanársegéd. 1924-től uni- 
tárius kollégiumi tanár és egyben 
internátusi vezető. A Magyar Nép, 
Keleti Ujság állandó cikkirója. 1933- 
tól szerkeszti az „Erdély” cimü folyó- 
iratot. Tudományos szakdolgozatai 
jelentek meg az Erdélyi Muzeum 
Egyesület évkönyveiben. 

FERENCZY GYÖRGY iró és lap- 
szerkesztő. A „Kimondom” cimű he- 
tilap szerkesztője. Több román költő 
és iró munkáját forditotta magyarra. 
Verskötetei és novellás kötetei je- 
lentek meg. 

FERENCZY GYULA dr., szinigaz- 
gató. Szül. 1891-ben. Jogi tanulmá- 
nyait Kolozsvárt, Bécsben és Párizs- 
ban végezte. Mint zeneszerző Buda- 
pesten és Bécsben mutatták be „In- 
termezzo” cimű balettjét. Hosszú 
éveken keresztül szinigazgató. Jelen- 
leg Sztánán él. Gazdálkodik. 

FERENCZY NOÉMI, festő és kép- 
szövő művésznő. Szül. 1890-ben. A 
képszövés technikáját Párizsban ta- 
nulta. Minden gobelinjét maga szövi, 
saját kartonjai szerint. Kiállitott Bu- 
dapesten, Bécsben, Lipcsében. Szá- 
mos műve külföldi magántulajdon- 
ban. 

FERENCZY VALÉR, festőművész. 
A nagybányai festőiskola törzstagja 
az alakulás óta. Kiállitott Nagyvára- 
don, Kolozsvárt, Budapesten és kül- 
földön. Ugy festésben, mint rézkarc- 
ban elsősorban figurális műveket al- 
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kot. Grafikai téren: cimlapokat, ex- 
libriseket tervez. Műveli a szines réz- 
karcot. Számos festménye és több 
grafikai műve magyar állami tulaj- 
donban. 

FERENCZY ZSIZSI, Erzsébet. 
(Szentimrei Jenőné). Középiskolai 
tanulmányai után a kolozsvári zene- 
konzervatoriumban Farkas Ödön 
majd P. Fabianek Berta tanitványa. 
1926 óta irodalmi estélyek és önálló 
hangversenyek keretében főként szé- 
kely népdalok és balladák előadásá- 
val lép fel Erdélyben, a budapesti Ze- 
neakadémián és nagy magyar vidéki 
városokban. A marosvásárhelyi Ke- 
mény Zsigmond Irodalmi Társaság 
tagja. 

FESZT GYÖRGY orvos. Szül. 
1889-ben. Egyetemi tanulmányait Ko- 
lozsvárt végezte. Utána Németor- 
szágban tanulmányuton volt. A vi- 
lágháboru előtt a kolozsvári egyete- 
men tanársegéd. A főhatalom válto- 
zás óta magángyakorlatot folytat. 
Belgyógyász és röntgenspeciálista. 
Tudományos szakközleményei bel- és 
külföldi folyóiratokban jelentek meg. 

FETTER ELEMÉR dr., az Arad- 
csanádi Gazdasági Takarékpénztár 
főkönyvvezetője. Szül. 1889-ben. Az 
aradi Katholikus Kör ügyvezető el- 
nöke, az Aradi Atlétikai Klub és az 
aradi Banktisztviselők Egyesületé- 
nek alelnöke. 

FÉNYES ALICE, szinművésznő, a 
kolozsvári Magyar Szinház drámai 
szinésznője. Egészen fiatalon tűnt fel 
és szokatlanul, ugyszólván minden át- 
menet nélkül, nagy sikert aratott. 

FIEDLER ISTVÁN róm. kath. 
püspök. Szül. 1871-ben. Papi pályá- 
ján 1894 októberében indult. Tiz évig 
tartó kápláni müködés után 1904-ben 
a temesvári Notre Dame apácák 
anyaházának lelkiigazgatója és a ta- 
nitóképző intézet tanára. Innen ne- 
vezték ki a temesvári papnevelőinté- 
zet lelkiigazgatójává és székesegy- 
házi hitszónokká. 1916-ban foglalta 

el a resicai plébániát esperes plébá- 
nosi minőségben. 1923-ban kanonok 
majd apostoli kormányzói helynök a 
csanádi egyházmegyében. 1930-ban 
XI. Pius pápa a szatmár-nagyváradi 
püspökség elére állitotta. 1930 dec. 
7-én szentelték püspökké. 

FIGUS ALBERT. Szül. 1879-ben. 
Főiskolai tanulmányait Berlinben vé- 
gezte. Huszonhat évig volt Szatmár 
város főszámvevője. Majd 5 évig az 
Unio vagongyár műszaki és kereske- 
delmi igazgatója. Jelenlegi faipari 
üzeme van. A volt Magyar Párt szat- 
mári tagozatának sajtóbizottsági el- 
nöke, több intézmény vezetőségi tag- 
ja. Éveken keresztül volt a városi 
tanács tagja. Politikai és társadalmi 
cikkei a Szamosban és az Ellenzék- 
ben jelentek meg. 

FIKKER JÁNOS, unitárius lel- 
kész, teológiai magántanár. Szül. 
1907-ben. Teológiát Kolozsvárt vég- 
zett, majd 2 évig az oxfordi egyete- 
men tanult. 1935-ben középiskolai 
vallástanár; 1936-ban teológiai ma- 
gántanári vizsgát tett. Előbb Kolozs- 
várt segédlelkész, 1932 óta kövendi 
lelkész. Az Erdélyi Egyetemes Uni- 
tárius Ifjusági Egyesület elnöke. A 
Vidékfejlesztő Szövetkezet ügyvezető 
alelnöke, az Aranyostordai Unitárius 
Lelkészkör jegyzője, egyházköri, 
tanügyi előadó és az egyházi, főta- 
nács tagja. Hittudományi könyvei je- 
lentek meg. 

FINTA GERŐ, tanár, költő. Szül. 
1889-ben. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten és Kolozsvárt végezte. 
1915-1928 a Szskelyudvarhelyi re- 
formátus kollégium, azután a kolozs- 
vári református kollégium tanára. A 
Kemény Zsigmond Társaság, a Ká- 
roli Gáspár Irodalmi Társaság, az 
Erdélyi Muzeum-Egyesület tagja, az 
Erdélyi Irodalmi Társaság titkára. 
Költeményei főleg a Pásztortűzben 
jelöltek meg. 

FINTA ZOLTÁN, ujságiró, liri- 
kus. Szül. 1896-ban. Mielőtt ujság- 
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iró lett (1921) néhány orvosi sze- 
mesztert hallgatott. Előbb kolozsvá- 
ri lapok cikkirója, majd egy magyar 
néplap szerkesztője, később a Temes- 
vári Hirlap, azután a Brassói Lapok 
munkatársa, jelenleg a Keleti Ujság 
szerkesztőségében dolgozik. Megje- 
lent könyvei: Bort, búzát, békessé- 
get (versek), — Jancsi és Juliska 
(elbeszélések). 

FISCHER IMRE nagyváradi se- 
bészorvos. Szül. 1878-ban. Az egye- 
temet Budapesten végzi. Budapesten, 
Bernben, Berlinben, Münchenben, 
Laussaneban és Bécsben gyarapitja 
tudományos ismereteit. 1906 óta ön- 
álló sebészorvos és a nagyváradi Zsi- 
dó Kórház főorvosa. Az Orvosszövet- 
ség és az Orvosegyesület tagja. Tu- 
dományos könyveket és cikkeket irt. 

FISGHER JÓZSEF dr., kolozsvári 
ügyvéd. Szül. 1887-ben. Munkatársa 
volt a Jogtudományi Közlönynek. 
Éveken át szerkesztette Kolozsvárt 
az impérium változás előtt az Esti 
Lap cimű lapot. 1919 óta a nemzeti 
alapon szervezkedő zsidóság egyik 
vezetője. A Zsidó Nemzeti Szövetség 
elnöke. E minőségben egyfelől a cio- 
nista célok, másfelől a zsidóság bel- 
politikai megszervezése érdekében 
dolgozik. Két cikluson keresztül kép- 
viselte pártját a parlamentben. 

FISCHER TIVADAR dr. Szül. 
1881-ben. Jogi tanulmányai végezté- 
vel előbb Gyulafehérvárt, később Ko- 
lozsvárt ügyvédkedett. A világhábo- 
rú után élére áll az erdélyi zsidó 
nemzeti mozgalomnak s kezdeménye- 
zi a Zsidó Nemzeti Szövetség felálli- 
tását, amelynek 1923-ig az elnöke. 
Betegsége miatt e tisztségéről le- 
mondott, amikor is diszelnöknek vá- 
lasztották. Az 1931-ben megalakult 
Országos Zsidó Párt elnöke — a 
pártok beszüntetéséig. Két izben ka- 
marai képviselő. Politikai, közgazda- 
sági és jogi cikkeit az Uj Kelet hoz- 
za. 

FLEISCHER BÉLA dr. ügyvéd. 
Szül. 1883-ban. Jogi tanulmányait a 
budapesti tudományegyetemen foly- 
tatta és itt szerezte meg az ügyvédi 
diplomát. Öt éven át a nagyváradi 
Kereskedelmi Csarnok főtitkára, 
majd a Magyar Általános Hitelbank 
jogtanácsosa és ügyésze, 1926-ban 
alapitotta az Unio Klubot, amelynek 
ma is főtitkára. A Biharmegyei és 
Nagyváradi Bridgeszövetség vezető- 
je. A Bridge Szövetség két könyvét 
adta ki. 

FLEISCHER GYÖRGY dr. bank- 
igazgató. Szül. 1896-ben. A kereske- 
delmi akadémiát Lipcsében végzi, a 
jogot Budapesten, Kolozsvárt pedig 
doktorált. A kereskedelmi pályára 
lép. Előbb a Magyar Általános Hitel- 
bank nagyváradi fiókjának, tisztvi- 
selője, majd a Biharmegyei Takarék- 
pénztár igazgatósági tagja és jogta- 
nácsosa. Később a Nagyváradi Taka- 
rékpénztár igazgató helyettese. 1927 
óta az Industria Bank vezérigazga- 
tója. Közgazdasági témákról cikke- 
ket irt a lapokba. A lipcsei Zenekon- 
zervatóriumban tanult hegedülni. 
Zenei és müvészeti témákkal is szere- 
pelt a nyilvánosság előtt. 

FLEISCHER MIKLÓS festőmű- 
vész. Szül. 1894-ben. Münchenben ta- 
nul, majd pedig Berlinben. Első ki- 
állitása is Németországban volt. Dol- 
gozott a szolnoki művésztelepen. 
1924 óta Nagyváradon él. Kiállitott 
a budapesti Nemzeti Szalonban, — 
Nagyváradon többször volt kiállitá- 
sa. Számos képe került külföldi köz- 
és magántulajdonba. 

FLORIÁN TIBOR. Szül: 1908-ban. 
Verseskönyvei: Felhők fölött, felhők 
alatt (1935); — Vázlatok (1936). — 
Leforditotta O. Sireagu román költő 
egy verseskötetét. A Keleti Ujság 
szépirodalmi munkatársa. 

FODOR JÓZSEF a kolozsvári Me- 
zőgazdasági Bank és Takarékpénz- 
tár Rt. vezérigazgatója. Szül. 1883- 
ban. Kereskedelmi akadémiát Kolozs- 
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várt végzett. Több pénzintézetnél 
működött, 1921 éta a kolozsvári Me- 
zőgazdasági Bank és Takarékpénztár 
Rt. vezérigazgatója. Társadalmi in- 
tézmények vezetésében vesz részt. 

FODOR PÁL mérnök. Az Erdélyi 
Gazdasági Egylet alkerületi felügye- 
lője. A Hitel munkatársa, társada- 
lomkutató. Az erdélyi fiatal közéleti 
nemzedék tagja. 

FOGARASI GÉZA dr., köziró. 
Évekig a Keleti Ujság munkatársa és 
cikkirója. Jelenleg a bukaresti ma- 
gyar kereskedelmi kirendeltség tiszt- 
viselője. Az erdélyi fiatal közéleti 
nemzedék tagja. A romániai Magyar 
Népközösség bukaresti irodájának 
gazdasági előadója. 

FORGÁCS MIKLÓS, a Prima Ar- 
deleana Biztositó Intézet aligazgató- 
ja. Született 1884. Középiskolái el- 
végzése után a biztositási pályára 
lép. Nemzetközi viszonylatban nyil- 
vántartott és számos kiállitás során 
dijakat nyert müvészi amatőrfényké- 
pész. 

FÓRIS LAJOS dr., hirlapiró. Szül. 
1886-ban. 1912-ben ügyvédi diplo- 
mát szerzett. A háboru után Erdély- 
be került, ujságiró lett. Hosszú éve- 
ken át a kolozsvári Ellenzék közgaz- 
dasági munkatársa. 1927-ben gyakor- 
lati gazdasági lexikont adott ki. Le- 
forditotta s kiadta E. Horrabin „Köz- 
gazdasági Földrajz” cimű munkáját. 

FÖLDES IMRE grafikus, plakát- 
rajzoló. Szül. 1881-ben. Tanulmá- 
nyait Budapesten, Berlinben és Olasz- 
országban végezte. 1921 óta Nagy- 
váradon él, mint a Nagyváradi Grafi- 
kai Műintézet plakát és cimlapterve- 
zője. Rövid ideig vezette a temesvá- 
ri Helikon nyomdai műintézetet. 

FRANYÓ ZOLTÁN, műforditó és 
publicista. Szül. 1887-ben. 1907-1910 
aktiv katonatiszt. 1910-től ujságiró. 
Dolgozott a budapesti Az Est, A Hét 
és Nyugat cimű lapokban. Háború 
után Bécsben a Die Stunde munka- 
társa. Erdélybe visszatérve Esti 

Lloyd cimmel napilapot szerkesztett 
Temesvárt. Később Aradon „Genius” 
cimmel havi folyóiratot indit. Egy 
saisonban volt a Temesvári Szinház 
igazgatója is. A világirodalom majd 
minden nyelvéből fordit, elsősorban 
költőket. Műforditásai közel 25 kö- 
tetben jelentek meg. A román-ma- 
gyar kulturális közeledés egyik elő- 
harcosa. 

FREUND LEÓ, zongoraművész és 
zenepedagógus. Szül. 1892-ben. Mű- 
vészeti tanulmányait a bécsi zene- 
akadémián végezte. 1918 óta Temes- 
várt él. Erdélyi napilapokba és folyó- 
iratokba zenekritikai és esztétikai 
cikkeket ir. Erdélytjáró külföldi szó- 
listák állandó kisérője. Önálló hang- 
versenyei voltak külföldön. 

FRIED ÁBRAHÁM dr. ügyvéd. 
Két évtizeden át különböző talmudi 
iskolákban hallgatta az ókori héber 
irodalmat és a talmudi tanulmányo- 
kat, majd a budapesti Ferenc József 
rabbiképzőn tanul 5 évig. Végül meg- 
szerezte Budapesten az ügyvédi dip- 
lomát. 1918-ig vezető szerepet ját- 
szott a Magyarországi cionista moz- 
galomban. A főhatalomvál tozás óta a 
romániai zsidó közéletben tevékeny- 
kedik. Jelenleg a Máramarosi Zsidó 
Nemzeti Szövetség elnöke. Az erdélyi 
Zsidó Nemzeti Szövetség és a volt 
Zsidó Párt elnöki tanácsának tagja. 
Különböző zsidó nemzeti irányzatú 
irodalmi és kulturális társaság mun- 
katársa. 

FRIEDMANN ANDOR dr. orvos, 
zeneszerző. Szül. 1898-ban. Egyete- 
met Budapesten és Kolozsvárt vég- 
zett. Egy ideig a bécsi Poliklinika 
orvosa volt, jelenleg Temesvárt foly- 
tat fül-, orr-, gége- és szájsebészeti 
gyakorlatot. Zenei téren, mint zongo- 
rista sok neves külföldi művész hang- 
versenykisérője. Moderni zeneirány- 
zattal foglalkozik: a bukaresti rá- 
dióban is szerepelt. A héber zene ut- 
törője.
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FRIEDMANN MÁRTON, okleve- 
les gyógyszerész, gyárigazgató. Szül. 
1901-ben. Középiskolai tanulmányait 
az aradi katholikus főgimnáziumban, 
gyógyszerészeti tanulmányait pedig 
a prágai és jénai egyetemen végezte. 
A Dr. Wander üzemek romániai te- 
lepének megalapitója. A Meritul Co- 
mercial I. osztályu kereszt tulajdo- 
nosa. 

FRINT LAJOS, evangélikus szuper- 
intendens. Szül. 1850-ben. Tanulmá- 
nyait Budapesten, Selmecbányán, Po- 
zsonyban és a hallei egyetemen végez- 
te. Több helyen, mint adminisztrátor 
működött. 1881 óta Aradon ág. hit- 
vallásu evangélikus lelkész, majd es- 
peres. 1929 óta szuperintendens. — 
Mint a romániai zsinat-presbiteri 
evangélikus egyház szuperintendensé- 
nek hatásköre Románia valamennyi 
magyar evangélikusára kiterjed. — 
Konfirmációs kátét adott ki. Hittu- 
dományi cikkei, tanulmányai folyó- 
iratokban és külön füzetekben jelen- 
tek meg. A volt Magyar Párt és szá- 
mos társadalmi egyesület és kultur- 
intézmény vezetőségi tagja. 

FUCHS BENJÁMIN nagyváradi 
főrabbi. Szül. 1877-ben. Iskoláit Po- 
zsonyban és Nagyváradon végzi. — 
1901-ben Brassóban, 1904-ben Nagy- 
jókán, 1908-ban Bazinon, 1909 Nagy- 
bányán rabbi, 1918 óta nagyváradi 
orth. izr. főrabbi és a rabbi képző is- 
kola vezetője. Társadalmi és vallási 
tárgyu cikkeket ir a nagyváradi la- 
pokba. Számos hitközségi intézmény, 
egyesület és templom létesitése fűző- 
dik nevéhez. 

FÜLÖPP BÉLA dr., a temesvári 
Erdélyi Hitelbank cégjegyzője. Szül. 
1893-ban. Az érettségi megszerzése 
után Berlinben a kereskedelmi főis- 
kola tanitványa, hol 1913-ban végez, 
majd Budapesten a jogi fakultást 
hallgatja és 1914-ben abszolvál. 1922- 
ben belép az Erdélyi Hitelbankhoz, 
1923-ban cégjegyző, 1925-től fiók- 
osztályvezető, 1932 óta a ,Temesvári 

Erdélyi Hitelbankot vezeti. Tagja a 
Lloyd és más társadalmi egyesüle- 
teknek. Közgazdasági és pénzügyi 
kérdésekkel foglalkozik. 

FÜZI BERTALAN dr., ujságiró. 
Jogi tanulmányai elvégzése után uj- 
ságirói pályára lép, több erdélyi lap 
munkatársa, majd a Brassói Lapok 
szerkesztője lesz. Jelenleg az Orszá- 
gos Nyugdijpénztár nyugdijasa. 
Nagyváradon él. 

 
G 

 
GAAL ALAJOS gyergyószentmik- 

lósi orvos. Szül. 1889-ben. Orvostu- 
dományi tanulmányait Kolozsvárt 
végezte. A világháboru után Alfalu- 
ban körorvos, 1924 óta Gyergyószent- 
miklóson magánorvos. A volt Orszá- 
gos Magyar Párt központi intézőbi- 
zottságának tagja s volt gyergyói 
járási tagozatának elnöke, több izben 
választott városi tanácsos. Több al- 
kalommal képviselőnek jelölték. Hét 
éven át a „Székely Szó” cimű hetilap 
felelős szerkesztője. Köz és szépiró. 
Irásai a Keleti Ujság, Független Uj- 
ság és a Pásztortűz hasábjain jelen- 
tek meg. „Székely guzsalyos” cimű 
szindarabját a kolozsvári Magyar 
Szinház mutatta be. 1910 és 1914 kö- 
zött több országos és nemzetközi 
bajnokságot nyert. 

GAÁL GÁBOR művelődésszocioló- 
gus. Szül. 1893-ban. Gimnáziumi ta- 
nári diplomáját a budapesti egyete- 
men szerezte. A világháboru után 
különböző németországi filmvállalá- 
toknál dramaturg. 1926 óta Erdély- 
ben él. 1928 óta a Korunkat szerkesz- 
ti. Bölcseleti, társadalomtörténeti 
cikkei és irodalmi birálatai eleinte a 
Keleti Ujság, Uj Kelet, Pásztortüz 
és más erdélyi lapok hasábjain jelen- 
tek meg. Később kizárólag a Korunk- 
ba dolgozott. Számos regényt, elbe- 
szélést, valamint társadalomtudomá- 
nyi értekezést forditott lapok, folyó- 
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iratok és könyvkiadók számára. 
GAÁL PÉTER bankigazgató. Szül. 

1869-ben. A bank pályán Debrecen- 
ben, Kecskeméten, majd pedig Zila- 
hon működött 1929 óta a Biharme- 
gyei Takarékpénztár éa Gazdásági 
Bank érmihályfalvai fiókjának igaz- 
gatója. Az Erdélyi Bankszindikátus 
igazgatósági tagja. Számos szakdol- 
gozatot irt. 

GABOS JENŐ dr. ügyvéd. Szül. 
1883-ban. Jogot a budapesti egyete- 
men végzett ügyvédi vizsgát 1909- 
ben tett Marosvásárhelyt, azóta Ara- 
don folytat gyakorlatot. A Keleti 
Ujságban, az Erdélyi Hirlapban és az 
Aradi Közlönyben társadalmi kérdé- 
sekkel és közgazdasági problémák- 
kal foglalkozó cikkei jelennek meg. 
Az aradi Ipartestület és az Aradi 
Iparosok Hitelszövetkezetének ügyé- 
sze. 

GAGYI LÁSZLÓ, tanitó, iró. Szül. 
1909-ben. 1932 óta a marosvásárhe- 
lyi ref. kollégium elemi iskolájánál 
müködik, mint igazgató-tanitó. Irá- 
sait napilapok és folyóiratok hozzák. 
Megjelent novelláskötete: Szomoru- 
ságok énekei (1929) — Bánataratók 
(ifjusági regény 1934). — A kivá- 
lasztottak (regény 1938.) 

GALLAS NÁNDOR, szobrász. 
Szül. 1893-ban. Tanult a budapesti 
Iparművészeti Főiskolán, melynek a 
háboru kitöréséig tanársegéde is volt. 
Hét évi hadifogságából 2 évet a 
moszkvai képzőművészeti iskolán töl- 
tött. 1923-ban Németországban vég- 
zett akadémiai tanulmányokat. Az 
1928. évi bukaresti kiállitáson „Gro- 
teszk táncosnőjé”-vel 15.000 lejes 
dijat nyert. Ismertebb művei: Az 
élet. Zsákhordók. Kubisztikus figura. 
— Temesvárt él. 

GALLOV JÓZSEF teológiai tanár, 
a kegyes tanitórend tagja. Szül. 
1899-ben. Középiskolát Kecskeméten, 
teológiát a budapesti tudományegye- 
temen végzett. 1922-ben szentelték 
fel. 1928 óta a romániai Kegyes Ta- 

nitórend kolozsvári Hittudományi és- 
Tanárképző intézetének tanára és 
egyben lelki igazgatója. Társadalmi 
cikkei különböző napilapokban jelen- 
tek meg. 

GAMENTZY JENŐ dr. marosvá- 
sárhelyi ügyvéd; Szül. 1890-ben. — 
1913-ban jogi doktor. 1923-ban ügy- 
védi vizsgát tett. Eleinte Kolozsvárt, 
majd Marosvásárhelyen ügyvédje- 
lölt, 1927-ben önálló ügyvédi irodát 
nyit, azóta gyakorló ügyvéd. A Ma- 
rosvásárhelyi Kőolajfinomitó Gyár 
ügyésze. A Magyar Kaszinó és több 
kulturális egyesület működésében 
vesz részt. 

GARA ÁKOS, iró. Szül. 1877-ben. 
Eleinte nagyváradi napilapok mun- 
katársa, később Budapestre kerül és 
az ottani napi és heti lapokban dol- 
gozik. Versek, irodalmi és szinházi 
cikkek irása mellett intenziven mű- 
veli a gyermekirodalmat. Az impé- 
riumváltozás után a kolozsvári sajtó 
munkása, hetilapot szerkeszt és a 
Keleti Ujság, cikkirója. 

GARA ERNŐ, ujságiró. Szül. 1894- 
ben. Az ujságirást 1912-ben a Nagy- 
váradnál kezdte. A háboru után hosz- 
szú évekig a Keleti Ujság, majd az 
Ellenzék munkatársa. Évekig adta ki 
a „Riport” cimű időszaki lapot. 

GARA ÖDÖN orvos. Szül. 1898- 
ban. Orvosi tanulmányokat a buda- 
pesti és kolozsvári egyetemeken foly- 
tatott. Szaktudását Párizsban a Vi- 
dal-féle belgyógyászati klinikán tö- 
kéletesitette. Később Budapestre 
ment és a Korányi klinikán dolgo- 
zott. Főtitkára a nagyváradi Orvos-, 
Gyógyszerész- és Természettudomá- 
nyi Egyesületnek. 

GÁBEL SÁNDOR. Szül. 1887-ben. 
Sokáig a kereskedelmi pályáin műkö- 
dik, majd Marosvásárhelyt az Adria 
Biztositó Társaság fiókintézetét ve- 
zeti, 1933 óta a nagyváradi Orth. Izr. 
Hitközség főjegyzője. Az Uj Kelet 
állandó munkatársa. Az Országos 
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Orth. Hitfelekezet választmányi és 
elnöki tanácsának tagja. 

GÁL ERNŐ, publicista, társada- 
lomkutató. Szül. 1916-ban. Társada- 
lomtudományi vonatkozású cikkei és 
tanulmányai a nagyváradi Napló és 
a Friss Ujság hasábjain jelennek 
meg. 

GÁL FERENC, festőművész. Kö- 
zépiskoláit Kolozsvárt végezte. Már 
diákkorában mutatkoztak művészi 
hajlamai. Ösztöndijakkal külföldi ta- 
nulmányokat folytatott, járt Rómá- 
ban, Párizsban, ahol a „Szalon”-ban 
ért el sikert. 

GÁL KELEMEN, pedagógiai iró. 
Szül. 1869-ben. 1893 óta a kolozsvári 
unitárius kollégium tanára, 1900— 
1925 igazgató. 1911-18. a Keresztény 
Magvető szerkesztője. Esztétikai, fi- 
lozófiai értekezései az Erdélyi Mu- 
zeum, Athenaeum, Egyetemes Philo- 
lógiai Közlöny, Magyar Pedagógia, 
stb. folyóiratokban jelentek meg. Ön- 
álló művei: Brassai, mint filozófus 
(1899) — Ujabb irányok a pedagó- 
giában (1911) — A jó tanár (1916) 
— Brassai küzdelmei a magyartalan- 
ságok ellen. (1927). — Hatalmas 
művekben megirta Ferencz József 
unitárius püspök életrajzát, valamint 
az unitárius egyház kolozsvári isko- 
lájának történetét. Jelenleg nyug- 
dijban él Kolozsvárt. 

GÁL SAMU ujságiró. Szül. 1885- 
ben. 25 év óta szerkeszti a Nagyká- 
roly és Vidéke cimű lapot és egyben 
a Szamos és Keleti Ujság nagykáro- 
lyi munkatársa. Több társadalmi és 
kulturális intézmény, Valamint a volt 
Magyar Párt tagozati vezető- 
ségi tagja. 

GÁBOR DEZSŐ dr., a Temesvári 
Filmcentrala tulajdonosa. Szül. 1890. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte. Utána kereskedelmi pályára 
megy. 1912 óta filmmel foglalkozik. 
Közben a temesvári mozgóképszin- 
házak igazgatója volt. Tagja a Lloyd 

Klubnak, a Kereskedők Egyesületé- 
nek választmányi tagja. Számos más 
szociális egyesületben részben aktiv, 
részben pártoló tag. A filmmel kap- 
csolatban számos cikket irt napila- 
pokba. 

GÁBOR ISTVÁN köziró, ujságiró. 
Szül. 1908-ban. A szegedi és párizsi 
egyetemi évek után 1928-ban a 
Nagyváradi Napló és brüsszeli „Jour- 
nal des Etiranger” munkatársa. 1932 
óta a Brassói Lapok és a Népujság, 
munkatársa. 1933-ban Erich Kästner 
verseit rendezi sajtó alá, 1936-ban 
„Fekete macska szálloda” cimen re- 
génye jelenik meg, 1937-ben Esteban 
Roberto álnéven tanulmányt ad ki 
„Égő Spanyolország” cimmel. A Szig- 
ligeti Társaság tagja; 

GÁRDOS SÁNDOR, ujságiró. — 
Szül. 1893-ban. Ujságirói pályáját a 
budapesti Magyar Hirlapnál kezdte. 
1912 óta budapesti, kassai, ungvári, 
szatmári, aradi és temesvári lapok 
munkatársa, mint riporter, köziró, 
novellista és szerkesztő. 1936 óta a 
Brassói lápok munkatársa. Önálló 
kötetei: Tentamen (Versek 1913) — 
Makulatura (novellák 1924). 

GÁSPÁR GYULA dr. ügyvéd. — 
Szül. 1873-ban. Ügyvédi diplomájá- 
nak megszerzése után Szilágysom- 
lyón lett ügyvéd. A főhatalomválto- 
zás után Nagyváradra helyezte át 
irodáját. A Biharmegyei Ügyvédi- 
kör társelnöke, a Nemzetközi Jogi- 
szemle munkatársa. Igen széles szak- 
irodalmi működést fejt ki. 

GERGELY JÁNOS dr. ügyvéd. — 
Szül. 1892-ben. Jogi tanulmányait 
Budapesten végezte, ugyanott tett 
ügyvédi vizsgát. 1921 óta ügyvéd 
Szatmárt. A megszűnt Szatmári Nép- 
szava volt szerkesztője. A romániai 
volt Szociáldemokrata párt szatmári 
tagozati alelnöke és ügyésze. 

GERLITZY ISTVÁN báró, nagy- 
vállalkozó. Szül. 1895-ben. Jogi tanul- 
mányai végeztével önálló vállalkozá- 
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sokba kezd. Az IRIS krepp-papirgyár 
és a Viktoria-kert egyik résztulajdo- 
nosa. Több gyámnál és vállalatnál bir 
érdekeltséggel. A NSE teniszszak- 
osztályának elnöke, a Szigligeti Tár- 
saság tagja. 

GISZKALAY JÁNOS, iró. Szül. 
1886-ban. Erdély uj éveiben mint 
cionista propagandista tűnik fel elő- 
adásaival és verseivel. Évekig a ko- 
lozsvári Uj Kelet munkatársa. Ver- 
seskötetei: Pogány Hiob — Uj prófé- 
ciák — Gus Chalav látomása. — 
Prózái: Támár. — Jönni fog még egy 
Kipur napja. — Bat Séba. — Vitéz 
Benája. — Akiba csudálatos élete. 
— Atta Trol (Heine zsidó vonatko- 
zásu müveinek forditása). — A zsi- 
dó nemzet világtörténelmének alap- 
vonalai. — Összegyüjtött költemé- 
nyek. 

GLASNER AKIBA, kolozsvári ort. 
izr. kerületi főrabbi. Szül. 1865-ben. 
Atyja a neves Glasner Mózes volt. 
1922 óta tölti be kolozsvári állását. 
Ugyanott a nyilvános rabbi iskola 
igazgatója. Irt talmud értekezéseket 
és templomi hitszónoklatokat. Egy- 
házi-kulturális intézmények vezetője. 

GLÜCK ANDOR hirlapiró. Szül. 
1894-ben. 1918-1922 a Transilvánia 
tisztviselője, majd központi igazga- 
tója. 1922-24 a Banca Viticola petro- 
zsényi igazgatója. 1932-1936 a Sport 
Ujság tulajdonos főszerkesztőjle. A 
Tricolor C. S. diszelnöke az AMEFA. 
alelnöke. 

GOLDBERGER EDE, kolozsvári 
bőrgyógyász. Szül. 1887-ben. Egye- 
temet Kolozsvárt végzett. 1911-1914- 
ig a kolozsvári gyermek- és bőrgyó- 
gyászati klinikán müködött, mint ta- 
nársegéd. Háború alatt venerólógiai 
szakkórházak vezetője volt. 1919 óta 
bőrgyógyászati gyakorlatot folytat. 
Irt számos szakdolgozatot, különböző 
szaktudományi folyóiratokba. Önálló 
műve: Dynamische Patologhie und 
Pharmakologie d. Syphillis. (1928 
Wien és Leipzig). A kolozsvári 

„Paul Ehrlich” orvostudományi egye- 
sület elnöke. 

GOLDSCHMIEDT LIPÓT orvos. 
Szül, 1895-ben. Orvosklinikai gya- 
korlatot folytatott Berlinben. Több 
társadalmi egyesület tagja. Tüdő- 
gyulladás elleni szérumát a Richter- 
féle gyógyszerészeti gyár hozta for- 
galomba. Aradon müködik. 

GOTTLIEB LÁSZLÓ a nagybá- 
nyai Phönix Kénsavgyár vezető tiszt- 
viselője. Irodalmi és művészi érdek- 
lődése sok irányban megnyilatkozik. 
Lelkes ügyvivője minden ilyen irá- 
nyu komoly törekvésnek. A fényké- 
pezés terén ő maga is művészi sikere- 
ket ért el. Több külföldi kiállitáson 
dijakat nyert. 

GÖBL Zoltán dr., orvos, a szatmá- 
ri társadalmi és közéletnek egyik ve- 
zető tagja, számos karitativ irányu 
társadalmi akció vezére. Orvosi szak- 
munkássága ugy szakirodalmi, mint 
gyakorlati relációkban jelentős. 

GÖNCZY LAJOS dr., református 
teológiai tanár. Szül. 1889-ben. Előbb 
gyulafehérvári, majd dési lelkész. 
1926-tól nyilvános rendes tanár a 
kolozsvári református teológián. Mű- 
vei: Az érzelem problémája — Az 
összehasonlitó vallástörténeti mód- 
szer alkalmazásainak kérdése — Is- 
ten hatalmas keze alatt (beszédek) 
— A református egyház kultusza. 

GÖRÖG FERENC dr., a szászváro- 
si Kuun-kollégium volt igazgatója, 
majd az imperiumváltozás és az in- 
tézet megszűnése után a kolozsvári 
Minerva Rt. kötelékébe kerül. Uj 
munkahelyén különösen a népkönyv- 
tárak és iskolakönyvek kiadása kö- 
rül ténykedik. Műve: A Magyarok 
Története (1937). 

GRAFF FERENC marosvásárhe- 
lyi ideg- és elmegyógyász. Szül. 1888- 
ban. Aradon tanitóképzőt, Budapes- 
ten gyógypedagógiai tanárképzőt és 
egyetemet végez. Eleinte a szegedi és 
rákoskereszturi gyermeknevelői inté- 
zeteknél tanár, majd Budapesten az 
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ideges gyermekek alsó és középfokú 
iskolájában, utóbb a pozsonyi süket- 
néma intézetből tevékenykedik. 1928 
óta Marosvásárhelyen gyakorló orvos 
és a marosvásárhelyi állami gyógy- 
pedagógiai intézet vezetője. Francia 
szaklapokban jelennek meg tudomá- 
nyos cikkei. 

GRÉDA JÓZSEF, költő, műfordi- 
tó. Szül. 1911-ben. Versei és műfor- 
ditásai a Korunk, Brassói Lapok, stb. 
hasábjain jelentek meg. Önálló kö- 
tete: Erich Kästner: Merre (műfor- 
ditások). 

GRÓF LÁSZLÓ, szinművész. Vé- 
gezte a budapesti Szinművészeti Aka- 
démiát. Volt nagyváradi szinigazga- 
tó. Bukarestben évekig rendező és 
szinész. Jelenleg a kolozsvári Magyar 
Szinház helyettes igazgatója és fő- 
rendezője. Román nyelvből lefordi- 
totta V. Ioan Popa „Muskátlis ablak”, 
német nyelvből pedig Iara Benes és 
Karel Fritz Eitel „Jönnek a kato- 
nák” cimű szindarabját. 

GROIS LÁSZLÓ dr., a romániai 
Magyar Népközösség Központi iro- 
dájának vezetője, a kolozsvári Ellen- 
zék igazgató főszerkesztője. Szül. 
1890-ben. Tanulmányai végeztével, az 
impérium átvételéig a kolozsvári tör- 
vényszéknél müködött. 

GROSZ DEZSŐ, hirlapiró. Szül. 
1898-ban. Középiskolai érettségit 
Aradon tett, jogot Budapesten és Ko- 
lozsvárt hallgatott. A hirlapirói pá- 
lyán az Esti Lloyd és a Déli Hirlap 
munkatársa volt. Jelenleg a Temes- 
vári Ujságiró Klub igazgatója. 

GRUZDA JÁNOS ref. lelkész, fes- 
tőművész. Szül. 1885-ben. Képzőmű- 
vészeti főiskolát végzett. Leginkább 
téli tájképeket fest. Kiállitott Buda- 
pesten, Pécsett, Londonban, Milanó- 
ban, Kolozsvárt és Nagyenyeden. Zá- 
latnán él. 

GRÜNSTEIN BERNÁT dr. ügyvéd. 
Ügyvédi oklevelét Budapesten szerez- 
te. Ügyvédi irodát 1918-ban nyitott 
Nagyváradon. A Nagyváradi Atléti- 

kai Club fellendülése jórészt organi- 
zátori képességeinek tulajdonitható. 
Évekig a klub főtitkára, majd az 
egyesület elnöke. 

GULÁCSY IRÉN (P.), irónő. Szül. 
1894-ben. Irodalmi működését 1919- 
ben kezdte. 1939-ben a Corvin lánc- 
cal tüntették ki. Szindarabjai: Valu- 
ta, — Kincs, — Kobra, — Napáldo- 
zat. Regényei, illetve novellás köte- 
tei: Förgeteg, — Hamueső, — Feke- 
te vőlegények, — Pax vobis, — Kál- 
lói kapitány, — Ragyogó Kovács Ist- 
ván, — Átal a tisztán. 

GUNCSER NÁNDOR, festő és 
grafikus. Szül. 1886-ban. Képzőmű- 
vészeti tanulmányait Budapesten és 
Firenzében végezte. Művei: tájképek 
és rajzok, ez utóbbiak erős humorér- 
zékkel. Kiállitott a budapesti Nem- 
zeti Szalonban és Műcsarnokban. Er- 
délyben is rendezett kiállitásokat. 
Kiadványai: Apuka levelei a harctér- 
ről — Grand Cirkusz Gumcser. — 
Rengeteg lapban közölt szatirikus po- 
litikai lapillusztrációkat. Plakátter- 
vező. 

GUTTMANN BÉLA dr. szatmári 
gyógyszerész. Szül. 1888-ban. Buda- 
pesten 1912-ben végzi az egyetemet 
és ugyanott doktorál. 1919 óta önál- 
ló gyógyszerész Szatmárt. Jelenleg 
a Korona gyógyszertár tulajdonosa. 
Gyógyszerészeti szaklapokban cikkei 
jelennek meg a szakmájába vágó kér- 
désekről. 

GUTTMANN MIKLÓS, zongora- 
művész és zeneszerző. Szül. 1876-ban. 
Dalai és kisebb zongorakompoziciói 
nyomtatásban is megjelentek. A kü- 
lönböző erdélyi lapokba ir zenekriti- 
kákat, zeneesztétikai és történelmi 
tanulmányokat. 

GUZNER MIKLÓS dr., fogorvos; 
Szül. 1905-ben. Egyetemi tanulmá- 
nyait a budapesti és kolozsvári egye- 
temeken végezte. Szaktudományi dol- 
gozatai az Erdélyi Muzeumban jelen- 
tek meg. 
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GYALUI FARKAS dr., a kolozs- 
vári egyetemi könyvtár nyugalma- 
zott igazgatója, egyetemi magánta- 
nár. Szül. 1866-ban. Egyetemet Ko- 
lozsvárt és Budapesten, végzett. 1891- 
ben egyetemi könyvtártiszt. 1900- 
ban könyvtártudományi szakra habi- 
litálják, 18 éven át tart előadásokat 
az egyetemen. 1911-1926 a kolozsvá- 
ri egyetemi könyvtár és egyuttal az 
Erdélyi Muzeum könyvtár igazgató- 
ja. Irt több elbeszélés kötetet, re- 
gényt, szaktechnikai és történeti is- 
mertetést külföldi könyvtárakról. — 
Hosszú évtizedek óta budapesti és 
kolozsvári napilapok munkatársa. 
Rengeteg emlékcikket irt kortársai- 
ról. A Petőfi Társaság levelező tag- 
ja. 

GYALLAY DOMOKOS, iró. Szül. 
1880-ban. Az impériumváltozás után 
a Magyar Nép cimű hetilap főszer- 
kesztője. A Kisfaludy Társaság és a 
Petőfi Társaság tagja. Számtalan no- 
vellát és történelmi dolgozatot irt 
erdélyi és magyarországi lapokba, 
valamint folyóiratokba. Novellás kö- 
tetei cime: Ősi rögön; Föld népe; 
Hadrakelt emberek. Regényei: Vas- 
kenyéren, — A nagy tűz árnyéká- 
ban, — Genovéva, — Nyár Solymo- 
son. Több egyfelvonásosát előadta a 
budapesti rádió és a kolozsvári Ma- 
gyar Szinház. 

GYALLAY PAP DOMOKOS. Több 
verseskötete jelent meg. Az Intelli- 
gencia és a nép cimen könyve jelent 
meg az Erdélyi Fiatalok kiadásában. 

GYÁRFÁS ELEMÉR dr. Szül. 
1884-ben. Felsőbb tanulmányait Ko- 
lozsvárt, Budapesten s a Sorbonneon 
végezte. A háboru kitöréséig ügyvéd 
volt Dicsőszentmártonban és részt 
vett a megye politikai életében. 1917- 
1918 Kisküküllőmegye főispánja. — 
A forradalom idején a vármegyei 
nemzeti tanács elnöke. Az impérium 
változás után vezető szerepet visz a 
kisebbségi politikában. 1926 óta. a 
parlament működésének felfüggesz- 

téséig, mint szenátor képviseli Csik- 
megyét. Az erdélyi katholikus élet- 
ben, mint a Státus igazgató tanácsosa 
és az Erdélyi Katholikus Népszövet- 
ség elnöke vesz részt. Az Erdélyi 
Bankszindikátus elnöke. 1939 febru- 
ár elején Őfelsége a legfőbb nemzeti 
tanács tagjává nevezi ki. Irodalmi 
működése: egyházjogi, pénzügyi és 
történelmi művek. Az Erdélyi Irodal- 
mi Társaság tagja. Számos gazdasági 
érdekképviselet tisztese. 

GYÁRFÁS ENDRE, ujságiró. — 
Szül. 1905-ben. Hosszu évekig a Ke- 
leti Ujság munkatársa, jelenleg a 
Nagyváradi Friss Ujság szerkesztő- 
je. Publicisztikai tevékenységet fejt 
ki. Ir verseket. 

GYENGE JÁNOS dr. Szül. 1880- 
ban. Előbb felső kereskedelmi iskolát 
végzett, majd beiratkozott a kolozs- 
vári egyetemre és a református teo- 
lógiára. Több községben volt lelki- 
pásztor, nagyzerindi állását 1920-ban 
a nagyváradi Zsidó Liceum tanári ál- 
lásával cserélte fel, amelyben 1927-ig 
működött. Ez évben nagyváradi lel- 
kész lett. 1928-ban elszakadt egyház- 
kerületétől és hiveivel szabad egy- 
házzá szervezkedett, megalapitván a 
független presbiteriánus evangéliumi 
egyházat. Miniszteri rendelet a bap- 
tisták és adventisták jogait biztosi- 
totta az uj egyház részére. 

GYERGYAY ÁRPÁD, (kissolymo- 
si), orvos. Szül. 1881-ben. Szaktanul- 
mányait Kolozsvárt végezte. Tanult 
német, francia, angol és svájci egye- 
temeken. 1912-ben a fül-, orr és gé- 
gegyógyászat egyetemi magántaná- 
ra. 1913-ban a kolozsvári fül-, orr- és 
gége-klinika igazgatója és sebészeti 
adjunktus. 1916-1919 egyetemi nyil- 
vános rendkivüli tanár. A főhatalom 
változás óta magángyógyintézetében 
működik. Az olasz és a magyar fül-, 
orr- és gégeorvosok országos egye- 
sületének disztagja. A német, francia, 
román országos, a nemzetközi egye- 
sületnek, a Collegium Oto Rhino Ra- 
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lyngologicum a. s.-nek stb. rendes 
názium felügyelő gondnoka. Számos 
társadalmi egyesület tagja. Nagyszá- 
mu magyar, német, francia, angol és 
olasz nyelven megjelent dolgozatai 
főképpen az orrgarat és fülkürt élet- 
tanával, anatómiájával, uj vizsgáló 
eljárásával foglalkozik. Munkássá- 
gának nagyobb eredményei, hogy a 
fülkürt belsejébe be lehet látni, az 
orrgarat közvetlenül megtekinthető, 
tagja, a kolozsvári unitárius főgim- 
injekcióval elérzéstelenithető, és igy 
a fülkürt müködéséről, az orrgarat 
beidegzéséről tisztábbak az ismere- 
teink. 

GYŐRFFY LAJOS báró, földbirto- 
kos. Szül. 1901-ben. Keszthelyen gaz- 
dasági akadémiát végez és átveszi a 
családi birtok vezetését Az erdélyi 
és szilágymegyei Gazdasági Egyesület 
tagja, a volt Magyar Párt járási al- 
elnöke. 

GYŐRI ILLÉS ISTVÁN, hirlapiró. 
Szül. 1892-ben. 1913-19 Budapesten 
ujságiró. Ezidőtől Erdélyben előbb a 
„Gyilkos” cimű társadalmi, később 
a „Commerz” közgazdasági, majd az 
„Uj Transilvaniai” cimű hetilapok 
szerkesztője. Több könyve jelent meg. 

GYÖRGY IMRE épitészmérnök. 
Szül. 1902-ben. Egyetemet végez 
Brünnben 1925-ben. Brünnben prak- 
tizál majd Nagyváradra kerül és 
1926 óta önálló épitészmérnök. Meg- 
nyerte a Nagyváradi Kereskedelmi és 
Iparkamara kiállitásicsarnok pályá- 
zatát. Épitészeti témákról cikkeiket ir 
modern szaklapokba. 

GYÖRGY LAJOS, volt tanárképző 
intézeti igazgató, iró. Szül. 1890-ben. 
Több évig tanult Németországban 
és Franciaországiban. Az összehason- 
litó irodalom művelője. Több izben 
összeállitotta az erdélyi magyar iro- 
dalom bibliográfiáját és a romániai 
magyar időszaki sajtó esztendeit. Az 
erdélyi magyarság szellemi élete ci- 
mű könyve német és francia nyelven 
is megjelent. Szerkesztője volt egy 

ideig a Pásztortűz és az Erdélyi Iro- 
dalmi Szemle cimű lapoknak, jelen- 
leg az Erdélyi Iskola és az Erdélyi 
Muzeum szerkesztője. A Magyar Tu- 
dományos Akadémia és a Szent Ist- 
ván Akadémia tagja, az Erdélyi Mu- 
zeum Egyesület és az Erdélyi Ka- 
tholikus Akadémia főtitkára. 1928 
óta az erdélyi magyar egyházak meg- 
bizásából a kolozsvári magyar egye- 
temi hallgatók tanulmányi szeminá- 
riumának igazgatója. 

 
H 

 
HAÁZ FERENC REZSŐ tanitóké- 

pezdei tanár, festő. Szül. 1883-ban. 
Középiskolát Iglón, képzőművészeti 
főiskolát Budapesten végzett. 1906 
óta a székelyudvarhelyi református 
kollégiumban tanár. A volt Magyar 
Párt vármegyei tagozati titkára és a 
székelyudvarhelyi Turista és Téli- 
sport-egylet elnöke. A székely nép- 
művészet újraélesztésén dolgozik. 
Székely néprajzi gyüjteményt alapi- 
tott, melynek anyagát az 1927. évi 
berlini erdélyi népművészeti kiálli- 
tás keretében mutatta be. Munkatár- 
sa a Nemzeti Muzeum etnográfiai 
folyóiratának. 

HALMAY ÁRPÁD ujságiró. Szül. 
1900-ban. Műegyetemi tanulmányai 
közben Párisból, Berlinből és Prágá- 
ból tudósit erdélyi lapokat. 1924-ben 
visszatér Erdélybe és a Nagyváradi 
Napló, majd a Nagyváradi Friss Uj- 
ság munkatársa. Mint rajzoló ripor- 
ter ebben a zsánerben egyedüli Er- 
délyben. Az ujságirás mellett a sport 
minden ágát űzi. 

HAJÁK KAROLY, hegedűművész, 
zeneszerző. Szül. 1885-ben. Tanulmá- 
nyait a budapesti Zeneakadémián vé- 
gezte. Zenekonzervatóriumi tanár. 
Főbb müvei: Vonós négyes — Szim- 
fónia nagy zenekarra — Dalok. 

HAJDU FRIGYES dr. ügyvéd, pub- 
licista. Szül. 1874-ben, 1905-1910 a 
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facseti választókerület országos kép- 
viselője volt. Az erdélyi magyar pár- 
ti politikától hosszabb ideig távoltar- 
totta magát, az ujabb években ismét 
aktiv. Publicisztikai irásai főleg a 
Temesvári Hirlapban jelennek meg. 
Temesvárt működik. 

HAJÓS IMRE L. rajztanár, festő- 
művész. Szül. 1905-ben. A képzőmű- 
vészeti főiskolát Kolozsvárt végezte, 
ahol rajztanári diplomát nyert 
(1932). Ezóta az aradi róm. kath. fő- 
gimnáziumban rajztanár. Kiállitásai 
voltak Temesvárt, Bukarestben és 
Aradon. 

HAJÓS KÁROLY, festő. Szül. 
1887-ben. Rajztanári oklevelét a 
képzőművészeti főiskolán szerezte. 
Több izben rendezett kiállitást. Részt 
vett a bukaresti Salonul Oficial tár- 
latán is. 

HALÁSZ ERZSÉBET, ujságiró. 
Szül. 1914-ben. 1933 óta az Uj Kelet 
belső munkatársa. 

HALÁSZ GYULA apátkanonok. 
Szül. 1869-ben. Középiskolát Békés- 
csabán és Nagyváradon, teológiát a 
budapesti egyetemen tanult. 1891-ben 
szentelték fel. Nagyváradon előbb 
káplán, majd Szent József intézeti 
tanulmányi felügyelő és tanitóképzői 
tanár, illetve papnevelő intézeti lelki 
igazgató. Jelenleg váradvelencei plé- 
bános. A volt Magyar Párt városi al- 
elnöke és körzeti elnöke. 

HALÁSZ GYULA, publicista. — 
Szül. 1871-ben. Főreáliskolai, majd 
román állami liceumi tanár. 1888 óta 
az Egyetértés, Pesti Napló, Pesti 
Hirlap, Brassói Szemle, Brassói La- 
pok munkatársa. Ez utóbbinak belső 
dolgozótársa 1932-ig. Több könyve 
jelent meg. A brassói Turista Egye- 
sület elnöke. 

HALÁSZ JÓZSEF, ujságiró. Szül. 
1885-ben. 1922 óta Kolozsváron él, 
előbb az Ellenzék, majd a Munkás 
Ujság, jelenleg a Jó Estét munkatár- 
sa. A Romániai Kisebbségi Ujságiró 
Egyesület főpénztárosa és az elnöki 

tanács tagja. Verseket, novellákat, 
regényt, külpolitikai cikkeket ir. 

HALÁSZ SÁNDOR dr., köziró, uj- 
ságiró. Szül. 1892-ben. Egyetemi ta- 
nulmányait Budapesten és Berlinben 
végezte. Ujságirói pályáját budapes- 
ti lapoknál kezdte. Több, mint 10 évig 
a Szamos kötelékében dolgozik. 1932 
óta a Brassói Lapok főmunkatársa. 
Önálló művei: 101. Bábel (regény 
1933) — Abesszinia a világpolitika 
ütközőpontja (politikai tanulmány 
1935). 

HALLER ISTVÁN gróf. Szül. 
1896-ban. Középiskolát Budapesten, 
gazdasági akadémiát Magyaróvárt és 
Kassán végzett. Szülőfalujában, Ke- 
relőszentpál községben gazdálkodik. 
1932-ig az Erdélyi Róm. Kath. Egy- 
házmegye 15-ös bizottságának tagja, 
azóta igazgatótanács tag. Az Erdélyi 
Gazdasági Egylet és a Kisküküllő- 
vármegyei Gazdasági Egylet választ- 
mányi tagja, a Minerva Irodalmi Mű- 
intézet felügyelőbizottsági tagja. 

HALMÁGYI SAMU, iró és tanár. 
Szül. 1880-ban. Cikkei, vezércikkei és 
tanulmányai különféle szépirodalmi 
folyóiratokban és napilapokban je- 
lentek meg. Kiadott több versesköte- 
tet. Az udvarhelyi állami liceum ta- 
nára. 

HAMBURG JÓZSEF, szemészfő- 
orvos, született 1895. Középiskoláit 
Besztercén, egyetemi éveit Pesten, 
Kolozsvárt és Bécsben végezte. A bé- 
csi szemklinika tb. asszisztense volt. 
Jelenleg a kolozsvári Zsidókórház fő- 
orvosa. Tagja a Nemzetközi Szemé- 
szeti Társaságnak. A szemidegsorva- 
dás eredeti gyógymódjáról uttörő 
tanulmányai vannak, számos előadást 
tartott belföldön és külföldön. A 
Hamburg-féle eljárás néven ismerik 
az orvostudományban originális és 
kitünő gyógyhatásu kezelési módsze- 
rét. Számos publicisztikai dolgozata 
jelent meg napilapokban és folyóira- 
tokban. 
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HARCSÁN GÉZA dr., ügyvéd, a 
szatmári ügyvédi kar egyik legjelen- 
tősebb tagja. Élénk részt vesz a tár- 
sadalmi mozgalmakban és általában 
a helyi közéletben. Szakcikkei külön- 
böző lapokban jelennek meg. 

HARGITAY BERTALAN, az Er- 
délyi Bank vezérigazgatója. Szül. 
1881-ben. Kereskedelmi akadémiai 
tanulmányai elvégzése után a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank köteléké- 
be lép, amelynek különböző osztályai- 
ban teljesit szolgálatot. 1916-ban a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
nagyváradi, 1917-ben az aradi fiókjá- 
nak igazgatójává nevezik ki. 1926 óta 
a kolozsvári Erdélyi Bank vezérigaz- 
gatója. A kolozsvári értéktőzsde al- 
elnöke, a Rotari Klub tagja. Tiszte- 
letbeli görög konzul. Kitüntetései a 
Román Koronarend parancsnoki ke- 
resztje, a kereskedelmi és ipari ér- 
demrend első osztálya. Közgazdasági 
jellegű cikkeket irt a bel- és külföldi 
lapokba. 

HAVAS JÓZSEF orvos, fül-, orr- 
és gégespeciálista. Szül. 1899-ben. 
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárt 
végezte. Dolgozott a bécsi és buda- 
pesti klinikákon, jelenleg a kolozs- 
vári Park Szanatórium fül-, orr- és 
gégeosztályának vezetői orvosa. Né- 
met és magyar szaklapokban jelen- 
nek meg tudományos cikkei. A Paul 
Ehrlich orvosegyesület választmányi 
tagja, több tudományos előadást 
tartott. 

HAVAS MIKLÓS dr., a szatmári 
filharmóniai társaság igazgatója. — 
Szül. 1878-ban. Irt több hegedű- és 
zongoradarabot és vigjátékot. A Saj- 
tó (Szamos) zenei cikkirója. 

HÁTSZEGI ERNŐ, hirlapiró. Szül. 
1904-ben. Párizsban ujságiró akadé- 
miát és kereskedelmi tanfolyamot 
végzett. Carasso Emil francia iróval 
együtt Ady verseiből többet francia 
nyelvre forditott. Önálló verskötete 
jelent meg. Az Uj Kelet belső mun- 
katársa, illetve bukaresti tudósitója. 

HEGEDÜS IMRE gyógyszerész. 
Szül. 1894-ben. A budapesti gyógy- 
szerészeti fakultáson 1922-ben végez. 
Előbb édesapja nagyváradi gyógy- 
szertárában praktizál, majd 1927-ben 
átveszi a gyógyszertár vezetését. 
Sportférfiú. Hazai és nemzetköri ver- 
senyeken számos dijat és diszokleve- 
let nyert. Három izben volt országos 
bajnok. 

HEGEDÜS NÁNDOR a Szabadság 
főszerkesztője, volt kamarai képvise- 
lő. Szül. 1884-ben. Bölcsészeti tanul- 
mányokat a budapesti egyetemen 
folytatott. Érdeklődési hajlama azon- 
ban az ujságirás terére vitte. A Nagy- 
váradi Napló szerkesztőségében kezd- 
te. 1913-ban a Szabadság felelős 
szerkesztője, jelenleg a Szabadság és 
a Napló tulajdonosa. A volt Magyar 
Párt megalakulásakor alelnökévé vá- 
lasztotta. Három izben volt magyar- 
párti programmal kamarai képviselő. 
Közben értékes publicisztikai mun- 
kásságot fejtett ki lapja és a „Ma- 
gyar Kisebbség” hasábjain. „Meg- 
jegyzések” c. rovatában, névtelenül 
irt cikkei igen sokszor keltettek köz- 
feltünést. A közelmult magyar poli- 
tika életének, de a háborúelőtti ro- 
mán mozgalmaknak, valamint a ro- 
mán történelemnek és irodalomnak is 
igen alapos ismerője. 

HEGYI ENDRE, ujságiró, költő. 
Szül. 1916-ban. Évekig a Keleti Uj- 
ság kötelékében dolgozott, jelenleg 
bölcsészettanhallgató. Állandó mun- 
katársa az Erdélyi Helikonnak és 
Pásztortűznek. Megjelent verskötete: 
Napóra (1938). 

HEGYI LILI (dr. Vértes Oszkár- 
né). Szül. 1887-ben. Mint operaénekes- 
nő működött Szeged, Temesvár, Pécs 
szinházaiban. 1924-től — Milánóban 
végzett tanulmányai után — nagyobb 
szinpadokon is szerepelt. 

HELLER MIKLÓS ujságiró. Szül. 
1910-ben. A nagyváradi Esti Lap bel- 
ső munkatársa. Sportvilág, Sport Hir- 
lap cimen saját sportlapot is adott 
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ki. Az ujságirás mellett a kereske- 
delmi életben is része van, amennyi- 
ben a George Staniol sorejegyárú iro- 
da nagyváradi fiókjának főnöke. 

HELLER LÁSZLÓ dr., a Temes- 
vári Bank és Kereskedelmi Bank Rt. 
vezérigazgatója. Szül 1889-ben. Ke- 
reskedelmi főiskoláit Lipcsében ab- 
szolvált, jogi doktorátusát 1913-ban 
szerezte. Tanulmányai végeztével 
bank pályára lép s a budapesti Angol 
Magyar Bank titkárságában kap be- 
osztást, majd 1930-ban a Temesvári 
Bank és Kereskedelmi Rt. vezetésé- 
vel bizzák meg. A pénzüggyel kap- 
csolatos témákról a Pester Lloydban 
jelentek meg cikkei. 

HELLER JÓZSEF nőorvos. Szül. 
1894-ben. Orvosi tanulmányait Ko- 
lozsvárt és Heidelbergben végezte. A 
Paul Ehrlich orvostudományi egye- 
sület főtitkára (1930-37), a kolozs- 
vári Nőgyógyászati Társaság titká- 
ra, a Nemzetközi Nőgyógyászati Tár- 
saság, az EME, a Kisebbségi Orvosok 
Jóléti Szövetségének vezető tagja. 
Számtalan orvostudományi értekezése 
jelent meg külföldi szaklapokban. 
Számos felvilágositó szakmai elő- 
adást tartott nők részére. 

HERCZEG MÁRTON iparművész, 
templomfestő. Szül. 1878-ban. Ipar- 
művészeti főiskolát Budapesten és 
Münchenben járt. Hosszu ideig élt 
nyugateurópai nagy városokban. Je- 
lenleg Marosvásárhelyen működik. A 
marosvásárhelyi Kulturpalota ipar- 
művészeti munkálatait ő vezette és 
részben tervezte. Erdély számos tem- 
plomának falát az ő freskói boritják. 
A marosvásárhelyi Magyar Iparos- 
egyesület elnöke, az Épitőiparos Szö- 
vetség alelnöke. Napilapokban és 
szaklapokban művészeti és társadal- 
mi cikkei jelennek meg. 

HERCZEG TIBOR, gyárigazgató, 
a Herczeg vegyészeti gyár tulajdono- 
sa. Tanulmányai befejezése után, át- 
veszi édesapja gyárüzemének vezeté- 
sét és országos relációkban jelentős 

rangra emeli. Szakcikkei révén az el- 
méleti közgazdaság terén is ismert a 
neve. 

HERSKOVITS IZIDOR, röntgen 
szakorvos. Orvosi tanulmányait Ko- 
lozsvárt és Bécsben végezte. 1928 óta 
a kolozsvári Zsidó Kórház és a Che- 
rité szanatórium röntgen osztályá- 
nak vezető orvosa. Ugyanezen idő óta 
szerkeszti az Orvosi Szemlét. Egy 
magyar és egy román nyelvű röntgen 
tankönyvön kivül számos tudomá- 
nyos közlemény szerzője. Számos elő- 
adást és röntgen tanfolyamot tartott. 

HEVES VILMOS mérnök. Szül. 
1878-ban. Műegyetemet Budapesten 
végzett. Mint vezetőmérnök több vas- 
utépitésnél vesz részt. 1904 óta vál- 
lalkozó mérnök Kolozsvárt, ő épitet- 
te Erdély területén az első nagyobb 
vasbetonhidakat. A Renner Testvé- 
rek bőrgyárának tervezési és épitési 
munkálatai s legutóbb a kolozsvári 
Kereskedelmi és Iparkamara épitése 
fűződnek nevéhez. A kolozsvári Zsi- 
dó Kórház egyik megalapitója. 

HEVESI PIROSKA (özv. Pfeifer 
Alfrédné). Zeneakadémiát végzett 
Budapesten és Berlinben. Koncerte- 
ket adott Berlinben, Budapesten, Ko- 
lozsvárt. Zenepedagógus. 

HEYMAN BÉLA nagyváradi épi- 
tészmérnök és mozitulajdonos. Szül. 
1895-ben. A budapesti műegyetem 
elvégzése után Komor és Jakab bu- 
dapesti épitészeknél praktizál, majd 
Franciaországban és Olaszországban 
gyarapitja szakismereteit. 1925-ben 
megnyitott a Heyman-mozit, amely- 
nek jelenleg is tulajdonosa. Számos 
kulturális és gazdasági egyesület ve- 
zető tagja. Budapesti műszaki lapok- 
ban számos cikket irt. Sportférfiú. 
1914-ben a budapesti kardvivóverse- 
nyen első dijat nyert. Mint épitész- 
mérnök a nagyváradi Strandfürdő pá- 
lyázatánál első dijjal jutalmazták. 

HEXNER BÉLA, vegyészmérnök. 
Szül. 1885-ben. Műegyetemi tanulmá- 
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nyait Charlottenburgban és Breslau- 
ban végezte. Asszisztens korában az 
eterikus olajok szintézisét illető vizs- 
gálatokat végzett. Az impérium vál- 
tozás óta több ipariüzem alakitásá- 
ban vett részt, majd vegyész- és ko- 
hómérnöki irodát nyitott. Számos ve- 
gyészeti és kohászati, nemzetgazda- 
sági cikket irt magyar, román, és né- 
met szaklapokba. A Keleti Ujság 
munkatársa. A volt Magyar Párt Ko- 
lozsvár tagozati alelnöke. Több kül- 
földi mérnökegyesület rendes tagja. 

HINLÉDER FELS ÁKOS, nyugal- 
mazott vármegyei tiszti főügyész, 
ügyvéd. Szül. 1879-ben. A volt Ma- 
gyar Párt udvarhelymegyei tagozatá- 
nak elnöke. A róm. kath. Státus ti- 
zenötös bizottságának tagja és a ka- 
tholikus Népszövetség egyik székely- 
földi vezetője. A Keleti Ujság és a 
Magyar Lapok cikkirója. Tompa 
Lászlóval együtt szerkeszti a Székely 
Közéletet. 

HOBÁN JENŐ ujságiró, költő. — 
Szül. 1912-ben. 1958 óta az Ellenzék 
munkatársa. Versei és egyéb irásai 
az Ellenzékben jelentek meg. Verskö- 
tetének cime: Megsiratnak, de meg- 
bocsátnak. 

HOFFER GÉZA, a romániai volt 
szociáldemokrata párt vezetőségének 
tagja. Évekig a pártlap szerkesztője. 
Jelenleg a bukaresti Előre szerkesz- 
tője. 

HOLLÓ ENDRE dr. Szül. 1895- 
ben. Jogot a kolozsvári és a debrece- 
ni egyetemeken tanult. Utóbbi he- 
lyen abszolvált és jogi doktorátust 
szerzett. 1917 óta a kereskedelmi pá- 
lyán müködik és a kolozsvári Neu- 
mann cég tulajdonosa. Zenetanulmá- 
nyait a kolozsvári magyar zenekon- 
zarvatóriumban végezte. Zenekritikai 
irásai főképpen a Keleti Ujságban 
jelennek meg. A kolozsvári Lakatos- 
vonósnégyes tagja. 

HOROSZ BÉLA, ujságiró. Szül. 
1909-ben. Ujságirói pályáját az El- 

lenzéknél kezdte, azutáni a Keleti Uj- 
ság munkatársa, ötször nyerte el Ro- 
mánia műkorcsolyázó bajnokságát. 
Több szines irása és novellája jelent 
meg a Pásztortűzben. Összeállitotta 
és szerkesztette a világ első sport-bé- 
lyeg albumát. 

HORVÁTH ÁRPÁD bankigazgató. 
Szül. 1873-ban. Kereskedelmi akadé- 
miai tanulmánya után bankhivatal- 
noki pályára lép. 1916-ban a Nagyvá- 
radi Takarékpénztár vezérigazgatója. 
Több nagyvállalatnál bir érdekeltség- 
gel. A nagyváradi Katholikus Le- 
gényegylet diszelnöke. A nagyváradi 
közgazdasági és társadalmi élet egyik 
vezető egyénisége. Pénzügyi cikkeket 
ir. Pápai és más kitüntetések tulaj- 
donosa. 

HORVÁTH IMRE, ujságiró, költő. 
Szül. 1906-ban. 1927 óta ujságiró a 
Nagyváradi Esti Lap, Szatmári Uj- 
ság, Szamos és az Erdélyi La- 
pok szerkesztőségében. Versei az 
Erdélyi Helikon, Pásztortűz és 
az Uj idők hasábjain jelentek meg. 
önálűó kötetei: Tiz tűz (antológia) — 
örvény felett (versek 1934) — Hang- 
talan beszéd (versek 1986). 

HROMADKA ARNOLD, mérnök, 
a „Calorifer” tüzhelyberendező válla- 
lat társtulajdonosa. Szül. 1879. Egye- 
temi tanulmányait Budapesten és 
Charlottenburgban végezte. 1902— 
1937 a Steg (ma Resica) keretében 
műhelyfőnök, aligazgató, majd üzem- 
igazgató. A bukaresti róm. kath. egy- 
háztanács elnökgondnoka. 

HUNYA BENEDEK dr. ügyvéd. 
Szül. 1896-ban. Jogi tanulmányait 
Nagyváradon és Debrecenben végez- 
te, ahol doktorrá avatták. Ügyvédi 
vizsgát Nagyváradon tett, 1924 óta 
itt folytat ügyvédi működést. Elnöke 
volt a nagyváradi Katholikus Le- 
gényegyletnek, titkára a Katholikus 
Körnek és elnöke a Kolping sport- 
egyesületnek. 

HUNYADI SÁNDOR szinpadi szer- 
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ző. Szül. 1893. Hosszú évekig az El- 
lenzék belső munkatársa. Közben no- 
vellákat és szindarabokat ir. Szinda- 
rabjai: Juliusi éjszaka, — Fekete- 
száru cseresznye, — Erdélyi kastély, 
— Ritz 1919, — Bakaruhában, — 
Pusztai szél, — Aranyifju, — Lova- 
gias ügy, — Három sárkány, — Ha- 
vasi levegő. Megjelent könyvei: Fe- 
keteszáru cseresznye, — Diadalmas 
katona, .— Családi album, — Ötpen- 
gős lány, — Vöröslámpás ház, — Té- 
li sport, — Nemes fém, — Tigriscsi- 
kos kutya. 

HUSZÁR ANDRÁS, mérnök. Szül. 
1899-ben. Műhelyberendezési és gyár- 
felszerelési speciálista. A bukaresti 
Koós Ferenc Kör és az Ifju Kereszté- 
nyek Egyesületének tagja. Szij szá- 
mitási monogramja német és angol- 
nyelveken jelent meg. 

HUSZÁR EMIL, ujságiró. Szül. 
1909-ben, Erdélyi, budapesti, cseh- 
szlovákiai magyar, bukaresti román 
s párisi lapok munkatársa. Hosszabb 
riportsorozatai jelentek meg román, 
magyar, német és francia nyelven. 
„Kőkereszt” cimen regényt irt. 

HUSZÁR PÁLNÉ báró özv. (Szül. 
gróf Nemes Polixéna). Szül. 1882- 
ben. 1926-ban megalapitotta a ro- 
mániai Magyar Nőegyesületek Köz- 
ponti titkárságát, amelynek azóta 
egyik vezetője. A sepsii református 
egyházmegye nőszövetségének elnö- 
ke, a kolozsvári Anya és Gyermek- 
védő Szövetség helyettes elnöke. Szá- 
mos jótékonysági intézmény vezető- 
ségében foglal helyet. 

HUZELLA ÖDÖN hirlapiró. Szül. 
1891-ben. 1917-1920-ban a Nagyvá- 
radi Friss Ujságot szerkeszti. 1932 
óta a Magyar Lapok szerkesztője. 
Több verseskötete jelent meg. Egy 
szindarabját Kolozsvárt mutatták be. 
Versei magyarországi vezető lapok- 
ban és folyóiratokban jelennek meg. 
Számos esztétikai és művészeti dol- 
gozatot irt. 

I 
 
ILOSVAY LAJOS szatmári kano- 

nok plébános. Szül. 1861-ben. Theo- 
lógiai tanulmányait Szatmárt végez- 
te. Felszentelése után Nagybányán, 
Máramarosszigeten müködött. 1896- 
ben izsómonostori cimzetes apát, 
majd főesperes, őrkanonok. 1923 óta 
szatmári székesegyházi lelkész. A 
hitéletre vonatkozó elmélkedéseit és 
beszédeit több kötetben adta ki. Szer- 
kesztette a „Sziget és Vidéke” és a 
„Katholikus Élet” cimű lapokat. A 
szatmári Caritas elnöke, a volt Má- 
gyar Párt szatmármegyel tagozati el- 
nöke. Több vallásos és kulturális 
egyesület élén áll. 

ILLÉS GYULA dr. tanár. Az er- 
délyi református egyházkerület tan- 
ügyi előadója. Szül. 1891-ben. Érett- 
ségit a szentesi főgimnáziumban tett. 
Bölcsészeti tanulmányait Budapesten 
és Párizsban végezte. 1913-1920 ta- 
nár a magyenyedi és kolozsvári kol- 
légiumokban. 1920 óta az Erdélyi Re- 
formátus Egyházkerület iskolaügyi 
osztályának vezetője, mint tanügyi 
előadó, iskolaügyi és pedagógiai cik- 
kei a Református Szemlében, a Pász- 
tortüzben és a napi sajtóban jelennek 
meg. Szent Elek legendájáról na- 
gyobb irodalmi munkája jelent meg. 
A Károli Gáspár Irodalmi Társaság 
választmányi tagja. 

IMECS BÉLA iró, hirlapiró. Szül. 
ban. A világháboruban rokkan- 
tá lett. „Havasaiji csokros rózsa” ci- 
mű novellás kötete a székely nép szo- 
ciális viszonyaiból fest balladaszerü 
képeket. Számos hirlapi cikke és ver- 
se jelent meg. 

IMETS IZRA KÁROLY dr. ferenc- 
rendi rendtartomány főnök. Szül. 
1884-ben Pappá szentelték 1907-ben. 
1915-ben jogtudományi doktorrá 
avatták a kolozsvári tudomány 
egyetemen. Tanulmányokat és verse- 
ket irt budapesti és vidéki lapokba. 
1919-ben megalapitotta Marosvásár- 
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helyt a „Székelyföld” cimű napila- 
pot, melynek egyik szerkesztője és 
vezércikkirója volt. 1936 őszéig a 
kolozsvári Szentferencrendiek válasz- 
tott provinciálisa, azóta marosvásár- 
helyi házfőnök. 

IMETS LAJOS (tusnádi). Szül. 
1902-ben. 1925 óta a Temesvári 
Gyapjuipar Rt. üzemvezetője és tex- 
tilmintázója. A bánsági volt Magyar 
Párt intézőbizottságának tagja, a Te- 
mesvár Gyárvárosi tagozat főpénz- 
tárosa, a Temesvár II. kerületi Zene 
és Dalegylet pénztárosa, római kath. 
egyháztanácsi póttag. 

IMRE LAJOS dr., teológiai tanár, 
pedagógiai iró. Szül. 1888-ban. Theo- 
lógiai tanulmányait Kolozsvárt és 
Heidelbergben végezte. 1914-1921 
lelkész Kolozsvárt. 1921 óta tanár 
a kolozsvári teológián. Irodalmilag és 
gyakorlatilag a református ifjuság 
nevelésével foglalkozik. Szerkeszti az 
„Ut” és „Ifju Erdély” c. lapokat. 
Művei: A gyermek vallása — A falu 
kulturája — Vezérfonal az ifjuság 
gondozásához — A falu művelődése 
— A magyar református lelkipász- 
tor eszménye — A vezető könyve. — 

IMRE ANDOR orvos. Szül. 1900- 
ban. Egyetemi tanulmányait Buda- 
pesten kezdte, majd Kolozsvárt foly- 
tatja és Németországban fejezte be. 
Párizsban az állami urológiai klini- 
kán dolgozott. Nagyváradi rendelő- 
jét 1928-ban nyitotta. Ismert sport- 
férfiú. Négy éven keresztül volt Ro- 
mánia gátfutóbajnoka és rekordere. 
A Crisana atlétikai szakosztályának, 
majd a váradi Atlétikai Szövetség 
elnöke. Szabad óráiban rajzol és fest 
Párizsban és Bukarestben állitott ki. 

IMRE SÁNDOR rendező. Szül. 
1891-ben. Jogi tanulmányokat folyta- 
tott. Egyetemi évei alatt különböző 
napilapoknak és folyóiratoknak dol- 
gozik. A világháboru után szinház- 
rendezéssel és dramaturgiával foglal- 
kozott. Megalapitotta az Uj Szinhá- 
zat, amely kizárólag a modern szin- 

padirodalmat mutatta be. Hosszú 
évekig a kolozsvári Magyar Szinház 
dramaturg-rendezője. Darabokat for- 
ditott, tanulmányokat és könyveket 
irt. Jelenleg a filmszakmában dolgo- 
zik. Megirta Janovics Jenő életrajzát 
és a kolozsvári Magyar Szinház tör- 
ténetét. 

INGZE ERNŐ hirlapiró. Szül. 
1887-ben. Előbb az Az Est nagyvá- 
radi tudósitója, majd riportlapot ala- 
pit, később a Filmriport cimü lapot, 
amelynek ma is szerkesztő tulajdo- 
nosa. 

INCZE VILMOS szül. 1896, jogi 
tanulmányai után ujságiró lesz. Szi- 
nes riportjai különböző erdélyi la- 
pokban jelennek meg. Megjelent 
könyve: „Holnap már máskép lesz” 
cimmel, novelláskötet. Jelenleg a 
filmszakmában dolgozik. 

INCZÉDY JOCKSMANN ÖDÖN 
dr., a romániai Magyar Népközösség 
közmüvelődési szakosztályában a Da- 
los Szövetség ügyeit intézi. Szül. 1878- 
ban. 1917-1918 Alsófehérvármegye 
alispánja. 1926 óta a volt Országos 
Magyar Párt ügyvezető alelnöke. Az 
Országos Diáksegélyző Akció vezető- 
je, a római katholikus Status igaz- 
gató tanácsosa, a Romániai Dalosszö- 
vetség s a kolozsvári Magyar Zene- 
konzervatórium elnöké. 

INDIG ALFRÉD, hegedűmüvész. 
Első zenei kiképzését Ruzicskánétól 
szerzi meg és mint nagyon tehetséges 
tanitvány a pesti Zeneakadémiára ke- 
rül, ahol kitünő sikerrel végez. So- 
káig él Berlinben, Párizsban, Hollan- 
diában s mindenütt művészi sikere- 
ket arat. Az Indig-kvartett állandó 
műsorszáma a nyugati fővárosok 
hangversenyprogramjainak. 

INDIG OTTÓ, szinműiró. Középis- 
koláit Kolozsváron végezte, majd 
ugyancsak Kolozsváron ujságirósko- 
dik. Első szindarabját, a „Torockói 
menyasszonyt” 40 éves korában irja. 
A darabnak átütő sikere volt Európa 
több szinpadán és Amerikában is ját- 
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szák. Következő darabjai: „Tűz a 
Monostoron”, „Ember a hid alatt”. 
Ujabban a film körül tevékenykedik, 
Párizsban él. 

ISSEKUTZ GÉZA az Aradcsanádi 
Gazdasági Takarékpénztár Rt. vezér- 
igazgatója. Szül. 1893-ban. A keres- 
kedelmi akadémiát Bécsben 1913-ban 
végezte el. Tanulmányai befejezése 
után a bank szakmába lép és Pécs- 
ben a Magyar Bank és Kereskedelmi 
Rt. tisztviselője. A világháború után 
az Aradmegyei Takarékpénztár igaz- 
gatója. 1929-ben meghivják az Arad- 
csanádi Gazdasági Takarékpénztár- 
hoz, ahol jelenleg vezérigazgató. Az 
aradi Lloyd, a Kereskedelmi és Ipar- 
kamara és a Kölcsey Egyesület rész- 
ben aktiv, részben pártoló tagja. 

ISSEKUTZ ISTVÁN dr. ügyvéd. 
Szül. 1896-ban. Egyetemi tanulmá- 
nyait Budapesten, ügyvédi oklevelét 
Kolozsvárt szerezte. Az aradi André- 
nyi Károly és Fiai Rt. igazgatósági 
tagja. Az Aradi Textilgyár ügyésze, 
az Erdő és Mezőgazdasági Rt. igaz- 
gatósági tagja. 

IVÁNYI FERENC, hirlapiró. Szül. 
1888-ban. 1913 óta hirlapiró, főleg 
nagyváradi lapok kötelékében. No- 
vellái jelentek meg napi és heti la- 
pokban. 

IZSÁK FERENC dr., szemorvos 
Nagyváradon. Szül. 1898-ban. Orvosi 
tanulmányait Budapesten kezdi, majd 
Kolozsváron fejezi be. Berlinben foly- 
tat orvostudományi gyakorlatot. Je- 
lenleg Nagyváradon működik, ahol az 
Orvosegylet és több kulturális, em- 
berbaráti egylet tagja. 
 

J 
 
JACOBI KÁLMÁN, a temesvári 

Turul Cipőgyár igazgatója, volt főis- 
pán. Szül. 1881-ben. 1909-ben a ko- 
lozsvári, 1913-ban a temesvári Mun- 
kásbiztositó igazgatója. 1918-19-ben 
Temestorontálmegye főispánja. A fő- 

hatalomváltozás után a Temesvári 
Turul Cipőgyárhoz kerül, amelynek 
1926 óta igazgatója. A csecsemő és 
anyavédelem körül szerzett érdeme- 
ket. 

JAKAB GÉZA, hirlapiró. Szül. 
1904-ben. Budapesten elvégezte a köz- 
gazdasági egyetem 3 évét. Előbb az 
Ujság, később a Keleti Ujság mun- 
katársa. Jelenleg évek óta az Aradi 
Közlöny szerkesztője. Versei erdélyi 
és budapesti lapokban jelentek meg. 
Kötetei: Erdélyi utakon (1924) és 
Álmodik a gyopár (1927). A, Petőfi 
társaság egyik lirai verspályázatán 
dijat nyert. 

JAKABFFY ELEMÉR, a „Magyar 
Kisebbség” szerkesztője. Szül. 1881- 
ben. Tanulmányai végeztével 10 évig 
gyakorló ügyvéd, 1910-1918 ország- 
gyülési képviselő. Számos törvényja- 
vaslat előadója és a delegáció tagja. 
Az erdélyi kisebbségi közéletben 
mintegy pár exellence a „kisebbségi” 
folyóirat szerkesztője lép fel 1922- 
ben a Magyar Kisebbség megalapitá- 
sával. 1924-ben neve alatt jelenik 
meg „Erdély statisztikája”. Több al- 
kalommal szerepel a genfi kisebbsé- 
gi kongresszusokon. A Magyar Tudo- 
mányos Akadémia levelező tagja. 

JAKOBI JÓZSEF orvos. Szül. 
1882-ben. Az egyetem elvégzése után 
kórvegytani tanársegéd volt, majd 
Jancsó Miklós belklinikáján tanárse- 
géd. A kolozsvári Zsidókórház főor- 
vosa. Szakdolgozatai a belgyógyá- 
szat és az orvosi kémia köréből je- 
lentek meg. 

JANCSÓ BÉLA, társadalomkuta- 
tó, orvos. Szül. 1903-ban. Orvosta- 
nulmányait a budapesti, szegedi és 
kolozsvári egyetemeken végezte. A fo- 
gászatra specializált. 1936-tól a ko- 
lozsvári Református főgimnázium is- 
kola orvosa. Egyik alapitója az Er- 
délyi Fiatalok cimű folyóiratnak. A 
kolozsvári Székely Társaság főtitká- 
ra. 1923-ban esztétikai tanulmányai- 
val szerepeit a Tizenegyek antológiá- 
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jában. Több orvosi értekezést irt. Az 
ifjuság problémáiról szóló cikkei fő- 
leg az Erdélyi Fiatalokban, esszéi ro- 
mániai napilapokban, és folyóiratok- 
ban és a budapesti Nyugatban, je- 
lentek meg. 

JANCSÓ ELEMÉR dr. tanár, iro- 
dalomtörténész. Szül. 1905-ben. Egye- 
temi tanulmányait Budapesten és 
Kolozsvárt végezte. Több évi párizsi 
tartózkodás után 1928 óta a kolozs- 
vári Református kollégium tanára. 
Az Erdélyi Muzeum Egyesület és az 
Irodalomtörténeti Társaság tagja. 
Irodalomtörténeti dolgozatai a buda- 
pesti Magyar Szemle, Láthatár, Nyu- 
gat, Irodalomtörténeti Közlemények- 
ben, Erdélyben pedig a Helikon, Pász- 
tortűz, Erdélyi Muzeum, stb. kötetei- 
ben jelentek meg. Több könyvet irt. 

JANOVICS JENŐ dr. szinházigaz- 
gató. Szül. 1872-ben. Sziniakadémiát 
végzett Budapesten. Szinészi állo- 
máshelyei: Miskolc, Marosvásárhely, 
Szolnok, Dés, Zilah, majd Temesvár 
és Buda. 1896-ban szerződik Kolozs- 
várra. Ittműködése alatt szerzi meg 
a filozófiai doktorátust az egyete- 
men. 1902-1905 szegedi, 1905-ben a 
kolozsvári Nemzeti Szinház igazga- 
tója. 1919-től 1932-ig a kolozsvári 
Magyar Szinházat vezeti. A román- 
magyar kulturközeledést romám szin- 
művek előadásával szolgálta, társu- 
latát Bukarestben is bemutatta. Szá- 
mos cikke jelent meg a szinház vé- 
delmében, valamint konferancai. — 
Főbb müvei: Csiky Gergely élete és 
művei (2 kötet) — A magyar dráma 
irányai. 

JÁMBOR ERZSÉBET, szinműiró. 
Több szindarabot irt. Kontinental R. 
T. cimmel darabját mutatták be a 
kolozsvári Magyar Szinházban. 

JÁMBOR FERENC, ujságiró. — 
Szül. 1899-ben. Előbb Budapesten, 
majd Kolozsvárt orvostanhallgató. 
1920-ban a „Küzdelem” cimű napilap 
munkatársa. 1922 óta az Uj Kelet 
munkatársa, 1929 óta felelős szer- 

kesztője. „Zsidó ut” cimen egy ideig 
társadalomtudományi folyóiratot 
szerkesztett. Több cionista ideoló- 
giáju kiadvány szerzője, számos zsi- 
dó és cionista szervezet vezető tagja. 

JÁNDI DÁVID, festő. Szül. 1803- 
ban. Thorma és Réthy tanitványa. 
Számos kiállitást rendezett Budapes- 
ten és az erdélyi nagyobb városok- 
ban. 

JÁNOS GÁSPÁR dr. ügyvéd. Szül. 
1888-ban. Középiskolát Székelyud- 
varhelyen, teológiát Gyulafehérvárt 
végzett. Jogot a kolozsvári egyete- 
men hallgatott, ahol egységes ügyvé- 
di és birói vizsgát tett. Római kath. 
lelkész Kézdiszentkereszten és Zete- 
lakán, plébános Mócson. A világhá- 
borúban tábori lelkész. Az egyház 
engedélyével világi pályára tért. — 
1922 óta Kolozsvárt ügyvédi gyakor- 
latot folytat. 1930—31 Kolozsvár 
város alpolgármestere. A volt Ma- 
gyar Párt ügyésze, egyik megalapi- 
tója a Székelyek Kolozsvári Társa- 
ságának, amelynek szintén ügyésze. 
Jogi és közérdekű cikkei a napi saj- 
tóban jelentek meg. 

JÁNOSSY BÉLA (P.) Statusa tit- 
kár, szerkesztő. Szül. 1883-ban. Ta- 
nult a kolozsvári egyetemen, hol ál- 
lamtudományi doktorátust szerzett. 
Volt városi tisztviselő. Később a Sta- 
tus titkára lett. 1907-1910 az Ellen- 
zék munkatársa. A Hirnök felelős 
szerkesztője. Több kötet verse és 
prózája jelent meg. Szindarabját a 
kolozsvári Magyar Szinház mutatta 
be. Az Erdélyi Irodalmi Társaság 
tagja. 

JÁROSI ANDOR evangélikus lel- 
kész, teológiai m. tanár. Szül. 1897- 
ben. Teológiai tanulmányait Eperje- 
sen, Kolozsvárt és Marburgban vé- 
gezte. A Pásztortűz szerkesztőbizott- 
ságának tagja. Az Erdélyi Irodalmi 
Társaság és az Erdélyi Muzeum 
Egyesület vezetőségi tagja. A ro- 
mániai magyar ág. ev. teológu- 
sok tanulmányi felügyelője. Ta- 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



Jávor Béla 988 Jordáky Lajos (id.) 

nulmányokat, cikkeket ir az Ut, Ke- 
resztényigazság, Pásztortűz, Helikon 
c. folyóiratok és napilapok számára. 
Magántanári értekezése: A németor- 
szági liturgikus reformmozgalmak. 

JÁVOR BÉLA, hirlapiró. A Keleti 
Ujság majd a Magyar Lapok (Erdé- 
lyi Lapok) munkatársa, illetve tudó- 
sitója. Önállóan megjelent elbeszélés 
kötetei: Három leány — Krizantén 
— Jancsi és Juliska, stb. 

JEDDY LAJOS (medeseri). Az el- 
ső Erdélyi Általános Biztositó Rt. 
bukaresti fiókigazgatóság főkönyve- 
lője. Szül. 1903-ban. A bukaresti 
Székely Társaság alelnöke, a Brassói 
Irodalmi Társaság tagja, az Erdélyi 
Turista cimű folyóirat munkatársa. 

JEDDY SÁNDOR (medeseri) ipar- 
művész. Szül. 1890-ben. Iparművé- 
szeti iskolát végzett Budapesten, Kós 
Károly és György Dénes tanitványa, 
két évig Párizsban volt tanulmány- 
uton. 1930-tól a Székely és Réti cég 
tervező irodájának vezetője. Tervei 
után kivitelezték a királyi palota 
több nagyszabásu brendezési tár- 
gyát. Készitette a bukaresti Telefon 
Társaság disztermét és több főváro- 
si és vidéki közintézmény belső be- 
rendezését. 

JELEN GYULA dr. Ügyvédi okle- 
velet szerzett és a háborúig gyakor- 
latot folytatott. Impériumváltozás 
óta földbirtokán működik s az általa 
alapitott iparvállalatok vezetésével 
foglalkozik. Az erdélyi róm. kath. 
Status igazgató tanácsosa, a kolozs- 
vári egyházközség, főgondnoka. Elnö- 
ke a kolozsvári Nemzeti Kaszinónak 
és a kolozsvári Katholikus Népszö- 
vetségnek. A romániai Magyar Nép- 
közösség közmüvelődési szakosztá- 
lya keretében a magyar szinészet 
ügyeit vezeti. 

JELLINEK JÓZSEF. Szül. 1869- 
ben. Előbb Jellinek és Schlézinger 
cég alatt fakereskedést folytat, majd 
megalapitja az Aradi Fűrészgyár 
Rt.-t, melynek vezérigazgatója volt. 

Később a Hazai Fatermelő Rt. Buda- 
pest, majd a Patria Fatermelő Rt. 
igazgató alelnöke. 1930 óta az Arad- 
megyei Takarékpénztár elnökigazga- 
tója. Az aradi Lloyd Társulat elnö- 
ke, az aradi Ipar és Kereskedelmi 
kamara tanácsának tagja. A román 
kereskedelmi érdemrendi tulajdonosa. 

JENEI JÁNOS, szinművész. 1924- 
ben lépett a szini pályára. Állomás- 
helyei: Szatmár, Arad, Kassa, Mis- 
kolc. 1935 óta a kolozsvári Magyar 
Szinház tagja. Több operettjét és 
vigjátékát mutatták be Kassán és 
Kolozsvárt. „Szülők tanuljatok” el- 
men regénye jelent meg. 

JENEI JÓZSEF, ujságiró. Szül. 
1899. Egyetemi tanulmányai után 
Bécsben festőművészeti diplomát 
szerez. Cikkei, riportjai különböző la- 
pokban jelennek meg. 1933 óta az El- 
lenzék munkatársa. 

JENEI LÁSZLÓ (megyaszai) biz- 
tositó társasági igazgató. Szül. 1902- 
ben. A Temestorontálmegyei Mező- 
gazdasági Kamara volt titkára. Je- 
lenleg a Berlini Victoria Biztositó 
Társaság bánsági kerületi aligazga- 
tóságának vezető igazgatója. Közgaz- 
dasági iró. 

JÉKELY ZOLTÁN, költő és re- 
igényiró. (Áprily Lajos fia). Szül. 
1912-ben. Verseskönyve: Éjszakák 
(1936). — Regénye: Kincskeresők 
(1937). A Helikon és a Nyugat mun- 
katársa. 

JODÁL GÁBOR dr. székelyudvar- 
helyi ügyvéd. Szül. 1882-ben. A volt 
Országos Magyar Párt intézőbizott- 
ságának tagja, a ref. kollégium gond- 
noka, a ref. egyház főgondnoka, az 
udvarhelyi ref. férfiszövetség elnö- 
ke, egyházkerületi világi képviselő, 
egyházmegyei tanácsbiró. 

JORDÁKY LAJOS (id.) Szül. 
1886-ban. A Grafikai Munkások Szö- 
vetségének alelnöke, a volt Romá- 
niai Népszava szerkesztője, a volt 
Szociáldemokrata Párt vezetőségének 
tagja. 
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JORDÁKY LAJOS (ifj.) Szül. 
1913-ban. A volt Szociáldemokrata 
párt cluji magyar tagozatának elnöke. 
A kolozsvári Magántisztviselők Szak- 
szervezetének alelnöke. Tanulmányai 
és cikkei a Korunk, Független Ujság 
és az Előre cimű folyóiratokban je- 
lentek meg. Terjedelmes Könyvet irt 
a mai Spanyolországról (1939). 

JÓSIKA JÁNOS báró. A legfőbb 
nemzeti tanács tagja, a romániai Ma- 
gyar Népközösség közmüvelődési 
szakosztályának vezetője. Szül. 1888- 
ban. Középiskoláit a kalskburgi je- 
zsuitáknál, egyetemet Angliában, 
gazdasági akadémiát Kolozsvárt vég- 
zett. Élénk részt vesz a magyar po- 
litikai mozgalmakban. A volt Orszá- 
gos Magyar Párt intézőbizottságá- 
nak tagja. Több izben kamarai kép- 
viselő. A Keleti Ujság Rt. elnöke. 

JUHÁSZ ISTVÁN ref. teológiai 
szénior, az Ifju Erdély szerkesztője, 
a Hitel munkatársa, társadalomkuta- 
tó. Az erdélyi fiatal közéleti nemze- 
dék tagja. 

 
 

K 
 
KABDEBÓ ERNA. Szül. 1886-ban. 

A Marosvásárhelyi Liceul Unirea 
nyelvtanárnője. Irt novellákat és né- 
hány egyfelvonásost, melyeket több 
erdélyi szinpadon mutattak be. 

KABOS ÁRMIN. Szül. 1866-ban. 
Kereskedelmi iskolát végzett. Erdé- 
lyi közéleti szereplése a bánsági volt 
Magyar Pártban és közgazdasági ér- 
dekképviseletekben folyt le. A Keres- 
kedők Egyesületének volt elnöke, az 
Arany János Irodalmi Társulat ren- 
des tagja. Kisebbségi és közgazdasá- 
gi problémákról számos cikket irt a 
Keleti Ujság, Temesvári Hirlap s a 
Temesvárer Zeitung hasábjain. Ösz- 
szegyüjtött cikkei „Levelek a fiam- 
hoz” cimű könyvében jelentek meg. 

KABOS BÉLA, dr., ügyvéd. Szül. 
1873-ban. Egyetemi tanulmányait 
Nagyváradon, majd Kolozsváron vég- 
zi. Élénk részt vesz a közügyekben. 
Elnöke volt a nagyváradi Szinpártoló 
Egyesületnek, vezető tagja a volt 
Magyar Pártnak. Közgazdasági téren 
több nagyvállalat igazgatóságában 
működik. A zsidó kulturális ügyek- 
ben előljáró szerepet visz. 

KACZIÁN KÁLMÁN dr. ügyvéd. 
Szül. 1883-ban. Jogot a nagyváradi 
jogakadémián végzett. 1912-ben Bu- 
dapesten ügyvédi vizsgát tett. 1928- 
ig Nagyváradon gyakorló ügyvéd, 
azóta a nemesebb gyümölcsfajták 
meghonositásával és intenziv szőlő- 
termeléssel foglalkozik. Ebből a kör- 
ből számos előadást tartott és szá- 
mos cikke jelent meg a nagyváradi 
lapokban. A volt Magyar Párt inté- 
zőbizottsági tagja, a Katholikus Kör 
ügyésze. 

KACSÓ SÁNDOR, köziró. Szül, 
1901-ben. Egyetemi tanulmányait 
Kolozsvárt végezte. Ujságiró tett 
1923-ban (Keleti Ujság); később az 
Ujság (Kolozsvár), majd 1927-től a 
Brassói Lapok munkatársa. 1937 ja- 
nuár 1-től a Brassói Lapok főszer- 
kesztője. Az AGISZ Szövetkezet igaz- 
gatósági tagja, a Romániai Népki- 
sebbségi Ujságiró Szervezet orszá- 
gos alelnöke, a Kemény Zsigmond 
Társaság tagja. Megjelent egy novel- 
lás kötete: „Utoljára még megka- 
paszkodunk” és egy regénye: „Vak 
vágányon” cimen. 

KAHÁNA BERNÁT, lapkiadó. — 
Szül. 1872-ben. 1920-tól 1934-ig társ- 
tulajdonosa, 1934-től egyedüli tulaj- 
donosa a Brassói Lapok kiadóválla- 
latnak. 1932-ben alapitotta a Népuj- 
ságot. Könyvkiadványai közül ki- 
emelkedőbb: Panait Istrati: Kira Ki- 
ralina. Kiadott erdélyi irók tollából 
23 kötet kisebb regényt 15-25.000 
példányban, amiket lapja olvasói 
ajándékképpen kaptak. 
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KAHÁNA ERNŐ orvos. Szül. 1890- 
ben. Diplomája elnyerése után a 
Lechner klinikán dolgozott. Háború 
után gyakorló orvos Brassóban. Meg- 
jelent művei: A freudizmus után — 
stb. Számos cikket és tanulmányt irt 
napilapokba éa társadalomtudományi 
folyóiratokba az individuál psziholó- 
gia tárgyköréből. 

KAIN ESZTER gyógyszerész. — 
Szül. 1889-ben. Gyógyszerészi diplo- 
máját a kolozsvári egyetemen szerez- 
te. 1915 óta a nagyváradi Aranysas 
gyógyszertár tulajdonosa. A nagyvá- 
radi Izr. Nőegylet választmányi tag- 
ja és a felekezetinélküli jótékonysági 
egyesület kulturbizottságának elnö- 
ke. 

KAKASSY ENDRE. Szül. 1903- 
ban. Jogot a bukaresti és kolozsvári 
egyetemeken hallgatott. Azután uj- 
ságiró lett. Évekig a Keleti Ujság 
bukaresti szerkesztője, jelenleg a 
Brassói Lapok munkatársa. Az Er- 
délyi Helikon egyik drámapályázatán 
benyujtott 3 felvonásos szinművét 
dicsérettel emelték ki. 

KAKUK JÁNOS orvos. Temes- 
várt magánszanatóriumot tart fenn, 
jelentős részt vesz a magyar közélet- 
ben. A bánsági volt Magyar Párt al- 
elnöke, a temesvári Magyar Ház Rt. 
és a Temesvári Magyar Dalárda el- 
nöke. 

KAPPED IZIDOR, orvos. Szül. 
1881-ben. Középiskolát és egyetemet 
Kolozsvárt végzett. Külföldi tanul- 
mányut után az élet és kórvegytani 
intézet tanársegéde, később Purjesz 
és Jancsó professzorok mellett a bel- 
gyógyászati klinikán tanársegéd. A 
főhatalomváltozás óta magángyakor- 
latot folytat és a kolozsvári Zsidó 
Kórház gyermekgyógyászati osztá- 
lyának vezető főorvosa. Tudományos 
dolgozatai a belgyógyászat és gyer- 
mekgyógyászat köréből magyar é3 
német szaklapokban jelentek meg. 

KARA MIHÁLY, szobrász. Szül. 
1886-ban. Tanulmányait végezte Bu- 

dapesten és Firenzében. Több szobor- 
pályázaton dijat nyert. Jelentősebb 
munkái: Ferdinánd király és Mária 
királyné szobra Nagyváradon. 

KARÁCSONYI BENŐ, iró. Szül. 
1888-ban. Novellákkal, humoros tár- 
caszerű irásokkal lépett fel. Előad- 
ták „Válás után” és „Rut kis kacsa” 
cimű vigjátékait. Megjelent könyvei: 
Tavaszi ballada (elbeszélések). — 
Pjotruska (regény). — Uj élet kapu- 
jában (regény). — Napos oldal (re- 
gény). A Helikon és a Pásztortűz ál- 
landó munkatársa. Kolozsvárt ügy- 
védi gyakorlatot folytat. 

KARÁDI NAGY LAJOS, ujságiró. 
Különböző kolozsvári lapoknál (Keleti 
Ujság, Jóestét), dolgozik, különösen 
a közgazdasági ujságirás terén. Az 
Ujságiró Egyesület kolozsvári cso- 
portjának vezető tagja. 

KARDOS GÉZA orvos és szakiró. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten 
és Berlinben végezte. Az aradi Álla- 
mi Gyermekmenhely volt igazgató 
főorvosa, jelenleg Temesvárt gyer- 
mekorvos speciálista. Szerkeszti a 
„Theraphia” cimű orvosi lapot és az 
Erdélyi Fürdőkalauzt. Több önálló 
szakmunkája jelent meg. Romániai 
és külföldi orvosi szaklapok állandó 
munkatársa. 

KARDOS MAGDA zongorapeda- 
gógus. A budapesti Zeneakadémián 
nyert tanári diplomát. Előbb Buda- 
pesten tanitott, jelenleg Temesvárt 
működik, mint zongora tanárnő. Ze- 
nekarokkal ési kamarazene koncer- 
tekkel többször szerepelt Temesvárt, 
valamint Erdély nagyobb városaiban. 

KARDOS SÁNDOR, bankigazga- 
tó. Szül. 1891-ben. 1919 óta a Ma- 
gyar Általános Hitelbank nagyváradi 
fiókjánál tevékenykedik, előbb, mint 
gyakornok, azután, mint cégjegyző, 
helyettes főnök, majd főnök, illetve 
igazgató. Az ő irányitása alá tartoz- 
nak a Magyar Általános Hitelbank ér- 
dekkörében levő ipari s kereskedelmi 
vállalatok. A Szigligeti Irodalmi Tár- 
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saság, az Unio Klub, a Gyermekbarát 
Egyesület, a Kereskedelmi Csarnok 
és a Zsidó Árvaház tagja. 

KASZTNER REZSŐ dr., ujságiró, 
ügyvéd. Szül. 1906-ban. Egyetemi 
tanulmányokat folytatott a kolozsvá- 
ri és prágai német egyetemen. 1925- 
1926 a Rador távirati iroda kolozsvá- 
ri szerkesztője, 1924-25 a „Sport” ci- 
mű hetilap, 1926-1939 az Uj Kelet 
belső munkatársa. A „Noar” cionista 
folyóirat munkatársa és szerkesztő- 
je a lap megalapitása óta. A Romá- 
niai Zsidópárt erdélyi főtitkára. — 
1928-30-ban a párt bukaresti parla- 
menti klubjának főtitkára. 1932-35 a 
Barisszia ifjusági szervezet elnöke. 

KATONA BÉLA szerkesztő. Szül. 
1891-ben. Jogi tanulmányait a nagy- 
váradi jogakadémián kezdte és a bu- 
dapesti tudományegyetemen fejezte 
be. A háború előtt budapesti lapok 
munkatársa volt. Közvetlen a háború 
kitörése előtt a Szabadkán megjele- 
nő Bácsmegyei Naplót szerkeszti. 
1917-ben kerül Nagyváradra. Másfél 
év mulva a Nagyvárad szerkesztősé- 
gébe lép. Volt a Szabadság, a Nagy- 
váradi Esti Lap felelős szerkesztője. 
Ma a Szabadság egyik szerkesztője. 
Országszerte népszerű „Amiről a vá- 
rosban beszélnek” cimű belletriszti- 
kai rovata. 

KATONA GYULA, operaénekes. 
Szül. 1902-ben. Tanult Rómában, 
Kölnben, Berlinben. 1932 óta Ulm, 
Hamburg. Lübeck, Essen, Wiesba- 
den, Nürnberg, Kolozsvár dalszinhá- 
zaiban énekel. Jelenleg a nürnbergi 
Staatsoper tagja. 

KATZ-VIDA MÁRTON festőművész. 
Szül. 1912-ban. Thorma János, Kri- 
zsán János, Ziffer Sándor voltak 
Nagybányán a tanárai, később Bu- 
dapesten Vaszary Jánosnál tanult. 
Tagja a bukaresti Szépművészeti 
Szindikátusnak. Kiállitott Nagybá- 
nyán. Kolozsvárt és Budapesten. 

KÁDÁR GÉZA festőművész. Szül. 
1876-ban. Középiskolái elvégzése 

után a budapesti Iparművészeti Fő- 
iskolán 3 évig tanult, azután Mün- 
chenben, majd később Técsőn Holló- 
sy Simonnál folytatta tanulmányait. 
Külföldi tanulmányutak közben tem- 
plomfestészettel foglalkozott. Kiálli- 
tott Budapesten és Erdély nagyobb 
városaiban. A Nemzeti Szalon egyik 
megalapitója. Főképpen templomi 
freskófestészettel foglalkozik és spe- 
ciális téli tájképeket fest. Közel 30 
éve rövidebb megszakitásokkal Nagy- 
bányán él. A nagybányai festőkoló- 
nia tagja. 

KÁDÁR GÉZA református lelkész, 
generális direktor. Szül. 1880-ban. A 
teológiát Pápán és Kolozsvárt végez- 
te. Mint lelkész szolgált Krasznán, 
Zilahon, Kolozsvárt. A romániai két 
református egyházkerület legfőbb bi- 
róságának és az országos zsinat, va- 
lamint a kolozsvári teológiai fakul- 
tás lelkészképesitő és teológiai ma- 
gántanári képesitő bizottság tagja. 
Művei: Vallásos költemények — A 
keresztyén egyház rövid története — 
Fel a szivekkel! (egyházi énekek or- 
ganakisérettel) — Krisztusért és 
egyházáért (énekek) — Komoly órák 
— Harmatcseppek — Magyar ke- 
resztyének naptára — Keresztyén 
élet — Lelkipásztor, — stb. 

KÁDÁR IMRE dr. szinigazgató. 
Szül. 1894-ben. Jogi egyetemet és ke- 
leti akadémiát végzett. 1920-1927 a 
Keleti Ujság munkatársa. Szerkesz- 
tette a Napkelet-et, jelenleg a kolozs- 
vári Magyar Szinház igazgató főren- 
dezője. Verset, novellát és esszét irt. 
Megjelent könyvei: Az idegen katona 
(dráma). — A százegyedik (dráma). 
— Bujdosó ének (versek). — Nász- 
repülés (regény). — Fekete bárány 
(regény). — A havas balladái (ro- 
mán népballadák és románcok). A 
következő román szindarab forditá- 
sai jelentek meg: Jon Marin Sado- 
veanu: A métely. — Ion Minulescu: 
A szerelmes próbababa. — I. L. Ca- 
ragiale: Az elveszett levél. — Victor 
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Eftimiu: Prometheus. — Octavian 
Goga: Manole mester. 

KÁLMÁN OSZKÁR gyakorlati 
közgazdász. Szül. 1880-ban. Felső ke- 
reskedelmi iskolát és kereskedelmi 
akadémiát végzett. 1899-ben a ma- 
gyar kormány ösztöndijával Észak- 
afrikában tanulmányozta a magyar 
kiviteli kereskedelem előmozditásá- 
nak gyakorlati eszközeit. 1900-ban 
hasonló küldetéssel Déloroszorsaág- 
ban járt és egy évet tölt ott. Majd 14 
éven át tölti be a Kereskedelmi Mu- 
zeum levelezői tisztjét Bukarestben. 
1919 óta különböző behozatali rész- 
vénytársaságok és ipartelepek ügyve- 
zető igazgatója. A Kereskedelmi 
Csarnok iskolabizottsági elnöke, az 
UGIR kolozsvári kerületi igazgató- 
ságának szakosztályi elnöke. Az első 
Földgázüzemi üveggyár rt. Medgyes 
ügyvezető igazgatója. 

KÁNTOR LAJOS dr. tanár. Szül. 
1890-ben. 1922 óta a kolozsvári re- 
formátus leánygimnázium tanára. Az 
Erdélyi Muzeumegyesület titkára. — 
Irt középiskolai latin tankönyveket. 
Kisebb cikkei különböző folyóiratok- 
ban jelentek és jelennek meg. Önál- 
ló füzetekben is megjelentek művei. 

KÁROLY JÓZSEF, hirlapiró. Szül. 
1886-ban. Több aradi lap kötelékében 
dolgozott, évekig az Aradi Közlöny 
szerkesztője. Ujságiróskodott még 
Nagyváradon és Budapesten. Ujság 
tárcáin kivüli önálló novellás kötete 
és regénye is jelent meg. 

KAROLY SÁNDOR, hirlapiró. — 
Szül. 1894-ben. Munkatársa volt az 
Aradi Közlöny, Arad és Vidéke, Füg- 
getlenség, Csabai Napló cimű lapok- 
nak. Jelenleg hosszú évek óta az Er- 
délyi Hirlap munkatársa. Művei: Fel 
a magasba (1927.) — A 600. emelet 
(1930) — Láng (1933.) Számos no- 
vellát irt az erdélyi napilapok és fo- 
lyóiratokba. 

KECSKEMÉTI ANDOR gyermek- 
orvos. Szül. 1894-ben. Egyetemi ta- 
nulmányait Budapesten és Kolozs- 

várt végezte. Dolgozott a budapesti 
Bródi gyermékkórházban, valamint a 
berlini gyermekklinikán. Nagyvára- 
di rendelőjét 1922-ben nyitotta. A 
nagyváradi Orvos-, Gyógyszerész és 
Természettudományi Egyesület könyv 
tárosa. 

KELEN (Klein) GYÖRGY dr. uj- 
ságiró, ügyvéd. Szül. 1906-ban. Jogi 
tanulmányait Nagyváradon és Szege- 
den végezte. 1924 óta ujságiró. A 
Napló, Sajtó és Brassói Lapok mun- 
katársa. Jelenleg Máramarosszigeten 
él. Ügyvédi irodája van és a szatmári 
Sajtó tudósitója. 

KELEMEN LAJOS, történetiró, 
levéltáros. Szül. 1874-ben. Tanári ok- 
levelet szerzett a kolozsvári egyete- 
men. 1902-1908 a kolozsvári egyete- 
mi könyvtárnál dolgozott. A követ- 
kező 10 évben tanár az unitárius kol- 
légiumban. 1918-tól levéltáros a ko- 
lozsvári muzeum levéltárában. Kü- 
lönböző folyóiratokba, főleg család- 
történeti, művészet és müvelődéstör- 
téneti cikkeket irt. A Magyar Tudo- 
mányos Akadémia levelező tagja. 

KELETI SÁNDOR költő, publicis- 
ta. Szül. 1910-ben. Főiskolai tanul- 
mányai után ujságiró. Kiadott „Kék 
könyvek” cimen egy anthológia so- 
rozatot Szatirikus hajlamú iró. A 
Brassói Lapok és a Korunk munka- 
társa. 

KEMÉNY JÁNOS báró. A romá- 
niai Magyar Népközösség közműve- 
lődési szakosztályában a kulturegy- 
letek ügyeit intézi. Szül. 1903-ban. 
Az erdélyi magyar irók marosvécsi 
találkozójának, az Erdélyi Helikon 
baráti munkaközösségének megte- 
remtője. Megjelent könyvei: Költe- 
mények — Kákoc Kis Mihály (re- 
gény.) — Kutyakamédia (regény). 
— Itéletidő (novellák). A marosvá- 
sárhelyi Kemény Zsigmond Társaság 
és az Erdélyi Irodalmi Társaság el- 
nöke. 

KEMÉNY GYÖRGY, a Lomási 
Erdőipar Rt. bukaresti központjának 
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ügyvezető igazgatója. Szül. 1892-ben. 
A Kereskedelmi főiskolát Svájcban 
1910-ben végezte. Tanulmányai vé- 
geztével azonnal a Lomási Erdőipar 
Rt. szolgálatába lép. A fatermelés- 
sel kapcsolatban számos szakcikke 
jelent meg. Számos szociális és jóté- 
konysági egyesület tagja. 

KEMPNER MAGDA (Radó Pál- 
né). Középiskolai tanárnő, a nagyvá- 
radi női felsőkereskedelmi iskola 
igazgatója. Bölcsészeti tanulmányait 
a budapesti Tudomány Egyetemen 
végezte. 1918-ban matematika és fi- 
zikából nyert diplomát. 1918 óta a 
nagyváradi Társulati női felsőkeres- 
kedelmi iskolában tanit, 1929-től az 
intézet igazgatója. Verseit erdélyi és 
magyarországi lapok hozzák. A Szig- 
ligeti Irodalmi Társaság választmá- 
nyi tagja. 

KEPES BERTALAN. Szül. 1891- 
ben. Miskolcon kezdi tisztviselői 
munkásságát, 1922-ben Nagyváradra 
kerül. 1925 óta a Britannia Rt. Bizto- 
sitó Társaság vezértitkára. Számos 
kulturális, gazdasági és emberbaráti 
egyesületben szorgos tevékenységet 
fejt ki. 

KERESZTES KÁROLY dr. ügy- 
véd, zeneszerző. Szül. 1891-ben. Jogot 
Debrecenben és Kolozsvárt végzett. A 
főhatalomváltozás előtt sepsi járási 
szolgabiró. 1920 óta ügyvéd Sepsi- 
szentgyörgyön. A Székely Nemzeti 
Muzeum választmányi tagja, a szé- 
kely Mikó Kollégium előljárósági 
tagja és jogtanácsosa, a sepsiszent- 
györgyi Kaszinó elnöke. Egyideig fe- 
lelős szerkesztője a „Székely Nép” 
cimű lapnak. Közérdekű cikkei a Ke- 
leti Ujságban jelennek meg. Zenei 
tanulmányait a Budapesti Zeneaka- 
démián magánuton végezte. Daljáté- 
kai: Álomország; A fonóban szól a 
nóta; Júliából művésznő lesz. Megze- 
nésitette Nyirő József „Julia szép 
leány” cimű balladáját. 

KERPEL IZSÓ aradi könyvkeres- 
kedő. Szül. 1869-ben. Könyvkereske- 

dését 1897-ben, kölcsönkönyvtárát 
1898-ban alapitotta. Az aradi Könyv- 
kereskedők Egyesületének elnöke. — 
Forditott franciából, olaszból, angol- 
ból és németből verseket és elbeszé- 
léseket. Irt eredeti verseket. A Bor- 
szem Jankó, az Aradi Közlöny és 
Hirlap munkatársa. 

KERTÉSZ JENŐ dr. kolozsvári 
ügyvéd. Szül. 1884-ben. 1918-19-ben 
a kolozsvári nemzeti tanács egyik 
titkára. Élénk részt vett a kolozsvá- 
ri községi politikában, valamint a 
zsidó közéletben. A volt Zsidópárt 
kolozsmegyei szervezetének és a Zsi- 
dó Diáksegélyző Egyesületnek elnö- 
ke. Éveken keresztül volt városi ta- 
nácsos és az állandó választmány 
tagja. 

KERTÉSZ LÁSZLÓ nyugalmazott 
szerkesztő. Szül. 1884-ben. 1901 óta 
hivatásos ujságiró. Dolgozott a 
Debreceni Hirlapnál, a Bácskai Hir- 
lapnak, a Délmagyarország, a Kas- 
sai Napló, a Szamos, a budapesti 
Friss Ujság, a Miskolczi Reggeli Uj- 
ság és a brassói Népujság szerkesz- 
tőségében. Évtizedeken át tudósitot- 
ta a Budapesti Hirlapot, a Pester 
Lloydot és az Az Estet, 36 évi 
ujságirói működés után 1937-ben 
nyugalomba vonult. 

KÉKI BÉLA, lapszerkesztő. Szül. 
1907-ben. Bölcsészeti tanulmányokat 
folytatott Budapesten és Kolozsvárt. 
A Pásztortűz szerkesztője és a Hitel 
társszerkesztője. Cikkei és tanulmá- 
nyai különböző folyóiratokban és na- 
pilapokban jelentek meg. 

KIBÉDI SÁNDOR (Hapka Sán- 
dor). Szül. 1897-ben. Költő és műfor- 
ditó. Megjelent művei, illetve fordi- 
tásai: Igy akarom (1924) — Diadal- 
mas élet (1924) — Tengerzugás 
(1926), — Megjött a Reggel, — 
Szeptember végén (1933), — Mihail 
Eminescu: Összes költeményei (1934), 
Aron Cotrus: Versek (1936 és 37). — 
Octavian Goga: Költemények (1939). 
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KIRÁLY JENŐ, nőgyógyász. Szül. 
1902-ben. Egyetemi tanulmányait 
Kolozsvárt és Párizsban végezte. A 
Paul Ehrlich kör és a Nőgyógyász 
Egyesület tagja. Számos szakelő- 
adást tartott orvosi társulatokban, 
valamint népszerűsitő előadásokat a 
nagyközönség előtt. 

KISHALMY LAJOS nagyká- 
rolyi szanatórium tulajdonos és fő- 
orvos. Szül. 1888-ban. Egyetemi ta- 
nulmányait Budapesten, Genfben, 
Párizsban és Berlinben folytatja. Az 
orvosi diplomát Budapesten szerzi 
meg. Majd Berlinben és külföldön 
tanársegéd. Budapesten a Vöröske- 
reszt Kórház főorvosa. 1922-ben meg- 
alapitja a nagykárolyi Szanatóriu- 
mot, amelyet sebészeti betegek szá- 
mára rendezett be. Német orvosi 
szaklapokban állandóan cikkezik. 

KISS ÁRPÁD gyermekorvos. Szül. 
1896-ban. Egyetemet Kolozsvárt és 
Budapesten végzett. Budapesten a 
Bálint-klinika belgyógyászati osztá- 
lyán, majd Bécsben a gyermekkli- 
nikán működött. 1923 óta Kolozsvárt 
folytat orvosi gyakorlatot. Tudomá- 
nyos cikkei bel- és külföldi folyóira- 
tokban jelentek meg. 

KISS BERTALAN, református lel- 
kész Szatmáron. Irodalmi munkássá- 
ga leginkább a hitéltet terén nyilvá- 
nul meg, egyházi lapokban jelennek 
meg cikkei. 

KISS BÉLA dr. a kolozsvári Ke- 
reskedelmi és Iparkamara titkára. 
Szül. 1887-ben. Jogi tanulmányait a 
kolozsvári egyetemen végezte. Ugyan- 
ott államtudományi doktorátust szer- 
zett. Jelentékeny közéleti tevékény- 
sége során a Magyar Zenekonzerva- 
tórium titkára, a Romániai Magyar 
Dalosszövetség főpénztárosa és igaz- 
gatósági tagja, az Iparosegylet Mű- 
vészdalkörének ügyvezető elnöke. 
Több más társadalmi és kulturintéz- 
mény vezetőségi tagja. Közgazdasági 
cikkeit a napi lapok, valamint szak- 
folyóiratok hozzák. 

KISS ELEK dr., unitárius teoló- 
giai dékán, az unitárius egyházi fő- 
tanács főjegyzője. Szül. 1888-ban. 
Főbb művei: Az értelmi és erkölcsi 
nevelés viszonya — A kereszténység 
helye a világ vallásai között — Az is- 
teni törvény utja — Budhizmus és 
kereszténység — Erdélyi kulturális 
kérdések — A Pásztortűz, a Chris- 
tian Life és a Jó Estét munkatársa. 

KISS GÉZA dr., volt egyetemi ta- 
nár. Szül. 1882-ben. A nagyváradi 
Jogakadémiának 8 éven, a debreceni 
egyetemnek 5 éven át volt tanára. 
1919 júniusától Kolozsvárt lakik. Az 
1922-ös választásokon kamarai kép- 
viselőnek, 1927-ben szenátornak vá- 
lasztották meg liberális programmal. 
Művei: A jog alkalmazás módszeré- 
ről — Interpretáció a római jogban 
— Gesetzesauslegung und ungeschrie- 
benes Recht. 

KISS JENŐ, költő. Szül. 1912-ben. 
Az Erdélyi Szépmives Céh lektora, 
az Erdélyi Helikon helyettes szer- 
kesztője. A Pázmány Péter Társaság 
tagja. Verseket, cikkeket, tanulmá- 
nyokat különböző erdélyi és magyar- 
országi lapokba s folyóiratokba irt. 
Megjelent verskötete: Kormos üvegen 
(1937). 

KISS MARGIT (özv. Thorma Já- 
nosné), festőművésznő. Szül. 1901- 
ben. Előbb okleveles tanitónő, 1924- 
ben azonban lemond állásáról és 
Thorma János vezetése alatt festé- 
szeti tanulmányokat folytat. Kiálli- 
tott Szatmáron és Kolozsvárt. Állan- 
dó tagja a nagybányai Festők Egye- 
sületének. 

KISS MÁRTON marosvásárhelyi 
ferencrendi rendfőnök. Szül. 1888- 
ban. Teológiát Vajdahunyadon, tani- 
tóképzőt Csiksomlyón végez. Hbsz- 
szú évekig mint tanitó és lelkész mű- 
ködik. Később házfőnök a Ferencren- 
di szerzeteseknél Medgyesen és Ma- 
rosvásárhelyen. Közben novicius 
mester és rendtartományi titkár. Val- 
lásos cikkei és versei a „Vasárnap” 
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cimű hetilap kiadásában jelentek 
meg. A „Katholikus Világ” munka- 
társa. 

KISS MÓR dr., nyugalmazott egye- 
temi tanár, szakiró. Szül. 1857-ben 
Jogtudományi doktorátust szerzett 
1876-ban, két évvel később, a római 
jogiból habilitáltatott. Négy évig a 
nagyszebeni jogakadémia tanára, 
1884-ben a kolozsvári egyetem pan- 
dekta jogi tanszékére nevezik ki. 
Volt rektor, 3 izben dékán. 1919-ben 
nyugalomba vonult. Főbb művei: A 
római végrendelet (1876) — Római 
jogi praktikumok kézikönyve (1883) 
— Jogügyleti obligációk (1902) — A 
jogról általában (1905) — A római 
jog rendszere (1916). 

KLEIN JÓZSEF, festő. Szül. 1896- 
ban. Dolgozott Kecskeméten. Buda- 
pesten, Nagybányán. Kiállitásokat 
rendezett Kolozsvárt, Aradon, Nagy- 
bányán és máshol. 

KOLESZÁR LÁSZLÓ, orvos. Szül. 
1888-ban. Doktorátust és műtői ok- 
levelet a kolozsvári egyetemen szer- 
zett. Fül-, orr- és gégészeti tanulmá- 
nyait külföldi klinikákon folytatta. 
Igen nagy számú orvostudományi dol- 
gozatában, melyek a Magyar Sebész- 
társaság és az Erdélyi Muzeum kiad- 
ványaiként jelentek meg, jórészt a 
felső légutak és a fül sebészetében 
szerzett tapasztalatait dolgozta fel, 
de közölt általános kórtani tanulmá- 
nyokat is, valamint uj eljárásokat 
csonttörések kezelésénél. Az Erdélyi 
Muzeum Egyesületben sorozatos elő- 
adásokat tartott orvosi kérdésekről 
a nagyközönség számára. Az Erdélyi 
Muzeum Egylet és a kolozsvári Zene- 
konzervatórium elnöke, a Magyar 
Sebésztársaság tagja. 

KOLOZSVÁRI G. EMIL, iró. Szül. 
1907-ben. Regényei: A rosta (1931) 
— Dr. Csibráky szerelmei (1935) — 
A nagy ember (1936) — Alvajárók 
(1938) — A Nyugat és a Helikon ál- 
landó munkatársa. 

KOLOZSVÁRY JÓZSEF marosvá- 
sárhelyi gyógyszerész. Szül. 1889-ben. 
A budapesti gyógyszerészeti egyete- 
met 1912-ben végezte. Eleinte Gyer- 
gyószentmiklóson bérel gyógyszertá- 
rat. 1926 óta a marosvásárhelyi „Őr- 
angyal” cimű gyógyszertár tulajdo- 
nosa. Élénk társadalmi tevékenysé- 
get fejt ki. Bel- és külföldi szakla- 
pokban cikkei jelentek meg. 

KOMPANEK JÁNOS. Szül. 1881- 
ben. A kassai állami felsőipariskola 
gépészeti szakosztályát végezte. 1904- 
től a Ganz és Társa Rt. Villamossá- 
gi Gépgyára próbatermében Buda- 
pesten mint mérnök, majd 1909-1922 
az ugyanezen vállalat kezelésében álló 
Kolozsvár Város Villamosművénél, 
mint műszaki vezető, illetve mint 
igazgató működött. 1923 óta má- 
ig a Ganz és Társa Rt. romániai kép- 
viseletének igazgatója. A kolozsvári 
róm. kath. Egyházközség, a kolozs- 
vári gyáriparosok és a romániai vil- 
lamosüzemek szövetségének választ- 
mányi tagja. 

KONOPI KÁLMÁN a Legfelsőbb 
Nemzeti Tanács tagja. Szül. 1880- 
ban. Államtudományi doktorátust a 
budapesti egyetemen szerzett. Utána 
egy-egy félévet a hallei és berlini me- 
zőgazdasági főiskolán hallgatott. — 
1918 óta Odvoson (aradmegye) gaz- 
dálkodik. A buzanemesitést 1911-ben 
kezdte és azóta folytatja. 1937 óta el- 
nöke az Erdélyi Gazdasági Egyesü- 
let aradi fiókjának. Az aradi mező- 
gazdasági kamara intézőbizottságá- 
nak tagja. Különböző, főleg gazda- 
sági szakfolyóiratokba ir szakcikke- 
ket. A Magyar Nép könyvsorozatá- 
ban „Utazás a buzavető magtól a 
mindennapi kenyérig” cimmel köny- 
vecskéje jelent meg. 1932-ben meg- 
kapta a Meritul Agricul kitüntetést. 

KOPÁR GERŐ dr. fogorvos. Egye- 
temi tanulmányai után külföldi kli- 
nikákon folytat gyakorlatot, majd 
Kolozsváron telepszik le. Fogorvosi 
praxist folytat. Társadalmi vonatko- 
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zásokban vezető szerepkört tölt be. 
A Magyar Kaszinó vezetőségi tagja. 
Szakmunkákat ir orvosi lapokba. 

KONRÁD BÉLA dr., főorvos, 
Nagyváradon. Szül. 1873-ban. Az or- 
vosi diploma megszerzése után a bu- 
dapesti Rókus-kórházban működik. 
Nagyváradon telepszik meg, ahol a 
biharmegyei Közkórház vezetőorvosa 
lett. Elnöke a biharmegyei Orvos-, 
Gyógyszerész- és Természettudomá- 
nyi Egyletnek. Orvosi cikkei jelennek 
meg a szaklapokban. A „Huszadik 
Század” c. folyóiratba szociológiai 
tanumányokat irt. 

KONRÁDI DÁNIEL dr., egyetemi 
tanár. Született 1871. Orvosi tanul- 
mányai elvégzése után klinikákon 
folytat orvostudományi gyakorlatot, 
a kolozsvári klinikán a bőrgyógyá- 
szati szakosztály egyetemi magánta- 
nára lesz. A Kolozsvárt Mentőállo- 
másnak évtizedek óta lelkes vezetője. 

KORA (KÖRBER) NÁNDOR, gra- 
fikus, iparművész. Szül. 1897-ben. 
Művészeti kiképzését Budapesten 
nyerte. A forradalom utáni évekig 
napilapok, hetilapok és folyóiratok 
illusztrátora. Sok könyvet illusztrált. 
Karikaturáit 1924-ben kötetben adta 
ki. (Temesvári panoptikum). Végzett 
szinház diszitést, festett templomi 
freskókat, jelenleg főleg az iparmű- 
vészetben tevékenykedik. 

KORÁNYI BARNABÁS nyug. köz- 
kórházi osztályos főorvos. Szül. 
1888-ban. Orvosi diplomáját Buda- 
pesten szerezte. Speciális tanulmá- 
nyokat Berlinben és Bécsben végzett. 
1928-ig az Aradmegyei Közkórház 
bőr és bujakóros osztályának főorvo- 
sa. Több kisebb magyar és német 
szakközleményt irt orvosi és sport- 
lapokba. A román Meritul Sanitar I. 
cl. tulajdonosa. 

KORTSMÁROS LÁSZLÓ nyug. is- 
kolaigazgató. Szül. 1879-ben. Tanitói 
oklevelét Nagyváradon szerzi. A 
nagyváradi községi iskola tanitója, 
majd igazgatója. Főmunkatársa volt 

a Biharmegyei Népnevelési Közlöny- 
nek. Ezenkivül több tanügyi szaklap- 
ba irt. Élénk részt vett a volt Ma- 
gyar Párt tevékenységében, egyizben 
a Párt képviselőnek jelölte. 

KORVIN SÁNDOR költő. Szül. 
1914-ben. Az erdélyi realista irodal- 
mi nemzedék tagja. Ir birálatot és 
publicisztikát. Műforditó. A Korunk 
munkatársa. 

KÓS KÁROLY, épitész, grafikus 
és iró. A romániai Magyar Népkö- 
zösség szociális szakosztályának ve- 
zetője. Szül. 1883-ban. Épitészmérnö- 
ki diplomáját a budapesti Műegyete- 
men szerezte. Tanulmányuton volt a 
nyugati országokban: háború alatta 
magyar kultuszkormány a Konstan- 
tinápolyi Tudományos Intézet tagja- 
ként Törökországba küldte. Ismer- 
tebb épitészeti művei: a budapesti 
állatkert pavilonjai, a szepsiszent- 
györgyi Székely Nemzeti Muzeum, a 
monostori uti református templom 
Kolozsvárt. Az impérium első éveitől 
kezdve politikával is foglalkozik. Az 
egykori Magyar Néppárt kialakulása 
elsősorban hozzáfűződik. Számos 
egyesület vezetőségi tagja. A kalota- 
szegi református egyházkerület fő- 
gondnoka, aiz Erdélyi Szépmives Céh 
igazgatója. Megjelent könyvei: At- 
tila királyról ének. — Régi Kalota- 
szeg. —Stambul. — Erdély kövei. — 
Varjunemzetség. — Gálok. — Erdély 
(kultúrtörténeti vázlat). A lakóház 
művészete. — Kalotaszeg. — Az or- 
szágépitő (történeti regény). — Bu- 
dai Nagy Antal. Ez utóbbit a buda- 
pesti Vigszinház és a Kolozsvári Ma- 
gyar Szinház mutatta be. 

KOVÁCS ÁRPÁD dr. nagyváradi 
ügyvéd. Szül. 1897-ben. Jogi tanul- 
mányait a nagyváradi jogakadémián 
és a debreceni egyetemen folytatta. 
Doktorrá a kolozsvári egyetemen 
avatták. Ügyvédi oklevelét 1925-ben 
szerezte. A volt Országos Magyar 
Párt kisebbségi szakosztályának elő- 
adója és a központi intézőbizottság 
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tagja. Számtalan kisebbségjogi, sta- 
tisztikai, nemzetközi jogi és politikai 
tanulmánya jelent meg a „Magyar 
Kisebbség” cimű nemzetpolitikai szem- 
lében. 

KOVÁCS GYÖRGY, iró, ujságiró. 
Szül. 1911-ben. Romániai magyar 
lapok és folyóiratok munkatársa. 
Megjelent regényei: Varjak a falu fe- 
lett; — Erdélyi tél. 

KOVÁCS GYÖRGY, szinművész, a 
kolozsvári Magyar Szinház drámai 
hőse. Budapesten is többizben ven- 
dégszerepelt. 

KOVÁCS KATONA JENŐ, lap- 
szerkesztő. Szül. 1910-ben. Mérnöki 
és bölcsészeti tanulmányokat folyta- 
tott a brünni, párizsi és kolozsvári 
egyetemeken. A Korunk szerkesztő- 
kiadója. Szépirodalmi és egyéb irá- 
sai a különböző erdélyi napilapokban 
és folyóiratokban jelentek meg. 

KOVÁCS KÁROLY iró és lapszer- 
kesztő. Szül. 1898-ban. 1921-1931 a 
„Déva és Vidéke” cimű hetilap szer- 
kesztője. Ezután megalapitja a Dévai 
Ujságot, majd az „Erdélyi Napló” 
cimű hetilapot. Két verskötete jeleni 
meg. A Keleti Ujság és Pásztortűz 
munkatársa. 

KOVÁCS ÖDÖN temesvári nő és 
gyermekgyógyász. Szül. 1873-ban. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten, 
1898-ban végzi el. Előbb a budapesti 
Rókus kórházban praktizál, majd 
1900-ban Temesvárt telepszik meg, 
ahol jelenleg is gyakorló orvos. Fog- 
lalkozása mellett élénk tevékenységet 
fejt ki a sport terén. Számos társa- 
dalmi egyesület vezető tagja, a Gyár- 
városi Zeneegylet alelnöke. 

KOVÁCSY ALBERT dr. marosvá- 
sárhelyi királyi közjegyző. Szül. 1875- 
ben. Kolozsvárt végzi az egyetemet. 
1898-ban jogi doktor lesz, 1900 ügy- 
védi diplomát nyer. Évekig gyakorló 
ügyvéd. 1905-1907 Országgyűlési 
képviselő, majd közjegyző. 1920-27- 
ig a marosvásárhélyi közjegyzői ka- 

mara elnöke, azóta helyettes elnöke. 
Behatóan foglalkozik jogtudományi 
kérdésekkel, amelyekről napilapokba 
és folyóiratokba cikkeket ir. 

KOVÁSZNAY GÁBOR dr. ügy- 
véd. Szül. 1887-ben. Jogi tanulmá- 
nyait a budapesti Tudományegyete- 
men végezte. Joghallgató korában a 
Pesti Hirlap munkatársa. 1917-től 
Sepsiszentgyörgy helyettespolgár- 
mestere, 1926-27-ben polgármester. 
1929 óta ügyvédi gyakorlatot foly- 
tat. A Háromszéki Takarékpénztár, 
Áruforgalmi Bank Rt. és több más 
Pénzintézet jogtanácsosa, igazgató- 
sági és felügyelőbizottsági tagja. 

KOVÁTS GUSZTÁV (berencei) a 
szatmármegyei Gazdásági Egylet tit- 
kára. Szül. 1894-ben. A világháború 
után a családi birtokon gazdálkodik, 
majd több éven keresztül a Magyar 
Földbirtok és Mezőgazdasági Ipar Rt. 
ecsedilápi 2000 holdas uradalmának 
a vezetője. Rövid ideig több szatmár- 
megyei gazdaságnál és a Nagykáro- 
lyi Ecsediláp Lecsapoló Társulatnál 
működött. 1922-től a szatmármegyei 
Gazdasági Egyesület főtitkára és egy- 
ben az Egyesület kebelében működő 
szakosztályokat is vezeti. 

KOVÁTS LÁSZLÓ, iró. Szül. 1892- 
ben. Bölcseleti tanulmányokat foly- 
tatott a kolozsvári egyetemen. 1926- 
ban az Erdélyi Szépmives Céh lekto- 
ra. 1932 január 1-től az Erdélyi He- 
likon szerkesztője és az Erdélyi Szep- 
mives Céh ügyvezető-igazgatója. Kü- 
lönböző lapokba és folyóiratokba irt 
és ir birálatokat, esszéket, novellá- 
kat. Megjelent novellás könyve: „Tör- 
ténet a férfiről”. 

KŐMÜVES GÉZA, ujságiró. Szül. 
1902-ben. 1930-1932 a Nagyváradi 
Napló, 1932 óta a Brassói Lapok 
munkatársa. 

KŐMÜVES NAGY LAJOS hirlap- 
iró. Szül. 1886-ban. Néhány Buda- 
pesten töltött egyetemi, majd szini- 
akadémiai év után 1907-ben Kolozs- 
várra került, hol előbb az Ujság, ké- 
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sőbb a Kolozsvári Hirlap, az impé- 
riumváltozás után pedig a Keleti Uj- 
ság belső munkatársa. Fontos adalé- 
kokat tartalmazó Ady cikkei az Ady- 
Muzeum első kötetében jelentek meg. 

KŐRÖSI (Krisán) SÁNDOR, hir- 
lapiró, köziró. Szül. 1896-ban. Jogi 
tanulmányokat folytatott Budapes- 
ten és Kolozsvárt. 1925-ben a szat- 
mári Szamos, 1927-ben a Brassói La- 
pok külpolitikai munkatársa. 1932- 
34-ben a Népujság szerkesztője. A 
Romániai Népkisebbségi Ujságiró 
Szervezet elnöki tanácsának tagja, 
1925-1930 között elbeszéléseket is ir 
napilapokba, amelyekben számos for- 
ditása is jelent meg orosz, román, 
német, angol és francia nyelvből. 
Éveken át munkatársa volt a Korunk- 
nak. Ő inditotta meg Erdélyben a 
nyelvművelő mozgalmat. 

KŐSZEGHY JÓZSEF, nagyváradi 
városi ny. főmérnök. Szül. 1868-ban. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten 
végzi. Számos társadalmi és kulturá- 
lis egyesület tagja. Szaklapokba és 
napilapokba technikai és közgazda- 
sági kérdéseikről ir. Nagyvárad mo- 
dern fejlődése a nevéhez fűződik. 

KÖVES ISTVÁN dr., lapszerkesz- 
tő. Szül. 1890-ben. Előbb gyakorló 
ügyvéd, később ujságiró. 1931 óta az 
Ellenzék belső munkatársa. Jelenleg 
az Ellenzék. délutáni lapját, az Esti 
Lapot szerkeszti. A Nemzetközi Uj- 
ságiró Egyesület tagja. Számtalan 
cikket, tárcát, történelmi tanulmányt 
irt. „Vörös fogaskerék” cimen riport- 
regénye jelent meg (1933). 

KÖVES JÓZSEF, ujságiró. Szül. 
1910-ben. 1986 óta a Keleti Ujság és 
Magyar Ujság belső munkatársa. Ta- 
nulmányokat és novellákat ir. 

KRAUSZ ILONKA (Litteczkyné), 
grafikus. Dolgozni különösebb előké- 
szitő oktatás nélkül kezdett. Grafi- 
káiból Temesvárt rendezett kiálli- 
tást. Temesvárt él. 

KRÁMER SÁNDOR a Marosvá- 
sárhely és Vidéke Cukorgyár Rt. igaz- 

gatója. Szül. 1893-ban. Előbb apja 
gazdaságában működik, majd 16 évig 
egy pozsonyi cukorgyárban főtisztvi- 
selő. 1927-ben a botfalusi Cukorgyár 
főfelügyelőjének nevezik ki. 1928-ban 
meghivják a Marosvásárhelyi és Vi- 
déke Cukorgyár élére. Az Oficiul de 
vânzare al zaharului igazgatósági 
tagja. Ipari szaktekintély. 

KRENNER MIKLÓS dr., publi- 
cista. Szül. 1875-ben. Felsőbb tanul- 
mányait a kolozsvári egyetem bölcsé- 
szeti karán végezte. Déván tanárko- 
dott. Majd 4 évig a háborúban volt, 
mint népfelkelő százados. 1919-ben 
szegedi főigazgató, 1919-25 aradi ka- 
tholikus főgimnáziumi tanár. 1925- 
től napilapok és folyóiratok munka- 
társa. Jelenleg az Ellenzék vezércikk- 
irója. Az Erdélyi ás Bánáti Népki- 
sebbségi Ujságirók Szervezetének és 
az aradi Kölcsey Egyesületnek elnö- 
ke. Régebben megjelent művei: A 
nemzeti királyság eszméje — Marti- 
nuzzi (1903) — Petőfi (1923). 

KRISTÓF GYÖRGY. Szül. 1878- 
ban. 1903-1922 a szászvárosi refor- 
mátus kollégium tanára volt. 1922- 
ben a kolozsvári egyetemen a magyar 
irodalom tanára lett. Számos iroda- 
lomtörténeti, esztétikai és életrajzi 
tanulmányt irt. A Petőfi centennárium 
alkalmából Petőfi tanulmányokat 
adott ki. A jubiláns Jókai évben pe- 
dig „Jókai élete és művei” cimű köny- 
vét. Az erdélyi Irodalmi Társaság, a 
Kemény Zsigmond Társaság és a Ma- 
gyar Irodalomtörténeti Társaság tag- 
ja. Jókai Mórról irt könyvét Bitay 
Árpád román nyelvre forditotta. Az 
egyetemen kivül számos helyen tar- 
tott irodalmi társaságok hivására 
előadásokat az általános vagy a 
nemzeti kultura kérdéseiről. 

KRIZSÁN JÁNOS festőművész. 
Szül. 1886-ban. Festőtanulmányait 
1902-ben a nagybányai szabad festő- 
iskolában kezdte Iványi Grünwald 
Béla, Ferenczy Károly és Réti István 
mellett. Tanult Münchenben. Tanul- 
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mányutakon volt Bécsben, Párizsban, 
Rómában. Kiállitott Münchenben, 
Budapesten. Résztvett a nagybányai 
jubiláris képkiállitáson, valamint a 
nagybányai festők társasága által 
rendezett összes kiállitásokon. Törzs- 
tagja volt a nagybányai festők tár- 
saságának és vezetője és tanára a 
nagybányai szépművészeti iskolának. 
Fest: portrét, figurális, táj, stb. ké- 
peket. 

KRIZSÁN P. PÁL ujságiró. Szül. 
1891-ben. Lapokba 1910 óta dolgo- 
zik, előbb tárcákkal, majd értekezé- 
sekkel. A Bányavidék szerkesztője 
Nagybányán. 

KRÜGER JENŐ dr. ügyvéd. Szül. 
1881-ben. Jogi tanulmányait Kolozs- 
várt és Budapesten végezte. A meg- 
szűnt „Tiszántul”-ban és a jelenlegi 
Magyar Lapokban jogi, társadalmi 
és zenekritikai cikkei jelentek meg. 
A nagyváradi róm. kath. püspökség 
és káptalan ügyésze. Számos társa- 
dalmi, kulturális és altruista intéz- 
mény és egyesület vezetőségében fog- 
lal helyet. 

KUBÁN ENDRE (idősb.), hirlap- 
iró. Szül. 1877-ben. A háboru előt- 
ti években több budapesti lapnak volt 
munkatársa. Temesvárt előbb a Te- 
mesvári Hirlap, majd a Déli Hirlap 
belső munkatársa. Gyermekiró. Több 
verseskötete és mesekönyve jelent 
meg. 

KUBÁN ENDRE (ifjabb) hirlap- 
iró. Szül. 1912-ben. Különböző te- 
mesvári napilapok kötelékében dol- 
gozott. Jelenleg a Hat Órai Ujság fő- 
munkatársa. 

KUBICSEK OSZKÁR a temesvári 
Leszámitolóbank Rit. vezérigazgató- 
ja. Szül. 1877-ben. A kereskedelmi 
akadémia elvégzése után azonnal 
bankpályára lépett. Jelenleg a Leszá- 
mitolóbank Rt. és több gyár elnök- 
igazgatója. A bánsági kereskedelem 
és ipar terén széleskörü tevékenysé- 
get fejt ki. 

KUNDA ANDOR dr. ujságiró, 
gyárigazgató. Szül. 1901-ben. Jogi 
doktorátust a szegedi egyetemen 
nyert. Hosszu ideig a Nagyváradi 
Napló szerkesztője, majd társtulaj- 
donosa. Ujságirói munkássága mel- 
let irodalmilag is tevékenykedett. 
„Panaszok” cimmel könyve is jelent 
meg. Jelentékeny szerepet vitt az Uj- 
ságiró Klub megalapitásában. Jelen- 
leg közgazdasági téren fejt ki széles 
tevékenységet. 

KUN RICHÁRD a temesvári Ke- 
reskedők Egyesületének volt elnöke. 
Szül. 1873-ban. Tanulmányai végez- 
tével banktisztviselői pályára lép. A 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, 
majd a Temesvári Kereskedelmi és 
Gazdasági Takarékpénztár és a Te- 
mesvári Agrártakarékpénztár főtiszt- 
viselője. Később a Mezőgazdasági 
Ipar Rt. igazgatója volt. 

 
L 

 
LAKATOS ALADÁR. Szül. 1891- 

ben. A felsőkereskedelmi iskolát Ara- 
don végezte. Irt közgazdasági és tár- 
sadalomtudományi cikkeket napila- 
pokban. Ilyen tárgyu előadásokat is 
tartott. Az aradi Általános Takarék- 
pénztár ügyvezető igazgatója. Az 
aradi Izraelita Hitközség elnöke. 

LAKATOS FERENC OTTÓ, volt 
minorita rendfőnök. Szül. 1865-ben. 
Teológiát Egerben végzett. Előbb fő- 
gimnáziumi tanár Nagybányán, 1907- 
1918 rendfőnök. 1918-tól Arad város 
plébánosa. Irt szentbeszédeket, kisebb 
egyházi dolgozatokat, vezércikkeket. 
Szent Benedekről nagyobb tanulmá- 
nya jelent meg. A nagybányai Muze- 
um Egylet és a Városi Muzeum ala- 
pitója. 

LAKATOS IMRE dr. publicista. 
Szül. 1882-ben. Orvosi doktorátust 
szerzett, de orvosi gyakorlatot nem 
folytatott. 1907-től Párizsban élt, 
mint francia napilapok és folyóira- 
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tok munkatársa. Külföldről 1922-ben- 
tért vissza. Előbb Marosvásárhelyt 
élt, majd 1925-ben Kolozsvárt telepe- 
dett meg és azóta is az Ellenzék 
szerkesztőségében dolgozik a külpo- 
litikai rovat vezetőjeként. Világpoli- 
tikai és világirodalmi esszéi, illetve 
tanulmányai a vezető folyóiratokban 
jelennek meg. Kuncz Aladár halála 
után egy ideig szerkesztője volt az 
Erdélyi Helikonnak. 

LAKATOS ISTVÁN, mérnök, ze- 
nekritikus. Szül. 1895-ben. Mérnöki 
oklevelét a budapesti műegyetemen 
szerezte. A párizsi nemzetközi utépi- 
tő társaság tagja. A kolozsvári Zene- 
egylet alelnöke. A Lakatos vonósné- 
gyes alapitója (1911) és vezetője. Az 
utépités köbéből számos nagyobb ta- 
nulmánya jelent meg román és né- 
met nyelven. Zenei irásokat és birá- 
latokat ir a Keleti Ujságba, a Füg- 
getlen Ujságba, a Brassói Lapokba, 
Pásztortűzbe, Helikonba és a Magyar 
Lapokba. Nagyobb terjedelmű zenei 
dolgozatait a Láthatár, Apolló és az 
Erdélyi Muzeum közölte. 

LAKATOS SÁNDOR dr., a Maros- 
vásárhelyi Gyáriparos Szövetség tit- 
kára. Szül. 1886-ban. A nagyipari 
szervezkedés országos fejlesztésében 
fejtett ki munkásságot. Szakreferen- 
si minőségben résztvett a nemzetkö- 
zi munkaügyi iroda 1928-as genfi 
kongresszusán. 1923 óta több gazda- 
sági és szociális törvényjavaslat kri- 
tikáját készitette az UGIR részére, 
mint ezen szerv egyik előadója. 

LAÁR FERENC volt kamarai kép- 
viselő. Az erdélyi református egyház- 
kerület előadója. Szül. 1884-ben. Kö- 
zépiskolát a nagyenyedi Bethlen kol- 
légiumban, teológiát Kolozsvárt vég- 
zett. Segédlelkész volt Zilahon és Pa- 
rajdon. Az utóbbi helyen 1936 dere- 
káig működött, amikor előadó taná- 
csosi állásra hivta meg az erdélyi re- 
formátus egyházkerület igazgatóta- 
nácsa. 1926 óta 5 izben volt válasz- 
tott Magyar Párti képviselője a par- 

lamentnek. Mint képviselő az egyhá- 
zi és iskolai kérdésekkel foglalkozott. 
Egyházi és parlamenti beszédei napi- 
lapokban és folyóiratokban jelentek 
meg. 

LÁSZLÓ ARNOLD, hirlapiró. — 
Szül. 1880-ban. Háború előtt szer- 
kesztette a Soproni Szemle, Paraszt 
Ujság, Földnépe, Világszabadság ci- 
mű lapokat. 1920-tól a Consum, a 
Rumaenische Lloyd és Buletinul 
egyik vezetője. 

LÁSZLÓ DEZSŐ, teológiai magán- 
tanár. Szül. 1904-ben. Teológiai ta- 
nulmányait Kolozsvárt végezte. Kül- 
földi tanulmányuton volt Angliá- 
ban, Egyházkerületi IKE szövetség 
titkár. 1933 óta az Egyházkerületi 
Lelkészértekezlet titkára. Az EMKE 
kulturális szakosztályának titkára. 
A Károli Gáspár Irodalmi Társaság 
választmányának tagja. Az „Erdélyi 
Fiatalok” szerkesztője, a „Kiáltó 
Szó” munkatársa. Több könyve je- 
lent meg. 

LÁSZLÓ ENDRE, a Kolozsvári 
Transzilvánia Bank Rt. vezérigazgató- 
ja. Szül. 1882-ben. A kereskedelmi 
Akadémia elvégzése után a bank pá- 
lyára lép és a Marosvásárhelyi Ag- 
rártakarékpénztár, a Kisküküllővár- 
megyei Takarékpénztár, majd a So- 
morjai Első Takarékpénztár ügyve- 
zető igazgatója. 1909-ben a Törökka- 
nizsai Kerületi Takarékpénztár igaz- 
gatója és az ott alapitott Villamos 
Rt. vezetője. A világháború után, 
1921-ben a Gyulafehérvári Takarék- 
pénztár vezérigazgatója. Ezt az in- 
tézetet alakitotta át a Transilvania 
Bank Rt.-vé 1928-ban, bele ol- 
vasztván az Erdélyi Gazdasági Ban- 
kot. Ezóta a bank vezérigazgatója. 
Az Erdélyi Róm. Kath. Status igaz- 
gatótanácsosa, a Róm. Kath. Nép- 
szövetség pénztárosa, az Erdélyi 
Bankszindikátus revizora és igazga- 
tósági tagja, a Minerva Biztositó Rt. 
igazgatósági tagja stb. Több gazda- 
sági és pénzügyi kérdéseket tárgyaló 
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cikke jelent meg főleg a konverziós 
törvénnyel kapcsolatban. 

LÁSZLÓ PROHÁSZKA ELVIRA 
irónő. Versei, novellái, társadalmi és 
politikai cikket jelennek meg az ara- 
di lapokban. ,,Tündérkirálynő” cimű 
egyfelvonásos vigjátékát Aradon 
mutatták be. Az aradi Kölcsey Egye- 
sület választmányi tagja. 

LÁSZLÓ TIBOR dr. vágóhidi igaz- 
gató, főállatorvos. Szül. 1895-ben Az 
állatorvosi főiskolát és a katonai ál- 
latorvosi akadémiát párhuzamosan 
végezte Budapesten. 1920-1924 gya- 
lui járási állatorvos. 1924-1931 he- 
lyettes vármegyei főállatorvos és a 
kolozsmegyei központi, egeresi és 
borsai járás állatorvosa. 1931-ben a 
bukaresti állatorvosi fakultáson meg- 
szerzi az állatorvosi doktorátust és 
speciális vizsga utján vágóhidi szol- 
gálatra nyer képesitést. Ugyanezen 
évben főállatorvosi ranggal a kolozs- 
vári vágóhid igazgatójává nevezik ki, 
azóta e minőségében működik. A ko- 
lozsvári monostori és a gyerővásár- 
helyi református egyházak világi 
képviselője, több társadalmi és kultu- 
rális egyesület tagja. Szakközle- 
ményei közgazdasági lapokban jelen- 
nek meg. Számos ismeretterjesztő 
előadást tartott. 

LÁSZLÓFFY ISTVÁN (kapitányi). 
Régi erdélyi örményszármazású bőr- 
kereskedőcsalád ivadéka. Jelenleg, 
mint bőrkereskedő a Dermata bőr- 
gyár kötelékében dolgozik. Nyers- 
borszakértő. Brassóban él. 

LEÉB BERTALAN premontrei ka- 
nonok, főgimnáziumi tanár. Szül. 
1880-ban. Teológiai tanulmányait a 
premontrei rendi jászóvári teológiai 
fakultásán végezte el, majd a buda- 
pesti tudományegyetemen szerezte 
meg tanári diplomáját. Előbb Rozs- 
nyón, majd Nagyváradon tanit a 
premontrei főgimnázium. meg- 
szünéséig (1923). Ezután a romá- 
niai premontrei rend főnöke 1933-ig, 
amikor egészségi okok miatt e magas 

állásáról lemond. Jelenleg Szőlősön 
él nyugalomban. 

LEICHNER JÓZSEF szőrmegyá- 
ros. Szül. 1890-ben. Szakismereteit 
Berlinben és Párizsban tökéletesitet- 
te. 1912-ben nyitotta meg nagyvá- 
radi üzemét. Ő vezette be a bárány- 
bőr nemesitését. Ujitása értékét a 
külföldi piacok is felismerték. 1925- 
ben speciális báránybőr feldolgozógé- 
pet szabadalmaztatott, amivel a na- 
gyobb mennyiségű és olcsóbb gyár- 
tást tette lehetővé. Részt vett 1930- 
ban a lipcsei szőrme világkiállitáson, 
ahol elismerő oklevéllel tüntették ki. 
A gyáripar terén szerzett érdemei- 
ért őfelsége a kereskedelmi és ipari 
érdemrend első és második osztályá- 
val tüntette ki. 

LEITNER FÜLÖP, gyermekorvos, 
volt egyetemi gyermekklinikai tanár- 
segéd. Szül. 1886-ban. Orvosi tanul- 
mányait a kolozsvári egyetemen vé- 
gezte. Klinikai állását 1920 végén 
hagyta el. Azóta gyermekorvosi ma- 
gánprakszist folytat. Igen nagy szám- 
ban jelentek meg szaktudományi dol- 
gozatai a hazai és külföldi szaksaj- 
tóban. Megszervezte a kolozsvári Zsi- 
dó Árvagondozó Egyesületet, mely- 
nek 1921 óta elnöke. 

LEITNER MIHÁLY dévai ügyvéd. 
Szül. 1868-ban. Alapitotta a Déva és 
Vidéke cimű lapot, később a Hunyad- 
vármegye szerkesztője. Munkatársa 
a legtöbb vezető erdélyi napilapnak. 
A volt Magyar Párt dévai tagozatá- 
nak elnöke. 

LEITNER ZOLTÁN iró és ujság- 
iró. Szül. 1896-ban. Már fiatal korá- 
ban irással foglalkozott és 1915-ben 
munkatársa lett a budapesti Mult és 
Jövőnek, a Nagyváradi Naplónak és 
számos más ujságnak. 1918-ban 
„Zsidó renaissance könyvtár” cimen 
könyvsorozatot adott ki, mely többek 
között HerzI, Nordau, Salom Asch, 
Martin Buber és mások könyveit hoz- 
ta. Számos könyvet irt és forditott. 
Megirta a nagyváradi Zsidókórház és 
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Szentegylet 200 éves történetét. Je- 
lenteg felelés szerkesztője a „Né- 
pünk” cimű zsidó hetilapnak. Szá- 
mos erdélyi és külföldi lap munka- 
társa. 

LENGYEL ISTVÁN hirlapiró. — 
Szül. 1898-ban. Előbb a Szatmári Uj- 
ságnál dolgozott, majd 1918-ban a 
Szamos munkatársa lett. 1926-1930 
a Máramarosi Független Ujság szer- 
kesztője. 1931 óta ismét a Szamos, 
illetve Sajtó belső munkatársa. A 
szatmári Kölcsey Kör titkára. Ismert 
sportember. 

LENGYEL MIKLÓS dr., a kolozs- 
vári Lengyel-szanatórium tulajdonos 
igazgatója. Szül. 1895. Egyetemi ta- 
nulmányai után hosszú külföldi és 
belföldi kórházi gyakorlatok során 
orvosszaktudományi munkásságot 
fejt ki. 1929-ben megalapitja a Len- 
gyel-szanatóriumot, mely ma az 
ország első orvosi intézményei közé 
tartozik. 

LÉGRÁDY ISTVÁN temesvári 
könyvkereskedő. Szül. 1878-ban. Szak- 
ismereteit Bécsben és Lipcsében sze- 
rezte. A kisebbségi magyar mozgal- 
makban tevékeny részt vett. A te- 
mesvári Lakóvédő Egyesület elnöke. 
Számos temesvári egyesület részben 
működő, részben pártoló tagja. 

LÉVAY ILONKA (Dr. Mátyás 
Mátyásné) operaénekesnő. Tanulmá- 
nyait a budapesti Zeneakadémián vé- 
gezte. 1917-ben a kolozsvári Magyar 
Nemzeti Szinház operaegyütteséhez 
kapott szerződést, ahol több, mint 10 
évig müködött. Vendégszerepelt a 
Budapesti Operában és Népoperában, 
a Bukaresti Operában és a bécsi 
Volksoperben és igen sokszor a ko- 
lozsvári román Operában. Erdély 
nagyobb városaiban többször szere- 
pelt. A bécsi Konzerthausban önálló 
hangversenye volt. A budapesti és 
bukaresti rádióban évente koncertet 
ad. A kolozsvári magyar Zenekon- 
zervatórium tanára. 

LÉVAY LAJOS dr. tanár, iró. — 
Szül. 1894-ben. Tanári diplomáját a 
kolozsvári egyetemen nyerte. Foga- 
rasom, majd Petrozsényben helyettes 
tanár, 1926 óta a székelyudvarhelyi 
református kollégium tanitóképző 
intézetének tanára. Megjelent mun- 
kái: Szakadék szélén (ifjusági re- 
gény); Petrozsény települése (tudo- 
mányos földrajzi munka). Társadal- 
mi, tudományos és szépirodalmi cik- 
kei az Ellenzék, Brassói Lapok, Ke- 
leti Ujság és az Ifju Erdély hasábjain 
jelennek meg. 

LÉVI LAJOS, körorvos. Szül. 
1892-ben. Számos lap munkatársa. 
Közéleti téren müködik. 

LICHTINGER SÁNDOR dr., válla- 
lati igazgató. A bukaresti Dreyfus 
gabonacég vezetője. Közgazdasági te- 
vékenysége mellett a művészetek 
iránt is intenziven érdeklődik. Na- 
gyon értékes képgyűjteménye van. 

LIGETI ERNŐ iró, lapszerkesztő. 
Szül. 1891-ben. A Független Ujság 
szerkesztője. Az Erdélyi és Bánáti 
Kisebbségi Ujságiró Szervezet alel- 
nöke. Megjelent kötetei: Magányosan 
ezer tavasz közt (1914.) — Én jót 
akartam (1924). — Elbeszélésköte- 
tek: Asszony, — Vonósnégyes. — Re- 
gények: Belvedere, — Fel a bakra, 
— Ifjitó szüz, — Kék barlang, — Két 
Böszörményi, — Idegen csillag. — 
Egyéb művei: Erdély vallatása (po- 
litikaiportrék), — A páneurópai moz- 
galom (tanulmány). 

LIGETI IMRE református főgim- 
náziumi igazgató. Szül. 1893-ban. — 
Egyetemet Debrecenben, Budapesten 
és Kolozsvárt végzett. Előbb Szatmá- 
ron, Máramarosszigeten és Nagyvá- 
radon működik, 1928-ban szatmári 
ref. főgimnáziumi tanár, 1930 óta 
igazgató. Református zsinati tanács- 
tag, egyházkerületi és egyházmegyei 
gyüléstag, a Károli Gáspár Irodalmi 
Társaság rendes tagja. Cikkei, tanul- 
mányai, értekezései s kritikái napila- 
pokban és folyóiratokban jelennek 
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meg. Több éven át szerkesztette a 
„Máramarosi Ujság” cimű lapot. 

LIGETI SÁNDOR dr., szociológus, 
bankigazgató. Szül. 1890-ben. Jogi 
tanulmányait a budapesti egyetemen 
végezte. 1920-1929 a dicsőszentmár- 
toni Cartea Româneasca S. A. nyom- 
davállalat vezetője, 1929-ben a ko- 
lozsvári Kereskedelmi Hitelbank Rt. 
vezérigazgatója. Közgazdasági, tár- 
sadalomtudományi és külpolitikai 
cikkei az Uj Kelet, Keleti Ujság és a 
Korunk hasábjain jelentek meg. — 
Könyvei: A társadalmi gazdaság di- 
namikája (1925) — Az erkölcs ke- 
letkezése és fejlődése (1927). — „A 
büvös erszény” cimen (1935) regényt 
irt. 

LITTECZKY ENDRE, festő. Ta- 
nulmányait Budapesten és külföldön 
végezte. Többször állitott ki a buda- 
pesti Nemzeti Szalonban. Az uj im- 
périum alatt Erdély nagyabb váro- 
saiban rendezett kollektiv kiállitáso- 
kat. 

LOW-BEER BÉLA, a temesvári 
Dura-elemgyártó cég társtulajdono- 
sa és igazgatója. Szül. 1887-ben. Az 
Unio Klub, a Zenebarátok egyesüle- 
tének és más szociális egyesületek 
tagja. 

LÖFFLER GÉZA dr. temesvári 
ügyvéd. Szül. 1882-ben. Az egyetem 
jogi fakultását Budapesten 1905-ben. 
végezte. Az ügyvédi vizsgát 1907-ben 
tette le. Ugyanekkor Temesvárt meg- 
nyitotta ügyvédi irodáját. Élénk tár- 
sadalmi életet él, több társadalmi 
egyesület vezető és pártoló tagja. 

LŐRINCZY GÉZA (szenttamási) 
unitárius lelkész. Szül. 1903-ban. Te- 
ológiai tanulmányait Kolozsvárt, Chi- 
kagóban, Strassbuorgban és Heidel- 
bergben végezte. 1934-ben részt vesz 
a koppenhágai unitárius világkong- 
gresszuson. 1936-tól lelkész Buka- 
restben. Inditványára alakul a buka- 
resti Székely Társaság, melynek ügy- 
vezető alelnöke. Megszervezte a bu- 
karesti unitárius ifjuságot „Dávid Fe- 

renc Egyesület Ifjusági Köre” cimen. 
Versei jelentek meg az uj cimbora, 
Magyar Nép és az unitárius ifjuság 
lapjában, a Kévekötésben. Teológiai 
magántanári értekezése (János evan- 
géliumáról) kiadásra vár. 

LŐRINCZY LAJOS, magántiszt- 
viselő, iró és hirlapiró. Szül. 1902- 
ben. A nagyváradi Phöbus vasöntő- 
de és gépgyár tisztviselője. Több 
szindarabját mutatták be műkedvelő 
társulatok. A Keleti Ujság, Pásztor- 
tűz, Képeskrónika belletrisztikai mun- 
katársa. 

LŐRINCZY LÁSZLÓ lirikus. Az 
erdélyi harmadik irói nemzedék tag- 
ja. Versei és birálatai napilapokban, 
a Helikon, Pásztortűz és az Ifju Er- 
dély hasábjain jelennek meg. Műfor- 
ditó. 

LÖVINGER MIKSA. Szül. 1862- 
ben. Orvostudományi diplomáját 
1888-ban nyerte. Gyakornokoskodott 
a Rókus kórházban. 1888-1923 az 
Arad-vármegyei Közkórház előbb al- 
orvosa, majd osztályos főorvosa nyug- 
dijaztatásáig. Éveken át az aradi 
Orvosszövetség elnöke. 1913-ban, 25 
éves kórházi működését, 1938-ban or- 
vosi működésének 50 éves évforduló- 
ját ünnepelte Aradmegye orvosi ka- 
ra és Arad város társadalma. 1929- 
ben a közegészségügy terén szerzett 
érdemei elismeréséül legfelsőbb hely- 
ről a román koronarend tisztikereszt- 
jét kapta. 

LÖVY FERENC dr., marosvásár- 
helyi rabbi. Szül. 1869-ben. Teoló- 
giát és egyetemet Budapesten és Ber- 
linben végzett. Cikkei az erdélyi 
szombatosokról, az őskereszténység 
s zsidóság viszonyáról magyarországi 
s erdélyi évkönyvekben és folyóiratok- 
ban jelentek meg. Kiadott egy bibliai 
történetet, egy tanulmányt R. Simon 
I. Jochaj életéről és szentirás ma- 
gyarázatáról. Leforditotta M. Nor- 
dau Dr. Kohn cimű drámáját. 

LÓRÁND MÓR dr., bankfőtisztvi- 
viselő, az Erdélyi Bank kolozsvári 
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főintézetének cégjegyzője. Egyetemi 
tanulmányai elvégzése után a bank- 
szakmába lép, a szatmári Banca Ro- 
mânănál kezdi pályáját és hamarosan 
az ország egyik legnagyobb pénzinté- 
zetének vezető helyére kerül. Finan- 
ciális szakképzettsége szaklapok cik- 
kedben is jelentkezik. 

LUKÁCS (Leitheim) JÓZSEF, szin- 
házi titkár. Szül. 1902-ben. 1918 
őszén, mint segédszinész lép a ko- 
lozsvári Nemzeti Szinház kötelékébe. 
1923-1933 ugyanitt szinházi titkár, 
majd azóta szinházi főtitkár. 
 

M 
 
MACALLIK ALFRÉD, festő. Szül. 

1889-ben. Tájképet, csendéletet, port- 
rét fest. Résztvett 1930-ban a ko- 
lozsvári erdélyi kiállitáson. Nagyvá- 
radon több önálló kiállitást is ren- 
dezett. 

MAEL FERENC (családi nevén: 
Izmael). Szül. 1890-ben. Főhatalom- 
változás előtt számtiszt volt a m. 
kir. földmivelésügyi minisztérium- 
ban. Versiró munkatársa erdélyi ka- 
tholikus hitbuzgalmi folyóiratoknak. 
A Hirnök és a Vasárnap állandó bel- 
ső munkatársa. Több verskötete je- 
lent meg. 

MAGYAR BÁLINT róm. kath. plé- 
bános, iró. Szül. 1886-ban. Egyete- 
met Budapestem végzett. Mai, sza- 
niszlói plébániájának elfoglalása előtt 
Ungváron működött, mint káplán, 
hittanár és szerkesztő. Erdélybe te- 
lepedése óta a Pásztortűz, a Hirnök 
és a Vasárnap munkatársa. Versei és 
könyvismertetései még a Katholikus 
Szemlében jelentek meg. Az Erdélyi 
Kath. Akadémia és a szatmári Köl- 
csey Kör tagja Ungvári működése 
alatt tagja volt a Gyöngyössy Iro- 
dalmi Társaságnak. Több versesköte- 
te jelent meg. 

MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY gr., 
volt erdélyi püspök. Szül. 1864-ben. 

Egyetemi éveit a strassburgi, buda- 
pesti és bécsi egyetemeken töltötte. 
1887-1895 tanulmányi felügyelő az 
esztergomi papnevelőben. 1895-97 
plébános Komáromban. 1897-1937 
erdélyi püspök. Sokat foglalkozott a 
katholikus ifjuság nevelésének kér- 
déseivel. 

MAJOR BÉLA, szerkesztő. Szül. 
1900-ban. Az Aradon megjelenő Er- 
délyi Hirlap szerkesztője és cikkiró- 
ja. 

MAKKAI DOMOKOS gyergyó- 
szemitmiklósi ügyvéd. Szül. 1896-ban. 
A főhatalomváltozás első éveiben je- 
lent meg néhány publicisztikai közle- 
ménye, többek közt „Erdélyi Káté” 
cimű fűzete. A volt Magyar Párt köz- 
ponti intézőbizottságának tagja. 

MAKKAI SÁNDOR, volt erdélyi 
református püspök. Szül. 1890-ben. 
Felsőbb tanulmányait a kolozsvári 
teológián és a kolozsvári egyetemen 
végezte. 1912-ben nagyenyedi segéd- 
lelkész, 1912-15 vallástanár Kolozs- 
várt, 2 évig vajdakamarási lelkész, 
1917-ben Sárospatakon, 1918-ban 
teológiai tanár, 1922-ben, református 
püspökhelyettesi, 1926-1937 erdélyi 
református egyházkerület püspöke. 
Jelenleg a debreceni református hit- 
tudományi egyetem tanára. Irodalmi 
munkásságának főbb állomásai: 
Számadás (1912) — Kapu előtt 
(1921) — Az Eszter padja (1924) — 
Élet fejedelme (1924) — Megszólal- 
nak a kövek (1926) — Ördögszekér 
(1925) — Magyar fa sorsa (1927) — 
Magunk reviziója (1931) — Erdélyi 
Ágnes (1928) — Egyedül (1929) — 
szemmel (1932) — Harc a szobor el- 
len (1933) — Táltos király (1934). 

MAKSAY ALBERT, református 
teológiai tanár. Szül. 1897-ben. Lel- 
készi oklevél után amerikai tanul- 
mányutat tett. Szaktanulmányai ma- 
gyar és angol lapokban jelentek meg. 
A Pásztortűz és a Helikon munka- 
társa. Művei: Csend dalai. (versek 
1927) — Idegen partok (1935.) 
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MANNHEIM ALADÁR dr. ügy- 
véd. Szül. 1880-ban. Jogot a buda- 
pesti egyetemen tanult. 1913-ban tett 
Budapestem ügyvédi vizsgát, azóta 
Aradon gyakorló ügyvéd. Az aradi 
ügyvédi kamara főtitkára. Gazdasági 
és jogi irányu cikkei bécsi és erdé- 
lyi lapokban jelentek meg, jogi szak- 
cikkei erdélyi szaklapokban és folyó- 
iratokban. 

MANYÁK JÓZSEF a Szatmári Uj- 
ság főszerkesztője. Szül. 1907-ben. 
1928-ban megalapitja a Haladás ci- 
mű szépirodalmi lapot, amelyet meg- 
szűnéséig (1930) vezet. Ebben az idő- 
ben dolgozott a Brassói Lapok, Kele- 
ti Ujság és a debreceni „Alkotás” ci- 
mű szépirodalmi lapnak. 

MARKOVITS ERNŐ hirlapiró. — 
Szül. 1887-ben. 1909-1912 a Népsza- 
va kiadóhivatalában dolgozot. Ezután 
a budapesti Déli Hirlap helyettes- 
igazgatója. 1918-ban az Ujvidéki Hir- 
lap szerkesztőségének tagja. 1920- 
ban a Rador távirati iroda munka- 
társa, majd a Nagyváradi Esti Lap, 
Friss Ujság és a Magyarság belső 
munkatársa, illetve szerkesztője. 

MARKOVITS MANÓ dr. Szül. 
1879-ben. 1913-ban Csanádvármegye 
főispánjává nevezték ki, mely állásá- 
ból 1917-ben nyugalomba vonul. Az 
impériumváltozás óta Nagyváradon 
él, mint alelnök vett részt a volt Ma- 
gyar Párt nagyváradi és biharmegyei 
tagozatának vezetésében. A nagyvá- 
radi Katholikus Kör világi elnöke. 

MARKOVITS RODION, iró. Szül. 
1884-ben. Jogi tanulmányokat vég- 
ett, ügyvédi vizsgát tett, de nem üz 
gyakorlatot. A Szamos, majd a Ke- 
leti Ujság, jelenleg a Temesvári Hir- 
lap belső munkatársa. Művei: Első 
találkozásom Baltazárral (novellák, 
1925) — Szibériai garnizon (1927), 
ez utóbbi hét európai nyelven megje- 
lent. Az aranyvonat (1930). — A 
Sánta farsang (1933). 

MARÓT SÁNDOR hirlapiró. Szül. 
1884-ben. Hirlapirói pályáját Aradon 

kezdte. Egyideig Budapesten a Füg- 
getlen Magyarország szerkesztőségé- 
ben dolgozik. Ezután felváltva aradi 
és debreceni lapokat szerkeszt. Eb- 
ben az időben adják elő „Örök tüz” 
cimű szindarabját. Nagyváradon 
1918 óta él. A Nagyvárad, illetve a 
Szabadság kötelékében dolgozik az- 
óta. „Nincs halál” cimen regényt 
irt „Egérfogó” cimű szindarabját 
Nagyváradon és Kolozsvárt mutat- 
ták be. A Szigligeti Társaság társel- 
nöke, a nagyváradi Ujságiró Egye- 
sület elnöke, a Romániai Kisebbségi 
Ujságirók Országos Szervezetének al- 
elnöke. 

MARTON ERNŐ dr., volt kolozs- 
vári alpolgármester, kamarai képvi- 
selő, főszerkesztő, az Uj Kelet 
tulajdonosa. — Született 1896- 
ban. Jogi tanulmányai befejezése 
után a közigazgatási pályán műkö- 
dött. 1918 végén a zsidó mozgalom 
vezetőivel megalapitja az Uj Kele- 
tet, amelynek azóta szakadatlanul 
vezetője. Tagja a Zsidó Nemzeti Szö- 
vetség intézőbizottságának. Megirta 
a zsidóság történetét Erdélyben. Ön- 
álló füzetben fejtette ki az erdélyi 
zsidó nemzeti mozgalom kialakulásá- 
nak motivumait. Egy cikluson ke- 
resztül kamarai képviselő. Számos 
nagyobb terjedelmű cikket és tanul- 
mányt irt lapokba, folyóiratokba, év- 
könyvekbe, gyüjteményes munkákba. 
Kimeritően megirta a zsidóság, ro- 
mániai statisztikáját. Jelenleg főku- 
tatási területe a zsidóság gazdasági 
szerepének tisztázása a világtörténe- 
lemben. 

MARTON ISTVÁN a nagyváradi 
Esti Lap felelős szerkesztője. Szül. 
1898-ban. 1929 óta, mint az Esti Lap 
felelősszerkesztője és társtulajdono- 
sa irányitja a lapot. 

MARTON LILI, iró, ujságiró. 1936 
óta az Ellenzék belső munkatársa. A 
Romániai Kisebbségi Ujságiró Szer- 
vezet, a Nemzetközi Ujságiró Egye- 
sület, valamint a romániai Istituto 
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di Culture Italiana tagja. Regényei: 
A tenger riportere, Három leány el- 
indult és Levelező partnert keresek 
az Ellenzék hasábjain jelentek meg. 
„Márta” cimű regénye 1937-ben a 
budapesti Edition intercontinental 
regénypályázatán második dijat 
nyert „Sikátor” cimű vigjátékét a 
kolozsvári Magyar Szinház mutatta 
be (1938). 

MARTONOSSY GYÖRGY (mar- 
tomfalvi) ügyvéd. Szül. 1880-ben. Jo- 
gi tanulmányait Kolozsvárt végezte. 
Közigazgatási pályára készült. Volt 
segédjegyző, majd körjegyző. A fő- 
hatalomváltoaás után ügyvéd-birói 
vizsgát tett a kolozsvári táblánál. 
Ügyvédi irodát nyitott Déván. A dé- 
vai református egyház gondnoka. Az 
erdélyi református egyházkerület ke- 
rületi tanácsbirája és igazgatótaná- 
csosa. A hunyadi egyházmegye ügyé- 
sze. A dévai sajtóban jogi és közgaz- 
dasági cikkeket ir. 

MAYER ANTAL, laptulajdonos. 
Szül. 1888-ban. Évekig a grafikai pá- 
lyán működött és a budapesti „Ott- 
hon” vezetője. Szegőgép szakértő. — 
1932-ben megalapitotta a „Jóestét” 
cimű politikai napilapot. Tevékeny 
munkásságot fejt ki az erdélyi katho- 
likus mozgalomban. A „Jóestét” fe- 
lelős szerkesztője és igazgatója. 

MAYER RICHÁRD, a Romanil te- 
mesvári lerakatának vezetője. Szül. 
1891-ben. Ismert urvezető és mint 
ilyen a bukaresti Román Királyi Au- 
tóklub tagja. Számos társadalmi és 
jótékonysági egyesület részben ak- 
tiv, részben pártoló tagja. 

MÁRIAFFI LAJOS földbirtokos, 
ez erdélyi magyar népközösség test- 
nevelési osztályának vezetője. Szül. 
1894-ben. Középiskolát Tatán és Bu- 
dapesten tanult, jogot 2 évig a bécsi 
egyetemen hallgatott. A világháború 
befejezése óta marosszentgyörgyi csa- 
ládi birtokán gazdálkodik. Az Erdé- 
lyi Gazdasági Egylet és a Marosme- 
gyei Földművesszövetség választmá- 

nyi tagja. Igazgatósági tag a kolozs- 
vári Mezőgazdasági Bank Rt.-ban. 
Közgazdasági cikkei, értekezései az 
Ellenzék és az „Erdélyi Gazda” cimű 
lapok hasábjain jelennek meg. Leg- 
inkább magyar gazdasági kérdések- 
kel foglalkozik. 

MÁRK MIKLÓS dr. marosvásárhe- 
lyi ügyvéd. Szül. 1895-ben. Az egye- 
temet Kolozsvárt végzi, 1918-ban 
doktorál, 1921-ben ügyvédi vizsgát 
tesz. Marosvásárhelyen és Budapes- 
ten ügyvédjelölt. 1921 óta Marosvá- 
sárhelyen gyakorló ügyvéd. 1926 óta 
a marosvásárhelyi Kereskedők Tár- 
sulatának titkára, az általános keres- 
kedelmi életet érdeklő cikkei szakla- 
pokban és napilapokban jelennek 
meg. 

MÁRTON ÁRON, gyulafehérvári 
püspök. Szül. 1896-ban. Középisko- 
láit Csikszeredán végezte. A világ- 
háború kitörésekor önként jelentke- 
zett katonának és mint a 82-es közös 
gyalogezred hadnagya szerelt le. A 
háborús élmény után lépett a papi 
pályára. Pappá 1924-ben szentelték. 
Már ebben az évben káplán Ditrón, 
1925-28-ban pedig Gyergyószentmik- 
lóson. A következő évben Marosvá- 
sárhelyt hittanár, 1930-ban pedig a 
nagyszebeni Árvaházban tanulmányi 
felügyelő és talmácsi plébános. In- 
nen Kolozsvárra kerül egyetemi hit- 
szónoknak, majd 1934-ben a Katho- 
likus Népszövetség igazgatójává vá- 
lasztják meg. Megalapitja az Erdélyi 
Iskola cimű folyóiratot. Két év mul- 
va, 1936-ban a kolozsvári plébánia 
vezetésével bizzák meg. 1938 augusz- 
tusában Kolozsvár katholikus társa- 
dalma egyhangulag plébánossá vá- 
lasztja. Ugyanakkor esperesi és ka- 
nonoki rangot kap. Kolozsváron még 
be sem iktatják, amikor a szentszék 
Vorbruchner Adolf volt gyulafehér- 
vári püspök halála után apostoli kor- 
mányzónak nevezi ki. 

MÁTRAY JÁNOS ujságiró. Évti- 
zedek óta az Ellenzék munkatársa. 
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Kolozsvár város közügyeinek kitünő 
ismerője és mindig tiszta tollú har- 
cosa. 

MÁTYÁS MÁTYÁS a kolozsvári 
Park Szanatórium igazgató főorvo- 
sa. Szül. 1888-ban. Egyetemi tanul- 
mányait Kolozsvárt végezte. Felava- 
tása után külföldi tanulmányutakat 
tesz és főkép‘ a nőgyógyászatban és 
sebészetben specálizálta magát. Ta- 
nársegéd a kolozsvári klinika nő- 
gyógyászati és sebészeti osztályán. 
1919-ben egyetemi magántanár. Még 
1919-ben megalapitja a Park Szana- 
tóriumot, amelynek igazgató főorvo- 
sa. Tudományos szakmunkái a nő- 
gyógyászat és sebészet köréből ma- 
gyar, főleg azonban német orvosi 
szaklapokban jelentek meg. 

MERKLER KÁROLY a temesvári 
Gyapjuipar Rt. igazgatója. Szül. 
1888-ban. A felsőkereskedelmi isko- 
la elvégzése után. (1907) a Gyapju- 
ipar Rt. kötelékébe lép. A szakma 
tanulmányozására Németországban 
hosszabb tanulmányutakat tett. Az 
Első Romániai Ernyőgyár, a Kosmos 
Rt., a Tefag festőde igazgatósági 
tagja. Délkelet Európa egyetlen tex- 
til szaklapjának, a „Revista Textila” 
felelős szerkesztője és tulajdonosa. 

MERZA GYULA turisztikai szak- 
iró. Szül. 1801-ben. A kolozsvári és 
a bécsi egyetem orvosi karán folyta- 
tott felsőbb tanulmányokat, utóbbi 
helyen az abszolutóriumot is elnyerte. 
Egészségi okokból azonban a gazda- 
sági pályára tért át. Előbb a szász- 
fenesi Szabó-féle uradalom mintagaz- 
daságában töltött 2 évet, mint gaz- 
dasági gyakornok, majd a családi bir- 
tok kezelését vette át. Közben euró- 
pai tanulmányutakat tesz, felkeresve 
a külföldi alpesi klubokat, tanulmá- 
nyozza a kiránduló helyeket üdülő- 
ket, idegenforgalmi intézményeket, 
nép és tájrajzi muzeumokat. Irt ver- 
seket. Igen sok dolgozata jelent meg 
(különlenyomatban is a turisztika 
és az armenológia köréből. A katho- 

likus közélet terén szerzett érdemei 
elismeréséül a pápa kitüntette. 

MESTER MIHÁLY, az erdélyi re- 
formátus egyházkerület gazdasági 
előadója. Szül. 1887-ben. Egyetemi 
tanulmányait Kolozsvárt végezte. 
1911-1921 szászvárad, 1921-1927 ko- 
lozsvári református kollégiumi ta- 
nár. 1927 óta az erdélyi református 
egyházkerület gazdasági előadója. A 
Károli Gáspár Irodalmi Társaság 
rendes tagja, egyházi intézmények 
vezetőségi tagja. Középiskolák négy 
alsóbb osztálya számára mathemati- 
kai és mértani tankönyveket irt. 

MEZEY ELEMÉR, iparművész. 
Szül. 1909-ben. A főhatalomváltozás 
után iparművészeti tanulmányokat 
végez. Nagybányán iskolát állit fel a 
művészi szönyegszövés és tervezés 
tanitására. Nagybányai festőművé- 
szek társaságában több közös kiálli- 
táson vesz részt. 1927-ben tekinté- 
lyes gyárüzemet tart fenn. Több ma- 
gyar stilusu szőnyege Amerikáig is 
ejutott. Az erdélyi és bánáti képző- 
művészek szindikátusában az iparmű- 
vészeti osztály elnöke. Nagybányán 
él. 

MEZEY MIHÁLY dr. zilahi re- 
formátus esperes. Szül. 1882-ben. 
1901-ben állami tanitó lett. Elvégzi 
az egyetem jogi fakultását s a seges- 
vári kir. tanfelügyelőséghez nyer be- 
osztást. A főhatalomváltozás után 
beiratkozott a teológiára. 1922— 
1936 magyarláposi lelkész. A 
Református Szemle, Az Ut, stb. fo- 
lyóiratok dolgozótársa. Szerkesztett 
népiskolai olvasókönyveket. 

MÉLIUSZ (Nelovánkovics) JÓ- 
ZSEF, iró. Szül. 1909-ben. Bölcseleti 
és teológiai tanulmányait Svájcban, 
Németországban és Kolozsvárt vé- 
gezte. Református lelkészi képesité- 
sét nem veszi igénybe, hanem a Ko- 
runk szerkesztőségébe lép. Innen a 
Brassói Lapok szerkesztőségébe ke- 
rül, mint ujságiró. Munkatársa kül- 
földi és belföldi folyóiratoknak, első- 
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sorban a Korunknak. Ir verset, mű- 
forditást, birálatot, regényt. 

MÉSZÁROS BÉLA drámai szinész. 
Szül. 1895-ben. Pályájára 1920-ban 
lépett. Volt állomásai: Arad, Temes- 
vár, Kassa, Debrecen, Szeged. Jelen- 
leg a kolozsvári Magyar Szinház 
tagja. 

MIHALIK GYULA, az Aradi Ál- 
talános Takarékpénztár cégvezetője. 
Szül. 1903-ban. Több aradi társadal- 
mi egyesület vezetőségének tagja, a 
Maros Evezős Egylet és Erdélyi Kár- 
pátegyesület aradi osztályának tit- 
kára. 

MIHÁLYFFY IRÉN (lövétei) a 
kolozsvári magyar Zenekonzervató- 
rium zenetanára és operaénekesnő. 
Tanulmányait a budapesti Zeneked- 
velők Egyesületénél kezdte, majd a 
Zeneművészeti főiskolán folytatta, 
ahol diplomát nyert. Utána Német- 
országban, volt tanulmányuton. Ta- 
nitott Budapesten a Bellovits Imre 
vezetése alatt álló Zenekedvelők 
Egyesületében, majd Stojanovits 
Minta Zeneiskolájában. 1928 óta a 
kolozsvári magyar Zenekonzervató- 
rium énektanára. Szinpadon és önál- 
ló hangversenyeken többször szere- 
pelt Budapesten és Kolozsvárt, vala- 
mint Magyarország és Erdély na- 
gyobb városaiban. 

MIHELYI VIDOR virágkertész. 
Szül. 1908-ban. 1932 óta vezeti a fél- 
évszázad óta fennálló hires Mihelyi 
kertészetet. Kül- és belföldi szakla- 
pokba ir kertészeti kérdésekről. Évek- 
ig kisérletezik virágfajták nemesité- 
vel és keresztezésével. Több dália faj- 
tát neveztek el a nevéről. 

MIKES ALFRÉD, épitész. Szül. 
1892-ben. Több tervpályázaton nyert 
első dijat. Kolozsvárt müködik. 

MIKES IMRE szerkesztő. Szül. 
1900-ban. Kereskedelmi akadémiát 
végez. Az 5 Órai Ujság, az Uj Kelet, 
Keleti Ujság és Esti Lloyd cimű la- 
pokon át ivel ujságirói pályája. 1924- 

től 1935-ig a Brassói Lapok munka- 
társa, illetve szerkesztője. Ezután 
Budapestről és Párisból tudósitja 
előbb a Brassói Lapokat, majd a 
Nagyváradi Naplót, amit 1936 és 
1937 folyamán szerkeszt. Ezóta is- 
mét Párizsból ir a Naplónak. „Er- 
dély utja” cimen 2 kötetes tanulmá- 
nya jelent meg a főhatalomváltozás 
történetéről. „Arzén” cimen regényt 
irt. 

MIKOLA ANDRÁS festőművész. 
Szül. 1884-ben. Egyetemi előadáso- 
kat Kolozsvárt, Debrecenben és Bu- 
dapesten hallgatott. Művészeti tanul- 
mányait Nagybányán, Párizsban, Bu- 
dapesten és ujból Nagybányán foly- 
tatta. Tanulmányuton volt Német- 
országban, Svájohan és Olaszország- 
ban. Tagja és elnöke volt a nagybá- 
nyai festők társaságának. Vezetője a 
társaság festőiskolájának. Volt 
Nagybányán helyettes polgármester. 
Három izben nyert állami ösztöndi- 
jat. Két éven át kapta a legnagyobb 
magyar tájkép ösztöndijat. Részt 
vett külföldi kiállitásokon. Művésze- 
tében a nagybányai hagyományok 
folytatója. Külföldi mineroliógiai kö- 
rökben is elismert szaktekintély a 
kristályos ásványok terén. Erdély- 
szerte ismert nagyvadász. 

MIKÓ IMRE dr., a legfőbb Nemze- 
ti Tanács tagja. Szül. 1911-ben. Jogi 
tanulmányait a kolozsvári egyetemen 
végezte. Jogi tanulmányai végezté- 
vel 2 éves külföldi tanulmányutra in- 
dul, amelynek nagy részét Párizsban 
tölti, de bejárja Magyarországot, 
Csehszlovákiát, Németországot és 
Angliát is, jogi és politikai tanulmá- 
nyokat végezve. 1936-ban megszerzi 
az ügyvédi diplomát s a volt Magyar 
Párt titkára lesz. Az unitárius egy- 
ház tanácsosa, a főtanács, képviselő- 
tanács és jogügyi bizottság tagja. A 
Keleti Ujság vezércikk irója. Tanul- 
mányai a Magyar Kisebbség. Hitel, 
Független Ujság, Pásztortűz és több 
magyarországi folyóirat hasábjain 
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jelentek meg. Könyveket és önálló 
munkákat irt. 

MIKÓ LÁSZLÓ földbirtokos, a 
legfőbb Nemzeti Tanács tagja. Szül. 
1897-ben. Középiskolát a Marosvá- 
sárhelyi kath. főgimnáziumban, jogot 
a kolozsvári egyetemen végzett. Ál- 
landóan nyárádszentlászlói családi 
birtokán gazdálkodik. Az Erdélyi 
Gazdasági Egylet választmányi tag- 
ja, a Maroamegyei Földműves Szö- 
vetség elnöke, Hitelszövetkezetek Szö- 
vetségének központi igazgatósági tag- 
ja. Gazdasági szakirányu cikkei az 
Erdélyi Gazda éa az Ellenzék ha- 
sábjain jelennek meg. 

MISKOVSZKY JENŐ dr., nyugal- 
mazott királyi ügyész. Szül. 1873- 
ban. Iskoláit Nagyváradon és Kolozs- 
váron végezte. Nagyváradon királyi 
ügyész lett. Szakirodalmi munkássá- 
ga az általa szerkesztett „Jog” cimű 
szaklapban kulminál és általában 
résztvesz a magyar büntetőjog fej- 
lesztésében. Jelenleg Nagyváradon él. 

MOLL ELEMÉR tervező, műépi- 
tész. Szül. 1886-ban. Műegyetemet 
végzett Budapesten, hol tanársegéd is 
volt Petz Samu középitéstani tanszé- 
ke mellett. 1910-1919 Kolozsvárt vá- 
rosi mérnök, majd önálló tervező és 
épitész vállalkozó. Ujabb tervezései 
közül közismert a kolozsvári refor- 
mátus leánygimnázium és az 1934— 
35-ben épült kolozsvári gör. kath. 
szeminárium. Kolozsvári napilapokba 
és művészeti folyóiratokiba épitőmü- 
vészeti szakcikkeket ir. 

MOLNÁR VILMOS nagyváradi 
főorvos. Szül. 1894-ben. Az egyete- 
met Budapesten végzi 1918-ban. — 
Majd a berlini II. számú klinikán 
praktizál, azután Párizsban folytat- 
ja tanulmányait, végül 1922-ben, 
mint belgyógyász a biharmegyei Köz- 
kórházhoz kerül. Jelenleg a nagyvá- 
radi Zsidó Kórház igazgató főorvo- 
sa. Az Orvos Egyesület, továbbá szá- 
mos társadalmi, kulturális és jóté- 
konyegyesület tagja. 

MOLTER KÁROLY, tanár, iró, 
publicista. Szül. 1890-ben. A buda- 
pesti egyetem filozófiai szakán foly- 
tatott tanulmányait külföldi utakon 
egészitette ki; egy darabig hirlapirós- 
kodott, majd tanári állást vállalt a 
marosvásárhelyi református kollé- 
giumban. Publicisztikai dolgozatai és 
birálatai az Ellenzék és a Helikon 
hasábjain jelentek meg. Önálló köte- 
tei: Özvegy ország (szinmű, 1925) — 
Majdnem hősök (novellák, 1925) — 
Metania (regény, 1929) — Tibold 
Márton (regény, 1938). 

MONAY FERENC dr. minorita. — 
Szül. 1878-ban. Rómában végzett te- 
ológiai tanulmányai után 1901-ben 
szentelik pappá. Előbb Szilágysom- 
lyón gimnáziumi tanár, később novi- 
cinsok magisztere, majd aradi plé- 
bános, 1918-22 rendfőnök, 1922-24 
asszisztens generális Rómában, 1924- 
ben ismét rendfőnök. Lemondása 
után aradi plébános. Kiadványai: 
Szent Ferenc összes művei; Szent 
Benedek; Római levelek; Ezüstös ol- 
tár; Kis imakönyv. 

MONDIK PÁL nyug. piarista fő- 
gimnáziumi igazgató. Szül. 1864-ben. 
Teológiát Nyitnám, egyetemet Kolozs- 
várt végzett. Ugyanott tanári diplo- 
mát szerzett. Mint piarista tanár 
több helyen működött, majd 1920-ig 
Máramarosszigeten a főgimnázium 
igazgatója és házfőnök. 1920-1930 
Nagykárolyban és Temesvárt tanár. 
1930-ben Kolozsvárra kerül a pia- 
rista rendfőnök mellé, mint tanácsos. 
Itt működik 1934-ig. Azóta — nyuga- 
lomban — a temesvári rendházban 
él. 

MONUS SÁNDOR, a nagyváradi 
Carmen cipőgyár igazgatósági tagja. 
Szül. 1876-ban. Mint egyszerű kis- 
iparos kezdte. Az idők haladásával 
és az ipari technika fejlődésével lé- 
pést tartva a legmodernebb és legtö- 
kéletesebb gépi felszereléssel rendez- 
te be nagyarányúvá növekedett mű- 
helyét. Igy társult a háborús években 
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létesült Carmen cipőgyárral. Azóta 
mindmáig a Carmen cipőgyár beltag- 
ja. A nagyváradi Ipartestület volt el- 
nöke. A városi tanácsnak sokáig vá- 
lasztott tagja. 

MONTÁG I. IMRE, a Klinger 
Henrik-féle sepsziszentgyörgyi szé- 
kelyszövőgyár és háziipar rt. igazga- 
tója. Szül. 1880-ban. Érettségit Te- 
mesvárt tett. 1902-ben kerül a Klin- 
ger vállalathoz, melynek 1913 óta az 
igazgatója. Széleskörű közéleti tevé- 
kenységet fejt ki. Az ipar és keres- 
kedelem terén kifejtett érdemeiért 
kitüntetésben részesült. 

MORVAY ZOLTÁN. Szül. 1875- 
ben. Középiskolából nyomdász mes- 
terségre ment és beutazta Európa 
nagy részét. Debrecenben Rud- 
nyánsaky Gyulával a „Csokonai La- 
pokat” szerkesztette. Erdélyben a 
marosvásárhelyi Révész-nyomda ve- 
zetője. Szerkesztette a „Tükör” ci- 
mű hetilapot. Irt számos szindara- 
bot és társadalmi regényt (Trubadur 
és társai, Októberi Fellegek, stb.) 

MOSKOVITS JÓZSEF, bankigaz- 
gató. Szül. 1898-ban. Kereskedelmi 
iskolai gimnáziumi érettségit tesz s 
a banktisztviselői pályára lép. Jelen- 
leg az Erdélyi Bank kolozsvári köz- 
ponti igazgatója. 

 
N 

 
NAGY ANDRÁS orvos. A gyulafe- 

hérvári róm. kath. teológián a medi- 
cina pastoralis tanára, a Hitel 
munkatársa, társadalomkutató. Az 
erdélyi fiatal közéleti nemzedék tag- 
ja. 

NAGY ENDRE, a marosvásárhe- 
lyi református kollégium igazgatója. 
Szül. 1879. Tanári oklevelét a kolozs- 
vári egyetemen nyerte. 1901 óta ta- 
nár, 1920 óta kollégiumi igazgató, 
Marosvásárhelyen. A romániai refor- 
mátus zsinat tagja, egyházmegyei 
gondnok, diákegyesületi elnök. A 

Kemény Zsigmond Társaság és több 
társadalmi és kulturális intézmény 
vezetésében vesz részt. Tudományos 
és irodalomtörténeti munkái jelentek 
meg. Cikkeit a napisajtó hozza. 

NAGY ENDRE dr. gazdasági is- 
kolai igazgató, szakiró. Szül. 1883- 
ban. 1905-ben végezte a kolozsvári 
gazdasági tanintézetet. Jogot a kolozs- 
vári egyetemen tanult, hol 1911 ál- 
lamtudományi doktorátust nyert. Öt 
évi gyakorlati működés után 1910- 
1981 a szamosmegyei Gazdasági Egy- 
let titkára. 1931 óta a székelykeresz- 
turi unitárius téli Gazdasági Iskola 
igazgatója. Az Erdélyi Gazda, Ellen- 
zék és Magyar Nép cimű lapok mun- 
katársa, hova főkép gazdasági irányú 
cikkeket ir. Önállóan megjelent mű- 
vei: A cukorrépa termelése; A gaz- 
dakörök szervezéséről és vezetéséről. 

NAGY IMRE, festő. Szül. 1893- 
ban. Tanulóéveit a budapesti rajzta- 
nárképző iskolán és a kecskeméti 
művésztelepen töltötte. Német és 
Olaszországban tett tanulmány- 
utakat. Képeit, rajzait Kolozsvárt és 
Brassóban, rézkarcait Zürichben, fa- 
metszeteket Firenzében állitott ki. 
1939-ben a Szinnyei Mferse dijjal ju- 
talmazták. 

NAGY ISTVÁN, szinművész. Szül. 
1909-ben. 1927-1931 román-magyar 
szakos tanárjelölt Kolozsvárt. 1931- 
34 internátusi felügyelő tanár a nagy- 
enyedi Bethlen kollégium tanitókép- 
ző intézetében. 1935-től drámai hős a 
kolozsvári Magyar Szinház köteléké- 
ben. 

NAGY ISTVÁN, munkásiró. Szül. 
1904-ben. Első novellája: Semleges 
Vig Péter, az 1932. évi munkásnap- 
tárban jelent meg. Ettől kezdve a Ko- 
runk állandó munkatársa. 1936-ban 
az Erdélyi Szépmives Céh drámapá- 
lyázatán második dijat nyert „Özön- 
viz előtt” cimű drámája, mely 1937- 
ben a kolozsvári Magyar Szinházban 
került bemutatóra. Novellái jelentek 
meg a Pásztortűzben, Helikonban és 
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a Brassói Lapokban. Önállóan meg- 
jelent művei: Földi Jánost bekapta 
a város (1933) —Nincs megállás 
(regény, 1934) A vásárhelyi hitvallás 
nevében (1930) — Külváros (1939). 

NAGY JENŐ orvos, szakiró. Szül. 
1895-ben. Középiskolát és egyetemet 
Budapesten és Kolozsvárt végzett. — 
Diplomát a kolozsvári egyetemen 
szerzett. Előbb kórházvezető orvos 
volt, jelenleg Petrillán gyakorló és 
betegsegélyző orvos. Számos tudomá- 
nyos munkája jelent meg orvostudo- 
mányi, népegészségügyi és más fo- 
lyóiratokban. Számos ismeretterjesz- 
tő előadást tartott. Az Erdélyi Mu- 
zeumegyesület orvostudományi szak- 
osztályának tagja. 

NAGY LÁSZLÓ dr., az erdélyi ró- 
mai katholikus Status jogtanácsosa. 
Szül. 1889-ben. A Minerva Irodalmi 
és Nyomdai Műintézet egyik alapi- 
tója és ügyésze. 

NAGY LÁSZLÓ S. (székelykeresz- 
turi Sütő), szül. 1894. Egyetemi ta- 
nulmányokat Kolozsvárt folytatott 
1914-ben hivatásos ujságiró lett. — 
1915-ben megalapitotta és azóta szer- 
keszti az E. Szemlét .(E lapból nőtt 
ki a Pásztortűz cimű folyóirat). 
Részt vett az „Erdélyi Közgazdaság” s 
a „Jóestét” cimű napilap alapitásá- 
ban. Munkatársa több kolozsvári és 
erdélyi napilapnak. Irodalmi, társa- 
dalmi és egyházi egyesületek tagja, 
az Unitárius Irodalmi Társaság fő- 
titkára. Önállóan megjelent több mű- 
ve. 

NAGY MÁRTON nyug. főszolgabi- 
ró. Szül. 1860-ban. Jogi tanulmányait 
Nagyváradon végezte. 1883-ban lé- 
pett megyei szolgálatba. Előbb be- 
rettyóujfalusi szolgabiró, majd nagy- 
szalontai főszolgabiró. Tömérdek ve- 
zércikke jelent meg közgazdasági 
szaklapokban, valamint a fővárosi 
sajtóban. Évekig a Szalontai Lapok 
felelős szerkesztője. Ujabban megje- 
lent szépirodalmi munkái: Régi idők 

— régi: emberek; Régi nevek — régi 
regék; Patikás Gyurika mókái. Ezen- 
kivül számos kisebb könyve jelent 
meg. Megirta Biharvármegye köz- 
ponti járásának történetét. A Bihar- 
megyei Tisztviselők Országos Egye- 
sületének igazgató tanácsosa, a nagy- 
váradi Központi Takarékpénztár fel- 
ügyelőbizottsági elnöke. 

NAGY OSZKÁR festőművész. Szül. 
1893-ban. Tanult Nagybányán, Kecs- 
keméten, Szolnokon és Budapesten. 
1921-ben ösztöndijjal Rómában, Ná- 
polyban és Firenzében dolgozott. Ha- 
zajövetele óta Nagybányán és Felső- 
bányán él. Tagja volt a nagybányai 
festők társaságának. Kiállitott Bu- 
karestben és Erdély nagyobb városai- 
ban. 

NAGY SÁNDOR, református lel- 
kész Bukarestben. A bukaresti ma- 
gyarság egyik legjelentősebb szelle- 
mi vezére. Szerkeszti a „Bukaresti 
Egyháza Ujságot”-ot. Különösen az 
egyház irodalom terén fejt ki mun- 
kásságot. 

NAGY SÁNDOR tanár, lapszer- 
kesztő. Szül. 1875-ben. 1897-ben 
Nagyenyeden, 1898-tól — nyugalom- 
ba vonulásáig — Zilahon tanit. Tu- 
dományos folyóiratokban több tanul- 
mánya jelent meg. Szerkeszti a Szi- 
lágyság cimű hetilapot, melyben Ady 
első versei megjelentek. Az Érmind- 
szenti Ady napok alkalmával Ady 
emlékfüzetet adott ki. 

NAGY ZOLTÁN református lel- 
kész. Szül. 1890-ben. A teológiát 
Debrecenben végezte. 1915-1919 ara- 
di segédlelkész. 1920-1923 hirlapiró. 
1924-1927 gyoroki, 1927-1932 belé- 
nyesujlaki, 1932-től máig Erdőhegy- 
kisjenői lelkész. Egyházmegyei ta- 
nácsbiró. Számos irása jelent meg 
különböző lapokban és folyóiratok- 
ban. 

NÁTHÁN MÓR dr., ügyvéd Ko- 
lozsváron. Szül. 1886-ban. Egyetemi 
tanulmányai után ujságirói pályára 
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lép, szerkesztője a „Kolozsvári Uj- 
ság” cimű napilapnak. Az ujságirás 
terén különösen, mint képzőmű- 
vészeti kritikus lép fel eredményesen. 
Műgyűjtő. A büntető jog terén több 
jelentős tanulmányt irt. Kolozsvárt 
él. 

NEBEL ÁBRAHÁM dr. nagysza- 
lontai főrabbi. Szül. 1887-ben. A teo- 
lógiát 1918-ban végzi Budapesten. — 
1917-ben filozófiai doktorátust tesz. 
1920-ig középiskolai vallástanár Bu- 
dapesten, 1924-ben rabbi Fogarasme- 
gyében. 1925 óta nagyszalontai fő- 
rabbi. Az Arany János Társaság tag- 
ja. Több zsidó tárgyu tudományos 
könyve jelent meg. 

NEMES FERENC, hirlapiró. Szül. 
1909-ben. Érettségi után egy évet töl- 
tött az Egyesült Államokban, mint a 
Jale egyetem képzőművészeti fakul- 
tásának hallgatója. 1929-1934 a Brasr 
sói Lapok belső munkatársa, 1935 
kolozsvári szerkesztője, azóta pedig: 
a Keleti Ujság és a Magyar Ujság 
belső munkatársa. Megjelent regé- 
nye: Elemista voltam (1934) — A 
„Rut kis kacsa” cimű zenésvigjáték 
és a „Kék nefelejts” cimű operett- 
verseinek szerzője. Szatirikus verse- 
ket ir. 

NEUMANN EDE báró (végvári). 
Szül. 1904-ben. Kereskedelmi főis- 
kolai tanulmányait Berlinben végez- 
te. Az aradi Neumann Testvérek cég 
és Textilipar Rt. igazgatósági tagja. 
Élénk közéleti tevékenységet fejt ki. 
Számos karitativ egyesület és intéz- 
mény istápolója. 

NEUMANN FERENC báró (vég- 
vári). Szül. 1910-ben. Textilipari fő- 
iskolát Manchesterben végzett, ahol 
textilmérnöki oklevelet nyert. Az 
aradi Neumann Testvérek cég és az 
Aradi Textilipari Rt. igazgatósági 
tagja. 

NEUMANN GÉZA igazgató, a. 
Continental Vaskereskedelmi Rt. ve- 
zérigazgatója Kolozsvárt. Tanulmá- 

nyai elvégzése után hamar feltünnek 
kiváló képességei és fiatalon kerül 
annak az intézménynek az élére, a- 
melyet országos relációkban vezető 
rangra emel. 

NEUMANN JENŐ dr. Szül. 1892. 
Egyetemi tanulmányai után a háború 
nyomában keletkező viszonyok között 
fakereskedő lesz. Eredeti jellegü és 
értékü az a szerepkör, amelyet a ko- 
lozsvári iró és ujságiró asztalnál tölt 
be érdekes és értékes fejtegetései so- 
rán. Az általa bevezetett és irányitott 
„Dumaposta” rangos együttest jelent 
Kolozsvár szellemi életében. 

NEUMANN KÁROLY báró (vég- 
vári) dr. Szül. 1883-ban. Jogi tanul- 
mányait a budapesti Pázmány Péter 

tudományegyetemen és a kolozsvári 
tudományegyetemen végezte, és jogi 
doktorátust szerzett. Az aradi Textil- 
ipar Rt., a Neumann Testvérek 
Szesz és Malomipar Rt. elnöke, a ro- 
mániai közgazdasági élet vezető egyé- 
nisége. Közéleti tevékenységéért több 
kitüntetésben részesült. 

NÉMETH GELLÉRT (P.) ferences 
lelkész, szerkesztő. Szül. 1897-ben. 
Pappá 1920-ban szentelték. Katholi- 
kus hitbuzgalmi lapok társszerkesz- 
tője, illetve szerkesztője. Hosszabb 
utazásokat tett, melyeknek képzőmű- 
vészeti tapasztalatairól cikksoroza- 
tokban számolt be. 

NÉMETH ZOLTÁN dr. Szül. 1894- 
ben. Végezte a jogot. Az Editura Ghi- 
dul României szerkesztője és kiadó- 
ja. Romániáról szóló utikönyveket 
szerkesztett és adott ki több európai 
nyelven. 

NÉMETHY GYULA dr., pápai pre- 
látus. Szül. 1867-ben. 1890-ben teoló- 
giát végez Bécsben. 1892-ben ugyan- 
ott teológiai doktorátust nyert. Pá- 
lyafutását, mint székesegyházi kar- 
káplán kezdi, majd 1892-94-ig reális- 
kolai hittanár Nagyváradon, 1897-ben 
teológiai tanár, 1921-ben apátkano- 
nok, 1924-ben pedig pápai prelátus. 
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A nagyváradi teológia igazgatója és 
az Erdélyi Katholikus Akadémia el- 
nöke. A biharvármegyei és Nagyvá- 
radi Régészegyesület, továbbá a 
Szigligeti Társaság elnöke. Teológiai 
tanulmányaival egyidőben egyházi 
művészettel is foglalkozott s számta- 
lan művészeti cikke jelent meg napi- 
lapokban és folyóiratokban. 

NIKODEMUSZ KÁROLY ágost. 
hitvallású evangélikus főesperes. — 
Szül. 1887-ben. Teológiát Pozsonyban 
végzett. 1927 óta brassói lelkész, fő- 
esperes. Egyházkerületi főjegyző. Az 
Evangélikus Magyar Egyházak 
Nyugdijintézetének ügyvivője. Ver- 
sei, novellái jelentek meg magyaror- 
szági napilapokban és szépirodalmi 
folyóiratokban, „Judás Jakariot” ci- 
mű darabját a kolozsvári Magyar 
Szinház mutatta be. Novelláskötete 
cime: Jó asszony volt a kománé. 

NYIRŐ JÓZSEF, iró és hirlapiró. 
Szül. 1889-ben. Középiskolát Székely- 
udvarhelyen, teológiát Gyulafehér- 
várt és Bécsben végzett. 1912-1915 
tanár Nagyszebenben és Besztercén. 
1915-19 plébános a kolozsmegyei Ki- 
de községben. 1919-ben a papi rend- 
ből kilép, megnősül és ujságirói pá- 
lyán helyezkedik el. Előbb a Keleti 
Ujság, majd az Ujság, azután ismét 
a Keleti Ujság szerkesztőségébe lép, 
hosszabb ideig a Keleti Ujság udvar- 
helyi tudósitója. Jelenleg a Keleti Uj- 
ság felelős szerkesztője. Önállóan 
megjelent irodalmi művei: Jézus fa- 
ragó ember (novellák, 1924) — Sibói 
bölény (történelmi regény, 1928) — 
Isten igájában (regény, 1930) — Kop- 
jafák (elbeszéléseik, 1933) — Uz 
Bencze (1934) — Székelyek (1937) 
— Havasok könyve (elbeszélések, 
1938). Uz Bencze cimű könyvét le- 
forditották német és dán nyelvre, 
azonkivül megfilmesitették. A Jézus 
faragó ember cimű darabját a buda- 
pesti Nemzeti és a kolozsvári Magyar 
Szinházban játszották Legujabb re- 
génye: A madófalvi veszedelem. 

O 
 
OBERDING JÓZSEF GYÖRGY dr., 

okl. közgazda. Szül. 1902-ben. Egye- 
temi tanulmányait a budapesti Köz- 
gazdasági egyetemen végezte. A Gaz- 
dasági és Hitelszövetkezetek Szövet- 
ségének titkára. A Szövetkezeti Érte- 
sitő szerkesztője. Választmányi tag- 
ja az Erdélyi Muzeum Egyesületnek, 
az egyesület jogi és társadalomtudo- 
mányi osztályának titkára. Választ- 
mányi tagja az Erdélyi Kárpátegy- 
letnek. Elnöke az egylet gazdasági 
bizottságának. A Kolozsvári Katho- 
likus Kör főtitkára. A Minerva Biz- 
tositó Rt. felügyelőbizottsági tagja. 
Elnöke a Kolping hitelszövetkezet 
felügyelőbizottságának. Tanulmányai 
a Magyar Gazdák Szemléje, a lát- 
határ, a Mezőgazdasági Szemle, Er- 
délyi Gazda, Magyar Kisebbség és 
Hitel cimű folyóiratokban, cikkei a 
különböző erdélyi napilapokban lát- 
tak napvilágot. 

OLAJOS DOMOKOS, hirlapiró. 
Szül. 1886-ban. 1914-ig állami tiszt- 
viselő. Ez időtől hivatásos ujságiró. 
Hosszabb ideig a Kolozsvári Ujság 
helyettes szerkesztője, 1924-ben sa- 
ját kiadásu lapját, a Magyarság ci- 
mű hetilapot szerkesztette, 1924-től 
az Ellenzék, 1931-tőL a Keleti Ujság, 
majd a Magyar Ujság munkatársa, 
illetve szerkesztője. Erdélyi irók kin- 
csesháza cimen az első erdélyi an- 
tológiát szerkesztette. 

OLOSZ LAJOS, lirikus. — Szül. 
1891-ben. Jogi pályára lépett s előbb 
közigazgatási pályán működött, szol- 
gabiró volt, később ügyvédi irodát 
nyitott. Irodalmi művei: Gladiator 
arc (versek, 1923) — Égő csolnakon 
(versek, 1926) — Barlanghomály 
(versek, 1931). 

ORIENT GYULA dr.. Szül. 1809- 
ben. Gyógyszerészmesteri oklevelé- 
nek elnyerése után 1 évig még tudo- 
mányos munkálatokkal foglalkozott a 
budapesti egyetemen, azután 6 évig 
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vidéken gyógyszerészeti foglalkozást 
űzott. 1898-től ujból egyetemi inté- 
zetben, Kolozsvárt dolgozik, közben 
orvosi oklevelet is szerez. 1921-ben a 
kolozsvári egyetemen a biológiai és 
toxicológiai analizis tanszékét vele 
töltik be. Széles területen végzett ku- 
tatásairól biokémiai, gyógyszerké- 
miai, törvényszéki kémiai és 
gyógyszerésztörténeti dolgozataiban 
számolt be magyar, román és német 
gyógyszerészeti lapokban. 

ORMOS EDE, igazgató. Előbb a 
Temesvári Agrár Takarékpénztár 
tisztviselője, majd cégvezetője, illet- 
ve aligazgatója. 1927 óta a Foresta 
Romana S. A. Bukarest igazgatója. 

ORMOS IVÁN. Szül. 1902-ben. 
Katonai pályára készült, majd érett- 
ségit tett, közgazdasági egyetemi ta- 
nulmányait abbahagyva ujságiró lett. 
1926 óta ujságiró Temesvárt. Megje- 
lent könyvei: Ölelés dult földön (ver- 
sek). — Ökrökkel és csillagokkal 
(versek). — Lola (riportregény). — 
Esti társ (versek). Napok és embe- 
rek (novellák, tárcák). — Állj, ki 
vagy? (regény). 

OSVÁT KÁLMÁN orvos, szer- 
kesztő. Szül. 1880-ban. Orvosi tanul- 
mányokat végzett. Egy évig a gyulai 
elmekórház segédorvosa, 14 évig 
gyakorló orvos. Az impériumváltozás 
Marosvásárhelyt találja. 1919-ben 
itt inditja meg a „Zord idő” cimű 
félhavi folyóiratot, melybe sok poli- 
tikai és szemle cikket ir. 1920 végén 
a lap tulajdonjogát és vezetését a 
Kemény Zsigmond Irodalmi Társa- 
ságnak adja át. „Erdélyi levelek”, 
„Kalauz”, „Hétfői levelek”, „A fö- 
lösleges ember”, valamint „Repriz” 
cimen 1920-1927 között többnyire 
egészen rövid életű folyóiratokat 
adott ki. Számos irodalmi és politi- 
kai előadást tartott. Három füzete 
jelent meg (Levelek a fiamhoz, — 
Románia felfedezése, — Feljegyzé- 
sek muló és nem muló dolgokról), 
melyek közül az első lirai apróságo- 
kat, a második utileveleket, a harma- 

dik politikai aperszüket tartalmaz. 
Kiadta Arany János Toldiját, Toldi 
estéjét és szerkesztette az Erdélyi 
Lexikont, jelenleg Budapesten foly- 
tat orvosi gyakorlatot. 

OSVÁTH KAROLY, gyógyszerész. 
Szül. 1884-ben. Egyetemet Budapes- 
ten végzett Gyógyszerészeti okleve- 
lét 1907-ben nyerte. A gyógyszerész 
közélet tevékeny embere. Erdélyt és 
a Bánságot képviseli az országos 
gyógyszerész mozgalmakban. Az Ufa 
Demed vállalat igazgatója, a Gyógy- 
szertár Tulajdonosok Egyesületének 
igazgatósági tagja, a Gyógyszeré- 
szek Segélyegyesületének elnöke. 
Gyógyszerész szaklapok munkatársa. 
Temesvárt él. 

OSVÁTH LAJOS dr. orvos, szak- 
iró. Szül. 1908-ban. Középiskolát a 
nagyenyedi Bethlen Kollégiumban, 
egyetemet Kolozsvárt végzett, ugyan- 
ott diplomát 1932-ben nyert. 3 évig 
preparátor a kolozsvári sebészeti kli- 
nikán, 1932-1936 a kolozsvári Kole- 
szár szanatórium alorvosa. Jelenleg, 
a kolozsvári Református Kórház fő- 
orvosa. Az Erdélyi Muzeum Egyesü- 
let orvostudományi szakosztályának 
választmányi tagja. Az egyesületben 
több orvostudományi előadást tartott. 
Orvostudományi dolgozatai különbö- 
ző román és magyar nyelvű szaktu- 
dományi folyóiratokban jelentek meg. 

ÓVÁRI ELEMÉR dr. ügyvéd. Szül. 
1876-ban. Érettségit a kolozsvári pia- 
rista főgimnáziumban tett, jogot 
ugyanott az egyetemen végzett. A 
jog- és államtudományok doktora. 
1904 óta gyakorló ügyvéd. 1906-tól 
a főhatalomváltozásig Kolozsvár vá- 
rosi tiszti főügyésze volt. Jelenté- 
keny közéleti tevékenysége során a 
volt Országos Magyar Párt, az Er- 
délyi Kárpát Egyesület, az Erdélyi 
Magyar Közmüvelődési Egyesület, 
Erdélyi Muzeum Egyesület és a Róm. 
Kath. Egyházközség választmányi 
tagja, a Magyar Nemzeti Kaszinó, a 
Társadalom, a Mezőgazdasági Bank 
alelnöke, a Minerva Irodalmi Intézet 
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elnöke. Egyik megalapitója a kolozs- 
vári Szinpártoló Egyesületnek és an- 
nak alelnöke. 

ÖHLBAUM ÁRON épitészmérnök. 
Szül. 1900. Középiskoláit Kolozsvárt 
végezte, a Műegyetemet Brünnben, 
Kolozsváron épitészvállalkozó mérnök 
és erőteljesen, részt vesz Kolozsvár 
épitészeti fejlődésében. Szakcikke- 
ket ir. 

ÖHLMACHER ANDOR, közgazda- 
sági ujságiró. Szül. 1900-ban. A bu- 
dapesti egyetemen hites könyvvizs- 
gálói vizsgát tett. 1920 óta belső mun- 
katársa, majd pénzügyi szerkesztője 
a „Consum” cimű közgazdasági heti- 
lapnak. Jelenleg az Uj Kelet közgaz- 
dasági munkatársa. 

ÖSZTERREICHER IGNÁC temes- 
vári pékmester. Szül. 1890-ben. A sü- 
tőmesterek Országos Szövetségének 
alelnöke —. Több szociális egyesület 
tagja. 

ÖTVÖS BÉLA hirlapiró. Szül. 
1888-ban. Ujságirói pályáját a buda- 
pesti Nap cimű napilapnál kezdte. 
Azutáni debreceni, majd nagyváradi 
ujságiró, ahol jórészt a Nagyváradi 
Naplónál dolgozik. Hosszu évekig a 
Keleti Ujságot tudósitotta Nagyvá- 
radról. Riportkönyvei és regényei je- 
lentek meg. 

ÖTVÖS LAJOS dr, ügyvéd. Or- 
szágszerte ismert magánjogász. Irá- 
nyitó cikkei jelentek meg a Jogtudo- 
mányi Közlönyben. Az ügyvédi ka- 
mara életében hosszu évekig veze- 
tő szerepet visz. Jelenleg ügyvédi 
gyakorlatot folytat Kolozsvárt. 

 
P 

 
PALÁGYI JENŐ (palágyi) aradi 

orvos. Szül. 1886-ban. Egyetemi ta- 
nulmányait Kolozsvárt végezte. Gya- 
kornok volt Genersich Gusztáv pro- 
fesszor mellett. Később az Aradme- 
gyei Közkórházhoz került, ahol a 
háború után nőorvos lett, majd ma- 

gánpraxist kezdett. Jelenleg tüdő- 
gondozói rendelő főorvos. Dolgozatai 
szaklapokban és a testnevelési szak- 
irodalomban jelennek meg. 

PAÁL ALBERT festőművész. Szül. 
1895-ben. A festőiskolát Nagybá- 
nyán végezte, tanulmányait később 
Párizsban, Budapesten, Bécsben foly- 
tatta. Olajfestéssel foglalkozik, de 
fest tájképeket és figurális kompo- 
ziciókat is. Aradon és Kolozsvárt a 
nagyváradi festők együttes kiállitá- 
sain vett részt. 

PAÁL ÁRPÁD, publicista. Szül. 
1880-ban. Jogi és államtudományi 
doktorátust szerzett 1902-1903-ban. 
Ugyanezen, években városi fogalma- 
zó Kecskeméten és a Kecskeméti Lap- 
pok szerkesztője. Ezután árvaszéki 
ülnök Udvarhelymegyében; 1903- 
1918 megyei főjegyző. 1918 novem- 
bertől 1919 januárig helyettes alis- 
pán és az Udvarhely megyei székely 
nemzeti tanács elnöke. 1920-tól uj- 
ságiró, évekig a Keleti Ujság, majd 
az Ujság főszerkesztője, jelenleg a 
nagyváradi Magyar Lapok főszer- 
kesztője. Számtalan cikket, tanul- 
mányt és kisebbségi magyar politi- 
kai elmefuttatóst irt lapjaiba és az 
erdélyi folyóiratokba. A Napkelet 
folyóirat is Paál Árpád főszerkesz- 
tői jelzésével jelent meg. 

PACHA ÁGOSTON, temesvári ró- 
mai kath. püspök. Csanádmegyei 
apostoli kormányzó. Szül. 1870-ben. 
Rövid káplánkodás után állandóan, a 
Csanádi püspöki udvarban működött. 
1902-ben püspöki titkár, 1906-ban 
cimzetes kanonok, 1911-ben székes- 
egyházi kanonok, 1915-ben oldalka- 
nonok irodai igazgató. 1923-ban apos- 
toli kormányzó, 1927-ben lebedói 
püspökké szenteli M. Dolci pápai 
nuncius. A konkordátum megkötése 
óta temesmegyei püspök. Több fo- 
folyóiratban dolgozott, néhány önál- 
ló müve jelent meg. 

PAJOR ANNA (Tóthlipcsei, Zágo- 
ni Dezsőné). Szül. 1898-ban. Gyógy- 
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szerészeti tanulmányok után ujság- 
irói pályára megy. 1930-ban a Nagy- 
váradi Magyar Szó belső munkatár- 
sa, majd a Szabadság kötelékébe 
lép. Jelenleg Budapesten él. 

PAKOCS KÁROLY iró. Szül. 
1892-ben. Teológiai tanulmányait a 
budapesti egyetemen végezte. 1911- 
ben pappá szentelték. Pár évig má- 
ramarosszigeti káplán, azontul, 1928- 
ig a szatmári róm. kath. püspök ud- 
vari papja, később püspöki iroda- 
igazgató. Irodalmilag több verskö- 
tettel és novelláskötettel jelentke- 
zett. Az Erdélyi Irodalmi Társaság, 
a Szent István Akadémia stb. társa- 
ságok tagja. Katholikus hitbuzgalmi 
és irodalmi folyóiratok munkatársa. 

PAP DOMOKOS, festő. Szül. 
1894-ben. Tanulmányait a budapesti 
Képzőművészeti főiskolán végezte. 
Hosszabb ideig Kolozsvárt középisko- 
lai rajztanár. Sűrűn rendezett kiálli- 
tásokat, számos képzőművészeti szak- 
cikket irt. 

PAPP BÉLA, nőgyógyász. Szül. 
1900-ban. Megalapitotta a bukaresti 
evangélikus egyházközséget, a buka- 
resti Székely Társaság főtitká- 
ra. Orvosszociológiai munkásságot 
fejt ki egyházi és társadalmi folyó- 
iratokban. 

PAPP JÓZSEF, iró. Szül. 1896- 
ban. Előbb állami, később magán- 
tisztviselő. Önállóan megjelent mű- 
vei: Első könyv, — Kiáltás a barát- 
ért. Irt még drámát, regényt, film 
szcenáriumot és kritikai cikkeket. 

PAPP LAJOS kereskedő és iró. 
Szül. 1899-ben. Több irodalmi pálya- 
dijat nyert a Szigligeti Társaságnál 
és az Arany János Társaságnál. Két 
verskötete jelent meg és két szinda- 
rabját mutatták be. A Bihari Turis- 
ta Klub főtitkára. A Biharország ci- 
mű turistalap szerkesztője. 

PARÁDY KÁLMÁN, orvos. Szül. 
1905-ben. Tanulmányait Kolozsvárt 
végezte. Két évi tanulmányuton volt 

Németországban. 1933-37 a kolozsvá- 
ri Református Kórház osztály-, majd 
főorvosa. 1937-től rendelő orvos. — 
EKE fürdőügyi szakosztályi elnök, 
Kolozsvár egyházmegyei tanácsos. 
Szaktudományi cikkein kivül, ame- 
lyek bel- és külföldi szaklapokban je- 
lentek meg, számos társadalomtudo- 
mányi vonatkozású orvostudományi 
tárgyú cikket irt az „Erdélyi Fiata- 
lok”, a „Református Jövő” és a „Hi- 
tel” hasábraira. 

PARECZ BÉLA, volt kamarai kép- 
viselő. Szül. 1873-ban. Ügyvédi okle- 
velet szerzett és 1899-ben Aradon 
ügyvédi irodát nyitott. 1914-19 az 
ügyvédi kamara elnöke. Az impérium 
változás után a kisebbségi politikai 
életben vitt szerepet. 1926-27 magyar 
párti kamarai képviselő, mely minő- 
ségében az igazságügyi költségvetés 
és a munkakamara t. v. javaslata vi- 
tájában vett részt. Az aradi Kath. 
Kör elnöke. 

PARECZ GYÖRGY dr. ügyvéd. 
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárt és 
Nanciban végezte. 1930-ban jogtudo- 
mányi doktor és az Erdélyi Bank- 
szindikátus titkára. 1931-ben édes- 
atyja mellett ügyvédjelölt, 1933-ban 
ügyvéd. Az 1937 decemberében meg- 
tartott képviselőválasztásokon ma- 
gyar párti programmal képviselőnek 
választják. Alelnöke az Aradi Kölcsey 
Egyesületnek. Intézőbizottsági tagja 
az erdélyi róm. kath. Népszövetség- 
nek. Politikai és jogi tanulmányai 
jelentek meg. a Magyar Szemlében és 
Magyar Kisebbségben, cikkei az ara- 
di és egyéb erdélyi napilapokban. 

PARLAGHI LAJOS, szinigazgató. 
Szül. 1877-ben. Rákosi sziniskolát 
végzett és a Magyar Szinházhoz szer- 
ződött. Majd Erdélybe került Micsei 
F. Györgyhöz. 1919-ben Kolozsvárt 
helyettes-igazgató. 1925-től 3 éven 
át a nagyváradi szinház igazgatója. 
1925-ben megnyitotta a Heyman-szin- 
kört. Később egyideig a kolozsvári 
Magyar Szinház igazgatója. Az Or- 
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szágos Szinészegyesület és a Szigli- 
geti Társaság tagja. 

PATAY JÓZSEF piarista rendfő- 
nök. Szül. 1886-ban. Egyetemi és teo- 
lógiai tanulmányait Kolozsvárt vé- 
gezte. Doktori oklevelét 1909-ben, ta- 
nári diplomáját 1910-ben szerezte. 
Pappá 1909-ben szentelték. 1909- 
1922 a kolozsvári róm. kath. főgim- 
názium tanára. 1922-1925 ugyanott 
az intézet igazgatója és a kolozsvári 
Kegyes Tanitórendi Társház főnöke. 
1925-ben a romániai Kegyes Tanitó- 
rend főnökévé választották. Számos 
történeti dolgozata jelent meg. Na- 
gyobb irásai: A piarista rend Erdély- 
ben; A piarista rend keletkezése és 
elterjedése. 

PATAKY SÁNDOR, akvarellfestő. 
Szül. 1880-ban. Első kiállitását Bu- 
dapesten Könyves Kálmánnál rendez- 
te (1915). Résztvett Műcsarnok és 
Nemzeti Szalon kiállitásokon, is. Er- 
délyben a nagyobb városokban sűrűn 
rendezett önálló kiállitást. 

PAZSITNY BONAVENTURA dr., 
a minorita rend erdélyi tartományá- 
nak főnöke. Szül. 1872-ben. Teoló- 
giát Rómában végez. Ugyanitt szen- 
telik pappá. Marosvásárhelyen a ren- 
di szeminárium igazgatója 16 évig 
és 8 évig a római Szentpéter bazilika 
magyar gyóntatója. 1927 óta a mino- 
rita rend erdélyi tartományának fő- 
nöke. Számos cikket irt katholikns 
lapokba. 

PÁL GÁBOR dr. ügyvéd. A volt 
Országos Magyar Párt csikmegyei 
parlamenti képviselője. Parlamenti 
működése során a csiki magánjavak 
pörét képviselte a Népszövetség 
előtt. Széleskörű tevékenységet fejt 
ki a székelység ügyének képviseleté- 
ben. Számos közéleti, egyházi, műve- 
lődési és jótékonysági közület és 
egyesület vezető személyisége. Publi- 
cisztikai munkássága elsősorban a 
Keleti Ujság hasábjain érvényesül. 
Csikszeredán él. 

PÁLL GYÖRGY, ügyvéd, hirlap- 
iró. Szül. 1892-ben. A gimnáziumot 
Temesvárt, az egyetemet Budapesten 
végezte, ahol az államrendőrség szol- 
gálatába lépett és a Károlyi-rezsim 
alatt főkapitány lett. Az impérium- 
változás után visszatért Temesvár- 
ra. Résztvett a volt Magyar Párt Te- 
mestorontál vármegyei tagozatának 
szervezésében és annak 1928 eleje 
óta a pártok működésének beszünte- 
téséig főtitkára. Hirlapirói munkás- 
ságát, mint a kolozsvári Ujság bán- 
sági szerkesztője kezdte. Később a 
Temesvári Hirlap munkatársa volt. 

PÁLFFY MÁRTON, tanár. Szül. 
1878-ban. A kolozsvári egyetemen 
végzett tanulmányok után tanár az 
unitárius kollégiumban. Nyelvészeti, 
egyháztörténeti és neveléstant cikkei 
jelentek meg a Magyar Nyelvőrben, 
Etnográfiában és Erdélyi Muzeum- 
ban. Irt vallásos tárgyu verseket, kö- 
zölt versforditásokat finn és román 
költőkből, regény és novellaforditá- 
sokat román költőkből. 

PÁSZTOR BERTALAN, nyugal- 
mazott városi tanácsos, nagyváradi 
hirlapiró. Szül. 1874-ben. Jogot a bu- 
dapesti egyetemen és a váradi jog- 
akadémián hallgatott. Ujságirói te- 
vékenységét a nagyváradi Szabad- 
ságnál kezdte. 1900-ban, mint fogal- 
mazó városi szolgálatba lép. A városi 
közigazgatási szolgálat különböző 
osztályaiban 30 évi szolgálat után, 
mint városi tanácsos nyugdijba ment. 
Párhuzamosan évekig dolgozott a 
Nagyváradi Friss Ujság, a Nagyvá- 
radi Napló és a Nagyvárad szerkesz- 
tőségében. 10 éven át szerkesztette 
a város hivatalos közlönyét. 

PÁSZTOR MIKLÓS szerkesztő. — 
Szül. 1911-ben. 1928 óta a Friss Uj- 
ság kötelékében dolgozik. 1932 óta a 
lap szerkesztője. „20 éves találkozó” 
cimű darabját Nagyváradon mutat- 
ták be. „Jánosi bácsi” cimen humo- 
ros regényt irt. 
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PEIELLE RÓBERT, festőművész. 
Művészi tanulmányait Münchenben 
végzi el. A Munkácsi korabeli piktu- 
ra egyik reprezentánsa. Kolozsvárt 
él. 

PELLE JÁNOS dr. nagyváradi 
ügyvéd. Szül. 1885-ben. Jogi dokto- 
rátust Kolozsvárt, ügyvédi oklevelet 
Budapesten szerzett. 1911 óta Nagy- 
váradon folytat ügyvédi gyakorlatot. 
Régebben tevékeny társadalmi, poli- 
tikai és irói munkásságot fejtett ki, 
Két verseskötetet és egy szindarabot 
irt. A román-magyar megértés hive. 
Közismert sportember. A NAC elnö- 
ke és az Országos Teniszszövetség 
központi bizottságának tagja. 

PERÉDY GYÖRGY, hirlapiró. A 
kolozsvári egyetemen jogot hallga- 
tott. 1908-10-ig a besztercei Munkás- 
biztositó pénztár igazgatója. 1902- 
től ujságiró. A Szigligeti Társaság 
főtitkára. Az unitárius közéletben 
szerepet játszik. A volt Magyar Párt 
nagyváradi és biharmegyei tagoza- 
tának főtitkára, a központi intézőbi- 
zottság tagja, a nagyváradi város- 
politika és az ujságirói közélet aktiv 
embere. Hosszú évekig a Nagyvárad, 
majd az Erdélyi Lapok (Magyar La- 
pok) munkatársa, illetve szerkesztő- 
je. Budapesti lapokban is számos ibel- 
letrisztikus közleménye jelent meg. 

PERÉNYI GÉZA a temesvári DU- 
RA elektrotechnikai gyár társigaz- 
gatója. Szül. 1891-ben. Tanulmányai 
végeztével a Nyugatmagyarországi 
Kőszénbányák részvénytársaságánál 
praktizál, később központi főkönyve- 
lő. 1920-ban részt vesz a Dura elem- 
gyár alapitásában. A Temesvári Hi- 
telezők Védegyletének alelnöke, a 
Lloyd és más szociális egyesület tag- 
ja. 

PERL OTTÓ dr., fogorvos Kolozs- 
várt. Fogorvosi gyakorlata mellett 
elméleti és gyakorlati orvostudomá- 
nyi munkát fejt ki. A Perlott-fog- 
krém és más kozmetikai gyógycik- 
keket állit elő laboratóriumában. — 

Orvostudományi szaklapokban cikkei 
jelennek meg. 

PETROVAY TIBOR, (dolhai és 
petrovai) a Gazdasági és Hitelszövet- 
kezetek Szövetségének cégvezetője. 
Szül. 1902-ben. 1928 óta a Gazdasági 
és Hitelszövetkezetek Szövetségének 
tisztviselője, ellenőre, majd főellenő- 
re. A Romániai Szövetkezeti Tisztvi- 
selők testülete erdélyi szekciójának 
alelnöke, a Kolozsvári Kath. Kör el- 
nökségének és más kolozsvári egye- 
sület vezetőségének tagja. 1932 óta 
a „Szövetkezeti Értesitő” cimű lap 
felelős szerkesztője. Közgazdasági 
és szövetkezeti tárgyu tamulmányai- 
az Erdélyi Muzeum, az Erdélyi Tu- 
dósitó, a Szövetkezeti Értesitő s a 
Hitel oldalain jelentek meg. 

PETRY GYULA dr. ügyvéd. Szül. 
1893-ban. Jogi doktorátusát Buda- 
pesten, ügyvédi diplomáját Nagyvá- 
radon szerezte. 1924-ben megnyitot- 
ta Nagyváradon ügyvédi irodáját, 
1929-ben közjegyző helyettes, majd 
ismét ügyvédi irodát nyit és ma is, 
mint ügyvéd dolgozik. Tagja a Szig- 
ligeti Társaságnak, a Biharmegyei 
Történelmi és Régészeti egyesület- 
nek. 

PÉTERFFY JENŐ dr., ügyvéd, a 
Transzilvánia Bank Rt. jogtanácsosa. 
Szül. 1905-ben. Egyetemi tanulmá- 
nyait Kolozsvárt végezte. A Romá- 
niai Népkisebbségi Ujságirók Egye- 
sületének főügyésze, a Róm. Kath. 
Kör volt ügyésze. A Romániai Ma- 
gyar Dalosszövetség ügyésze. Szá- 
mos előadásban ismertette az uj tör- 
vényeket. Jogi értekezései számos 
ujságcikkben jelentek meg. A kisebb- 
ségi közéletben vezető tevékenységet 
fejt ki. 

PILISI GÉZA ujságiró. Az Aradi 
Közlöny munkatársa. A főhatalom 
változás előtt több budapesti napilap 
belső munkatársa. A főliatalomválto- 
zás után egyideig Debrecenben dolgo- 
zik, majd Erdélybe jön és az Aradi 
Közlöny szerkesztőségébe lép. 
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PINTÉR ISTVÁN nagyváradi épi- 
tészmérnök és vállalkozó. Szül. 1902- 
ben. 1924-ben elvégzi a budapesti 
műegyetemet, majd az épitészeti pá- 
lyára lép. Előbb Sándy budapesti 
egyetemi tanár mellett működik, 
1925 óta önálló épitészmérnök és vál- 
lalkozó Nagyváradon. Ő tervezte és 
épitette fel a Püspökfürdő hullám- 
fürdőjét. 

PIRKLER ERNŐ nyugalmazott 
városi tanácsos, iró. Egyetemi évei 
után Szatmár város szolgálatába lé- 
pett és 30 évi szolgálat után, mint 
városi tanácsos megy nyugdijba. — 
„Csütörtök Boldizsár története” ci- 
men regénye jelent meg. A szatmári 
Sajtó szépirodalmi munkatársa. 

PODLIPNY GYULA, festő. Szül. 
1898-ban. Tanulmányait a budapesti 
képzőművészeti akadémián végezte. 
Budapesten több izben kiállitott (Mű- 
csarnok, Szalon, Ernst muzeum), di- 
jat is nyert (Szinnyei dij). Pikturá- 
ja mellett grafikával is foglalkozik. 

POGÁNY LÁSZLÓ, lapszerkesztő. 
Szül. 1901-ban. Itthon reáliskolát, kül- 
földön nyomdatechnikai és grafikai 
tanulmányokat végzett. Előbb bellet- 
risztikával, utóbb, mint a Temesvári 
Hirlap főszerkesztője publicisztiká- 
val foglalkozott. 1927-től a Bánsági 
magyar közélet akcióiban is részt 
vesz. 

POGÁNY MARCELL ujságiró. — 
Több erdélyi lap munkatársa. Jelen- 
leg a Népujság szerkesztője. Mint 
közgazdasági ujságiró is huzamosabb 
ideig működött. Belletrisztikai térén 
is dolgozik. Több szindarabot irt. 

POLLATSEK PÁL orvos, belgyó- 
gyász. Szül. 1895-ben. Orvosi tanul- 
mányait Budapesten fejezte be. Bel- 
gyógyászati tanulmányokat Berlin- 
ben folytatott. Nagyváradi orvosi 
rendelőjét 1922-ben nyitotta. A Bi- 
harmegyei Orvos-Gyógyszerész és 
Természettudományi Egyesület tit- 
kára. Számos szakértekezleté jelent 

meg. Igen sok előadást tartott tanul- 
mányai köréből. 

PONGRÁCZ ISTVÁN gróf föld- 
birtokos. Gazdasági tanulmányait a 
hallei gazdasági egyetemen végezte. 
Tanulmányai befejezése óta nagyká- 
gyai birtokán gazdálkodik. A Szé- 
kelyhidi Takarékpénztár igazgatósá- 
gi tagja, a nagykágyai volt Magyar 
Párt tagozatának diszelnöke. 

POÓR LILI, szinművésznő. Szül. 
1890-ben. Szinikadémdát végzett. — 
1910-től 1931-ig megszakitás nélkül 
a kolozsvári Magyar Szinház tagja s 
a drámai együttes erőssége. A főha- 
talomváltozás utáni években az ösz- 
szes erdélyi szinházak sűrűn vendég- 
szerepeltették. 

PORCIA LAJOS gróf, szül. 1875- 
ben. Katonai pályára készült. A Lu- 
dovika Akadémia elvégzése után a 
honvéd lovasság kötelékébe lépett. A 
Képzőművészeti Főiskolán mozaik és 
üvegfestészetet tanult. Művei or- 
namentikák és figurális kompoziciók, 
továbbá bizánci s ónémet minták át- 
stilizálása üvegre és mozaikra. A fő- 
hatalomváltozás óta részben angyal- 
kuti birtokán, részben Aradon él. 
Csellista. Tagja az Aradi Filharmó- 
niának. 

PORSCHE FERENC idegorvos. 
Egyetemi tanulmányai elvégzése 
után a kolozsvári klinikán, Lechner 
professzor mellett dolgozik. Benedek 
László professzorral együtt. Benedek 
Lászlóval közösen feltünő szakmun- 
kát irnak az ugynevezett Negrin-tes- 
tecskékről. A kolozsvári egyetemen 
tanársegédi kinevezést kap. Jelen- 
leg idegorvosi gyakorlatot folytat 
Kolozsvárt. 

PRINCZ ÁRMIN, gyártulajdonos, 
Szatmáron. A Princz Testvérek vas- 
és gépgyár megalapitója. A köz- 
gazdasági és a társadalmi életben 
egyaránt vezető szerepet visz. Számos 
karitativ célú egyesület vezető tag- 
ja. 
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PROCHÁSZKA EDE, a hasonnevű 
malomkonszern és egyéb vállalkozá- 
sok vezetője és vezérigazgatója. Szül. 
1876-ban. Közgazdasági, jótékonysá- 
gi és egyházi alakulatok élén áll, 
számos szociális egyesület tagja. 

PROCHÁSZKA LÁSZLÓ orvos. — 
Szül. 1871. Orvostudományi egyetemet 
Budapesten végzett. 1903-1919 Arad 
város tiszti és rendőrorvosa. Tiszte- 
letbeli főorvos. A főhatalomváltozás 
után magánorvos és az aradi katho- 
likus gimnáziumban iskolaorvos és 
egészségtan tanár. A Magyar Kisebb- 
ség nemzetpolitikai szemle munka- 
társa. Külső dolgozótársa az aradi 
napilapoknak. 

PROCHÁSZKA OSZKÁR, a temes- 
vári Műmalom Rt. igazgatója és a 
Prochászka érdekeltségek társtulaj- 
donosa. Szül. 1870-ben. Kora ifjusá- 
gától kezdve testvéreivel együtt a 
malom szakmában munkálkodik. Ke- 
reskedelmi iskolai tanulmányok után 
Mittweidában képezi tovább magát, 
majd Temesvárt az emlitett vállalko- 
zás megalapozásában tevékeny részt 
vesz. 

PROCHASZKA VICTOR, a temes- 
vári Műmalom konszern társtulajdo- 
nosa. Szül. 1880-ban. Kereskedelmi 
iskolai végzettség után a gráci ke- 
reskedelmi akadémiát látogatta. Kül- 
földi malmoknál hosszabb ideig prak- 
tizált. A legtöbb temesvári szociális 
és jótékonysági egyesületnek rész- 
ben aktiv, részben pártoló tagja. 

PURGLY LÁSZLÓ (jószáshelyi). 
Szül. 1870-ben. Gazdasági tanulmá- 
nyait Halleban és Magyaróvárt vé- 
gezte. 1916-ban Aradmegye főispán- 
ja. A főhatalomváltozás óta Sofro- 
nyán gazdálkodik. A romániai ma- 
gyar evangélikus egyház főfelügyelő- 
je. Az Aradmegyei Gazdasági Egy- 
let elnöke. Az Arad-Csanádi Takarék- 
pénztár elnöke. Számos közgazdasá- 
gi cikket irt. 

R 
 
RADÓ ÁRPÁD, hirlapiró. Szül. 

1909-ben. Érettségi után magántiszt- 
viselő lett, majd hirlapirói pályára 
lép. A Nagyváradi Napló, később a 
Szabadság munkatársa. „Lendület” 
cimen verskötete jelent meg. „Viha- 
ros napok” cimen válogatott „szines” 
cikkeit adta ki kötetben. 

RADÓ PÁL, tanár. Szül. 1883-ban. 
Egyetemet Budapesten végzett. Ta- 
nári diplomáját 1908-ban nyerte. — 
1908-1914 a lippai felsőkereskedelmi 
iskola tanára. Esztétikai dolgozatai, 
tanulmányai és cikkei folyóiratokban 
és napilapokban jelennek meg. Meg- 
irta Arany János életrajzát és mélta- 
tását, amely munkájával 1930-ban a 
nagyszalontai Arany János egyesü- 
let pályadiját nyerte meg. A Nagy- 
váradi Szigligeti Irodalmi Társaság 
választmányi tagja. „Semmi sem bi- 
zonyos” cimmel nagyobb terjedelmű 
könyve jelent meg a művelődés 
szkeptikus filozófusairól. 

RADÓ SÁNDOR, épitész-mérnök. 
Szül. 1880-toan. Tanulmányai végez- 
tével Marosvásárhelyt telepszik meg. 
1905-ben városi mérnök, 1912-ben 
városi főmérnök. Impériumváltozás 
után élénk részt vesz a magyar ki- 
sebbség mozgalmában. Az 1926-ban 
ujonnan alakult városi tanácsnak és 
választmánynak tagja hosszabb 
ideig. Számos marosvásárhelyi köz- 
épület (nyugdijpalota, turbinaépü- 
let, felsőbbleányiskola) készült a ter- 
vei szerint. 

RADOS MÓRIC, lapszerkesztő. — 
Szül. 1888-ban. Iskoláit Budapesten 
végezvén hirlapiró lett és az Uj Hi- 
rek és Uj Szó szerkesztőségében dol- 
gozott. 1909 óta Erdélyben él, részt- 
vesz az Uj Kelet megalapitásában. 
Nem sokkal később a Radio Reclama 
Romania S. A. lapkiadó, nyomda és 
hitelinformációs vállalatot alapitja. 

RAFFY ÁDÁM (Kupfer Miksa) or- 
vos, iró. Szül. 1896-ban. Egyetemi ta- 
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nulmányai Bécsben, Budapesten. 
Kolozsvárt és Frankfurtban végezte. 
Kolozsvárt 1920-ban nyert diplomát. 
Frankfurtban a Vaterländischen 
Frauenverein klinikáján működött, 
mint tanársegéd. 1925-1938 Aradon 
folytatott gyakorlatot, mint nőgyó- 
gyász és sebészspeciálista. 1938 óta a 
nagyváradi Zsidókórház főorvosa. — 
Szakmunkái kül- és belföldi orvos- 
tudományi lapokban jelentek meg. 
Orvosszociológiai dolgozatokat irt 
az abortus kérdés köréből. Hosszú 
ideig állandó munkatársa volt a ko- 
lozsvári Független Ujságnak. Meg- 
jelent könyvei, illetve regényes élet- 
rajzai: Keresztények a zsidó fron- 
ton; Giordano Bruno; Mesmer; He- 
rodes. 

RAJKA LÁSZLÓ, tanár. Szül. 
1894-ben. Középiskoláit Kolozsvárt, 
egyetemi tanulmányait részben 
ugyanott, részben Bécsben végezte. 
Képesitésének elnyerése óta a kolozs- 
vári Marianum tanára. Irodalomtör- 
téneti értekezések, kritikák és is- 
mertetések irója. Műforditó. Önálló- 
an megjelent irodalomtörténeti mű- 
vei: Sebes agynak késő sisak. 
(1915). — Heliodoros Aithiopikájá- 
nak feldolgozásai a magyar irodalom- 
ban (1914). Irt egy három részből ál- 
ló nyelvkönyvet és megirta a Maria- 
num történetét. 

RAJNAI (Joanovits) SÁNDOR, a 
kolozsvári Magyar Szinház szcenikai 
felügyelője, rendezője és diszletter- 
vezője. Eredetileg mérnöknek ké- 
szült. 1927-ben a szinészi pályára 
lép, 1933 óta a kolozsvári Magyar 
Szinház tagja. A szinház szinpad- 
technikai berendezésében (forgószin- 
pad, világitás, vetités, stb.) számos 
ujitást vitt keresztül. 

RASS KAROLY tanár, kritikus. 
Szül. 1872-ben. Teológiát Gyulafe- 
hérvárt, egyetemet Kolozsvárt vég- 
zott. 1896 óta nyugdijbameneteléig a 
gyulafehérvári róm. kath. gimná- 
zium tanára. Számos cikket, kritikát 

irt erdélyi lapokba. Önállóan megje- 
lent irásai: Bakfis álmok (novellák) 
 — Vörösmarthy Mihály (emlékbe- 
széd) — Erdélyi iskoláztatás és tudo- 
mányosság a középkorban, — Remé- 
nyik Sándor. — A párizsi irodalom 
1925, — Magyar fa sorsa (Maikkal 
Sándor könyvének kritikája), stb. 

RÁCZ DEZSŐ részvénytársasági 
igazgató. Szül. 1889-ben. Tanulmá- 
nyai befejeztével a Palma céghez lé- 
pett be Budapesten 1920 óta a cég 
romániai érdekeltségének az igazga- 
tója. Számos cikke jelent meg szak- 
lapokban. Bukarestben él. 

RÁCZ ÖDÖN nagyváradi szanató- 
riumi főorvos. Szül. 1873-ban. Az 
egyetemet Budapesten végzi 1896- 
ban. A budapesti klinikán 3 évig, 
majd a Nagyváradi Bábaképzőinté- 
zetnél 6 évig működik. Jelenleg — 
hosszu idő óta — saját szanatóriu- 
mát vezeti. Orvosi kérdésekről cikke- 
ket ir. Tudományos megfigyeléseit 
könyvben tette közzé. 

RÁCZ REZSŐ dr. gyógyszerész. — 
1884-ben. Egyetemi tanulmányait 
Kolozsváron kezdte és Charlotten- 
burgban végezte. Gyógyszerészeti ké- 
miai doktorátusát 1905-ben szerezte. 
1912 óta Nagyváradon gyógyszertár- 
tulajdonos. A nagyváradi Gyógyszer 
rész Szövetség örökös tiszteletbeli 
elnöke. Számos cikket irt szaklapok- 
ba. Különösen értékes és intenziv 
munkásságot fejtett ki a gyógyszeré- 
szek kari érdekeinek ügyében. 

RÁCZ SÁNDOR dr. ügyvéd. Szül. 
1885-ben. Jogi és államtudományi ta- 
nulmányait a budapesti, berlini és 
kolozsvári tudományegyetemen vé- 
gezte. Aradon nyitott ügyvédi iro- 
dát, ahol a világháború kitöréséig 
ügyvédi gyakorlatot folytatott A vi- 
lágháborúban orosz fogságba esik. 
Fogságból való visszatérte után a 
pétervári királyi dán követségen, az 
osztrák-magyar missziónál és a berni 
Vörös Kereszt kirendeltségénél telje- 
sitett szolgálatot, ahol a hadifoglyok 
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hazaszállitásánál tevékenykedett. Ké- 
sőbb Aradon telepedett le, ahol azóta 
ügyvédi gyakorlatot folytat. Jelenté- 
keny munkásságot végez Románia 
közgazdasági életében. Tagja a 
GyOSz központi vezetőségének, a ke- 
reskedelmi és iparkamara igazgató- 
tanácsának és a román-magyar ke- 
reskedelmi kamara igazgatóságának. 
Érdemei elismeréséül az ipari érdem- 
rend I. osztályát és a Román korona- 
rend lovagkeresztjét kapta. 

RECH KÁROLY GÉZA, temesvá- 
ri róm. kath. plébános. Szül. 1882- 
ben. Két évig a „Der Morgen” cimű 
napilap szerkesztő kiadója. Tevé- 
kenységi köre a kath. iskolák igaz- 
gatása és a polgárság társadalmi 
szervezése. 

REINHARDT GYULA butorgyá- 
ros. Szül. 1866-ban. Felsőkereske- 
delmi akadémiát Bécsben végzett. A 
közel egy évszázada fennálló Rein- 
hardt butorgyár cégtulajdonosa. Az 
aradi Kereskedelmi és Iparkamara 
volt alelnöke. 1896-ben megalapitot- 
ta az Aradi Iparosok Hitelszövetke- 
zetét. 1927-ben pedig az Aradi Ipa- 
rosotthont. Mindkettőnek elnöke. 
Erdély iparoséletének szellemi vezé- 
re. Ugy magyar, mint román orszá- 
gos kiállitásokon több aranyérmet és 
dicsérő oklevelet nyert. 

REISZ BÉLA temesvári nőgyó- 
gyász és röntgenológus. Szül. 1894- 
ben. Orvosi tanulmányai végeztével 
a gyulai és csabai közkórházban s 
Krompecher professzor kórbonctani 
intézetében Budapesten, majd a 
Szent Rókus kórházban és a bécsi II. 
számú női klinikán praktizált. A vi- 
lágháború után. Temesvárt önállósit- 
ja magát. A temesvári Tornaegylet 
és az Autóklub tagja. 

REISMANN IRMA, hirlapiró, a 
szatmári Ujság cimű lap munkatársa. 
Több szatmári és szatmárvidéki lap 
cikkirója. 

REITER MÓRIC ifj. bankigazga- 
tó. Szül. 1878-ban. A pozsonyi keres- 

kedelmi akadémia elvégzése után 
előbb édesatyja, Reiter Béla fűszer- 
nagykereskedését vezeti, majd 1908- 
ban megalakitja a Szatmári Kereske- 
delmi Rt.-t, amelynek igazgatója. 
1920-ban a Szatmári Kereskedelmi 
Rt. fuzionál az akkor létesült „Casa 
Noastra” bankkal és azóta ezen 
pénzintézet igazgatója. A Kereske- 
delmi Csarnok elnöke. 

REMÉNYIK SÁNDOR, lirikus. — 
Szül. 1890-ben. Középiskoláit a ko- 
lozsvári ref. gimnáziumban, jogi ta- 
nulmányait a kolozsvári egyetemen 
végezte. Az impériumváltozás első 
éveiben átveszi a Pásztortüz vezeté- 
sét, ettől kezdve kisebb megszakitá- 
sokkal szerkesztője és főmunkatársa. 
Verseket, irodalmi cikkeket és birá- 
latokat irt. Megjelent könyvei: Fa- 
gyöngyök (versek, 1918), — Rajner 
Maria Rilke versei (műforditások, 
1919), — Csak igy... (versek, 1920), 
Vad vizek zugása (versek, 1921), — 
A műhelyből (versek, 1924), — Egy 
eszme indul (versek, 1925), — Atlantis 
harangoz (versek, 1926), — Két 
fény között (versek, 1927), — Gon- 
dolatok a költészetről (1926), — 
Szemben az örök méccsel (versek, 
1930), — Kenyér helyett (1933). — 
Romon virág, (versek, 1936). — A 
Budapest székesfőváros által alapi- 
tatt Arany János érem tulajdonosa. 

RENNER JÁNOS, szül. 1880-ban. 
Középiskolai tanulmányai után kül- 
földön végzi szaktanulmányait a bőr- 
ipar terén. Kolozsvárt 1900-ban ala- 
pitja meg a Rennerbőrgyárat. Különö- 
sen a chromobőrgyártás terén ér el 
nemzetközi sikereket, több kiállitá- 
son aranyérmet nyer. 

RENNERNÉ HALÁSZ BABA, az 
ország több szinpadán lépett föl éne- 
kesnői szerepkörben. Muzikális tehet- 
ségének a zeneszerzői téren is nagy 
sikerű megnyilatkozásai mutatkoz- 
nak, nagyon sok népszerű dalnak a 
szerzője, több Ady-dalt is tehetsé- 
gesen zenésitett meg. Jelenleg vissza- 
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vonult a nyilvános szerepléstől. Ren- 
ner bőrgyáros felesége. 

REZIK KÁROLY orgona és csel- 
lóművész. Szül. 1887-ben. Gimnáziu- 
mi érettségit Aradon tett. Zenemű- 
vészeti főiskolát Budapesten és Lip- 
csében végzett. 1911-ben nyert orgo- 
na és csellóművészi, valamint tanári 
oklevelet. Budapesten előbb az orszá- 
gos Szimfonikus Zenekarnál szóló 
csellista. 1913-ban Kolozsvárra kerül 
s Zenekonzervatóriumi tanár, hol a 
főhatalomváltozásig működött. A fő- 
hatalom változás után egyik megala- 
pitója volt a kolozsvári magyar Ze- 
nekonzervatóriumnak, melynek igaz- 
gatója lett. Németország, Ausztria, 
Magyarország és Erdély majd minden 
nagyobb városában rendezett hang- 
versenyeket. 

RÉDER FERENC, a marosvásár- 
helyi Leszámitolóbank Rt. vezérigaz- 
gatója. Szül. 1885-ben. A felsőkeres- 
kedelmi elvégzése után bank- 
tisztviselő lesz s különböző pénzinté- 
zeteknél fejt ki tevékenységet. 1902- 
ben a Nagyváradi Leszámitoló és 
Pénzváltó Bankhoz kerül. 1921-ben 
a Marosvásárhelyt Leszámitolóbank 
Rt. vezérigazgatója. A vezetése alatt 
álló pénzintézet 1900-ban alakult 
500.000 korona alaptőkével, amely 
most 20 millió leire rug. A bank 
Szászrégenben és Medgyesen ren- 
delkezik fiókkal. Szakirodalmi mun- 
kásságot fejt ki. 

RÉTI GYÖRGY dr. Szül. 1907-ben. 
A Székely és Réti cég beltagja, ügy- 
vezető igazgatója. Udvari szállitó. A 
Meritul Comercial I. osztály tulaj- 
donosa. A rádió kazetták gyártását 
ő vezette be Romániában. 

RÉTI SÁNDOR dr. margittai 
ügyvéd. Szül. 1894-ben. Az egyetemet 
Kolozsvárt végzi 1922-bem. Előbb 
ügyvédi irodában praktizál. 1922 óta 
önálló ügyvéd. Hosszu ideig a „Mar- 
gitta” cimű lapot jelentette meg. Az 
Astra fiókjának vezértitkára. Az 
ügyvédegyesület tagja. Behatóan 

foglalkozik a népirodalommal, szá- 
mos társadalmi és közérdekű cikket 
irt. 

RÉTY MRE dr. tanár, volt pol- 
gármester és parlamenti képviselő. 
Szül. 1892. Egyetemet Budapesten 
végzett, ahol filozófiai doktorátust is 
nyert. 1916-1925 Temesvárt közép- 
iskolai tanár s közben a Temesvári 
Ujság c. napilap felelős szerkesztője. 
1925-1929 lapszerkesztő Udvarhelyen. 
1929-1933 székelyudvarhelyi polgár- 
mester. 1932-1933 Udvarhelymegye 
egyik parlamenti képviselője, mint a 
magyar kisgazdapárt tagja. Udvar- 
helyt él. 

RÉVÉSZ BÉLA elmegyógyász. — 
Szül. 1869-ben. Sokat utazott külföl- 
dön. 1907-ben lett a nagyszebeni ál- 
lami elmegyógyintézet főorvosa. Tu- 
dományos cikkei, melyek magyar és 
német nyelvű folyóiratokban jelen- 
nek, meg pszichiátriai, neurológiai 
lélektani és antropológiai kérdések- 
kel foglalkoznak. 

RÉVÉSZ BÉLA, könyvkereskedő. 
Szül. 1879-ben. Kolozsvárt 1895-ben 
kereskedelmi akadémiát végez, majd 
a Medgyesfalvi Szesz és Téglagyár- 
ban magántisztviselő lesz. 1902-ben 
önállósitja magát és könyvkereske- 
dést nyit Marosvásárhelyen. Nyom- 
dája a Marosvásárhelyi Naplót, és a 
Tükör cimű hetilapot adta ki. Erdé- 
lyi Könyvbarátok Társasága cimen 
1925-ben. könyvkiadó vállalatot léte- 
sitett, melyben 8 erdélyi iró könyve 
jelent meg. 1918-ban a Marosvásár- 
helyt alakult radikális párt alelnöke 
volt. Jelenleg igen sok társadalmi és 
kulturális egyesület aktiv és pártoló 
tagja. 

RÉVÉSZ GYULA hirlapiró. Szül. 
1910-ben. Hirlapirodalmi munkássá- 
gon kivül folyóiratokba ir. A Nagy- 
váradi Friss Ujság munkatársa. 

RÉVÉSZ JÁNOS nagybányai evan- 
gélikus lelkész. Szül. 1863-ban. A 
teológiai akadémiát 1885-ben végez- 
te. 1886 óta Nagybányán segédlel- 
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kész, majd helyettes lelkész. 1887 óta 
pedig rendes lelkész. Rengeteget irt, 
több, mint 40 évig szerkesztette a 
„Nagybánya és Vidéke” cimű hetila- 
pot. Négy évig az „Igehirdető” c. 
egyházi lap szerkesztője volt Soltész 
püspökkel. Élénk társadalmi műkö- 
dést fejt ki különböző egyesületek- 
nél. 

RIMANÓCZY KÁLMÁN faipari 
vállalati igazgató. Szül. 1898-ban. — 
1918-tól 1931-ig a Nagyváradi Mű- 
butor és Parkettgyárat vezeti és az 
ország legnagyobb parkettgyárává 
fejleszti. 1931 óta a kolozsvári Rei- 
ter-faárugyár igazgatója. 

RINGLER GÉZA, iparművész. 
Szül. 1899-ben. Iparművészeti tanul- 
mányait Münchenben, Nürnbergben 
és Bécsben végezte, ahol főleg a la- 
kásberendezési szakon nyert kikép- 
zést. Bukarestben működik. 

RIPPNER GYÖRGY, gyáros Nagy- 
váradon. Középiskolái elvégzése 
után egyetemet végez, majd átveszi 
a nagyváradi celluloidgyár vezetését, 
amelyet édesapja alapitott. Ugy a 
gyár vezetésével gyakorlati téren, 
mint elméleti téren ismert közgaz- 
dász. Szakcikkei jelennek meg. 

RITOK LAJOS bankigazgató. Szül. 
1891-ben. Felsőkereskedelmi iskolát 
Pozsonyban végzett. Működését a 
bank pályán a Debreceni Alföldi Ta- 
karékpénztárnál kezdte, majd a Pes- 
ti Magyar Kereskedelmi Rt. aradi- 
fiókjához került. 1923 óta a Kolozs- 
vári Erdélyi Leszámitoló és Fénzvál- 
tóbank Rt. ügyvezető igazgatója. 

ROBOTOS IMRE köziró, társada- 
lomkutató. Szül. 1911-ben. A nagy- 
váradi Friss Ujság főmunkatársa. 

ROHONYI VILMOS, gépészmér- 
nök. Született 1906. Jelenleg Buka- 
restben él, mint a „Dermata”-gyár 
főtisztviselője. Belletrisztikai és 
publicisztikai munkásságot fejt ki. 
Ifjusági folyóratokban és napitapok- 
ban jelennek meg figyelemreméltó 
művei. 

RÓNA DEZSŐ volt szinigazgató és 
operaénekes. Szül. 1887-ben. A buda- 
pesti Zeneakadémiát végezte. A fő- 
hatalomváltozás előtt operaénekes, 
azután több évig aradi illetve szat- 
mári szinigazgató. Felesége Horváth 
Mici szubrett és énekes primadonna. 
Nagyváradon él. 

ROSEN ALICE (W.) iró és hirlap- 
irónő. Szül. 1911-ben. A jogi pálya- 
ra lép, az ügyvédi diploma megszer- 
zése után megkezdi ügyvédjelölti 
működését. 1933-ban a Nagyváradi 
Napló szerkesztőságébe lép, jelenleg 
Aradon él s az Aradi Közlöny mun- 
katársa. „Én láttam őket” cimmel 
novellás kötete jelent meg. 

ROSKA MÁRTON, régész. Szül. 
1880-ban. Gimnáziumi tanulmányait 
Szamosujvárt, az egyetemet Kolozs- 
várt, Bécsben és Berlinben végezte. 
1901 óta az Erdélyi Muzeum Egyesü- 
let régiségtárának tisztviselője. 1914 
óta egyetemi magántanár. Speciális 
szakja az ősrégészet és a néprajz. — 
Külföldi utakat tett ismételten Nyu- 
gateurópában és Skandináviában. 
Számos dolgozata jelent meg magyar 
és németországi régészeti folyóira- 
tokban. Önállóan megjelent művei: 
Bevezetés az Őskorba — Az ősrégé- 
szet kézikönyve. 1928 óta a szegedi 
egyetem tanára. 

ROOSZ RÓZSIKA (Sz.) Szül. 1906- 
ban. Több regénye és verseskötete je- 
lent meg. „Odaliszk” cimű novellájá- 
val dijat nyert a Pesti Hirlap pályá- 
zatán. 

ROSSKOPF BÉLA, igazgató-főor- 
vos. Szül. 1884-ben. Középiskolai ta- 
nulmányait Nagyváradon végzi, egye- 
temi tanulmányait Budapesten. Az 
Uj Szent János-kórházban a tüdő- 
szakban specializálja magát. A nagy- 
váradi Orsolya-zárdában a háború 
kitöréséig egészségtan-tanár. A há- 
ború után Nagyváradon tb. főorvossá 
nevezik ki, majd megválasztják a vá- 
radi Tüdőszanatórium főorvosának. 
Orvosi ténykedése mellett, a város 
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kulturális közéletében, is nagy szere- 
pet vállalt, mint a Katholikus Nép- 
szövetség igazgatósági tagja. Számos 
kulturális egyesület vezető tagja. 

ROTH HUGÓ dr. ügyvéd, jogi 
iró. Szül. 1877-ben. Tanulmányait 
Kolozsvárt, Budapesten és Angliában 
folytatta. Ügyvédi diplomát 1902- 
ben nyert. A kolozsvári ügyvédi ka- 
marának utolsó magyar ügyésze volt. 
Magyar és idegen folyóiratokban 
megjelent jogi cikkeinek nagy része 
hiteljogi kérdésekkel foglalkozik. Az 
impériumváltozás óta résztvett a 
magyar politikában is. Közreműkö- 
dött a Magyar Szövetség, illetve a 
Magyar Párt megalakitásában. A 
Magyar Párt elnöki tanácsának — 
megszűnéséig — tagja. 

ROTH LÁSZLÓ, fényképész. Szül. 
1907-ben. Székely Aladár pesti mű- 
termében tanult. 1936-ban megnyerte 
a párizsi román pavilion montagepá- 
lyázatát. 1937 óta a General Photo- 
graph Service társaság művészi ve- 
zetője. Irt számos bel- és külföldi fo- 
lyóiratba. Megjelent könyve: Uj ti- 
pografia (1933). Bukarestben műkö- 
dik. 

ROTH MARCEL, sebészorvos. — 
Szül. 1891-ben. Orvosi tanulmányait 
a budapesti, berlini és müncheni 
egyetemeken végezte. 1919-ben egy 
évet tölt a prágai sebészeti klinikán, 
ahonnan visszatérve a kolozsvári se- 
bészeti klinika tanársegéde lett (1920- 
1927). 1927-ben a kolozsvári egyete- 
men magántanárrá habilitálják. — 
1927-37 Aradon működik, jelenleg a 
kolozsvári Zsidó Kórház sebészfőor- 
vosa. Több speciális sebészeti közle- 
ménye jelent meg magyar és német 
szaklapokban. Magántanári munkája 
a csontátültetés kérdésével foglalko- 
zik. 

ROTH OTTÓ, dr. temesvári ügy- 
véd. Szül. 1884-ben. Külföldi egyete- 
mi éveit befejezvén Temesvárt a bán- 
sági szociáldemokrata párt intellek- 
tuális vezére. A forradalom idején a 

Bánáti Néptanács elnöke és a Káro- 
lyi kormány bánáti kormánybiztosa. 
1920 óta minden közéleti-tevékenység- 
től visszavonult. 

RÓZSA MÓR, a Rózsa Drogéria 
Rt. elnökvezérigazgatója. Gyakorno- 
koskodott Aradon, Budapesten, Bécs- 
ben, Berlinben, Hamburgban volt al- 
kalmazásban. 1909-ben nyitotta ko- 
lozsvári üzletét, amely 1925-ben rész- 
vénytársasággá alakult át 1926-ban 
megkapta a kereskedelemben kifej- 
tett tevékenykedéséért a pour le me- 
riti első osztályát. A Kolozsvári Ipar- 
kamara tanácsának tagja, a Kolozs- 
vári Kereskedők elnökének ügyveze- 
tő alelnöke, nagyobb vállalatok, in- 
tézmények vezető tagja, az Országos 
Droguista és Illatszer Egyesület al- 
elnöke. A „Droguista és illatszerész” 
cimű lap munkatársa. 1932-ben a 
munkanélküliek segélyezése érdeké- 
ben napközi otthont és melegedőt 
alapitott népkonyhával. 1933-ban 
megszervezte a városi segély inség- 
akciót. Több szociális egyesületet irá- 
nyit. 

RÖSSLER VICTOR dr. hirlapiró. 
Pályáját, mint közgazdasági ujságiró 
kezdi és jelentős szerepet tölt be ezen 
a téren. Napilapokba dolgozik és szer- 
keszti a „Bizalmas” cimű Kolozsvá- 
ron megjelenő közgazdasági kőnyo- 
matost. Utóbbi időben a Keleti Ujság 
hasábjain történelmi riportsorozata 
jelent meg, amelyben a magyar-ro- 
mán történelmi összefüggéseket ku- 
tatja. 

RUBLETCZKY GÉZA, szobrász. 
Szül. 1901-ben. A budapesti Iparmű- 
vészeti Főiskolát végezte. Tanult a 
firenzei Academie di belle arte-n. 
Több izben volt tanulmányuton Ve- 
lencében, Rómában, Milánóban és 
Nápolyban. Kiállitásokat rendezett 
Firenzében, Hágában, Amsterdam- 
ban, Münchenben, Bécsben, Velencé- 
be, a világháború után Bukarestben, 
Aradon, Temesvárt és Kolozsvárt. — 
Számos köz-szobrot alkotott. Buka- 
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restben a Vasile Alexandri emlékére 
hirdetett kutszobor pályázaton az el- 
ső dijat nyerte. 

RUDNYÁNSZKY LAJOS báró dr. 
földbirtokos. Szül. 1894-ben. Érett- 
ségit a kolozsvári kath. főgimnázium- 
ban tett. Jogot a kolozsvári tudo- 
mányegyetemem végzett és ugyanott 
államtudományi doktorátust nyert. 
Kereskedelmi akadémiát a háború 
után ugyancsak Kolozsvárt végzett. 
A főhatalomváltozás óta Torockó- 
szentgyörgyön és családi birtokán 
gazdálkodik. Az erdélyi róm. kath. 
egyházmegye tagja, a torockószent- 
györgyi róm. kath. egyházközség fő- 
gondnoka. Az Erdélyi Bank Rt. fel- 
ügyelőbizottsági tagja. 

RUFFY PÉTER, ujságiró. Szül. 
1913-ban. Előbb a Magyar Szó, majd 
a Magyar Lapok (Erdélyi Lapok) 
munkatársa, később külföldre megy. 
Bejárta Svájcot, Ausztriát, Francia- 
országot, azután Párizsban él, az Uj- 
ságiró iskola hallgatója. Évek óta a 
Brassói Lapok munkatársa, illetve 
aradi, nagyváradi, majd kolozsvári 
szerkesztője. 

RUZICSKAY GYÖRGY grafikus. 
Barát Móric festőiskolájában kezdte 
tanulmányait. Innen ment München- 
be az ottani képzőművészeti akadé- 
miára. Tanulmányozta Velence, Firen- 
ze, Róma és Páris képtárait. A Ben- 
czur Társaság és az Ujságrajzolók 
Egyesületének tagja. Megjelent gra- 
fikai sorozatai: Szerelemkeresők; Vi- 
lágosság felé. Kiállitásokat rende- 
zett Budapesten, Bukarestben és Er- 
dély nagyobb városaiban. 

 
S 

 
SALAMON ERNŐ, költő, ujság- 

iró. Szül. 1912-ben. Folytatott jogi 
tanulmányokat. 1934-1937 a Brassói 
Lapok belső munkatársa. Verseket 
ir a Korunk és a Szép Szó cimű fo- 
lyóiratokba. Önálló verskötetei: 
Gyönyörű sors (1937) — Ének a 

szolgák sorsáról (szinpadi költemény 
1937) — Szegények küszöbén. — Mel- 
letted élnek (1938). 

SALAMON LÁSZLÓ, iró. Szül. 
1891-ben. Tanári pályára készült, 
majd később az ujságirói pályára lé- 
pett. 1924 óta az Uj Kelet főmunka- 
társa s irodalmi rovatvezetője. Vers- 
kötetei: Első áldozás, — Eros oltá- 
rára, — Végtelen élet. — Nincs 
más megoldás cimen 1929-ben tanul- 
mány kötete jelent meg. Számos fo- 
lyóirat és lap munkatársa. Szerkesz- 
tette a Másik Ut cimű folyóiratot. 
1939 februárjában a kolozsvári Ma- 
gyar Szinház bemutatta Paradies kis- 
asszony cimű szinművét (társszerző 
Kornis Ottó). 

SARKADI SÁNDOR tanár és fes- 
tőművész. Szül. 1887-ben. Gimnáziu- 
mot Zilahon, tanitóképzőt Kolozsvárt 
végzett. A budapesti Pedagógiumon 
1910-ben nyert tanári diplomát. A 
budapesti iparművészeti főiskola és a 
bukaresti Scoala de belle arte ösztön- 
dijas növendéke. Előbb Besztercén 
és Nagykárolyban, jelenleg a szat- 
mári Eminescu Liceum tanára. Nagy- 
károlyban 6 éven keresztül az „Észak- 
keleti Ujság” cimű lapot szerkesztet- 
te, majd a szatmári DAC porcellán- 
gyárban keramikus. Akvarel festő és 
szobrász. Több önálló kiállitást ren- 
dezett. 

SASI NAGY LÁSZLÓ dr. állam- 
vasuti felügyelő. Szül. 1884. 1906-ban 
jogi és államtudományi doktorátust 
nyert. 1907-ben a Máv szolgálatába 
lép Miskolcon, majd 1914-ben a ko- 
lozsvári üzletvezetőséghez helyezik 
át, 1919-ben felügyelővé nevezték ki 
és e minőségben jelenleg is a CFR 
kolozsvári kerületi igazgatóságánál 
— a forgalmi felügyelőségnél — mű- 
ködik. A romániai Magyar Dalosszö- 
vetség választmányi, a Törekvés Dal- 
egyesület alapitó és örökös, az Er- 
délyi Kárpátegyesület választmányi 
tagja. Református parochiális taná- 
csos. 
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SÁHY LÁSZLÓ dr. hirlapiró, ügy- 
véd. Saul. 1909-ben. Egyetemi tanul- 
mányait a szegedi tudományegyete- 
men végezte. Munkatársa volt a 
nagyváradi Esti Lapnak, Magyar 
Szónak. 1934 óta a Napló szerkesztő- 
ségben dolgozik. 

SÁNDOR BÉLA, a Minerva Bizto- 
sitó Rt. vezérigazgatója. Szül. 1894- 
ben. Kereskedelmi akadémiát Lipcsé- 
ben, jogot a kolozsvári egyetemen 
végzett. Katonai szolgálata után 
1920-ban kereskedelmi pályára lép 
és a Kolozsvári Takarékpénztár és 
Hitelbanknál a tordai és dicsőszent- 
mártoni Földgáztársaságok vezérigaz- 
gatója, később az Erdélyi és Bánáti 
Sörkartell igazgatója. 1930 óta a Mi- 
nerva Biztositó Rt. vezérigazgatója. 
Az Erdélyi Róm. Kath. Statusgyülés 
tagja, a Róm. Kath. Népszövetség 
kolozsvári tagozati elnöke. Számos 
társadalmi, kulturális, ipari és keres- 
kedelmi intézmény vezetőségében fog- 
lal helyet. 

SÁNDOR JÁNOS orvos. Szül. 
1888-ban. Orvosi diplomáját a buda- 
pesti egyetemen szerezte. Előbb 
Svájcban, később Németországban 
volt tanulmányuton. Eleinte a gyulai 
József Tüdőszanatórium orvosa. 
1918 óta Nagyváradon folytat orvosi 
gyakorlatot és az Irgalmasrend kór- 
házának belgyógyász főorvosa. — 
1929-ben megalapitotta a Nagyvára- 
di Szabadegyetem Egyesületet, amely 
nagysikerű előadásaival — országos 
értelemben is — uttörő munkát vég- 
zett. 

SÁNDOR JÓZSEF (pákélyi). Szül. 
1858-ban. Neve az EMKE alapitásá- 
val és fejlődésével nőtt össze. Az 
egyesületnek kezdettől fogva vezető- 
je, ma tiszteletbeli elnöke és főtitká- 
ra. 1910-ben udvari tanácsosi cimmel 
tüntették ki. 1896-1905 két cikluson 
át liberális magyarországi képviselő. 
A forradalom alatt Kolozsvárt az er- 
délyi Székely Nemzeti Tanács elnö- 
ke. Az impériumváltozás után a ma- 

gyar kisebbségi politikai képviseletek 
kialakitásán dolgozik. Több izben 
kamarai képviselő, illetve szenátor. 
Kiterjedt társadalmi működést fej- 
tett ki. 

SÁRDI ELEMÉR, fényképész. — 
Szül. 1907-ben. Orvosi tanulmányai 
befejezése előtt katona, majd fény- 
képész. Önálló műtermet nyitott 
1934-ben. 

SÁRKÁNY GÁBOR ujságiró, a 
Temesvarer Zeitung főszerkesztője. 
Hirlapirói működését a Pesten Lloyd- 
nál kezdte, amelynek abban az idő- 
ban Falk Miksa volt a szerkesztője. 
Impériumváltozás utáni szülővárosá- 
ba jön és egyik megalapitója a Te- 
mesvarer Zeitungnak. 1982 óta elnö- 
ke az erdélyi és bánsági Népkisebb- 
ségi Ujságiró szervezetnek. Az ujság- 
iró érdekek képviseletében igen szé- 
leskörű tevékenységet fejt ki. 

SÁRKÖZI LAJOS református lel- 
kész. Szül. 1884-ben. Teológiát Deb- 
recenben végzett. Kollégiumi szenior 
és Erős Lajos püspök mellett káplán, 
majd a berlini és baseli egyetemeken 
folytatja tanulmányait. 1911-1920 
nagykolcsi lelkész, 1920 óta Szatmárt 
működik. Egyházmegyei tanácsbiró, 
egyházkerületi képviselő. A Károli 
Gáspár Irodalmi Társaság választ- 
mányi tagja, a szatmári Kölcsey Kör 
volt alelnöke. Teológiai értekezései 
egyházi lapokban, szépirodalmi mun- 
kái és cikkei a szatmári sajtóban je- 
lennek meg. 

SCHEFFLER FERENC, a szent- 
irástudományok rendkivüli tanára a 
nagyváradi teológián. Szül. 1894-ben. 
Irt tankönyveket. Szerkesztette a 
Katholikus Élet cimű lapot, az Er- 
délyi Lapok kiadó igazgatója a lap 
alapitásától 1938 őszéig. 

SCHLAGETTER NÁNDOR szat- 
mári kórházi főorvos. Szül. 1892-ben. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten 
1918-ban végzi. Tanulmányai befeje- 
zése után a budapesti sebészeti klini- 
kán tanársegéd, 1922-ben kórházi al- 
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orvos, 1923 óta a szatmári Irgalmas 
kórház főorvosa. Orvosi kérdések- 
ről számos cikke jelent meg szakla- 
pokban. 

SCHMIDT BÉLA marosvásárhe- 
lyi kórházi főorvos. Szül. 1891-ben. 
Több szakirodalmi dolgozaton, kivül 
a szélesebb közönség számára irt 
könyvei: Az élet. — Az orvos. — A 
Népegészségügy cimű lap szerkesztő- 
je. A Kemény Zsigmond Társaság 
tagja. 

SCHREIBER ALAJOS, zeneszer- 
ző, karnagy. Szül. 1900-ban. Zenei 
tanulmányait a budapesti Nemzeti 
Zenedében kezdte, onnan ösztöndijjal 
a Zeneművészeti főiskolára került. 
10 éve, kis megszakitással, a kolozs- 
vári Magyar Szinház karnagya. Ope- 
rett szerzeményei: Csókhercegnő, — 
Utolsó farsang, — Tamara. — Zenés 
vigjátékai: Házasság mutyiban, — 
Rut kis kacsa. 

SCHUSTEK ADOLF felsőkereske- 
delmi iskolai igazgató. Szül. 1881- 
ben. Tanulmányait a budapesti és 
lipcsei kereskedelmi főiskolán végez- 
te. 1903 óta a nagyváradi társulati 
felsőkereskedelmi iskola tanára, illet- 
ve igazgatója. Értékes irodalmi mű- 
ködésének eredménye az a kereske- 
delmi szótár, amit két részben, ma- 
gyar és német nyelven szerkesztett 
Harmath nevű társszerzőjével. Részt 
vett a lipcsében megjelent Ruchhal- 
tunigs Lexikon szerkesztésében. A 
kereskedelmi szakoktatás kérdéséről 
számos cikke jelent meg a magyar 
és külföldi szaklapokban. 

SCHWARTZ JENŐ, marosvásár- 
helyi vizgyógvintézet tulajdonos, fő- 
orvos. Szül. 1896-ban. A budapesti 
egyetem orvosi fakultását 1920-ban 
végzi el, Kolozsvárt doktorál. Ez- 
után az aradi és nagyváradi nőgyó- 
gyászati kórházak kinevezett orvosa, 
majd a lincsei szülészeti és nőgyó- 
gyászati klinika osztálvvezető orvo- 
sa. Berlinben, mint klinikus műkö- 
dik. Marosvásárhelyen 1924-ben te- 

lepszik te, mint szülész és nőorvos. 
1926-ban kisebb magán hidrotelep 
intézetét létesit, amely 1930-ban 
nagyszabású modern vizgyógyinté- 
zetté fejlődik. Nőgyógyászati kérdé- 
sekről ir szaklapokba. 

SEBESI JÁNOS dr. ügyvéd. Szül. 
1876-ban. Mérnöki oklevelének meg- 
szerzése után Magyaróvárt enciklo- 
pédikus gazdasági vizsgát tett. 4 és 
fél évig kulturmérnök. Közben a jogi 
vizsgát is letette. 1905-ben Udvar- 
helymegyében aljegyző, 1908-ban al- 
ispán. A főhatalomváltozás után ele- 
inte gazdálkodott, majd kereskede- 
lemmel foglalkozott 1926-27-ben ka- 
marai képviselő, 1928-1931 szenátor. 
1921-től az udvarhelymegyei Mező- 
gazdasági Kamara végrehajtóbizott- 
ságának elnöke. Székelyudvarhelyt 
él. 

SEBESTYÉN ARTHUR nagyvá- 
radi orvos. Szül. 1881-ben. Orvosi 
oklevelét Budapesten 1907-ben sze- 
rezte. Diabela Géza egyetemi magán- 
tanárnál, majd a Szent István kór- 
házban, azután Báselben praktizál. 
1912 óta önálló nagyváradi belgyó- 
gyász orvos. Az Orvosegyesület, a 
tüdővész ellen küzdő egyesület és 
más alakulat működésében vállalt 
szerepet. Orvosi lapokba tudományos 
szakértekezéseket ir. 

SEBESTYÉN JÓZSEF dr. (szé- 
kelyhidasi), ügyvéd, bankigazgató 
Kolozsváron. Született 1884. Egyete- 
mi tanulmányai után Kolozsváron 
nyit ügyvédi irodát. A háború előtti 
években, mint lapszerkesztő, hirlap- 
iró élénk publicisztikai tevékenysé- 
get fejt ki. A zsidó közélet előharco- 
sa. A Zsidókórházegylet elnöke. A 
Kereskedelmi Hitelintézet alelnöke. 

SEIDNER IMRE hirlapiró. Szül. 
1902-ben. Tárcaszerű irásai erdélyi 
napilapokban jelentek meg és önálló 
kötetben is. 

SEMLYÉN HUGÓ vállalati igaz- 
gató. Született 1888. Egyetemi tanul- 
mányai után ujságirói pályán kezdi, 
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mint a kolozsvári „Előre” és ugyan- 
csak kolozsvári „Ujság” cimű politi- 
kai napilap munkatársa. Novellái je- 
lennek meg a Pesti Hirlapban és a 
Pesti Naplóban, publicisztikai cikkei 
az Est lapokban. Megjelent könyvei 
„Rajzok” és „Szamosmenti Alma- 
nach” cimmel. A továbbiakban a 
bankpályára lép és mint a Magyar 
Bank központi igazgatója, majd a ko- 
lozsvári Közgazdasági Bank ügyveze- 
tő igazgatója működik. Jelenleg 
„Credit Informator” vállalata van és 
ezenkivül az „Agricola” szeszgyár és 
finomitó vezérigazgatója. 

SERESTÉLY BÉLA. Szül. 1883- 
ban. Irodalmilag népszinművekkel in- 
dult, melyeket mkedvelők mutattak 
be. Az aradi Kölcsey Egyesület vers- 
pályázatain több izben nyertes. Az 
Erdélyi Irodalmi Társulat tagja. — 
Több verskötete jelent meg. 

SEXTY ZOLTÁN, ev. lelkész. — 
Szül. 1907-ben. Teológiai tanulmá- 
nyait Kolozsvárt végezte. Előbb bar- 
caujfalusi, majd bukaresti lelkész. 

SÉNYI LÁSZLÓ (nagyunyomi) 
hirlapiró. Szül. 1897-ben. Egyetemet 
végzett Kolozsvárt. 1918 közigazga- 
tási szolgálatban állott. 1921-ben Er- 
délyi Társaság cimmel félhavi lapot 
inditott. 1922-27-ig a Székely Napló 
szerkesztője. 

SILBERMANN ANDOR gyárigaz- 
gató. Szül. 1891-ben Kereskedelmi, 
majd textilszakiskolát végez Prágá- 
ban. Utána textil pályára lép. 5 évig 
a Fibra-cég vezetője, 1930-ban meg- 
alapitotta az Industria Textila-t, a- 
melynek jelenleg a vezérigazgatója. 
A Nagyváradi Utazókereskedők Egye- 
sületének elnöke, azonkivül több gaz- 
dasági, kulturális és jólékonysági 
egyesület tagja. Közgazdasági kérdé- 
sekről cikkeket ir különböző lapok- 
ba. 

SILBERMANN JENŐ dr., mér- 
nök. Matematikai és természettudo- 
mányi tanulmányait svájci es fran- 
ciaországi egyetemeken folytatta, 

bölcseleti tanulmányokkal kapcsolat- 
ban. Hosszabb külföldi utazások 
után Nagyváradon telepedett meg, 
mint vegyészmérnök és saját kisebb 
gyári üzemeinek vezetése mellett, 
nagyobb stilű ipari vállalkozások 
technikai előkészitésével és ipari or- 
ganizácójával foglalkozott. A szel- 
lemi élet sok más területére kiterje- 
dő érdeklődése publicisztikában is 
megnyilvánul. 

SIMÓ GÉZA tanár. Szül. 1877-ben. 
Állami polgári iskolai tanár volt. Ál- 
lásából az országos sztrájk után el- 
bocsátották. 1918-ban a Nemzeti Ta- 
nács titkára volt. Marosvásárhelyt 
él. 

SINGER ARTHUR, a bukaresti 
Metaloglobus igazgatója. Szül. 1894- 
ben. Kereskedelmi érettségi után 
ipari pályára lép. A budapesti Weiss 
Manfred telepen, majd Németország 
nagyobb vállalatainál működik. Hbsz- 
szú ideig a Metaloglobus nagyvára- 
di ügyvezető igazgatója. Jelenleg 
ugyanebben a minőségben Bukarest- 
ben működik. A vezetése alatt álló 
vállalat termékei több izben nyertek 
kitüntetést. 

SINKA JÓZSEF, református lel- 
kész Kolozsvárt. A Hitel munkatár- 
sa, társadalomkutató. Az erdélyi fia- 
tal közéleti nemzedék tagja. 

SOÓS ISTVÁN dr. ügyvéd. Szül. 
1896-ben. Egyetemet Kolozsvárt vég- 
zett, 1924-ben egységes ügyvédi és 
birói vizsgát tett. Pályáját 1915-ben 
kezdte Nagyvárad városánál. 1921- 
ben első aljegyző, 1926-ban, mint vá- 
rosi tanácsos a közigazgatási ügyosz- 
tályt vezeti, 1928-ban helyettes pol- 
gármester. Jelentékeny közéleti mun- 
kássága során a reform, egyházme- 
gye tanácsbirája, a Református Kör 
ügyésze, a Gyermekbarát Egyesület 
elnöke. Románból magyarra forditotta 
és kiadta a munkaszüneti törvényt és 
az uj közigazgatási törvény fontosabb 
rendelkezéseit. Számos közigazgatási 
cikket irt. 
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SOLYMOSY TIBOR báró. Szül. 
1890-ben. Diplomát a berlini gazda- 
sági egyetemen szerzett, 1918-ig ma- 
gyar főrendiházi tag. Az apateleki 
ágostai evangélikus egyház felügye- 
lője. A volt Magyar Párt borosjenői 
tagozatának elnöke. Az Erdélyi Gaz- 
dasági Egylet borosjenői fiókjának 
megalapitója és jelenleg diszelnöke. 
Több természettudományi társulat 
tagja. Borosjenő és vidékének bota- 
nikai és agrogeológiai viszonyairól 
tanulmányt irt. 

SOMLÓ ÁRMIN dr. ügyvéd. Szül. 
1866-ban. Középiskolát Aradon, jo- 
got a budapesti egyetemen végzett. 
Aradba gyakorló ügyvéd. A főhata- 
lomváltozás előtt Arad város törvény- 
hatósági bizottsági tagja és tisztelet- 
beli főügyész. Hosszú időn keresztül 
az ügyvédi kamara választmányi tag- 
ja. Magyar Párti programmal, mint 
városi tanácsos részt vett az aradi 
várospolitikában. Régebben számos 
cikke jelent meg az Aradi Hirlapban 
és a Jogtudományi Közlönyben. 

SOMLYÓI ELLER GIZELLA, iró 
és hirlapiró. Szül. 1903-ban. Több er- 
délyi napilap volt munkatársa. Ver- 
seket és elbeszéléseket ir. 

SOMODY ANDRÁS dr., lapkiadó. 
Szül. 1888-ban. Tanulmányait a ko- 
lozsvári tudományegyetemen és a ko- 
lozsvári gazdasági akadémián végez- 
te. Előbb közigazgatási tisztviselő 
Kolozsvárt, az impérium után az El- 
lenzék Rt. aligazgatója, illetve fele- 
lős szerkesztője, 1932 októberétől a 
Lapkiadó Rt. kiadóhivatali igazga- 
tója, a Keleti Ujság és Magyar Uj- 
ság főszerkesztője. 

SOMODY ISTVÁN dr. Szül. 1885- 
ben. Előbb gyakorló ügyvéd, majd 
városi tisztviselő, főispáni titkár, il- 
letve vármegyei ügyész. A főhata- 
lomváltozás után a Kolozsvári Taka- 
rékpénztár és Hitelbank főtisztvise- 
lője. Korábbi években Erdély egyik 
legjelentékenyebb aktiv sportembe- 
re volt, különösen az atlétikában. — 

Magas és távolugrásban többszörös 
magyar bajnok és rekorder. Később, 
mint sportegyleti vezető szerepelt és 
szerepel. 

SORBÁN KORNÉL (csernefalvi) 
egyházjogi doktor, hittanár. Szül. 
1868-ban. Pappá 1891-ben szentelték. 
Káplán volt Kenderesen és Kisvár- 
dán. Mint hittanár a kisujszállási és. 
fehértemplomi főgimnáziumban mű- 
ködött. 1898 óta a borosjenői plébá- 
niát vezeti. Esperes, majd főesperes, 
püspöki biztos, apátkanonok. Irt böl- 
cseleti, egyházjogi, történelmi és 
nyelvtudományi dolgozatokat vezető 
lapokba és folyóiratokba. „Közájta- 
tossági vezérkönyv” cimen könyvet 
adott ki. Megirta a borosjenői róm. 
kath. plébánia község történetét. 

SPITZER JÓZSEF dr. ügyvéd Ko- 
lozsvárt. Született 1883. A budapesti 
egyetemi tanulmányai idején, mint 
dr. Pichler Győző magántitkára tu- 
dományos munkásságot fejt ki. Ko- 
lozsváron nyit ügyvédi irodát. Jogi 
munkásságán kivül publicisztikai 
ténykedést fejt ki. Számos emberba- 
ráti intézmény vezetője. 

STAUBER ISTVÁN, az „Aradi 
Közlöny” kiadóhivatalának igazgató- 
ja. Közgazdasági tanulmányai után 
szaktudását a lap gazdásági vezeté- 
sénél értékesiti. 

STAUBER JÁNOS dr., az „Aradi 
Közlöny” tulajdonos-főszerkesztője. 
Előbb egyetemi tanulmányokat foly- 
tat, majd a doktorátus megszerzése 
után ujságirói pályára lép az Aradi 
Közlöny kebelében, amelynek alapitó- 
tulajdonosa édesapja, néhai Stauber 
József. Édesapja halála után átveszi 
a lap vezetését és a régi hagyomá- 
nyok megőrzésével látja el feladatát 
a láp élén. 

STEFANIDESZ JÓZSEF karnagy. 
Zenetanulmányait a pesti Belevits- 
féle zenekonzervatóriumban végezte. 
A kolozsvári Magyar Szinház, illetve 
a Thalia Rt. kötelékében működik. 

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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STEINER JENŐ belgyógyász és 
gyermekorvos. Szül. 1890-ben. Egye- 
temi tanulmányait Budapesten végez- 
te. A budapesti Bródy Adél kórházban 
praktizált, majd az aradi városi gyer- 
mekkórházban orvos. Jelenleg Szat- 
márt folytat orvosi gyakorlatot. Né- 
met, román és magyar orvosi szakla- 
pokban, valamint napilapokban je- 
lentek meg szak-, társadalmi- és szo- 
ciális irányú cikkei. 

STEINER JENŐ nagyváradi gyár- 
tulajdonos. Szül. 1873-ban. Közei 20 
éven át nagy vállalatok üzemvezető- 
je és igazgatója. 1923-ban megalapi- 
totta a váradi Carmen cipőgyárat, 
amelynek társtulajdonosa. Érdekeltsé- 
ge van a Carmen-Esta-Sun Vegyipari 
gyárban. Gyárának termékei 1929-ben, 
a barcelonai világkiállitáson aranyér- 
met nyertek. Szakmájába vágó kér- 
désekről számos belföldi és külföldi 
lapba cikkeket ir. Szerkesztette a 
„Cipész” cimű szaklapot, munkatá- 
társa volt a Népszavának. 

STEINER JÓZSEF, a Szatmári 
Vármegyei Takarékpénztár vezér- 
igazgatója, tanulmányait N.-Váradon 
végezte, majd a Magyar Általános 
Hitelbankhoz került és innen a Szat- 
mári Vármegyei Takarékpénztár élé- 
re. Kitünő gyakorlati és elméleti köz- 
gazdász. Szakcikkei jelennek meg. 

STEINER PÁL sebész. Szül. 1879- 
ben, Műtőorvosi oklevelét a budapesti 
Első Sebészeti Klinikán szerezte. Ál- 
lami ösztöndijjal tanulmányait 
külföldön végezte. — 1911-ben 
magántanár, 1919-ben rendkivüli ta- 
nár. Sebészeti műtéttana több ki- 
adásban jelent meg. Sebészeti dolgo- 
zataival számos külföldi folyóiratban 
és kongresszuson szerepelt. A kolozs- 
vári Charité szanatórium tulajdono- 
sa. 

STERNBERG ALADÁR márama- 
rosszigeti orvos. Szül. 1881-ben. Az 
egyetemet Budapesten végzi. Előbb 
kórházban praktizál, majd a nagy- 
szőlősi kórház másodorvosa. 1912 

óta Máramarosszigeten működik, 
mint szemspeciálista. Kül- és belföl- 
di lapokba szakkérdésekről ir. A má- 
ramárosszigeti cionisták helyicso- 
portjának elnöke. Több bank vezető- 
ségi tagja. Művészi kivitelű rézdom- 
borműveket készit. 

STRASSER ELEMÉR, épitész- 
mérnök, született 1897-ben, középis- 
koláit Pesten, a műegyetemet Brünn- 
ben végezte. Cikkei szaklapokban je- 
lennek meg. Kolozsvár épitészeti fej- 
lődésében élénk részt vesz. 

STRICKER ENDRE dr. Szül 
1899-ben. Egyetemi tanulmányait a 
budapesti egyetemen végzi, majd az 
Angol-Magyar Bank kötelékébe lép. 
Jelenleg a bank megbizottja a kolozs- 
vári Mezőgazdasági Bank és Taka- 
rékpénztárnál. 

STUBENBERG JÓZSEF gróf, föld- 
birtokos. Szül. 1865-ben. Látogatta a 
hallei egyetemet. Egyetemi tanulmá- 
nyai elvégzése óta földbirtokát keze- 
li. Volt cs. és kir. kamarás, valamint 
főrendiházi tag. A Német Gazdasági 
Egyesület és az Erdélyi Gazdasági 
Egyesület tagja. 

SUGÁR MIHÁLY, belorvos. Szül. 
1886-ban. Szakmabeli kiképzését a 
Korányi-klinikán nyerte. Háború 
után rövidebb ideig a temesvári Köz- 
kórház igazgató főorvosa. Jelenleg 
Temesvárt folytat magánpraxist. Or- 
vosirodiaJiml dolgozatai kül- és belföl- 
di szakfolyóiratokban jelentek meg. 
Lapokban elszórtan megjelenték mű- 
vészeti és szinházi kritikái s szociál- 
politikai cikkei is. 

SULYOK ISTVÁN, a Királyhágó 
melléki református egyházkerület 
püspöke. Szül. 1859-ben. Teológiát 
Debrecenben végzett. Pályája elején 
gimnáziumi tanár. 1884-85 évet Edin- 
burghban tölti, visszajövet Szegeden, 
majd Nagyváradon lelkész. 1892-1921 
a Bihari Egyházmegye esperese. 1921- 
ben püspöké választották, de a kul- 
tuszkormány csak a második püspök- 
választás után (1926) ismerte el. Egy 
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házi és társadalmi vonatkozású cik- 
keket irt. Számos társadalmi és kul- 
turális egyesület vezetőségében fog- 
lal helyet. 

SULYOK ISTVÁN, hirlapiró. Szül. 
1891-ben. Az egyetemi éveket Pesten 
és Kolozsvárt tölti, 1912-ben szolga- 
biró Krassószörényben. 1922-ben 
(Jakabffy Elemér társaságában) 
megalapitja a Magyar Kisebbség ci- 
mű folyóiratot. E lapnak azóta is fe- 
lelős szerkesztője. 1924-ben az Er- 
délyi Bankszindikátus főtitkára. — 
1925-ben az Ellenzéki szerkesztője. 
1927-ben alapitja a Romániai Ma- 
gyar Népliga Egyesületet. Cikkei 
és tanulmányai számos erdélyi lap- 
ban jelentek meg. Jelenleg a Nagy- 
váradi Magyar Lapok főmunkatársa. 
Az erdélyi magyarságot számos kül- 
földi kisebbségi kongresszuson kép- 
viselte. Dr. Fritz Lászlóval szerkesz- 
tette az Erdélyi Magyar Évkönyvet 
1918-1929. (1930.) 

SÜDY TIBOR dr. ügyvéd. Szül. 
1885-ben. Jogot a nagyváradi jog- 
akadémián, a kolozsvári és berlini 
egyetemeken végzett, ügyvédi vizsgát 
1910-ben tett Marosvásárhelyen, az- 
óta Szatmáron folytat ügyvédi gya- 
korlatot. Egyik megalapitója a szat- 
mári Iparos Otthonnak, ügyésze a 
Csizmadia, Szabó és Szücsiparosok, 
valamint a Gubások Ipartársulatá- 
nak. Magyar párti programmal Bi- 
harmegyében képviselő és Szatmár- 
megyében szenátorjelölt volt. A szat- 
mári róm. kath. püspökségi kápta- 
lan ügyésze, valamint a Kath. Le- 
gényegylet ügyésze, róm. kath. egy- 
háztanácsos, a Katholikus Charitas 
kulturbizottság volt elnöke, jelenleg 
ügyésze. Poltikai és közgazdasági 
cikkei a szatmári Sajtóban jelennek 
meg. 

SZABADOS ÁRPÁD, 1921 óta szi- 
nész és rendező. Állomáshelyei: Szat- 
már, Nagyvárad, Temesvár, Brassó, 
1937 szeptemberétől a kolozsvári Ma- 
gyar Szinház drámai rendezője és 

dramaturgja. Szindarabjai: Az asz- 
szony és a bolondok — Az utolsó far- 
sang. Mindkettőt bemutatták Buda- 
pesten és Szegeden, illetve Kolozs- 
várt. 

SZABADKAI JÓZSEF szinigazga- 
tó. Szül. 1879-ben. Rákosi Szidi szini- 
iskolájának elvégzése után, Szat- 
márt, Szabadkán és Magyarország 
több más nagyobb városában, mint 
szinész, rendező és titkár. 1918-ban 
Békéscsabán igazgató, azóta — rövid 
megszakitásokkal — a szatmári ma- 
gyar szinház igazgatója. 

SZABÉDI LÁSZLÓ iró. Bölcseleti 
és nyelvészeti tanulmányokat folyta- 
tott. Szül. 1907-ben. Az Erdélyi He- 
likon és a Pásztortűz munkatársa. Ir 
verseket és tanulmányokat. Évekig 
dramaturgja volt a kolozsvári Ma- 
gyar Szinháznak. „Délia” cimen drá- 
mai költeménye jelent meg. Nyelv- 
buvár. 

SZABÓ BÉNI, szücsiparos. A Leg- 
felsőbb Nemzeti Tanács tagja. Szül. 
1886-ban. A politikai pártok műkö- 
désének megszüntetéséig az Orszá- 
gos Magyar Párt intézőbizottságának 
tagja s kamarai képviselő. Volt bras- 
sói városi tanácstag. Az iparos köz- 
életben országos viszonylatban is ve- 
zetőszerepet visz, mint az Ipartestü- 
letek Szövetségének társelnöke. — 
Közéleti szerepléséért a Román Sas- 
rend tiszti cimét, valamint a „Peles” 
emlékérmet kapta. 

SZABÓ DÉNES főorvos. Szül. 
1894-ben. Orvosi tanulmányait Bu- 
dapesten végezte. Előbb Kolozsvárt a 
női kórház alorvosa, majd a Bihar- 
megyei Közkórház bőr és nemibeteg 
osztályának főorvosa. Orvosi tudását 
Párizsban, Milánóban és Bécsben 
gyarapitotta. 

SZABÓ IMRE, ujságró. Szül. 1886- 
ban. Középiskolái elvégzése után né- 
hány évig Budapesten ujságiró. Az 
impériumváltozás óta az Uj Kelet bel- 
ső munkatársa, a Románia Pen Club 
tagja. Több regénye, elbeszélés köte- 
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te, műforditás és tört. tanulmánya 
jelent meg. 

SZABÓ ISTVÁN, az Ellenzék belső 
munkatársa. A Hitel és a Helikon 
munkatársa. Az erdélyi fiatal közéleti 
nemzedék tagja. Az erdélyi magyar 
népközösség központi irodájának 
tisztviselője. 

SZABÓ KÁROLY nagyváradi vá- 
rosi tanácsos. Szül. 1870-ben. Isko- 
lái elvégzése után kitanulja az asz- 
talos mesterséget és önálló műhelyt 
nyit. Jelenleg a Nagyvárad városi 
köztisztasági üzem vezetője. Az 
Ipartestületek Országos Szövetségé- 
nek választmányi tagja. Az első osz- 
tályú arany érdemkereszttel tüntet- 
ték ki. 

SZABÓ MÁRTON. Szül. 1893-ban. 
Jogi tanulmányait a kolozsvári egye- 
temen hallgatta. 1910 óta a kolozs- 
vári Erdélyi Bank tisztvise- 
lője, 1937 óta aligazgató. Több vál- 
lalat felügyelő bizottsági tagja, az 
Erdélyi Muzeum Egylet pénztárosa. 

SZABÓ SÁNDOR dr., az aradi 
Szabó Albert cég társtulajdonosa. 
Szül. 1899-ben. Drezdában műegye- 
temet végez, vegyészmérnöki okleve- 
let 1923-ban nyert. Három évig Pá- 
risban, mint vegyészmérnök műkö- 
dik. Az aradi Kereskedelmi és Ipar- 
kamara, azonkivül több egyesület 
tagja. 

SZABÓ T. ATTILA dr., reformá- 
tus lelkész, tanár. Szül. 1906-ban. A 
teológiát Kolozsvárt, Edinbourgban 
és S. Andrews (Skocia), az egyete- 
met Kolozsvárt végezte. Irodalomtör- 
téneti, nyelvészeti, történelmi és nép- 
rajzi tanulmányokat és cikkeket irt 
erdélyi és magyarországi folyóiratok- 
ba, emlékkönyvekbe és külön köte- 
tekbe. 

SZABÓ VERA, szobrászművésznő. 
Szül. 1896-ban. Tanulmányait előbb, 
mint festő Ács Ferencnél, később 
Hollósy Simonnál, majd Kernstock 
Károlynál és Nagybányán folytatta. 
Szobrászati tanulmányait Vedres 

Márk és Beck O. Fülöp irányitásá- 
val végezte. Több ki állitást rende- 
zett. 

SZABOLCSKA LÁSZLÓ reformá- 
tus lelkész, filozófiai doktor. Szül. 
1897-ben. Művei: tanulmánykötet 
Gárdonyi Gézáról és egyházi beszédei 
gyüjteménye. Számos egyházi cikke 
és tudományos dolgozata jelent meg 
különféle lapokban és folyóiratok- 
ban. Jelenleg temesvári lelkész és 
bánsági református esperes. Jelenté- 
keny közéleti tevékenységet fejt ki. 

SZALAY MÁTYÁS róm. kath. es- 
peres, plébános. Szül. 1889-ben. A 
Katholikus Akadémia szépirodalmi 
szakosztályának titkára. Megjelent 
verskötetei: Hunnia nagyhete — A 
jóság sorsa — Aibiasz — Krisztus 
hét szava. Sepsiszentgyörgyön él. 

SZANA ANDRÁS nőgyógyász és 
röntgenológus. Szül. 1895-ben. Az 
egyetem orvosi fakultását Budapes- 
ten végezte. Professzor Strassmann 
berlini klinikáján három évig, később 
a hamburgi egyetemi, végül a frank- 
furti klinikán praktizált. Németor- 
szágban sokáig, mint asszisztens mű- 
ködik, azután Temesvárt nyit orvosi 
rendelőt. A Chicagoi Rotary Club, a 
temesvári Unio Klub és számos szo- 
ciális és tudományos egyesület tag- 
ja. 

SZAPPANYOS GABRIELLA, irónő. 
Szül. 1899-ben. A marosvásárhelyi 
Kemény Zsigmond Társaság tagja. 
Nyolc éve a Keleti Ujság belső mun- 
katársa. Öt évig szerkesztette a 
Hölgyfutárt. Számos novellája jelent 
meg. Regényét közelebbről, kiadják 
Budapesten. 

SZÁNTÓ DEZSŐ nagyváradi gyár- 
tulajdonos. Szül. 1872-ben. A közép- 
iskola elvégzése után lakatos pályá- 
ra lép. Münchenben, Berlinben, Drez- 
dában, Bécsben, Budapesten műkö- 
dik. 1898 óta önálló iparos. 1904-ben 
redőny és kályhagyárat alapitott, 
amelynek jelenleg is a tulajdonosa. 
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Több kiállitáson dijat nyert gyára 
termékeivel. 

SZÁNTÓ GYÖRGY, iró. Szül. 1893- 
ban. Festőművész volt. Műegyetemi 
és festőakadémiai tanulmányokat 
végzett Budapesten. Műveiből 3 kol- 
lektiv kiállitást rendezett Erdélyben. 
A világháborúban kapott sebe foly- 
tán látását elvesztette. 1923 óta iro- 
dalmi működést fejt ki. Novellát, re- 
gényt, versét, irodalmi cikkeket ir. 
Egyideig szerkesztette a Periskop 
cimű folyóiratot. Megjelent könyvei- 
Sebastian utja elvégeztetett (regény, 
1924), — A kék lovas (novellák, 
1924), — Schumannal a karneválban 
(versek, 1925) _ Bábu tornya (re- 
gény, 1926) — A földgömb (regény, 
1938), — A bölcső (regény, 1928), — 
Mata Hari (regény, 1928), — Utolsó 
hajnal, első hajnal (regény, 1930) — 
Stradivari (regény 1933) — Élő mult 
(regény, 1934) — Fekete éveim (ön- 
életrajz, 1937) — Meláte (regény, 
1938.) 

SZÁSZ D. BÉLA református kollé- 
giumi vallástanár. Szül. 1872-ben. — 
Középiskolát Kolozsvárt a reformá- 
tus kollégiumban, teológiai akadé- 
miát Budapesten végzett, majd egy 
évig Angliában folytatott teológiai 
tanulmányokat. 1908-ban Budapesten 
egyetemi magántanári képesitést 
nyert. Bölcsészeti tanulmányait 
Kolozsváron végezte. 1896-1901 püs- 
pöki titkár Budapesten és Kolozsvá- 
ron. 1902-ben Magyarvécsen refor- 
mátus lelkész. 1910 óta a sepsziszent- 
györgyi székely Mikó Kollégium val- 
tástanára. „Öreg zsoltár titka” cim- 
mel kisebb regénye, füzetekben egy- 
házi beszédei jelentek meg. 

SZÁSZ ENDRE, hirlapiró. Szül. 
1887-ben. Jogot végzett, egyidejűleg 
mindjárt ujságiró lett. Előbb (10 
évig) Az Ujság, majd az Ellenzék, 
később a Keleti Ujság szerkesztője. 
Jelenleg a budapesti Friss Ujság fő- 
munkatársa. A Kisebbségi Ujságiró 
Szervezet több éven át alelnöke, il- 

letve elnöke. 
SZÁSZ FERENC, mezőgazda, gaz- 

dasági szakiró. Szül. 1880-ban. Ma- 
gyaróvárt végzett Azután gyakornok 
Kisbéren és a kolozsvári Gazdasági 
Akadémián. Ez intézet tejgazdasági 
tanszékének asszisztens előadója volt. 
Szakfolyóiratokban számos cikke és 
több könyve jelent meg. Az Erdélyi 
Gazdasági Egylet igazgató választ- 
mányának tagja. A volt Magyar Párt 
tagozati elnöke. 

SZÁSZ FERENC (Zoltán, szövér- 
di), mezőgazdasági iró. Szül. 1893- 
ban. Gazdasági oklevelet és államtu- 
dományi doktorátust szerzett. 1920 
óta több gazdasági folyóirat munka- 
társa. 1907 óta a Magyar Nép szer- 
kesztője. Többször volt magyarpárti 
képviselő. A kolozsvári református 
egyház gondnoka. A Transilvania 
Bank, a Hitelszövetkezetek Szövet- 
ségének igazgatósági tagja, az Erdé- 
lyi Gazdasági Egylet és Erdélyi Mu- 
zeum Egyesület választmányának 
tagja. A Keleti Ujság, Magyar Ujság 
munkatársa. A Mezőgazdasági Szem- 
le főszerkesztője. Gazdasági, termé- 
szettudományi, különösen csillagá- 
szati cikkei sok folyóiratban és lap- 
ban jellennek meg. „Őserők” cimen 
regényt irt. Több gazdasági és tudo- 
mánynépszerűsitő könyvet, illetve 
fűzetet tett közzé. 

SZÁSZ PÁL dr. (illyefalvi). Szül. 
1884-ben. Édesapja Szász József, al- 
sófehérmegyei főispán. Egyetemi ta- 
nulmányai elvégzése után ügyvédi 
gyakorlatot kezd. Már ifju korában 
mutatkoznak rendkivüli politikai és 
organizációs képességei és egészen 
kivételesen az akkori viszonyok kö- 
zött, 26 éves korában országgyülési 
képviselőnek léptetik fel. A magyar- 
igeni kerületben Vaida-Voevod Sán- 
dor ellen lép fel és kerül be a parla- 
mentbe. Tisza István legközvetlenebb 
munkatársai közé tartozik. 1914-ben 
önként jelentkezik a frontra. A há- 
ború alatt számos kitüntetést kap. 
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Aranysarkantyus vitéz. A főhatalom 
átvétele után különösen egyházi és 
iskolai relációkban kezd munkálkod- 
ni a magyar kisebbségi fronton. A 
volt Magyar Párt alsófehérmegyei 
tagozatának elnöke. Később az EGE 
élére kerül és ebből az intézményből 
rövidesen hatalmas népi szervezetet 
csinál. A Magyar Párt feloszlatása 
után a Nemzeti Ujjászületés Front- 
jában kap vezérszerepet a magyar- 
ság élén és gróf Bánffy Miklóssal 
együtt beválasztják a magyarság, re- 
prezentánsául az Ujjászületési Front 
igazgatósági, tanácsába. A Magyar 
Népközösség keretében a gazdasági 
osztályt vezeti. Református egyház- 
kerületi főgondnok. Számos kulturá- 
lis és jótékonysági egyesület vezető- 
je. Minta gazdálkodó. 

SZEGHŐ DÉNES. Állatorvosi ok- 
levelet szerzett a budapesti magyar 
királyi állatorvosi főiskolán. Mint 
állami állatorvos Erdély és a Bánság 
néhány községében teljesitett szolgá- 
latot. 1929-1936 Alsófehérmegye ál- 
lategészségügyét vezeti. Nyugállo- 
mányba való menete óta az Erdélyi 
Gazdasági Egylet állattenyésztési 
felügyelője. Kül- és belföldi magyar 
és román szaklapokban több egész- 
ségügyi és állattenyésztési közle- 
ményt irt. Az „Erdélyi Gazda” fő- 
munkatársa. 

SZEGHŐ IMRE dr. ügyvéd. Szül. 
1893-ban. 1918-1920-ig a kolozsvári 
Ellenzék publicistája, ennek a lapnak 
később is jogi munkatársa. Több jogi 
munka szerzője. Az Ujságiró Szerve- 
zet ügyésze. 

SZEGHŐ JULIA, hangverseny 
énekesnő, zenepedagógus. Szül. 1899- 
ten. Zenetanulmányait a budapesti 
Zeneművészeti Főiskolán végezte. — 
Előadói kiképzést Kelen Hugó ének- 
pedagógusnál, Kovács-féle akuszti- 
kus zenetanitási módszert Popper Ir- 
ma szakszemináriumában nyert. — 
Mint énekesnő az uj folklorista nem- 

zedék megszólaltatója. Ilyen műsor- 
ral hangversenyzett Magyarország és 
Erdély nagyobb városaiban, valamint 
Koppenhágában és Amsterdamban. A 
Pátria Lemezgyár egy sorozat le- 
mezt készitett róla. A zene köréből 
számos dolgozatot irt lapokba és fo- 
lyóiratokba. 

SZEIBEL ANTAL, püspöki titkár, 
Szatmáron. Egyházi és társadalmi 
közéletben egyaránt vezető szerepet 
visz. Irodalmi munkássága különösen 
egyházi terrénumon jelentős. 

SZELE BÉLA dr. (olchai) ügyvéd, 
köziró, politikus. Szül. 1878-ban. — 
Egyetemet Kolozsvárt végzett. Ügy- 
védi vizsgát Marosvásárhelyen tett. 
A főhatalomváltozás előtt tagja volt 
a brassói városi képviselő testület- 
nek és állandó választmánynak, vala- 
mint Brassó vármegye képviselőtes- 
tületének. Kora ifjuságától hirlapirói 
munkát végez, 1913-1937 főszerkesz- 
tője volt a Brassói Lapoknak. Most 
több erdélyi magyar lap publiciszti- 
kai munkatársa, a Keleti Ujság ver- 
zércikkirója. A brassói református 
egyház főgondnoka, a volt országos 
Magyar Párt brassói és brassómegyei 
tagozatának elnöke. 1926-1937-ig tag- 
ja volt Brassó törvényhatósági város 
tanácsának. Számos közéleti és jóté- 
konysági egyesület vezető személyi- 
sége. 

SZELLE KÁROLY orvos, zene- 
szerző. Szül. 1891-ben. 1919-ben mu- 
tatták be „Maharadzsa” cimű ope- 
rettjét Aradon. Irt nagy számmal da- 
lokat, székely népballadákat zenési- 
tett, tekintélyes számú zongora da- 
rabja és egyéb műve is van. Szere- 
pel, mint előadó is. Aradi lapok ze- 
nekritikusa. 

SZELTMANN PÁL, a Temesvári 
Első Takarékpénztár vezérigazgató- 
ja. Szül. 1893-ban. Felsőbb tanulmá- 
nyai elvégzése után azonnal a bank 
szakmához kerül. Később a Temesvá- 
ri Bank és Kereskedelmi Rt. hivatal- 
noka, ahol rohamosan halad elő pá- 
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lyáján. Innen a Temesvári Első Taka- 
rékpénztár kötelékébe lép, ahol ve- 
zérigazgató lett. Nagy szerepet ját- 
szik a Bánság társadalmi életében. A 
Kereskedelmi és Iparkamara interi- 
már bizottságának volt tagja. Szá- 
mos jótékonycélú egyesület élén áll. 

SZEMERE MIKLÓS bankigazga- 
tó. Szül. 1887-ben. Tanulmányait 
Ausztriában és Németországban vé- 
gezte. Pályáját a Magyar Általános 
Hitelbanknál kezdi. 1922-ben a Bi- 
harmegyei Takarékpénztár vezér- 
igazgatói állását foglalja el, melyet 
ma is betölt. Bankári tevékenységén 
kívül aktiv részt vesz a Takarékpénz- 
tár érdekköréhez tartozó iparválla- 
latok igazgatásában. Vezetőségi tag- 
ja az országos kereskedelmi és ipari 
korporációk majd mindegyikének. 

SZEMLÉR FERENC dr., ügyvéd, 
iró. Szül. 1906-ban. Tanulmányait a 
bukaresti egyetem jogi fakultásán 
végezte. A marosvásárhelyi Kemény 
Zsigmond Társaság és az Erdélyi 
Muzeum Egylet tagja. Versei és pró- 
zai irásai az Erdélyi Helikon, Hitel, 
Korunk, Pásztortűz, az Ország utja, 
Nyugat és Válasz cimű folyóiratok- 
ban jelennek meg. Verskötetei: Éj- 
szakai kiáltás (1930) — Ember és 
táj (1933). Próza kötete: Más csil- 
lagon (Egy erdélyi diák lélekrajza, 
1939.) 

SZENES ANTAL mérnök. Szül. 
1893-ban. Mérnöki diplomáját a bu- 
dapesti József műegyetemen szerez- 
te. 1920-ban Nagyvárad város mű- 
szaki szolgálatába lép. 1926 óta 
Nagyvárad Városi Vizmű és Csator- 
názási Üzem ügyvezető igazgatója. 

SZENCZEI LÁSZLÓ, iró. Szül. 
1909-ben. A Független Ujság segéd- 
szerkesztőj. Az Erdélyi Helikon, 
Korunk, Pásztortűz munkatársa. No- 
vellista és esszéiró. Megjelent köny- 
ve: Székely apokalipszis (1935). Há- 
rom regénye (Vakáció, Löewen ön- 
kéntes, Bérces kis haza) kiadásra 
vár. 

SZENDREI MIHÁLY, szinigazga- 
tó. Szül. 1866-ban. Szinészakadémiát 
járt Budapesten. Szinész volt, majd 
azóta szinigazgató. Szinigazgatói pá- 
lyájából több, mint 30 évet Aradon 
töltött. De járt társulatával Maros- 
vásárhelyt, Szatmáron, Temesvárt és 
Déván is. 

SZENTIMREI JENŐ (családi neve 
Kovács) iró. Szül. 1891-ben. Eredeti- 
leg katonatiszt. Századosi rangban 
lép ki a hadseregből. A kolozsvári 
Keleti Ujság munkatársa. Több fo- 
lyóirat alapitásban vesz részt (Nap- 
kelet, Vasárnap, Vasárnapi Ujság). 
Majd az Ellenzék felelős szerkesztő- 
je. Jelenleg a Brassói Lapok publi- 
cistája. Az Erdélyi Irodalmi Társa- 
ság, a Romániai Pen Club és az 
EMKE tagja. 1919-ben irodalmi szin- 
házat vezet „Belvárosi Komédia” ci- 
men. Később néptanulmányi bemuta- 
tókat szervez és rendez. „Kecseti 
kaláka” nevű népi együttese Budapes- 
ten is bemutatkozott. 50 tagu kalota- 
szegi paraszttársulattal bejárta Er- 
dély nagyobb városait és Bukarestet. 
Verskötetei: Azoknak a keveseknek, 
— Erdély felől, — Nyári délután 
Egeresen, — Ki kell mondani, — Ver- 
ses magyar história, Novellás köte- 
tei: Városunk és egyéb elbeszélések, 
— A fejedelem asszony halála. Szin- 
művek: Bethlehemes játék, — Sira- 
tóban, — Csáki biró lánya. 

SZENT-IVÁNYI JÓZSEF dr. az 
Unitárius Egyház főgondnoka. Szül. 
1879-ben. Jogot végzett Kolozsvárt 
és Budapesten. Elvégezte a Magyar- 
óvári Gazdasági Akadémiát is. 

SZENT-IVÁNYI SÁNDOR, unitá- 
rius lelkész, iró. Szül. 1902-ben. A 
kolozsvári teológiai akadémián és 
amerikai egyetemeken végzett. Ame- 
rikában tartott előadásokat Erdély- 
ről. Novellái különböző folyóiratok- 
ban jelentek meg. 

SZENTKERESZTHY BÉLA báró, 
volt országgyülési képviselő, alsórá- 
kosi földbirtokos. A volt Magyar 
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Párt háromszéki tagozatának elnöke, 
jelenleg a Nemzeti Ujjászületés 
Frontja főtanácsának tagja. A ma- 
gyar kisebbségi életben vezérszerepet 
visz. 

SZERVÁTIUS JENŐ szobrász. — 
Szül. 1903-ban. Mint fiatal diák bu- 
torgyári munkásnak állt be, majd Pá- 
risba megy, ahol esti tanfolyamokon 
képezi magát. 1927-ben a kolozsvári 
Szépművészeti Főiskola tanitványa, 
ugyanebben az évben a bukaresti 
hivatalos Szalonban tartott kiállitáson 
elnyeri a nagydijat. Kiállitott Buka- 
restben, Temesvárt, Kolozsvárt és 
Budapesten. Jelenleg Nagybányán él. 

SZÉKELY BÉLA, szerkesztő, a 
Kolozsváron megjelent „Friss Ujság” 

egyik ajlapitó szerkesztője volt, jelen- 
leg az ugyancsak Kolozsváron meg- 
jelenő „Gazda Ujság” cimű hetilap 
szerkesztője. 

SZÉKELY FERENC, dr. aradi 
ügyvéd. Szül. 1884-ben. Az egyete- 
met Budapesten 1909-ben végezte. A 
világháború után önálló ügyvédi iro- 
dát nyitott Aradon. Az Ügyvédszö- 
vetség, a zsidó hitközség és több szo- 
ciális egyesület tagja. Politikai és 
közgazdasági vonatkozású cikkeiket 
irt. 

SZÉKELY LÁSZLÓ temesvári mű- 
épitész. Szül. 1877-ben. A műegye- 
temet Budapesten 1899-ben abszol- 
válta, majd Czigler Győző műegyete- 
mi tanár asszisztense. — 1903- 
ban Temesvárra költözik és a városi 
műépitészeti hivatal vezetője lesz. A 
volt Magyar Párt elnöki tanácsának 
tagja, a Bánsági Egyházmegye örö- 
kös tiszteletbeli főgondnoka. Több te- 
mesvári szociális és jótékonysági 
egyesület tagja. 

SZÉKELY MÓZES földbirtokos, 
iró. Szül. 1893-ban. Teológiai tanul- 
mányait Kolozsvárt és Budapesten 
végezte. Egyideig ref. lelkész. A főha- 
talomváltozás óta gazdálkodik. Re- 
gényei Pesten jelentek meg. „Tér- 

kép” cimű darabját a budaipesti Bel- 
városi Szinház mutatta be. 

SZÉKELY SÁNDOR nagyváradi 
főmérnök. Szül. 1873-ban. Egyetemi 
tanulmányait Budapesten 1895-ben 
végzi. Előbb a nagyszalontai Ármen- 
tesitő Társulatnál működik, utána a 
megye szolgálatába lép és mint me- 
gyei mérnök résztvesz a vicinális ut- 
vonalak épitésénél. 1930 óta főmér- 
nöki rangban a megye mérnöki hiva- 
talának vezetője. Mérnöki kérdések- 
ről cikkei jelentek meg a lapokban. 

SZÉLL LAJOS dr., aradi ügyvéd. 
Szül. 1882-ben. Egyetemi tanulmá- 
nyait Budapesten és Kolozsvárt ab- 
szolválta. 1904-ben a biróság szolgá- 
latába lépett, 1925-ben táblabirói 
ranggal nyugalomba vonult és ez óta 
ügyvédi gyakorlatot folytat. A Köl- 
csey Egyesület társelnöke, a volt or- 
szágos Magyar Párt intézőbizottságá- 
nak tagja. 1926-28 aradi városi ta- 
nácstag. Részletes kommentárokkal 
ellátott törvényforditásai jelentek 
meg. Számos politikai cikke jelent 
meg az aradi napilapokban. 

SZÉLES KÁLMÁN műasztalos. — 
Szül. 1902. A felsőipariskolát Buda- 
pesten végzi. Ezzel egyidejűleg ipar- 
művészeti szaktanfolyamot is láto- 
gat. 1928-ban átveszi édesatyja nagy- 
váradi gyára vezetését, amit moder- 
nizál. A Butorszövetkezet elnöke, az 
Ipartestületi Hitelszövetkezet igaz- 
gatósági tagja. 

SZIGYARTÓ N. GÁBOR közgaz- 
dasági iró. Szül. 1884-ben. A kolozs- 
vári egyetemen tanári oklevelet szer- 
zett. Laussaneban és Budapesten 
nemzetközi és közgazdasági tanfolya- 
mokat végzett. Előbb tanára, majd 
igazgatója a marosvásárhelyi felső- 
kereskedelmi iskolának. 1923-tól a 
marosvásárhelyi református kollégi- 
um tanára. Művei: Erdélyi vasut po- 
litikánk; Szózat az erdélyrészi ma- 
gyarok és szászok ügyében. „Neme- 
re” cimen regénye jelent meg. 
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SZIGETI JÓZSEF szerkesztő. Szü- 
letett 1886. Középiskolái elvégzése 
után ujságirói pályára lép, Budapes- 
ten és különböző vidéki városokban 
ujságiróskodik. Jelenleg Kolozsvárt 
el, több várostörténeti kötete jelent 
meg. 

SZILÁGYI ANDRÁS orvos, iró. 
Szül. 1909-ben. Orvosi tanulmányait 
a prágai és kolozsvári egyetemem vé- 
gezte. Számos orvostudományi irásán 
kivül irt novellákat. Megjelent regé- 
nyei: Az uj pásztor; Az Idő katonái. 

SZILÁGYI M. DÓZSA. Premontrei 
paptanár. Szül. 1879-ben. Tanult Bu- 
dapesten, Genfben és Londonban. 
Az egykori Moravcsik klinikán és az 
élettani intézetben agybiológiával is 
foglalkozott. 1903-tól premontrei ta- 
nár. 1925-ben a kath. Népszövetség 
igazgatója. A Vasárnap főmunkatár- 
sa. 1937 óta a premontrei rend tar- 
tományfőnöke. 

SZILÁRD ENDRE orvos. Szül. 
1898-ban. Egyetemet Budapesten, 
Kolozsvárt és Prágában végzett. Két 
éven keresztül körorvos volt Bihar- 
megyében. Több, mint 10 éve Nagy- 
szentmiklóson gyakorló orvos. Né- 
met orvosi folyóiratokban a bel- és 
nőgyógyászattal foglalkozó szakcik- 
kei jelennek meg. Budapesten 1934- 
ben „Mikor jöjjön, mikor nem” cimen 
ismertető brosurája jelent meg. 

SZIRMAY LAJOS dr. nagyváradi 
ipartelepi igazgató. Szül. 1899-ben 
Kolozsvárt állámtudbmányi doktorá- 
tust tesz, majd a bankpályára lép. — 
Régebben a Magyar Kereskedelmi 
Bank nagyváradi fiókjának helyettes 
főnöke, jelenleg a Moskovits Iparte- 
lep ügyvezető igazgatója. A Gyáripa- 
rosok Országos Szövetségének vá- 
lasztmányi tagja. Több egyesület mű- 
ködésénél fejt ki tevékenységet. 

SZÖGYÉNI KISS ENDRE, hirlap- 
iró. Előbb a Brassói Lapok munka- 
társa, jelenleg az Erdélyi Futár szer- 
kesztője. 

SZOLNAY SÁNDOR, festő és gra- 

fikus. Szül. 1893-ban. Képzőművésze- 
ti akadémiát végzett. Számos kiálli- 
tást rendezett. Több kollektiv kiálli- 
táson vett részt Budapesten. 

SZOPOS SÁNDOR, festő. Szül. 
1881-ben. A dési szabadfestő iskola 
vezetője. Elsősorban portréfestő, de 
könyvillusztrációval is foglalkozik. 
Többek közt illusztrálta Szentimrei 
Jenő „Verses magyar krónika” c. 
könyvét. 

SZŐKE FERENC a nagyváradi Ir- 
galmasrendi kórház főorvosa. Szül. 
1886-ban. Orvosi tanulmányait Buda- 
pesten végezte. 1912-ben a biharme- 
gyei közkórház segédorvosa, majd 
körorvos. 1920-1925-ig a Starovesky 
gyermekkórházban, mint gyermekor- 
vos specializálta magát. 1925 óta ma- 
gánpraxisának él. 1933-ban az Ir- 
galmasrend modernizált kórházának 
igazgató főorvosává választják. Érté- 
kés agilitást fejt ki, mint a nagyvá- 
radi tüdővész elleni védekező egye- 
sület főtitkára. 

SZŐLLÖSI ISTVÁN. Szül. 1863- 
ban. Nyugalmazott tanitóképzői igaz- 
gató. Állami kiküldetéssel 1895-ben 
a svájci tanügyet, 1917-ben a német 
tanügyet tanulmányozta. Három 
évig Szegeden, 32 évig Aradon volt 
tanár. Hosszabb ideig volt a Kölcsey 
Egylet főtitkára. Irt tankönyveket és 
sok hirlapi cikket, elsősorban szinházi 
kritikát. 1928 óta ujból a Kölcsey 
Egylet főtitkára. 

SZŐLLÖSI ZSIGMOND dr., ügy- 
véd. Szül. 1875-ben. Egyetemi tanul- 
mányait Budapesten végezte. Ugyan- 
itt szerzett ügyvédi diplomát. 1918- 
ig Pécskán, azóta Aradon folytat 
ügyvédi gyakorlatot. A Társadalom- 
tudományi Társaság aradi fiókjának 
és az aradi Kölcsey Egyesület volt 
alelnöke. 1918 óta az aradi Kereske- 
delmi Testület főtitkára. 1935 óta pe- 
dig az Erdély-Bánáti Kereskedelmi 
Testültetek Szövetségének főtitkára. 
Állandó munkatársa az aradi lapok- 
nak és a Kereskedők Lapjának. 
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T 
 
TABÉRY GÉZA, publicista és re- 

gényiró. Szül. 1890-ben. Jogi tanul- 
mányai idején kezdett irni. Külföldi 
tanulóévei után a Károlyi régim alatt 
főispáni titkár Biharmegyében. Ez- 
után ujságiró. Jelenleg a nagyvára- 
di Szabadság főmunkatársa. Megje- 
lent könyvei: Néma harc (regény, 
1911), — Klematiszos udvar (novel- 
lák, 1914), — Veszta flagelláns (no- 
vellák, 1917), — Át a Golgotára (re- 
gény, 1917), — Forradalmi versek 
(1918), — Szarvasbika (regény, 
1925), — Tüzmadár (1926), — Vér- 
torony (történeti regény, 1929), — 
Emlékkönyv az erdélyi irodalomról 
(1900). 

TAMÁSI ÁRON, iró, a romániai 
Magyar Népközösség közmüvelődési 
lakosztályában az irodalmi ügyeket 
intézi. Szül. 1897-ben. A gimnázium, 
majd a kereskedelmi akadémia elvég- 
zése után 3 évet Amerikában töltött. 
Első irása 1922-ben jelent meg. Meg- 
jelent könyvei: Lélekindulás (novel- 
lák, 1925) — Szüzmáriás királyfi 
(regény, 1928) — Erdélyi csillagok 
(novellák, 1929) — Hlajnali madár 
(novellák, 1930) —, Cimeresek (re- 
gény, 1931) — Helytelen világ (no- 
vellák, 1931) — Ábel, a rengetegben 
(regény, 1932) — Ábel, az országban 
(regény, 1933) — Énekes madár 
(székely népi játék, 1934) .— Ábel, 
Amerikában (regény, 1936) — Jég- 
törő Mátyás (regény, 1937) — Ra- 
gyog egy csillag (regény, 1938) — 
Rügyek és reménység (elbeszélések, 
1938) — Szülőföldem (önéletrajz, 
1939). 

TANKÓCZY GYULA, Sztmár vá- 
rosi volt rendőrfőkapitánya, a főhata- 
lomváltozás után élénk részt vett a 
szatmári magyarság közéletének irá- 
nyitásában. Publicisztikai cikkei jel- 
lennek meg. 

TANODY ENDRE dr., ügyvéd. 
Szül. 1881-ben. Egyetemi tanulmá- 

nyait Lipcse, Berlin, Budapest és Pá- 
rizs egyetemein végezte. Már egyete- 
mi hallgató korában tevékeny köz- 
irói működést fejt ki. Szatmárt fő- 
ként ujságirással foglalkozott. A 
több évtizedes Szamos cimű hetilapot 
napilappá fejlesztette és azt, mint 
főszerkesztő vezette. Megalapitotta 
az Uj Szatmár cimű napilapot. Ezen- 
kivül dolgozott az Ellenzék és Bras- 
sói Lapok hasábjaira. 1933 óta ügy- 
véd Bukarestben. 

TAPSONY ENDRE dr. reformá- 
tus lelkész, tárcairó. Szül. 1891-ben. 
Vidéki lapokba, főleg a zilahi Szi- 
lágyságba irt novellát, verset, társa- 
dalmi cikkeket, könyvbirálatokat. — 
Tasnádszántói lelkész. „Fattyú” ci- 
mű szindarabját a kolozsvári Ma- 
gyar Szinház mutatta be. 

TARNÓCZI LAJOS aradi refor- 
mátus lelkész. Szül. 1886-ban. A teo- 
lógiát Debrecenben és a Newhaveni 
Yale kollégiumban végezte. Segédelel- 
kész volt több, amerikai magyar gyü- 
lekezetben. Hazatérve Békésen, Szen- 
tesen, Mezőturon, Pancsován és Klo- 
podián lelkészkedik. 1913-1935 a bi- 
hari gyülekezet lelkésze, tanácsbirá- 
ja, esperese, majd az egyházmegye ke- 
rületi képviselője. 1935 óta az aradi 
református egyház lelkésze. Egyházi 
beszédeit kétizben is kiadta. Megje- 
lent a „Házassági eskü” cimű tanul- 
mánya. Egyidőben cikkirója volt a 
Keleti Ujságnak, Ujságnak és Nagy- 
váradi Naplónak. Széleskörű tevé- 
kenységet fejtett ki a Királyhágó- 
melléki Egyházkerület önálló szer- 
vezkedése ügyében. 

TASSALY JÁNOS ANDRÁS or- 
vos. Egyetemi tanulmányait Buda- 
pesten és Párizsban végezte. A bu- 
karesti Székely Társaság alelnöke, a 
Bukaresti Szent-István Társaság orvo- 
sa, a volt bukaresti róm. kath. férfi- 
liga választmányi tagja. Szaklapok- 
ba több cikke jelent meg, főként az 
endorinológia tárgyköréből. 
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TASSY-BETZ LÁSZLÓ dr. szül 
1881-ben. Jogi tanulmányait a ko- 
lozsvári egyetemen végezte. 1905-ben 
Déva város helyettes polgármestere. 
1912 óta a biztositási pályán műkö- 
dik, előbb az Assigurazioni Generali 
budapesti központjában, majd azok 
vidéki fiókjainál, mint azok főnöke. 
1918-ban a Generala szolgálatába 
lép, mint erdélyi igazgató, majd 
1928-ban az Adria Biztositó Társulat 
romániai igazgatóságba, mint ügy- 
vezető igazgató. 

TAVASZY SÁNDOR, a kolozsvári 
református teológiai fakultás igaz- 
gató tanára. Az erdélyi református 
egyházmegye püspökhelyettese. Szül. 
1888-ban. Kolozsvárt, Berlinben s Je- 
nában tanult. 1915-ben filozófiai 
doktorátust nyert. 1920-ban nyilvá- 
nos rendes tanár a kolozsvári refor- 
mátus teológiai fakultáson. Több ta- 
nulmányt irt erdélyi folyóiratokba. 
Felelős szerkesztője az Erdélyi Re- 
formátus Szemlének, s egyik szer- 
kesztője Az Ut cimű folyóiratnak. Az 
Erdélyi Irodalmi Társaság és a Ke- 
mény Zsigmond Társaság tagja. Mű- 
vei: Ismeretelmélet — Schleierma- 
cher filozófiája — A jelenkor szellemi 
válsága — Spengler filozófiája — A 
tudományok rendszere — Apácai 
Cseri János világnézete — Világné- 
zeti kérdések — Erdélyi tetők, stb. 

TÁRCZA BERTALAN zeneszerző, 
ref. főg. tanár. Szül. 1882-ben. A ro- 
mániai Magyar Dalos Szövetség fő- 
titkára. Számos pályadijat nyert kom- 
pozicióival. Zeneesztétikai és irodal- 
mi, zenepedagógiai és zenetörténeti 
cikked napilapokban és szaklapokban 
jelennek meg. A Magyar Dal c. lap 
szerkesztője. 1920 óta a kolozsvári 
ref. főgimnázium tanára. 

TELEGDY JÓZSEF földbirtokos. 
Szül. 1883-ban. A főhatalomváltozás 
előtt tényleges huszártiszt. A főhatal- 
lomváltozás, óta telegdi birtokát ve- 
zeti. Széles tevékenységet fejtett ki a 
királyhágómelléki Református Egy- 

házkerület önállósulásáért. A nagy- 
váradi Agrár Takarékpénztár és a 
telegdi Takarékpénztár elnöke. Részt 
vett a volt Magyar Párt biharmegyei 
megszervezésében. Hosszabb ideig el- 
nöke. 

TELEGDY LÁSZLÓ (mezőtelegdi 
és pusztaujlaki). A legfőbb nemzeti 
tanács tagja. A romániai Magyar 
Népközösség gazdasági szakosztály 
vezetőjének helyettese. Az EGE köz- 
ponti felügyelője. Szül. 1880-ban. 
Végezte a magyaróvári gazdasági 
akadémiát. 1936-ig gazdálkodik, — 
1936 az EGE első kerületének, majd 
a kolozsvári központnak felügyelője. 
1921-ben a királyhágómelléki egyház- 
kerület tanácsbirája, a szigetfalusi 
református egyházközség, a bukovi- 
nai andrásfalvi és a bánáti lugosi re- 
formátus egyház tiszteletbeli, majd a 
bánáti református egyházmegye fő- 
gondnoka. Az Erdélyi Gazda főmun- 
katársa. 

TELEKI ARVÉD gróf. Szül. 1865- 
ben. Bécsben a Tereziánumban ta- 
nult, majd jogot hallgatott Párizsban 
és Kecskeméten. A koalició alatt füg- 
getlenségi programmal országgyülési 
képviselő volt. Egy időben szővőgyár 
tulajdonos Kolozsvárt. Mint földbir- 
tokos növénytani kisérleteket folyta- 
tott. Tapasztalatainak és tanulmá- 
nyainak eredményét Növényeink 
hasznáról cimű könyvében foglalta 
össze. Az Erdélyi Muzeum Egyesület 
volt alelnöke. 

TELEKI ÁDÁM gróf, a Legfőbb 
Nemzeti Tanács tagja, a romániai 
Magyar Népközösség gazdasági szak- 
osztályában a magyar iparosság 
ügyeit intézi. Szül. 1900-ban. Gazda- 
sági akadémiát végzett. Hallgatott 
jogot és teológiát. A református egy- 
házi közéletben különböző tisztsége- 
ket tölt be. Az Erdélyi Gazda főszer- 
kesztője. Közgazdasági és politikai 
publicista. 

TELEKI BÉLA gróf zsibói föld- 
birtokos, bankigazgató. Szül. 1899- 
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ten. Jogi tanulmányait Kolozsvárt 
végezte. 1919-től zsibói családi min- 
tagazdaságát kezelte. Jelenleg Maros- 
vásárhelyt bankvezér. Az Erdélyi 
Gazdasági Egyesület kebelében tölt 
is vezető poziciót, az Erdélyi Keres- 
kedelmi és Hitelbank igazgatósági 
tagja. 

TELEKI DOMOKOS gróf. Szül. 
1880-ban. Jogot végzett és államtu- 
dományi doktorátust szerzett. A ma- 
gyar főrendiház volt örökös tagja. 
Szövetkezeti és egyházi ügyekkel fog- 
lalkozik. Református egyházmegyei 
főgondnok. 

TELEKI RALPH gróf festő. Szül. 
1890-ben. Párizsban, Bécsben, majd 
Nagybányán tanult. Főleg figurális 
képeket fest, de állandóan foglalko- 
zik grafikával is. Kiállitott nagyobb 
erdélyi városokban és Bukarestben. 

TEREH GÉZA tanár. Szül. 1889- 
ben. Bölcsészeti egyetemet végez Ko- 
lozsvárt, majd kereskedelmi iskolai 
tanári oklevelet nyer Budapesten. A 
világháború befejezése óta a szatmá- 
ri kereskedelmi iskola tanára. A re- 
formátus egyház presbitere, a Beth- 
len Gábor Kör elnöke. Matematikai 
tankönyveket irt. Irodlalmi téren ak- 
tiv működést fejt ki. Verseket, cik- 
keket, esztétikai tanulmányokat ir. 

TERHES GYULA, a Romániai 
Grafikai Munkások Szövetségének fő- 
titkára. Szül. 1882-ben. Volt kolozs- 
vári városi tanácsos. Széleskörü te- 
vékenységet fejt ki a nyomdászok 
szakmai érdekeinek megvédésében. 

TESSITORI NÓRA. Szül. 1894-ben. 
Kereskedelmi iskolát és tanitónőikép- 
zőt végzett. Hivatásos verselőadó- 
művésznő. Első előadó estjét 1920- 
ban tartotta. Előadott minden na- 
gyobb erdélyi városban és Budapes- 
ten. Képességeivel egyedül áll elő- 
adói kulturánkban. 

TEVELI JÓZSEF dr., ügyvéd. — 
Szül. 1905-ben. Egyetemi tanulmá- 
nyait a kolozsvári egyetemen végez- 
te. Szatmári több jótékony társadal- 

mi és kulturális egyesület választmá- 
nyi tagja és ügyésze. Irt társadalmi 
jellegű és szakcikkeket. A politikai 
pártok feloszlatása előtt élénk részt 
vett a volt Magyar Párt vezetésében 
és intézésében. 

THURY ZSUZSA irónő. Szül. 1903- 
ban. Évekig az Ellenzék rendes mun- 
katársa. Számos novellája és folyta- 
tásos regénye jelent meg magyaror- 
szági és romániai magyar lapokban 
és folyóiratokban. Három egyfelvo- 
násosát a kolozsvári Magyar Szinház 
mutatta be. Megjelent regényei: 
Smidt Terka (1925) — Szentpéteri 
gyerekek (1930). 

TIBOR ERNŐ festőművész. Szül. 
1885-ben. Budapesti mintarajziskolai 
tanulmányai után Párizsban ment a- 
hol a Julian Akadémia növendéke. 
Kiállitott Stockholmban, Göteborg- 
ban, Krisztiániában, Bergenben, Drez- 
dában és Lipcsében. Pest tájképeket, 
interieuröket és csendéleteket. Nagy- 
váradon él. 

TISZA KÁLMÁN gróf. Szül. 1872- 
ten. Jogi tanulmányain kivül gazda- 
sági akadémiát is végzett. Jelenleg 
Biharmegyében, csegödi birtokán 
gazdálkodik. A Biharmegyei Taka- 
rékpénztár és a hozzátartozó ipur- 
vállalatok igazgatóságának elnöke. 

TOLDALAGHY JÓZSEF gróf. — 
Szül. 1899-ben. Középiskolát a ma- 
rosvásárhelyi református kollégium- 
ban, jogot a kolozsvári egyetemen, 
kereskedelmi akadémiát Budapesten 
végzett. Koronkai családi birtokán 
gazdálkodik. A marosvásárhelyi re- 
formátus kollégium főgondnoka, a 
koronkai református egyházközség 
patrónusa, erdélyi református egy- 
házkerületi képviselő tag, az Erdélyi 
Muzeum Egyesület egyik igazgatója, 
a magyar történelmi és genealógiai 
társaság tagja. Genealógiai értekező- 
seket ir. 

TOLDALAGHY MIHÁLY gr. Szül. 
1890-ben. Már a főhatalomváltozás 
előtt ismert politikai ember. A főha- 
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talomváltozás után az u. n. reformis- 
ták oldalán állt. Irt kisebb politikai 
röpiratokat s néhány hirlapi cikket. 

TOMCSA SANDOR ujságiró, hu- 
morista. A Brassói Lapok székelyud- 
varhelyi tudósitója és szépirodalmi 
munkatársa. „Műtét” cimű tragiko- 
médiája az Erdélyi Szépmives Céh 
drámapályázatán jutalomban része- 
sült. Az erdélyi magyar irodalomban 
szinte egyedül áll humoros-szatiri- 
kus hangjával. 

TOMPA LÁSZLÓ, költő. Szül. 
1883-ban. Jogot végzett, levéltárosi 
vizsgát tett. 1919-ig közigazgatási 
pályán dolgozik. Udvarhelymegyei fő- 
levéltáros volt. 1920-től a Székely 
Közélet cimű hetilap szerkesztője. 
Megjelent verseskönyvei: Erdély he- 
gyei közt (1921) — Éjszaki szél 
(1923) — Ne félj (1929). 

TOMPA SÁNDOR, szinész. Szül. 
1903-ban. Patikusnak készült, de volt 
orvostanhallgató és jogász is. 1925 
óta a kolozsvári Magyar Szinház tag- 
ja. Irt kabarétréfákat és cikkeket. 
1938-ban a budapesti Hunnia Film- 
gyár műtermében 3 filmszerepet ját- 
szott (Uz Bencze — Szegény gazda- 
gok — Nincsenek véletlenek). 

TORNA GYULA dr. csákovai ügy- 
véd. Szül. 1877-ben. Tevékeny részt 
vett a Temesmegyei magyarság poli- 
tikai megszervezésében. 1925-ben a 
magyar telepesek perét vezette Genf- 
ben. 1926-ban a bukaresti parlament- 
ben szenátor. Az utóbbi években min- 
den közéleti szerepléstől visszavonult 
s kizárólag az ügyvédi gyakorlatnak 
él. 

TÓTH ELEK, szinész. Szül. 1875- 
ben. Kecskeméten gimnáziumot vég- 
zett és jogot hallgatott. Azután az 
Országos Szinművészeti Akadémia 
tagja volt. Játszott Aradon, Kecske- 
méten, 26 éven át a nagyváradi szin- 
ház tagja, 1927-től a kolozsvári Ma- 
gyar Szinház keretében működik, 
mint drámai szinész és rendező. A 
Studió tanára. 

TÓTH ISTVÁN, grafikus. Szül. 
1892-ben. Képzőművészeti Akadémiát 
végzett Budapesten. 1919-től rajzta- 
nár. Számos kiállitást rendezett. Il- 
lusztrált meséskönyveket és diszmű- 
veket. 

TÓTH SÁNDOR, lapszerkesztő. — 
Szül. 1894-ben. Lapja „Ellenőr” ci- 
men jelenik meg. Több kulturális 
egyesület, az Ujságiró Szervezet és 
az Ujságiró Céh tagja. 

TÓTHFALUSI JÓZSEF marosvásár- 
helyi lelkész, tiszteletbeli esperes. 
Szül. 1869-ben. Teológiát Nagyeste- 
den végez. 1893-ban püspöki titkár. 
1890 óta marosvásárhelyi lelkész. — 
1925-ben az egyházi adminisztráció- 
tól visszavonul, de még mindig tevé- 
keny működést fejt ki a társadalmi 
és egyházi élet irányitásában. Hosz- 
szabb ideig szerkesztette a „Maros- 
vidéke” cimű lapot. Számos egyházi 
cikket irt a Protestáns Közlönybe, a 
Református Szemlébe és más folyó- 
iratokba. Önálló műve: Képes szent- 
biblia; Meg van irva (bibliai szent 
igék gyüjteménye). A Kemény Zsig- 
mond Irodalmi Társaság hosszú időn 
át volt vezető elnöke, jelenleg tiszte- 
letbeli elnöke. 

TOTIS RUDOLF, nagyiparos. — 
Szül. 1881-ben. Kereskedelmi iskolát 
végzett. Pályafutását a hatvani 
Deutsch-konszernben kezdi. Egy cu- 
korgyárat vezet, de már 1906-ban a 
Temesvári Gyapjuipar Rt. igazgató- 
ja, 1914-től ugyanott vezérigazgató. 
A Román Koronarend, Román Csil- 
lagrend parancsnoka, stb. A Temes- 
vári Kereskedelmi és Gazdasági Bank 
elnöke, az Ugir igazgatóságának és a 
legfőbb vámügyi tanácsnak tagja. — 
Belga kir. konzul. 

TŐKÉS ERNŐ, református esperes. 
Szül. 1883-ban. 1921-től bukaresti es- 
peres. Egyházmegyéje a régi király- 
ságra, Bukovinára és Beszarábiára 
terjed ki. A romániai egyházkerüle- 
tek ügyvivője. Szerkesztője volt a 
Bukaresti Magyar Hirlapnak. Meg- 
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jelentek egyházi beszédei és egy iro- 
dalomtörténeti vonatkozásu könyve. 

TÖRÖK BÁLINT, az Erdélyi Gaz- 
dasági Egylet igazgatója, az Erdélyi 
Gazda és a Méhészeti Közlöny fe- 
lelős szerkesztője. Szül. 1884-ben. — 
1910-1914 az Erdélyi Gazdasági Egy- 
let segédtitkára, ezután 5 évig a Tor- 
daaranyos vármegyei Gazdasági Egy- 
let titkára. 1920 óta az Erdélyi Gaz- 
dasági Egyletben működik. 

TÖRÖK ERZSÉBET előadómű- 
vésznő. Művészi tanulmányait a bu- 
dapesti Zeneakadémián végezte. Első 
sorban a székely népköltészet inter- 
pretátora dalban és versben. Számos 
önálló estje volt Magyarország és Er- 
dély minden nagyobb városában. 

TÖRÖK TIBOR hirlapiró. Szül. 
1908-ban. Ujságirói tevékenységét a 
Nagyváradi Esti Lapnál kezdte, mint 
sportujságiró. Innen rövid idő mulva 
a Nagyváradi Naplóhoz kerül, ahol 
jelenleg is dolgozik. 

TRAUB VILMOS, szivspecialista. 
Szül. 1897-ben. Egyetemi tanulmá- 
nyait Kolozsvárt és Pozsonyban vé- 
gezte. Szakorvosi kiképzését buda- 
pesti, bécsi, berlini, kölni és párizsi 
klinikákon nyerte. A Paul Ehrlich or- 
vostudományi kör alelnöke. Magyar- 
országi és romániai szaklapokba szá- 
mos cikket irt. 

TREFÁN LEONÁRD, ferencrendi 
volt tartományi főnök. Szül. 1875- 
ben. Nagy szervező munkát fejtett 
ki a katholikus sajtó megteremtése 
és fenntartása érdekében. Mint ház- 
főnök restauráltatta az ősrégi Hu- 
nyadi kolostort. Jelenleg Székélyud- 
varhelyt él nyugalomban. 

TREFÁN P. TIMOTHEUS dr. má- 
riaradnai házfőnök. Szül. 1880-ban 
Teológiát Vajdahunyadon végzett. — 
Tanulmányai végeztével Vajdahunya- 
dion, Medgyesen, majd újra Vajda,hu- 
nyadon teológiai és filozófiai tanár. 
1924 óta Máriaradnán házfőnök. Szá- 
mos, hitélettel foglalkozó tanulmányt 

irt. „Áhitatossági kalauz” cimen ön- 
álló könyvecskéje jelent meg. 

TULOGDY JÁNOS dr. tanár. Szül. 
1891-ben. A természettudományok és 
technika köréből cikkei jelentek 
meg az erdélyi folyóiratokban. Önálló 
művei: Kolozsvár környékének pleis- 
tocen képződményei. — Erdély geo- 
lógiája. — Iskolai tanulmányi kirán- 
dulások. — Álattan (tankönyv). Az 
Erdélyi Kárpátegyesület titkára. 

TURNOVSZKY SÁNDOR dr. — 
Szül. 1889-ben. Budapesti és külföldi 
egyetemeken tanult. A Galilei Kör- 
nek 1912-ben elnöke volt. 1918 októ- 
berében a marosvásárhelyi Nemzeti 
Tanács titkára. Jelenleg ügyvéd 
Nagyváradon. Számos cikket és ta- 
nulmányt irt a társadalomtudomá- 
nyok tárgyköréből a Keleti Ujság, a 
Korunk és más kül- és belföldi lapok 
hasábjaira. 

TUSA GÁBOR ügyvéd, a romániai 
Magyar Népközösség jogi tanácsadó- 
ja. Az Erdélyi Szépmives Céh ügyé- 
sze. Szül. 1890-ben. Az erdélyi refor- 
mátus egyház életében fejt ki mun- 
kásságot. Számos jogi, jogtörténeti 
és társadalomtudományi értekezést 
irt a lapokba és folyóiratokba. 

 
U 

 
UDVARDY IGNÁC festőművész. 

Szül. 1877-ben. Rajztanári oklevelét 
a budapesti képzőművészeti főiskolán 
szerezte. Mesterei Balló Ede, Agghá- 
zy Gyula és Székely Bertalan. 1901- 
1922-ig, mint rajztanár működik a 
nagyváradi premontrei főgimnázium- 
ban. Jelenleg Nagybányán él. 

UDVARY GYÖNGYVÉR hirlap- 
iró. Szül. 1914-ben. Egyetemi tanul- 
mányokat Debrecenben folytatott. 
Már egész fiatalon ir. Novellái és 
versei szépirodalmi lapokban jelen- 
nek meg. 1934 óta a Szabadság mun- 
katársa. 

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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UGRON ANDRÁS. Szül. 1885-ben. 
Jogi tanulmányait Budapesten, Mün- 
chenben és Genfben végezte. Köz- 
igazgatási pályára lépett. 1908-ban 
szolgábiró Marostordában. Az Esz- 
terházy kormány idejében Beszterce- 
naszód megyében főispán. 1918-ban 
Csikszereda székhellyel ujraépitési 
kormánymegbizott. A főhatalomvál- 
tozás utáni eleinte csak egyházköz- 
életi működést fejtett ki, később a 
magyar kisebbségi politikában részt 
vett. 

UGRON ISTVÁN (ábrámfalvi) a 
volt Ausztria-Magyarország rendki- 
vüli követe, meghatalmazott minisz- 
tere. Szül. 1862-ben. Felsőbb tanul- 
mányait Bécsben végezte. 1887-ben 
diplomáciai szolgálatba lépett. Állo- 
máshelyei voltak: Szmirna, Velence. 
New-York, Varsó, Tiflisz, Alexand- 
ria és Bukarest. 1911-től 1913-ig 
Belgrádban követ, meghatalmazott 
miniszter. 1916-ban Lengyelország- 
nak a központi hatalmak részéről 
történt megszállása után Varsóba, 
küldetett, mint a lengyel kérdés ala- 
pos ismerője. A főhatalotmváltozás 
után a volt Országos Magyar Párt el- 
nöke. Erről a tisztségéről azonban 
1926-ban lemondott és ez idő óta in- 
kább egyházi és közgazdasági téren 
működik. Több magas belföldi és kül- 
földi rendjel tulajdonosa. A romániai 
Magyar Népliga Egyesület diszelnö- 
ke. 

UHLYARIK BÉLA. Szül. 1883-ban. 
Jogot végzett. Széleskörű munkássá- 
got fejtett ki a bánsági sajtóorgá- 
numokban és a vidéki szinpad számá- 
ra is dolgozott. Különösen a Temes- 
vári Hirlapban jelent meg novellája 
és egyfelvonásosa. 

UJHELYI FERENC, a volt romá- 
niai Épitőmunkás Szövetség főtitká- 
ra. Szül. 1882-ben. Az országos szak- 
tanács központi vezetőségének volt 
tagja. Szerkesztette egyidőben az Épi- 
tőmunkás cimű szaklapot. 

UJHELYI JÓZSEF urológus, se- 
bész. Szül. 1898-ban. Orvosi diplo- 
máját a kolozsvári egyetemen szerez- 
te. Előbb a Biharmegyei Közkórház 
sebészalorvosa, majd a berlini se- 
bészklinika asszisztense. 1923-tól 
gyakorló orvos Aradon. Az aradi Izr. 
Ambulatórium rendelőorvosa. Számos 
társadalmi s bel- és külföldi orvos- 
egyesület tagja. 1931-ben „Mit kell 
tudni a vese és hólyagbetegségek- 
ről” cimen népszerűsitő orvostudo- 
mányi munkája jelent meg Budapes- 
ten. 

UNGÁR ADOLF ügyvéd. Szül. 
1877-ben. Ügyvédi oklevelét Buda- 
pesten szerezte. A Temesvári Ügyvé- 
di Kamara volt prodékánja. A bánsá- 
gi Magyar Párt szervezkedésében ak- 
tiv részt vett és tagja volt a legelső 
elnöki tanácsnak. 1923-ban a Temes- 
vár-belvárosi Magyar Párt tagozati 
elnöke, 1929-1937 a bánsági Magyar 
Párt alelnöke majd ügyvezető alelnö- 
ke. Széleskörű jogi, publicisztikai te- 
vékenységet fejtett ki. 

UNGER BÉLA, a szatmári refor- 
mátus egyházkerület főgondnoka. — 
Vezető részt vesz ugy a szűkébb re- 
formátus egyházközségnek, mint a 
szélesebb magyar közéletnek az irá- 
nyitásában. 

ÜRMÖSI KÁROLY, unitárius es- 
peres, lelkész. Szül. 1874-ben. Négy 
évig budapesti segédlelkész volt. — 
1909-től kolozsvári lelkész. Imái, pré- 
dikációi közül több jelent meg az 
unitárius egyházi lapokban. 

ÜTŐ LAJOS unitárius lelkész. — 
Szül. 1885-ben. Középiskolát Tordán 
és Kolozsvárt, teológiát Kolozsvárt 
végzett. 1908-ban lelkészi diplomát 
nyert, előbb Dombón, 1924 óta Szé- 
kelykereszturt lelkész. Az unitárius 
egyiházfőtanács tagja, a Székélyke- 
reszturi Magyar Kaszinó titkára. — 
1925 óta szerkeszti az Unitárius 
Egyház cimű egyházi és iskolai la- 
pot. Novellás kötetei és egyházi 
munkái jelentek meg. 

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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V 
 
VAISZLOVICH EMIL okleveles 

gazda, a nagyváradi Park-szálloda 
tulajdonosa. Szül. 1868-ban. Gazdasá- 
gi tanulmányait a debreceni és a ko- 
lozsvári gazdasági akadémián foly- 
tatta, illetve fejezte be. Hallgatott 
jogot is. Tanulmányai után gazda- 
tiszt különböző grófi uradalmakban, 
majd mintagazdálkodást folytat. A 
Század eleje óta a Park szálloda tu- 
lajdonosa, mely Románia egyik leg- 
kényesebb izléssel berendezett szál- 
lodája. 

VARGA BÉLA filozófiai iró, uni- 
tárius teológiai akadémiai tanár, uni- 
tárius püspök. Szül. 1886-ban. Tanult 
a kolozsvári egyetemen, a teológiai 
akadémián, töltött egy-egy szemesz- 
tert a berlini, bécsi, genfi egyeteme- 
ken. 1915-ben a logika magántanára 
lett. A gyakorlati népnevelés terén 
dolgozik beszédek és felolvasások ut- 
ján. A tudományos bölcselet terén a 
filozófia alapvető problémáival fog- 
lalkozik. Kritikákat, ismertetéseket, 
tanulmányokat közöl magyarországi 
és erdélyi folyóiratokban, érintve a 
vallástudománynak és a szociológiá- 
nak a filozófiával határos területeit. 
Az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja. 
Több bölcseleti munkáját a Magyar 
Tudományos Akadémia adta ki. 

VARRÓ DEZSŐ, költő. Szül. 1907- 
ben. Bölcseleti tanulmányokat folyta- 
tott. Az erdélyi Helikon és a Pász- 
tortüz munkatársa. Esszéket és ta- 
nulmányokat ir. Désen él. 

VASS ZOLTÁN dr. fogorvos. Szül. 
1898-ban. Orvosi tanulmányait a bu- 
dapesti és kolozsvári egyetemen vé- 
gezte. Szakképzését a bécsi és zü- 
richi klinikákon tökéletesitette. — 
1923-tól 1926-ig a kolozsvári stoma- 
tológiai klinika kinevezett orvosa. Je- 
lenleg a kolozsvári Zsidó Kórház osz- 
tályvezető főorvosa. Főmunkatársa a 
kolozsvári klinika kiadásában megje- 
lenő Revista Stomatologica, vala- 

mint a Revista Romana de Stomato- 
logie cimű szaklapoknak. A Federa- 
tion Dentaire Internationale tagja. 
Éveken át szerkesztette a Stomatolo- 
giai Szemle cimű szakfolyóiratot, 
majd a legutóbbi időkig az orvosi 
szemle Stomatologia cimű állandó 
mellékletét. Számos tudományos dol- 
gozata jelent meg bel- és külföldi 
szakfolyóiratokban. Az 1936-ban 
Bécsben megtartott nemzetközi fog- 
orvos kongresszuson két eredeti el- 
járását mutatta be a prothetika, il- 
letve a porcellántechnika köréből. 

VÁGÓ GÁBOR szobrászművész. — 
Szül. 1894-ben. A szegedi felsőipar- 
iskola fémipari szakát végezte el. — 
1919-ben Kolozsvárt dombormű és 
bronzműves műhelyt nyitott. 1925- 
ben Rómába ment, ahol a Cellini-féle 
szoboröntést tanulmányozta és több 
portrét készitett. 1930 óta Erdélyben 
él s műötvösséggel is foglalkozik. A 
budapesti Képzőművészeti Társulat 
rendes tagja. Az erdélyi róm. kath. 
egyházmegye művésze és műértője. 

VÁGÓNÉ BERÉNYI MARGIT fes- 
tőművésznő. Született 1906-ban. Ta- 
nulmányait Kolozsvárt Ács Ferenc fes- 
tőiskolájában kezdte, majd Nagybá- 
nyán Thorma Jánosnál folytatta. — 
1924-ben Papp János budapesti kép- 
zőművészeti tanár akadémiai jelleg- 
gel biró festőiskolájában járt, 1925- 
27 Rómában az olasz akadémián ké- 
pezte tovább magát. 1930 óta Erdély- 
ben él és főkép egyházművészettel és 
portrékkal foglalkozik. 

VÁGVÖLGYI LAJOS dr. főrabbi. 
Szül. 1877-ben. Teológiai tanulmá- 
nyait a budapesti Országos Rabbi-- 
képző intézetben végezte. 1905-ben 
filozófiai doktorátust szerzett. Egy 
évig Csurgón működött. 1907 óta 
aradi rabbi, 1910 óta ugyanott főrab- 
bi. Több egyházi, társadalmi, kultu- 
rális és jótékonysági intézmény ve- 
zetőségi tagja, az aradi Kölcsey 
Egyesület volt alelnöke. Zsidó törté- 
nelmi témákról irt dolgozatokat. 

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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VÁLI PÉTER dr. ügyvéd, gyártu- 
lajdonos. Szül. 1882-ben. Eredetileg 
orvosnak készült. Ezt a tanulmá- 
nyait azonban abbahagyta és átvette 
édesanyja nagyváradi szikvizgyárá- 
nak vezetését. Közben elvégezte a jo- 
got és 1913-ban ügyvédi oklevelet 
nyert. A világháború után nem nyi- 
totta meg ujra ügyvédi irodáját, ha- 
nem tevékenységét kizárólag szik- 
vizgyára fejlesztésére forditotta. A 
Szikvizgyárosok Országos Szindiká- 
tusának elnöke. 

VÁMSZER GÉZA, rajztanár, gra- 
fikus. Szül. 1896-ban. Rajztanári ok- 
levelét a budapesti Képzőművészeti 
Főiskolán szerezte. Előbb szegedi, 
majd székelyudvarhelyi tanár. Gyüj- 
ti a székely népművészeti elemeket s 
mint grafikus-könyvillusztrátor mű- 
ködik. Önállóan megjelent könyve: 
Szakadát (egy szebenmegyei magyar 
szórvány képe). 

VÁRADI ÖDÖN dr. ügyvéd. Szül. 
1874-ben. Ügyvédi diplomájának 
megszerzése után Nagyváradon nyit- 
ja meg irodáját, hosszú ideig az Ügy- 
védi Kamara ügyésze, három évtize- 
de pedig állandó választmányi tagja. 
A Zsidó Nemzeti Szövetség elnöke, a 
biharmegyei volt Zsidó Párt társel- 
nöke. Többizben képviselőjelölt volt. 
Több regénye és regényforditása je- 
lent meg. Közgazdasági munkái és 
törvénymagyarázó könyvei jelentek 
meg. 

VÁRI ALBERT, a kolozsvári uni- 
tárius teológia akadémia dékánja. 
Szül. 1868-ban. Középiskolát és teo- 
lógiát Kolozsvárt végzett. 1892-ben 
lelkészi oklevelet nyert. Ugyanez év- 
ben Kénos és Székelyudvarhely lel- 
késze. 1905-1909 székelyudvarhelyi 
lelkész. 1909-től a kolozsvári unitá- 
rius főgimnázium vallástánára. 1933 
óta az unitárius teológiai akadémia 
tanára és egyben dékán. Az Unitá- 
rius Irodalmi Társaság alelnöke és a 
Keresztény Magvető szerkesztője. — 
Egyházi fő- és képviselő tanácstag, 

az Erdélyi Muzeum Egyesület vá- 
lasztmányi tagja. Több önálló hittu- 
dományi munkája jelent meg. 

VÁRNAY ELEMÉR dr. temesvári 
ügyvéd, a Temesvári Déli Hirlap ki- 
adója. Szül. 1887-ben. Jogi tanulmá- 
nyait Marosvásárhelyt végezte. Ügy- 
védjelölt, majd Temesvárt önálló 
ügyvéd. A Wiener Kreditorenverein 
és az Erdélyi Bank Rt. ügyésze, a 
volt Magyar Párt bánsági tagozatá- 
nak vezetőségi tagja. Számos temes- 
vári szociális egyesület élén áll. 

VÁSÁRHELYI JÁNOS dr., refor- 
mátus püspök. Szül. 1888-ban. A 
gimnáziumot a marosvásárhelyi kol- 
légiumban, a teológiát a kolozsvári 
református teológiai fakultáson vé- 
gezte. Külföldi (Berlin, Básel, Genf) 
tanulmányai után 1912-18-ban besz- 
tercei, 1918-21-ben dési, 1921-1937- 
ig kolozsvári lelkész, 1924-ben espe- 
ressé, 1926-ban egyházkerületi fő- 
jegyző-püspökhelyettessé, 1937-ben 
püspökké választják. A marosvásár- 
helyi Kemény Zsigmond, Károli Gás- 
pár Irodalmi Társaság tagja, utóbbi 
elnöke. Szerkesztette a besztercei 
Magyar Hirlapot, a Reformátusok 
Lapját és az erdélyi református egy- 
házkerület hivatalos lapját, a Refor- 
mátus Szemlét. Állandóan cikkei je- 
lentek meg különféle teológiai és 
szépirodalmi lapokban. Eddig 25 
könyvét irt: Nagyobb művei: Bi- 
zonyságtétel, — Református élet, — 
Tudom kinek hittem, — Vasárnapról 
vasárnapra, — Református keresz- 
tyén imádságos könyv. 

VÁSÁRHELYI Z. EMIL, festőmű- 
vész, szinpad-tervező és esszéiró. — 
Szül. 1907-ben. Az Erdélyi Helikon 
munkatársa és lektora. Erdélyi Mű- 
vészek cimen könyvet irt erdélyi fes- 
tőkről (1937). Kiállitott Budapesten 
és Kolozsvárt. Elsősorban portrékat 
fest. Több izben volt Románia uszó- 
bajnoka. Jogbölcselettel is foglalko- 
zik. 

[Erdélyi Magyar Adatbank]
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VENCZEL JÓZSEF, az erdélyi if- 
ju közéleti nemzedék tagja, az Erdé- 
lyi Gazdasági Egyesület statisztikusa, 
a Hitel szerkesztője, az erdélyi Heli- 
kon és a Pásztortűz munkatársa. — 
Több izben tartott társadalomtudo- 
mányi előadásokat az Erdélyi Mu- 
zeum Egyesület keretében. 

VERESS ERNŐ, kath. egyházi iró 
és szerkesztő. Szül. 1892-ben. Több 
kiadást ért vallásos műveiket irt, if- 
jusági és társadalmi egyesületeket 
vezet. Szerkesztette az Erdélyi Tu- 
dósitó cimű katholikus folyóiratot. 

VERESS FERENC, bőrgyógyász 
Szül. 1877-ben. Egyetemi tanulmá- 
nyait Kolozsvárt végezte. Mint fiatal 
orvos dolgozott Bécs, Breslau, Ber- 
lin és Párizs bőr- és nemibeteg klini- 
káin. 1905-ben asszisztens a kolozs- 
vári bőr- és nemibeteg klinikán. — 
1920-ben ugyanott egyetemi magán- 
tanár. Az ujonnan megalakitott po- 
zsonyi Erzsébet Tudományos Egye- 
tem bőrklinikájának első professzo- 
ra, majd a kolozsvári Orvosi Kar hiv- 
ja meg a bőr és nemibetegségek 
tanszékére. A főhatalomváltozás után 
a Szegedre költözött egyetem klini- 
káját rendezte be és szerelte fel. — 
1924-1935 Kolozsvárt rendelő orvos. 
Számos orvosi, társadalmi, sport és 
jóléti egyesület vezetője, a kolozsvá- 
ri Magyar Zenekonzervatórium 10 
éven át elnöke, majd örökös tisztelet- 
beli elnöke. Tudományos dolgozatai 
és könyvei magyar, német és romám 
nyelven jelentek meg különböző or- 
vosi, általános és szakfolyóiratokban. 

VETERÁNI VIKTOR dr. temes- 
vári ügyvéd. Szül. 1883-ban. A jogot 
Kolozsvárt abszolválta, ügyvédi vizs- 
gáját Budapesten tette le. Tanulmá- 
nyai végeztével Budapesten és Te- 
mesvárt birósági joggyakornok, majd 
ügyvédjelölt. Ügyvédi irodát Temes- 
várt 1910-ben nyitott. Az 1919-ben 
alakult Polgári Szervezet társelnöke 
volt, később igen tevékeny részt vett 

a bánsági magyarság megszervezése 
és vezetése körül. A Temesvári Ma- 
gyar Ház és Temesvári Magyar Bank- 
érdekeltségek létrehozásán tevéke- 
nyen közreműködött. 

VETZÁK EDE dr. nagykárolyi ügy- 
véd. Szül. 1877-ben. Budapesten és 
Münchenben jogi és államtudományi 
tanulmányokat végzett. Ezek befeje- 
zése után közigazgatási pályára lép, 
tiszteletbeli aljegyző, majd ügyvéd. 
Szatmárvármegye tiszteletbeli fő- 
ügyésze, a nagykárolyi Takarékpénz- 
tár elnökvezérigazgatója, a róm. ka- 
tholikus hitközség világi elnöke. Szá- 
mos intézmény és egyesület vezető 
személyisége. A román koronarend 
tisztikeresztjének tulajdonosa. 

VÉGH JÓZSEF, ujságiró, a Sza- 
mos tartománybeli Ujságiró Céh al- 
elnöke. Szül. 1905-ben. Az Ellenzék 
szerkesztője, az Esti Lap felelős 
szerkesztője, az Erdélyi és Bánsági 
Kisebbségi Ujságirószervezet elnöki 
tanácsának tagja. Megjelent regénye: 
Mentőöv. (1937). 

VÉGH SAMU kollégiumi igazgató. 
Szül. 1876-ban. Középiskolát a nagy- 
enyedi Bethlen kollégiumban, egyete- 
mi tanulmányait Kolozsvárt végez- 
te. 1903-ban tanári diplomát nyert, 
1903 óta a zilahi Wesselényi kollé- 
giumban működik. 1927 óta igazga- 
tó. Humoros cikkeit a zilahi lapok 
hozzák. 

VÉKÁS LAJOS (idősb) dr., a ko- 
lozsvári Minerva Nyomda és Irodal- 
mi Részvénytársaság vezérigazgató- 
ja. Szül. 1880-ban. A főuralomválto- 
zás előtt törvényszéki biró volt Ko- 
lozsvárt. Vezetése alatt a Minerva 
Rt. a legnagyobb romániai magyar 
nyomdai műintézetté és könyvkiadói 
vállalkozássá nőtt. Az intézete által 
közrebocsátott tankönyvek, népnevelő 
és ismeretterjesztő kiadványok szá- 
ma légió. 

VÉKÁS LAJOS dr. (ifj.) Szül. 
1909-ben. Jogi tanulmányait a debre- 
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ceni egyetemen végezte. 1933 óta a 
Mezőgazdasági Szemle társtulajdono- 
sa, 1935-38 Keleti Ujság közgazdasá- 
gi szerkesztője, később a Minerva Rt. 
titkára. Az Erdélyi Muzeum Egyesü- 
let rendes tagja. 

VIDOR GYULA szerkesztő. Szül. 
1888-ban. Ujságirói pályán működik. 
Egy időben szerkesztette a Makkói 
Hirlapot és a Marosvásárhelyi Sza- 
badságot. Szatmárt kiadta a „Szem- 
le” és a „Rendkivüli Ujság” cimű la- 
pokat. Novéllás kötetei és szindarab- 
jai jelentek meg. 

VIGYÁZÓ LÁSZLÓ, a kolozsvári 
Vasöntőde és Gépgyár igazgatója. 
Szül. 1885-ben. Egyetemi tanulmá- 
nyai végeztével a MÁV szolgálatába 
lép, majd a győri Vaggongyár mér- 
nöke lesz, végül az Astrahoz kerül, 
ahol hosszú évekig igazgató. Kolozs- 
várt 1938 óta él. Számos egyesület 
vezetőségi tagja. 

VITA SÁNDOR publicista, társa- 
dalomkutató. Az erdélyi fiatal köz- 
életi nemzedék tagja. Az Erdélyi 
Gazdasági Egylet főtisztviselője. — 
Szövetkezeti szakember. A Hitel fő- 
munkatársa. 

VITA ZSIGMOND, tanár. Az Er- 
délyi Helikon és a Pásztortűz munka- 
társa, a Hitel szerkesztője. Az erdé- 
lyi fiatal közéleti nemzedék tagja. 
Esszéket és tanulmányokat ir. 

VOJTEK GÉZA aradi gyógyszer- 
tártulajdonos. Szül. 1893-ban. Az 
egyetem gyógyszerészeti fakultását 
Budapesten 1912-ben végzi el és 
azonnal a családi gyógyszertár köte- 
lékébe lép. Az aradi Katholikus Kör, 
a volt Magyar Párt és több szociális 
egyesület, továbbá a Gyógyszerész 
Szindikátus tagja. 

VUCHETICH ENDRE dr. Szül. 
1888-ban. Jogot végzett Kolozsvárt. 
1908-tól ujságiró. Várnai Elemérrel 
együtt 1825-ben a Déli Hirlap c. poli- 
tikai napilapot alapitja, melynek az- 
óta irányitója és felelős szerkesztője. 

W 
 
WALTER GYULA iró, ujságirók 

Szül. 18912-ben. Tanárnak készült, de 
a háboru után ujságiró lett. Több ko- 
lozsvári napilap munkatársa volt. — 
1921-25 a Pásztortűz folyóiratot 
szerkesztette. 1925-30 a Kisebbségi 
Ujságiró Szervezet főtitkára. Jelen- 
leg a Jó Estét cimű lap főszerkesz- 
tője. Leginkább versekkel, majd min- 
den erdélyi lap hasábjain szerepel. 
Verskötetei: Vágyaim — Izenet a 
világnak — Énekel a jóság. Próza 
kötete: Kolozsvár kövei. 

WASS ALBERT gr., földbirtokos, 
Szül. 1908-ban. Irói pályáját versek- 
kel kezdte. Verskötetei: Virágteme- 
tés (1927) — Fenyő a hegytetőn 
(1929). — Regénye: Farkasverem 
(1935). Számos novellát irt romániai 
magyar folyóiratokba és lapokba. 

WASSERSTROM SÁNDOR, a Né- 
pünk főszerkesztője. 1928-ban alapi- 
totta a Népünk cimű zsidó hetilapot. 
Tulajdonosa egy nagyváradi — kül- 
ső részben fekvő — területnek, ahol 
állandóan ásatások folynak, mivel 
több izben találtak a területen régisé- 
geket a dákok és a honfoglalás ide- 
jéből. 

WEINBERGER MÓZES dr., a ko- 
lozsvári izraelita hitközség főrabbija. 
Született 1998. A budapesti egyete- 
men doktorátust szerez, majd később 
Bukarestben romániai rabbivizsgát 
tesz. Irodalmi munkássága különö- 
sen a hittudományi téren elismert. 

WEISER ARTHUR dr. nagybá- 
nyai gyárvezérigazgató. Alapitotta, 
elnöke és ma is aktiv vezetője a 
Phönix-kémiai gyárnak, amely az or- 
szág egyik legproduktivabb és legfej- 
lettebb üzeme. 80 millió lej alaptő- 
kével rendelkezik, 900 munkást fog- 
lalkoztat. A gyár kénsav, rézgálic, 
vasgálic, timsó, glaubersó, keserűsó 
és superfosfát termékeket állit elő. A 
gyár kiállitási anyaga az 1929-es ko- 
lozsvári kiállitáson aranyérmet nyert. 
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Emberbaráti téren igen széleskörű 
tevékenységet fejt ki. 

WEISER MIKLÓS vegyészmérnök. 
A nagybányai Phönix vegyészeti 
gyár igazgatója. Külföldi tanulmá- 
nyai után munkásságát a Phönix 
gyár élén értékesiti. Emlitésre méltó 
az a szociális szerepe, amivel a Phö- 
nix gyár munkásságának társadalmi 
megszervezését irányitja. Nagy áldo- 
zatokkal kitünően felszerelt sportte- 
lepet épittetett a Phönix gyár nagy- 
bányai telepén. Szaklapokban és fo- 
lyóiratokban szakcikkei jelennek 
meg. 

WEIL JÓZSEF mérnök. Műegye- 
temi tanulmányait Budapesten vé- 
gezte. Gyakorlati pályára a MÁV 
szolgálatába lépett, ahol forgalmi és 
mozdonyvezetői szakvizsgákat tett. 
Előbb fűtőházi és osztálymérnökségi 
vonalszolgálatot teljesit, később az 
Üzletigazgatóság központjában .az 
épitési és tervezési osztályban nyer 
beosztást. A főhatalomváltozás után 
pályafenntartási igazgató és osztály- 
vezető. Jelenleg Aradon él nyugdij- 
ban. 

WEISZ ENDRE orvos. Szül. 1894- 
ben. Orvosi tanulmányait Freiburg- 
ban, Bécsben, Kolozsvárt és Buda- 
pesten végezte. Működött az orszá- 
goshirű Purjesz és Jancsó professzo- 
rok belgyógyászati klinikáján. A 
Jendrassik klinikán 1920-ig dolgo- 
zott. Előbb belgyógyászati laborató- 
riumot nyitott, később egyetemes or- 
vosi tudással tért át az orvosi gya- 
korlatra. A nagyváradi, Orvos, Gyógy- 
szerész és Természettudományi Egye- 
sület választmányi tagja. Az orvo- 
sok segélyegylete választmányának 
titkára. 

WEISS SÁNDOR dr. ügyvéd. Szül. 
1888-ban. 1919-27 a Lapkiadó Rt. 
igazgatója és a Keleti Ujság politi- 
kai vezetője. A Keleti Ujságot orszá- 
gos lappá fejlesztette. Része volt a 
Magyar Párt országossá szervezésé- 
ben. Egy ülésszakon keresztül Bihar- 

megyét képviselte a kamarában. — 
1927-ben kivált a Keleti Ujságból. 
Azóta ügyvédi gyakorlatot folytat 
Kolozsvárt. Számos egyesület vezető- 
ségi tagja. 

WIDDER PÉTER gyógyszerész. — 
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárt 
és Budapesten végezte. Harminc év 
óta tulajdonosa a nagybányai Arany- 
sas gyógyszertárnak. Negyven esz- 
tendeje önkéntes tüzoltó, 30 évig fő- 
parancsnoka volt a nagybányai ön- 
kéntes tüzoltó egyesületnek, 10 év 
óta tűzrendészeti felügyelő. 1935-ben 
a szatmármegyei nemzetközi tüzoltó- 
versenyen a csehek a Sasrend ke- 
resztjével tüntették ki. 

WILD ENDRE dr. minorita. Szül. 
1882-ben. Teológiai tanulmányait Ro- 
mában és Insbruckban végezte. Előbb 
lugosi, majd pancsovai plébános. Há- 
ború után a „Vasárnap” cimű kato- 
likus folyóirat szerkesztését veszi át. 
1922-ben aradi minorita rendfőnök. 
A szentévben több zarándoklatot ve- 
zetett Rómába. Alapitása Aradon a 
Vasárnap Irodalmi és Nyomdai Műin- 
tézet és a Minorita Kulturház. 

WINDHOLZ BÉLA dr. az aradi 
Therapia szanatórium főorvosa. Szül. 
l888-ban. Orvosi tanulmányait a bu- 
dapesti tudományegyetemen 1912-ben. 

WILLER JÓZSEF dr. ügyvéd. 
Szül. 1884-ben. Jogi tanulmányait 
Budapesten folytatta. 1909-ben Lu- 
goson vármegyei tanácsjegyző, 1913- 
19 lugosi helyettes polgármester. 
Egyidejűleg szerkeszti a Krassószö- 
rényi Lapokat és karnagya a lugosi 
Magyar Dal- és Zeneegyletnek. Az 
impériumváltozás első éveiben zene- 
tanár és hirlapiró, 1925-26 a Brassói 
Lapok belső munkatársa és a Bras- 
sói Dalárda karnagya. 1927 óta a ro- 
mániai Magyar Dalosszövetség orszá- 
gos karnagya. 1926 óta a pártok fel- 
oszlatásáig parlamenti képviselő, a 
volt Magyar Párt főtitkára és a bu- 
karesti pártiroda vezetője. A román 
Sasrend parancsnoka. 
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végezte el Budapesten a Taufer-kli- 
nikán, valamint a temesvári és deb- 
receni bábaképző intézetekben prak- 
tizált. Több tudományos és társadal- 
mi egyesület tagja. 

WOLF JÁNOS kegyesrendi tanár. 
Szül. 1886-ban. Középiskolát Szege- 
den és Rózsahegyen tanult. Teológi- 
át és egyetemet Kolozsvárt végzett. 
1910-ben szentelték pappá 1911-ben 
matematikai és fizikai szakos tanári 
diplomát szerzett. Tanár volt Tatán, 
Privigyén, Nagykanizsán, Nagyká- 
rolyt, Kolozsvárt és Temesvárt. 1930 
óta a temesvári piarista főgimnázi- 
um tanára. 

WOLFF KÁROLY festőművész. 
Szül. 1869-ben. Iparművészeti főisko- 
lát Budapesten végzett. Állami ösz- 
töndijjal Münchenben tanult tovább. 
Állandó .iállitója volt a Képzőművé- 
szeti Társulat Műcsarnokbeli kiálli- 
tásainak és a Nemzeti Szalonnak. 
1919 óta Pankotán, majd Nagyvára- 
dom működik. Az ország különböző 
részeiben festett templomi freskóké- 
peket. 

WOJTICZKY GYULA. Szül. 1887- 
ben. Tanitóképezdébe járt, majd szo- 
ciáldemokrata párttitkár, illetve párt- 
lap szerkesztő. 1920 óta Erdélyben a 
Consum munkatársa. Verskötetei: 
Ujak irodalma — Versek a 30-ik szá- 
zadból — Iramok hátán. 

 

Z 
 
ZÁGONI DEZSŐ ujságiró. Szül. 

1891-ben. Rövid ideig polgári isko- 
lai tanár volt. Háború után Belénye- 
sen gazdálkodik és — kisebbségi 
alapon létesitett — pénzintézetet ve- 
zet. 1929-ben a nagyváradi Magyar 
Szó szerkesztője. Rövid ideig dolgo- 
zik a Nagyváradnál is, 1932-36, a 
Nagyváradi Magyarság, 1936-38 a 
kolozsvári Ellenzék szerkesztője, je- 
lenleg Budapesten a Magyarország 
munkatársa. 

ZÁRAY JENŐ, tanár. Szül. 1881- 
ben. Előbb pécsi, majd aradi tanár. 
1928-ban nyugdijba megy. Az aradi 
vértanuk sirjainak egyik feltárója. 
Több éven át az aradi Torna Egye- 
sület titkára, az önkéntes tüzoltókar 
parancsnoka (1919-36), majd a vár- 
megye kinevezett tűzrendészeti fel- 
ügyelője és az Első Erdélyi Cserkész- 
csapat parancsnoka. 1932 óta ügyve- 
zető elnöke az Erdélyi Kárpátegyesü- 
let aradi Czárán osztályának s a 
Căsoiaia Rt. igazgatója. A Pécsi 
Napló, a Függetlenség, Aradi Köz- 
löny, Arad és Vidéke belső munka- 
tása. Művei: Az ezredes leánya, — 
Konstantinápoly és környéke, — A 
Maros, Strigy és Zsil völgyében, — 
Tüzoltósági gyakorlati szabályzat, — 
A tüzrendészet kézikönyve, — 100 év 
az emberi élet és vagyonmentésben, 
— Arad város és Aradmegye turista 
kalauza, — A természetjárás aposto- 
la, stb. 

ZIFFER SÁNDOR, festőművész. 
Szül. 1880-ban. Budapesten, Mün- 
chenben, Párizsban tanult, tanulmá- 
nyai befejezése óta szakadatlanul 
Nagybányán él. Kiállitásokat rende- 
zett Budapesten, Münchenben, Pá- 
rizsban, Berlinben. Tagja a Képző- 
művészetek Egyesületének, törzstag- 
ja a KUT választmányának, a Nagy- 
bányai Festőtársaságnak, a Sindica- 
tul Altelor Frumoasa-nak. 

ZISZOVITS LENKE (P.) Romá- 
niai teniszbajnoknője. Szül. 1908-ban. 
Első tréning partnere Schlosserné. 
1925-ben Svájcba kerül, ahol elsőran- 
gú versenyzők hatása alatt fejlődik. 
Mint Románia reprezentánsa éveken 
keresztül viselte az ország szineit az 
évenként Athénben megtartott Bal- 
kán olimpiászon. Éveken keresztül 
győztese az összes romániai verse- 
nyeknek. 

ZOLNAY GÉZA tanár festőmű- 
vész. Szül. 1886-ban. Középiskolát 
Szentesen és Szarvason, képzőművé- 
szeti főiskolát. Budapesten végzett. 
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Olaszországi tanulmányutja után az 
iparoktatás szolgálatába lépett és a 
szatmári ipariskolához nevezték ki 
tanárnak, amely állásában a főhata- 
tomváltozás után is megmaradt. Leg- 
inkább a portré festészet érdekli. Ki- 
állitásokat rendezett Budapesten és 
Bukarestben. 

ZOLTÁN JENŐ dr. ügyvéd. Szül. 
1892-ben. A nagyvárad jogakadémián 
és a budapesti egyetemen végez. Éve- 
ken keresztül a Nagyváradi Napló 
és Szabadság helyettes, majd a nagy- 
váradi Friss Ujság felelős szerkesz- 
tője. A főhatalomváltozás után 
Nagyváradon ügyvédi irodát nyit. Az 
Erdélyi és Bánáti Kereskedelmi Uta- 
zók Egyesületének ügyésze. 

ZOLTÁN KÁROLY dr. ügyvéd. 
Szül. 1886-ban. A budapesti tudo- 
mányegyetemen avatták doktorrá, 
ügyvédi vizsgát Kolozsvárt tett. 
1921-ben Nagyváradon nyit ügyvédi 
irodát. Megszervezte a Lakásbérlők 
Szövetségét, amelynek főtitkár-ügyé- 
sze lett. A Lakásbérlők Szövetségé- 
nek jelenleg is főtitkára. 

ZOMORA S. JÁNOS, iró és ujság- 
iró. Több regénye és főleg háborus 
novellái jelentek meg. Aradi és ko- 
lozsvári lapoknál dolgozott. Jelenleg 
Párizsban él. 

ZUDOR JÁNOS, a „Rendor” bőr- 
gyár igazgatója Kolozsváron. Szüle- 
tetett 1901. Középiskolái elvégzése 
után, külföldi szakiskolákat végez, 
majd a gyakorlati ipari pályára lép. 

ZSEMBERI ELVIRA, zongoramű- 
vésznő, a kolozsvári Zenekonzervató- 
rium tanára és művészeti vezetője. 
Számos hangversenyt rendezett. 1915- 
ben a világhirü Rosé vonósnégyessel 
koncertezett. 1927-ben Budapesten 
önálló hangversenye volt. 

ZSIZSMANN REZSŐ, zenetanár. 
Szül. 1885-ben. A budapesti egyete- 
men matematika, fizikai tanulmányo- 
kat végzett. Zeneakadémián orgona 
és zeneszerzési tanszakon volt. A ber- 
lini egyetemen zenetudományt, mű- 
vészettörténetet és filozófiát hall- 
gatott. Pedagógiai működése mellett 
(zongora, zeneelmélet) zongora és 
főleg orgona hangversenyeket ad. 

 
X 

 
XANTUS JÁNOS a kolozsvári 

„Marianum” igazgatója. Egyetemi 
végzettsége után a geológiai szakon 
specializálja magát és jelentős kuta- 
tásokat végez Erdélyben. Tevékeny 
részt vesz az egyházi közigazgatás- 
ban. 
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