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1918 október 3-án a bécsi Reichsrat- 

ban Tušár cseh nemzetiségü képviselő a 
magyar vármegyék megszállását követelte, 
de megjegyezte: „egyelőre még nem száll- 
hatjuk meg őket, mert katonánk nincsen, 
ám a nagyhatalmak kényszeriteni fogják 
a magyarokat az engedékenységre.“ 

Husz év után a nagyhatalmak megint 
kényszeritenek. A történelem kereke mintha 
visszafordult volna. Ma azok örvendenek, 
akik akkor sirtak és azok sirnak, akik ak- 
kor örvendtek. 

Husz év sok idő az ember életében. 
Az események folytonos záporában pontos 
visszaemlékezés mindarra, ami ennyi idő 
előtt történt, csak olyanoknak adatik, akik 
az eseményeket feljegyezték, róluk irásos 
emlékekkel rendelkeznek, minden egyéb 
visszaemlékezés gyakran megbizhatatlannak 
bizonyul. 

Husz év előtt közéleti pályám csucs- 
pontjához jutottam. Mint az osztrák és ma- 
gyar közös ügyek tárgyalására kiküldött 
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magyar bizottság (Delegáció) hatvan tagja 
közül a legfiatalabb, a külügyi albizottság- 
ban is helyet foglaltam. 1918 október 15-én 
Bécsben részt vettem az utolsó delegáció- 
nális ülésen is, amelyet a „Monarchia te- 
metésének“ hivhatunk. 

Természetesen az események mély 
benyomást tettek reám. Tudtam, történelmi 
jelentőségüek, pontosan feljegyeztem a tör- 
ténteket és benyomásaimat, ezeket adom 
az alábbiakban a nyilvánosság elé. 

A Monarchia fővárosának, Bécsnek 
közállapotaira 1918-ban semmi sem vi- 
lágithatott reá ugy, mint az a „Tájékoz- 
tató“, amelyet a Delegáció elnöki hivatala 
az október 15-ére Bécsbe összehivott ülés 
előtt nekünk, a tagoknak elküldött. Ebben 
jelezve volt, hogy felutazásunkra kényelmes 
külön vasuti kocsik állanak majd rendelke- 
zésünkre, Bécsben a pályaudvaron a had- 
ügyminisztérium autói várnak, ezek szálli- 
tanak majd lakásainkra, azután szószerint 
igy folytatta: 

„Megkerestük továbbá a közélelme- 
zés vezetésével megbizott miniszter urat, 
hogy ugy mint a multban, most is tegye 
lehetővé, hogy a delegátus urak a szemé- 
lyük számára szükséges élelmiszereket 
magukkal vihessék... Bécsben megke- 
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restük a rendőrség főnökét aziránt, hogy 
a szállodák vezetőségeit a magyar dele- 
gátusok elhelyezésére hivja fel. Remélhe- 
tőleg nem is lesz e tekintetben nehézség, 
de mégis szabad legyen a Bécsben rit- 
kán járó urak figyelmét felhivni arra, 
hogy ha teljesen ismeretlenül fordulnak 
is valamely szálló vezetőségéhez szobák- 
ért, egy-két kiló liszt ellenében bármikor 
és bárhol kaphatnak a legkényesebb igé- 
nyeknek is teljesen megfelelő lakást.“ 

Igy nézett ki akkor az ötvenmilliós 
Monarchia fővárosa élelem dolgában. A 
Piavénál pedig a hadmüveletek hátrányunkra 
fordultak. Bulgária már kilépett a központi 
hatalmak sorából és Budapesten a szocia- 
lista párt október 8-iki kiáltványa bejelen- 
tette, hogy nem fektet sulyt a határokra. 
Elképzelhető, hogy mi, akik mindezeket 
tudtuk, milyen érzéssel szállottunk október 
14-én délután a kényelmes Pullmann-ko- 
csikba, hogy néhány óra alatt Bécsbe jus- 
sunk. A kocsi egy-egy szakaszába két-két 
delegátust helyeztek el. Véletlenül Lukács 
Lászlóval, a volt miniszterelnökkel kerül- 
tem egy szakaszba, akitől utközben olya- 
nokat hallottam, amik még sötétebbé tették 
előttem a jövőt. Bécsben az Imperial-szál- 
lóban vettem szobát, azaz egy első emeleti 
gyönyörü termet kaptam azért a bizonyos 
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két kiló lisztért, amit természetesen ma- 
gammal vittem. Mikor a nyomott hangulat- 
ban elfogyasztott batyu-vacsorám után pi- 
henőre tértem és a rokokó izléssel beren- 
dezett terem diszein végig futott szemem, 
valahogy ugy éreztem: mi, akik ide jöttünk, 
hogy alkotmányos kötelességeinknek ele- 
get tegyünk, a francia Notable-ok sorsára 
jutottunk. Összehivtak, pedig az összehivók 
is jól tudják, segiteni nem tudunk. Össze- 
hivtak, hogy erőt mutassunk, pedig szivünk 
keserüséggel volt tele. Összehivtak, pedig 
jól tudták, hogy közöttünk is vannak 
„bouches á feu“-k, a tüzhányószájuak és ezek 
élén Mirabeau gróf, akit most Károlyi Mi- 
hálynak hivnak... 

Október 15-én délelőtt nagy sürgés- 
forgás volt az Imperial szállodában, ahol 
nemcsak a delegátusok nagyrésze, de a 
miniszterek közül többen laktak. Nem fe- 
lejthetem el azt a jelenetet, amit Wekerle 
miniszterelnöknek megjelenése adott köz- 
vetlenül a koronatanács, illetve az uralko- 
dói kihallgatás után. Ezt az öreg államfér- 
fiut a közéletben csak mosolyogni és kedé- 
lyeskedni láttam, most kipirult arccal, nyu- 
galmát elvesztve közölte a delegátusokkal 
azt, ami a kihallgatáson történt. A királyt 



 

[Erdélyi Magyar Adatbank] 

7 

ekkor kellett koronázási esküjére figyel- 
meztetni, mert a magyar alkotmányba üt- 
közően ugyanazt a kiáltványt akarta Ma- 
gyarország népeihez intézni, amelyet Ausz- 
tria népeihez tényleg kiadott. 

Délután négy órára mentünk a Bank- 
Gasse-i Magyar Házba. Amikor ennek ro- 
kokó stilusu termébe léptem, megint a No- 
table-ok jutottak eszembe, az a százhar- 
minchét francia nagyur, akik 1787 február- 
jában éppen ugy nem képviselték a francia 
nemzetet, mint mi hatvanan 1918 októbe- 
rében a magyar birodalom népeit. Hiszen 
ezek a népek, nyiltan vagy titokban, mind 
megszervezték már a maguk nemzeti ta- 
nácsait. És eszembe jutott az a rézmetszet 
is, amely a Notable-ok gyülésének kigu- 
nyolására készült, amelyen egy paraszt lát- 
ható, aki maga köré gyüjtötte majorságát, 
amelyhez emigyen szólt: „Kedves állatok, 
összegyüjtöttelek benneteket, hogy tanácsot 
adjatok, micsoda mártással készitselek el 
benneteket?“ 

A mi mártásunk már elkészült. Az a 
„sauce à la Wilson“ volt... 

A külügyi albizottság ülését Berze- 
viczy Albert elnök nyitotta meg, aki üdvöz- 
lése kapcsán kijelentette: lehetetlen át nem 
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érezni, hogy az 1867. évben megalkotott 
közjogi alap, nem a mi hibánkból, mélyen 
meg van ingatva. Utána napirend előtt Ká- 
rolyi Mihály kért szót. Felszólalásának igaz 
értelmét az ülést követő vasárnapon Koboz 
Krónikájában olvashattuk, amelyben Kozma 
Andor az áradatról emigyen allegorizálva 
foglalta azt össze: 

Ugy van! Igen! bántottuk a vizet, 
S az most bosszuval rettentően fizet, 
Hanem tessék most tudomásul venni: 
Több gátlásból nem lesz semmi! 
Amit a viz elönteni vágy, hadd öntse! 
Az csak szerencse. 
A falut egy lélek se mentse! 
Nemhogy betömjük, — vágjuk a gátot! 
Legyünk egyszóval: árvizbarátok. 
Károlyi sokkal terjengősebben ugyan- 

ennek a gondolatnak adott kifejezést, érez- 
tetvén, hogy ő a helyzet ura, az az Ephi- 
altes, aki az ellenségtől reméli nemzete 
sorsának jobbraforditását. 

Egész beszéde alatt két arcot figyel- 
tem: Burián István gróf külügyminiszterét 
és Tisza István gróf magyar miniszterel- 
nökét. Soha jobban két államférfi tipust 
össze nem hasonlithattam, mint ezen ne- 
gyedórák alatt. Burián ugy ült székén, mint- 
ha nem is élne, mintha szobor volna. A 
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legszörnyübb vádak, a leggyalázatosabb 
nemzetárulás egy arcvonását sem változ- 
tatta meg, nem is jegyzett semmit, csak 
maga elé nézett. Tisza arcáról azonban le- 
olvasható volt a mélységes felháborodás. 
És amikor Károlyi kijelentette, hogy ha 
valakinek, ugy neki van joga a vele szem- 
ben ülő Tisza Istvánnak megmondani az 
igazat, aki őt mindig lekicsinyelte, de bár 
most az ő órája ütött, nem fog ez alkalom- 
mal élni, mert ehhez tulságosan tragikus 
az óra, hogy most egymásból gunyt üz- 
zünk, hanem hazánkat kell megvédenünk 
és hazánk számára uj intézményeket léte- 
sitenünk; Tisza már nem türtőztethette ma- 
gát és keserü gunnyal odaszólt: „Látszik.“ 

Károlyi után Burián külügyminiszter 
olvasta fel expozéját. Olyan szárazon, ahogy 
csak lehet. Nekünk ezt már irásban kikéz- 
besitették, igy tudtuk tartalmát. Megőriztem 
ezt az irást. Azt hiszem, amikor a külügy- 
miniszter ezt felolvasta, már tudta, amit én 
most: csupa hipokrizis, csupa állitás a jövő 
perspektiváiról, amelyeknek be nem követ- 
kezését biztosra vették. Ezután Tisza István 
inditványozta, hogy az albizottság üléseit 
halassza el addig, amig az Északamerikai 
Egyesült Államok elnökének válasza a hozzá 
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intézett jegyzékre meg nem érkezik, Lovászy 
inditványával szemben ezt határozattá emel- 
tük abban a tudatban, hogy soha többé 
össze nem ülünk: mert most a dualizmust 
temettük. 

Csomagolás közben észrevettem, hogy 
mintegy másfél kiló kenyerem megmaradt. 
Megkérdeztem a szálloda alkalmazottját, mit 
kiván inkább: tiz korona borravalót, vagy 
ezt a kenyeret. Uram, mondotta, ha boldo- 
gitani akar, adja ide ezt a kenyeret, mert 
ilyet itt hónapok óta senki sem evett... 

* 
Az utolsó delegációs ülésen történtek- 

nél nem kevésbbé a vég kezdetét jelentették 
azok az események, amelyek a magyar 
képviselőházban 1918 októberének máso- 
dik felében játszódtak le. 

Október 16-ikán, miután Wekerle Sán- 
dor miniszterelnök bejelentette, hogy a 
monarchia Wilson 14 pontja és egyéb nyi- 
latkozatai alapján a békeajánlatot megtette 
és annak tekintetbe vételével, hogy Ausztria 
föderativ alapon rendezi belügyeit, ezzel az 
Ausztriával Magyarország csak perszonális 
unióban, maradhat; a felfokozódó izgalmak 
közepette hangzottak el Lovászy Mártonnak, 
Károlyi Mihály egyik alvezérének hirhedtté 
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vált szavai: „Igenis, vegyék tudomásul, 
entente-barátok vagyunk!“ 

Ugyane napon egy fiatalember merény- 
letet kisérelt meg Tisza István gróf ellen. 

Október 18-án terjesztette elő Vaida- 
Voevod Sándor a román nemzeti párt 
végrehajtó bizottságának határozatát, amely 
a következőkép hangzott: 

„A magyarországi és erdélyi román 
nemzeti párt végrehajtó bizottsága ez év 
október 12-ikén Nagyváradon Mihali Ti- 
vadar dr. országgyülési képviselő elnök- 
lete alatt ülést tartott, amelyen a bel- és 
külpolitikai helyzet alapos megfontolása 
után egyhangulag a következő deklaráció- 
ban egyezett meg: 

A világháboru által teremtett hely- 
zettel szemben a magyarországi és erdélyi 
román nemzeti párt végrehajtó bizottsága, 
mint a magyarországi és erdélyi román 
nemzet politikai szervezete megállapitja, 
hogy a háborunak eredményei igazolják 
a román nemzet évszázados követelését 
teljes nemzeti szabadsága iránt. Ama 
természetes joggal, hogy sorsa felett min- 
den nemzet maga rendelkezhessen, amely 
jogot a monarchia a fegyverszünet iránti 
ajánlatával most már Magyarország kor- 
mánya is elismert, a magyarországi és 
erdélyi román nemzet élni kiván és ehhez 
képest követeli a maga részére azt a 
jogot, hogy teljesen szabadon és minden 
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idegen befolyástól menten ő maga hatá- 
rozhassa meg intézményes állami elhe- 
lyezkedését és koordináltságának viszo- 
nyát a szabad nemzetek között. 

A magyarországi és erdélyi román 
nemzetnek nemzeti szervezete nem ismeri 
el ezen parlamentnek és kormánynak 
jogosultságát, hogy magát a román nem- 
zet képviseletének tekintse és nem ismeri 
el más, tőle idegen tényezőnek oly jogát, 
hogy az általános békekongresszusokon 
a magyarországi és erdélyi román nem- 
zet érdekeit képviselhesse, mert ez ér- 
dekek védelmét csakis a saját nemzet- 
gyülése által kijelölendő tényezőkre biz- 
hatja. 

A nemzetgyülésen, vagy annak a 
maga kebeléből kiküldendő szervein, je- 
lenleg a román nemzeti párt végrehajtó- 
bizottságán kivül senki sem lehet feljo- 
gositva arra, hogy ezen nemzet politikai 
helyzetére vonatkozó ügyekben tárgyaljon 
és határozzon és mindazon határozatokat 
és megegyezéseket, amelyek ezek hozzá- 
járulása nélkül jönnének létre, ezennel 
semmiseknek és a román nemzetre nem 
kötelezőknek jelentjük ki. 
Évszázados szenvedések és küzdel- 

mek után a magyar-osztrák monarchiá- 
ban élő román nemzet teljes nemzeti 
élethez való elidegenithetetlen és elévül- 
hetetlen jogainak érvényesülését várja és 
követeli.“ 



 

[Erdélyi Magyar Adatbank] 

13 

Természetesen a szlovákok sem hagy- 
tak kétséget állásfoglalásuk felől. Az ő 
megnyilatkozásaik közül talán most husz 
év után a legérdekesebb a Juriga Nándoré, 
aki október 20-ikán ugyancsak a magyar 
képviselőházban többek között a követke- 
zőket mondotta: 

„Halljátok nemzetek, ütött a szabad- 
ság harangja, 

Aki meg nem hallja, megbánja!“ 
Többé nem történhetik meg, hogy 

Isten kegyelméből üljön valaki egy szék- 
ben, ahol egy gombot megnyom és 
millióknak és millióknak kell a vérten- 
gerbe ugrani, mint a békáknak... 

A magyar rászorul az oláhokra, 
mert a magyarnak uri természete lévén 
lusta, nem szeret dolgozni...“ 
Ezután a szlovák nemzeti tanács meg- 

bizottjaként majdnem szószerint azokat je- 
lentette ki a szlovák nép nevében, mint 
amiket Vaida két nappal előbb a romá- 
nok megbizásából. 

Ahol az ország törvényhozásában az 
egyik képviselő nyiltan hirdetheti pártjáról, 
hogy az az ellenség barátja és a nemzeti- 
ségek képviselői ilyen nyilatkozatokat te- 
hetnek és a többségi nép gyalázásától sem 
tartózkodnak, ott már mindenki érezhette, 
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hogy az államhatalom csak látszat, amely 
akaratát senkire reá nem kényszeritheti. 

Ezek elgondolásával vettem bucsut a 
magyar képviselőháztól és siettem szükebb 
hazámba, a Bánságba. 

Lugoson román körökkel érintkezé- 
sem alig volt. Csak ügyvédi irodám egyik 
irnokának magatartásán láthattam, hogy 
Vaida nyilatkozata mélységes hatást váltott 
ki a lelkekben. A magyarok közül a füg- 
getlenségi és negyvennyolcas párt ügyvéd- 
tagjai éreztették, hogy most „az ő órájuk 
ütött“. 

Sejtettem: ebbe az ütésbe majd még 
bele is kábulnak. A megyeház környékén 
minden csendes volt. Nem hivtak össze rend- 
kivüli közgyülést és a bizottsági tagok kö- 
zül bizonyára többen örvendtek annak, hogy 
igy nem kerültek nyilt szinvallás elé, mint 
ahogy az Temesváron október 28-ikán meg- 
történt. 

Itt a városházán ekkor a következő 
határozatot hozták: 

1. Temesvár sz. kir. város közön- 
sége sóvárogva várja a világháboru bor- 
zalmas szenvedéseinek megszüntetését, 
ezért kivánja a nemzet önálló fejlődését 
tartósan biztositó béke azonnali megkö- 
tését és a magyar csapatoknak sürgős ha- 
zahozatalát. 
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2. Határozottan állást foglal Magyar- 
ország teljes állami függetlenségének 
azonnali törvénybe iktatása mellett és azt 
a kérelmet terjeszti a magyar országgyü- 
lés képviselőháza elé, hogy az ország 
teljes külpolitikai, katonai és gazdasági 
függetlenségét minden elodázás nélkül 
megvalósitsa és a béketárgyalásoknál 
Magyarországnak Ausztriától teljesen füg- 
getlen külön képviseletéről gondoskodjék. 

3. A város közönsége annak meg- 
állapitása mellett, hogy a délvidéki nem- 
zetiségek hosszu évtizedek óta hazafias 
szellemben, békés egyetértésben és teljes 
összhangban élnek együtt és vesznek részt 
a nemzet fejlődésében, ragaszkodik Ma- 
gyarország ezer éves egységének és te- 
rületi épségének változatlan fenntartásá- 
hoz, kivánja azonban a nemzetiségi egyen- 
joguság következetes gyakorlati megva- 
lósitását. 

4. Szükségesnek tartja az általános, 
egyenlő és titkos választói jog törvénybe- 
iktatását és ez alapon uj országgyülési 
képviselőválasztások megtartását. 

5. Állást foglal a város közönsége 
a cenzura azonnali eltörlése mellett és 
kivánja az egyesülési és gyülekezési sza- 
badság törvényes biztositását. 

6. Szükségesnek tartja a város kö- 
zönsége, hogy a parlamenten kivül álló 
pártok bevonásával azonnal demokratikus 
kormány neveztessék ki, mely az áldat- 
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lan egyenetlenségek megszüntetésével az 
ország belső békéjét helyre állitani és a 
nemzet zavartalan fejlődését biztositani 
képes. 
Amikor Lugoson ezeket olvastuk és 

mi, a „levitézlett politikusok“ kissé guny- 
mosollyal tárgyaltuk annak a városnak ilyen 
határozatát, amely husz éven át Fejérváry 
Géza bárót tisztelte meg mandátumával és 
utána is ezt csak miniszterelnöknek vagy 
házelnöknek juttatta; nem sejtettük, hogy a 
határozat meghozatalának idején Budapes- 
ten lefolyt már a „Lánchid-csata“, Prágá- 
ban kikiáltották az önálló Csehszlovákiát 
és Budapesten a Liget-szanatóriumban ta- 
nácskozásra ültek össze Kunfi Zsigmond és 
Bokányi Dezső szocialista vezérek Bartha 
Albert alezredessel, a temesvári katonai pa- 
rancsnokság vezérkari főnökével, hogy 
döntsenek a Bánság ügyeiben... 

* 
Mindszentek reggelén különös hangulat 

fogadott Lugos város utcáin. Az emberek cso- 
portosan jártak föl-alá és mosolyogva, jóked- 
vüen beszélték: kitört a forradalom! Ami 
ezelőtt még félelmetes rém volt, mint be- 
következett tény, végrehajtott valóság meg- 
nyugvással és megelégedettséggel töltötte 
el a nagy tömegeket, sőt belőle ujjongást, 
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diadalmas örömmámort váltott ki. Csak- 
hamar katonákat, csendőröket, sőt tiszte- 
ket láthattunk, kiknek sapkájáról hiányzik 
a sapkarózsa, kardjukról a bojt. Az embe- 
rek nem tudták miért, de minden sapka- 
rózsa ellen irtóháborut inditottak. A postá- 
sok és vasuti hordárok is valami szallagot 
vagy virágot tettek a rozetta helyére. Már 
a délelőtt folyamán az állomás felől mind- 
untalan lövöldözések hallatszottak. Az át- 
vonuló katonák ezekkel adtak kifejezést 
örömüknek. A honvédkaszárnyából az a 
hir érkezett, hogy ott megalakult a katona- 
tanács Réthy Zsolt ezredes elnöklete alatt, 
a városházára pedig dr. Dobó Jenő, dr. 
Hausz József és dr. Fényes József ügyvé- 
dek népgyülést hivtak össze a lugosi nem- 
zeti tanács megalakitására. Hire járt annak 
is, hogy Réthy ezredes a katonák előtt ki- 
jelentette, mindenki, aki akar, haza mehet 
és a hir érkezte után csakhamar minden- 
felé szétszéledő katonákat láttunk, akik 
fegyverüket, teljes felszerelésüket is haza- 
vitték. Izgatottan vártuk a budapesti hire- 
ket és az esti órák nagyjában meg is hoz- 
ták a fővárosban történteket, Tisza István 
meggyilkoltatását, a Károlyi kormány ki- 
neveztetését, a régi rendszer teljes bukását. 



 

[Erdélyi Magyar Adatbank] 

18 

A városházán a nemzeti tanács megalaku- 
lása nagyobb izgalom nélkül ment végbe. 
Baj csak az volt, hogy a románok ettől 
távolmaradtak. Az esti órákban a vasutnál 
átutazó katonák és a vasutőrség között 
összeütközés történt, amelynek két katona- 
élet esett áldozatul. A vidékről nyugtala- 
nitó hirek érkeztek Gavosdián egy német 
petróleumvonat tartályait csapolták meg, 
Fialka Károlyné zsenai birtokán pedig fosz- 
togatni kezdett a csőcselék. Issekutz Aurél 
alispán a személy- és vagyonbiztonság meg- 
védése érdekében a szükséges karhatalom 
kirendelésében tehetetlenné vált, mert a ka- 
tonaság, a csendőrséghez beosztott pót- 
csendőrök, a lugosi katonai rendőrség tag- 
jai szétszéledtek és alig akadt még valaki, 
akivel a hatóságok rendelkeztek. 

November 2-án a vármegye sok he- 
lyéről a teljes anarchia hirei érkeztek. A 
főszolgabirák, körjegyzők szakadatlanul se- 
gitségért telefonáltak, de hasztalanul, nin- 
csen kit küldeni. Mindenki ráeszmél, mi- 
lyen végzetes hiba volt a katonák hazabo- 
csátása fegyverrel, hisz ezek egyrésze most 
bandákban garázdálkodik odakünn. Issekutz 
alispán délután három órára értekezletet 
hivott egybe, melyen a következők vettek 
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részt: dr. Baltescu János, dr. Branisce Va- 
lér, dr. Dobó Jenő, dr. Dobrin György, 
Dobrin Vazul, dr. Fényes József, dr. Fränkl 
Nándor, dr. Frențfu Valér, Haberehrn An- 
tal, dr. Hausz József, dr. Jakabffy Elemér, 
Kókay Lajos, dr. Makay Ágoston, Magyar 
János, Nikolits Dániel, Oregyán József, dr. 
Popovits György, Rațiu Domokos, Schiesz- 
ler Zsigmond, Sulyok Árpád, Török Lajos 
és Zsian Parten. 

Ámbár november 1-én a nemzeti ta- 
nács városunkban is megalakult Fényes 
József dr. elnöksége és Oregyán József 
társelnöksége alatt, Fekete Hugó, Ottlik 
Iván, dr. Hausz József, dr. Sebestyén Li- 
pót, Sebestyén Béla, Tóth Árpád, Mohilo 
Oszkár, Fried Mór, Polereczky Károly, Ur- 
zică György, dr. Dobó Jenő, Wunder Béla 
és dr. Fränkl Nándor tagokkal, ennek meg- 
jelent tagjai az értekezleten kijelentették, 
hogy erre a tanácsra már szükség nincsen, 
hiszen Budapesten törvényes kormány ala- 
kult a nemzeti tanács kebeléből és igy itt 
a kormánynak alárendelt hatóságok hiva- 
tottak az intézkedésre. Helyeslik tehát az 
alispán eljárását, hogy a teendők megbe- 
szélésére értekezletet tart és a közigazga- 
tást továbbra is vezetni törekszik. 
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Branisce dr. hangsulyozta, hogy mi- 
után vármegyénk jövő hovátartozandósága 
és jövő közigazgatásának módja nem tő- 
lünk függő probléma, mi nagypolitikát 
nem csinálhatunk, de vállvetetten töreked- 
nünk kell, hogy a személy- és vagyonbiz- 
tonság minden körülmények között meg- 
őriztessék. Inditványozza, hogy a közönség 
ily értelmü felvilágositása érdekében más- 
nap tartsanak népgyüléseket. Csatlakozik 
az alispán azon előterjesztéséhez, mely pol- 
gárőrség szervezését célozza. Az értekezlet 
a következő határozatokat hozta: 

Az alispán és az általa felkértek te- 
gyék meg a szükséges intézkedéseket pol- 
gárőrség feállitásához. 

Holnap, azaz november 3-án d. e. a 
románok, délután pedig a szocialisták és 
a polgárok együtt népgyülést tartanak. Ezek 
a népgyülések a közönséget felkérik a tel- 
jes nyugalomra és az alkalmas férfiakat a 
polgárőrségbe való belépésre. 

Az értekezlet ezen határozatairól az 
alispán falragaszokon értesitse a város kö- 
zönségét, ezekre nyomassa a megjelentek 
neveit is, hogy mindenki láthassa, hogy az 
értekezleten a város lakósságának minden 
rétege képviselve volt. 
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A tanácskozást hivatlanul végighall- 
gatta a budapesti nemzeti és katonatanács 
egy kiküldöttje is, aki igazolva magát, 
egész bolseviki szervezet létesitését aján- 
lotta együgyü indokolással. 

A kiküldött nyugodt meghallgatásban 
és megmosolygásban részesült. 

* 
November 3-án a Temesváron székelő 

bánsági nép- és katonatanács kiküldöttei 
jelentek meg Lugoson, hogy itt uj népta- 
nácsot alakitsanak, mely a hatóságokat 
maga alá rendeli. 

A temesvári bánsági néptanács élén álló 
Bartha Albert vezérkari alezredes és dr. 
Roth Ottó ügyvéd ezen kisérlete azonban 
meghiusult. Sem a szocialisták, sem a ra- 
dikálisok nem mutattak hajlandóságot ed- 
dig követett magatartásuk megváltoztatására, 
a románok pedig — élükön Branisce dok- 
torral — egyenesen kigunyolták Rothékat. 
Branisce már az előző napi értekezleten 
közölte, hogy a temesvári uraktól telefon- 
megbizást kapott, hogy a közhatalmat vegye 
át, amire természetesen elutasitó választ 
adott, Branisce gunyolódásában annyira 
ment, hogy azt mesélte: Temesváron a ka- 
tonaság már igy trombitál: „Doktorrototo, 
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doktorrototo“. Issekutz alispánhoz a leghi- 
hetetlenebb garázdálkodások hirei érkeztek 
az egész vármegyéből. Természetesen sok- 
szor a képzelet kiszinezi ezeket, de amik 
tényleg megtörténtek, épen elég okot szol- 
gáltattak a kétségbeesésre. 

A Réthy Zsolt ezredes által megalakitott 
katonatanács tagjai a következők lettek: 
Dobo Rémus őrnagy, dr. Márton Albert 
százados, Ács Nagy Zoltán főhadnagy, Jancu 
Kornél zászlós és Kiss Lajos tüzmester. Ez 
a tanács csak névleg létezett, ami csekély 
katonai karhatalom még rendelkezésre állt, 
tényleg Dobo őrnagy és Micu százados ke- 
zeibe került, ezek iránt a román tisztek 
iránt pedig a magyar tisztek teljesen bizal- 
matlanok voltak. 

Délelőtt 10 órakor mintegy ötven román 
tiszt és altiszt a honvédkaszárnyából a „Con- 
cordia“ termébe, a román népgyülés szin- 
helyére vonult. A román népgyülésen, me- 
lyen dr. Frențiu Valér püspök elnökölt és 
dr. Branisce is felszólalt, ezek a férfiak is 
hozzájárultak Dobo Rémus és társai aka- 
rásához, a karhatalmi zászlóalj felállitásá- 
hoz. Többen arra vállalkoztak, hogy a 
szomszédos községekben is toboroznak 
majd a magyarországi román hadsereg eme 
csirájába. 
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A szocialisták és polgárok népgyülése 
délután 3 órakor ment végbe és pedig a 
szakadó eső miatt nem a városháza előtt 
hanem az alispán által rendelkezésre bo- 
csátott megyeháza nagytermében. A mun- 
kások és polgárok egyaránt szép számban 
jelentek meg. Az elnöki széket Wunder 
Béla foglalta el. Oregyán József magyarul, 
dr. Dobó Jenő németül és Urzică György 
románul ismertették a népgyülés összehivá- 
sának célját. 

A beszédek igen tapintatosak, a helyzet- 
nek megfelelőek voltak és a hallgatóság 
bámulatos fegyelmezettséget mutatott. Ore- 
gyán beszéde közben érkezett az alispán- 
hoz a kormány sürgönye a nemzetőrség 
megalakitása tárgyában. E szerint a nem- 
zetőrségbe katonák is beléphetnek és min- 
den nemzetőr napi 30, illetve tiszt 40 ko- 
rona zsoldot kap. Az alispán mindezeket 
haladéktalanul közölte a népgyüléssel és ő 
is kérte az alkalmas egyéneket: jelentkez- 
zenek a nemzetőrségbe. Ezután a népgyü- 
lés teljes rendben szétoszlott. 

November 4-én a megyeházára a legszo- 
morubb hirek érkeztek a vármegye minden 
részéből. Mindenünnen katonai vagy csend- 
őri segitséget kértek, amit azonban az al- 
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ispán kilátásba sem helyezhetett. A meg- 
szorult főszolgabirák és jegyzők végül leg- 
alább fegyvert és töltényt kértek. Ilyenek 
szétosztása — ha nem is a kivántak sze- 
rint — de tekintélyes mennyiségben lehetsé- 
gessé vált. Boksánbánya külön vonatot kül- 
dött fegyverekért; 200 darabot és meg- 
felelő mennyiségü töltényt kapott. A facsádi 
járásban a környék lakósságából alakult 
banda már november 3-án megtámadta Fa- 
csád községet és négy kereskedést kifosz- 
tott. 4-ikén délelőtt az összeverődött fosz- 
togató tömeg ujból megtámadta e helysé- 
get. A gör. keleti esperes és a román ér- 
telmiség a fosztogatók elé vonult és őket 
tervükről lebeszélni igyekezett. Közbelépé- 
sük eredménytelen maradt. Két üzletet is- 
mét kifosztottak. Ekkor a facsádi polgár- 
őrség fegyverét használta. Ennek segitsé- 
gére érkezett a lugosi repülőosztag egyik 
repülőgépe és igy a fosztogatók szétkerge- 
tése sikerült. 13 férfi és 4 nő holtan, 2 
férfi és 2 nő sulyosan sebesülten maradt e 
helyen. Amikor a fosztogatók ismét össze- 
verődtek, léptek ki eddigi teljes tétlensé- 
gükből a csendőrök. Ezeket a repülőgép 
katonái is támogatták, ugy, hogy a kossói 
uton végleg szétverték a fosztogatókat, akik 
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itt ismét 30 halottat és több sebesültet vesz- 
tettek. A fosztogatók halottaikat és sebe- 
sülteiket magukkal vitték, a csendőrségnek 
és polgárőrségnek vesztesége nem volt. 

Ugyancsak fosztogató bandák alakultak 
Marzsina község környékén is. Itt megtá- 
madták a katonai vezetés alatt álló ruszka- 
tői falepároló telepet és gyárat, ezek be- 
rendezéseit elpusztitották, az élelmiszer- 
raktárakat és a tisztviselők lakásait kifosz- 
tották. Pangl József malmából az összes 
ott felhalmozolt rekvirált gabonát és lisztet 
széthordták. 

Elszomoritó hirek érkeztek a bozovicsi 
járásból is. Itt a bandák kifosztották a dal- 
bosfalvi, bozovicsi, perebői és nérahalmosi 
szeszfőzőket és ezek berendezéseit elpusz- 
titották. Tönkretették Argalás Samu főszol- 
gabiró és öt körjegyző magánlakását, a 
főszolgabirót mellének szegezett fegyverrel 
kényszeritették, hogy az elkobzott fegyve- 
reket adja vissza. 

Vadállatias kegyetlenséggel megkinozták 
és azután agyonverték Illés Károly perebői 
körjegyzőt. A többi körjegyző és a főszolga- 
biró elmenekült. Az oravicai járásban is 
nagy mérveket öltött a garázdálkodás. A 
legnagyobb fosztogatás az oravicafalvi ,,Po- 
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mária“ szeszfőző szövetkezetnél volt, ahol 
elpusztitották az egész berendezést, az egész 
pálinka- és cefrekészletet. Elvittek 182 drb. 
ökröt, 10 kettős fogatot, 30 tehenet és 60 
sertést. A „Pomária“ elpusztitásakor a pol- 
gárőrség fegyverét használta és a fosztogatók 
közül 5 halott, mintegy 20 sulyosan és több 
könnyebben sebesült maradt a helyszinen. 
Az itt leirtak mint hiteles hirek érkeztek 
az alispáni hivatalhoz. 

Orsováról és Karánsebesről ilyen vész- 
hirek nem érkeztek. Lugoson rendzavarás 
sem történt. A rendőrkapitányságon egész 
nap folyt a polgárőrséghez, helyesebben 
most már nemzetőrséghez való jelentkezés. 

November 5-én az éj folyamán falraga- 
szok érkeztek Temesvárról, melyek a sta- 
tárium elrendelését hirdetik. 

Ezeket a bánsági néptanács küldötte és 
Bartha Albert vezérkari alezredes és dr. 
Roth Ottó polgári népbiztos irták alá. Isse- 
kutz alispán az átvett falragaszokat félre- 
tette, miután a bánsági néptanács hatáskö- 
rét el nem ismerte. Délben dr. Eöttevényi 
Olivér főispán, kormánybiztos, telefonon 
felhivta Barthát és közölte vele, hogy mi- 
után a vármegye területére kormánybiztos- 
nak ő van kinevezve, illetve ezen tiszte 
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alól felmentve még nincsen, a statáriumot 
ő fogja elrendelni. 

Bartha ezt tudomásul vette. Török Lajos 
rendőrfőkapitány Csapó felügyelőt a honvéd- 
kaszárnyába küldötte, hogy a nemzetőrök 
részére fegyvereket kérjen. Itt a román 
tisztek kijelentették, hogy fegyvert ki nem 
adnak. Issekutz alispán telefonbeszédére 
pedig azt a választ kapta, hogy miután a 
román karhatalmi zászlóalj Dobo Rémus 
őrnagy parancsnoksága alatt megalakult, a 
fegyverekre szükség van Réthy ezredest 
csak állomásparancsnoknak ismerik el, a 
tényleges rendelkezési jog Dobo őrnagyot 
illeti. A magyar tisztek nem kötelesek a 
román karhatalmi zászlóaljba belépni, a 
nem lugosiak részére már kiállitják a me- 
netleveleket. Ez a közlés érthetően meg- 
döbbentette az alispánt. Eöttevényi főispánt 
kérte, szerezzen Temesvárról Barthától fegy- 
vereket. A főispán kérésére Bartha néhány 
száz fegyvert kilátásba helyezett, mire Csapó 
rendőrfelügyelő értük utazott. 

A nemzetőrség délután 2 órakor kezdte 
meg müködését. A vasutszolgálatot Litsek 
Zoltán dr. parancsnoksága alatt 20 nem- 
zetőr látta el. Litsek a délután folyamán az 
átutazó katonáktól két gépfegyvert és negy- 
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ven puskát vett el, nagymennyiségü töl- 
ténnyel. Sajnos, a nemzetőrség tagjai nem 
mind müködtek ilyen kiválóan. A kénye- 
lemszeretet és nemtörődömség sokaknál 
meglehetősen észlelhető volt. A behivások- 
nak nem engedelmeskedtek és egyik-másik 
egészen nevetséges feltételeket szabott, me- 
lyek teljesitése nélkül szolgálni nem haj- 
landó. 

Ámbár az esti órákban megijedt embe- 
rek a város éjjeli megtámadtatásának ter- 
véről hoztak hirt, az éjszaka nyugalmát mi 
sem zavarta. 

November 6-ikán Popovics Sándor fő- 
hadnagy kora reggel a tüzérlaktanyából 
arról értesitette a rendőrséget, hogy onnan 
esetleg kaphatnak még felszerelést, mert a 
raktárakban bőven van és a kaszárnya pa- 
rancsnoka Maier Péter százados, aki elő- 
zékeny és megértő. Igazolványt kértem Tö- 
rök főkapitánytól, hogy minden szüksége- 
set átvehessek és egy detektiv, valamint egy 
városi tisztviselő kiséretében a kaszárnyába 
mentem. Dr. Maier Péter ügyvéd, százados 
előzékenyen fogadott és amikor közöltem 
hogy a harctérről lerongyolódottan ideér- 
kezett katonák jelentkeznek a nemzetőr- 
ségbe és ezeknek ruha stb. kell és felmu- 
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tattam a rendőrkapitányi igazolványt, elren- 
delte, hogy amennyiben a raktárakban még 
annyi van, hogy a román zászlóalj részére 
is elég marad, a fölösleg kiadható. 

A raktárakban szolgáló magyar tisztek 
300 egyén részére teljes ruha- és cipőfel- 
szerelést adtak ki. 

Délután megérkeztek Temesvárról is a 
Bartha által beigért fegyverek és töltények. 
A szállitmányból csak száz lőfegyver és 
4000 töltény jutott Lugosnak, a többit a 
vármegye külön helyiségeibe küldették. 

Délben Eöttevényi főispánnál értekezlet 
volt, amelyen résztvettek: Réthy Zsolt ez- 
redes, Dobo Rémus őrnagy, Neu tüzéror- 
nagy, dr. Márton Albert százados, Issekutz 
Aurél alispán és dr. Branisce Valér. Isse- 
kutz közlése szerint Réthy már belátta hogy 
határozatlan viselkedésével mennyi bajt oko- 
zott. A három óra hosszat tartó értekezlet 
sok keserüséggel folyt. Itt jelentette be 
Réthy azt is, hogy miután a kerületi pa- 
rancsnokság elrendelte egy vasutbiztositó- 
osztag felállitását, ő ennek megszervezésével 
Czedik századost bizta meg. A délután fo- 
lyamán Czedik a városházán bemutatta a 
falragaszt, mellyel a vasutosztaghoz belé- 
pőknek 25 korona napidijat és teljes kato- 
nai ellátást igér. 
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Miután a hadügyminiszter egy második 
sürgönyében a nemzetőröknek a népgyülé- 
sen felolvasott sürgönyében 30 korona na- 
pidiját 20 koronára szállitotta le, kétségte- 
len volt, hogy minden katona, akinek je- 
lenleg polgári foglalkozása nincsen, a vas- 
utosztaghoz fog jelentkezni, a mi városunk 
szempontjából nagy veszedelmet jelentett, 
mert a kerületi parancsnok rendelete értel- 
mében a vasutosztag bárhová elvezényel- 
hető és igy épen a komolyan fegyverhasz- 
nálatra alkalmas egyének hiányoznak majd 
itt a nemzetőrségből. 

* 
November 7-én délután 4 órakor érte- 

kezlet volt Issekutz alispánnál. Dr. Eötte- 
vényi Olivér főispán, dr. Frențiu Valér püs- 
pök, dr. Branisce Valér, Nikolits Dániel és 
én vettünk ezen részt. Az alispán bevezető 
szavaiban hivatkozott arra a felhivásra, me- 
lyet a magyar nemzeti tanács nevében Hock 
János, a román nemzeti tanács nevében 
Mihali Tivadar és a szász képviselők ne- 
vében Meltzer Vilmost tettek közzé és amely 
ben „a magyar, román és szász nemzetnek 
minden fiát felhivják, hogy egymással érint- 
kezésbe lépve a belső rendet egymást meg- 
értő kölcsönös bizalommal biztositsák és e 
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célból közös egyetértéssel állapitsák meg 
mindama módozatokat, melyekkel a bekö- 
vetkezhető eseményekkel szemben a személy- 
és vagyonbiztonságot együttesen és legjob- 
ban megvédhetik“. 

Az alispán ajánlotta, hogy alakittassék 
egy tiz tagu bizottság, amelynek tagjai kö- 
zül legyen öt magyar és öt román. Ezt a 
bizottságot a hatóságok minden fontosabb 
ügy eldöntésénél hallgassák meg. 

Nikolits Dániel örömmel üdvözölte ez esz- 
mét, mert hiszi, ilyetén az egyöntetüség és 
egymást megértés könnyebben biztositható 
és a hatósági közegek esetleges hibás in- 
tézkedéseinek sem lesznek végzetes követ- 
kezményei. Utána Branisce Valér dr. mint- 
egy másfél órán át ismertette álláspontját. 
Valóban érdekfeszitő fejtegetései mélységes 
hatást gyakoroltak, hisz tudtuk, hogy most 
itt közöttünk a győzedelmeskedni látszó po- 
litikai hatalom legkomolyabb és rendkivül 
érdekes képviselője, vagy talán vezére szól. 
Branisce mindenekelőtt a fővárosban tör- 
téntekkel foglalkozott. Utalt arra, hogy tu- 
lajdonképen a magyar nemzeti tanács azzal, 
hogy a Károlyi kormányt kényszeritette, hogy 
a királytól visszakérje esküjét és esküt neki 
tegyen, nemcsak a már előbb megszerzett 
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törvényhozói, de az egész végrehajtói és 
államfői hatalomnak is kizárólagos birto- 
kosa lett, vagyis most már a magyar nem- 
zet egyedüli képviselője. 

A román nemzet ilyen képviselője már 
régen a román nemzeti komité. Minthogy 
pedig a monarchiában minden tényező és 
igy a magyar nemzeti tanács is a wilsoni 
elvek alapján áll, ezek pedig a nemzeteket 
nem hagyják egymás alatt, igy a magyar 
nemzeti tanácsnak és az abból alakult és 
tőle függő kormánynak rendelkezési joga 
olyan területen nem lehet, amely ugyancsak 
a wilsoni elvek értelmében magyar terület- 
nek már nem tekinthető. Krassó-Szörény 
vármegye román lakta területén tehát a 
még itt müködő politikai hatóságoknak más 
feladatuk nincs, mint liquidálni a magyar 
állameszmét, hogy ezen a területen a ro- 
mán uralom minden nagyobb rázkódtatás és 
rendzavarás nélkül helyet foglalhasson. Ezért 
nem foglalhat helyet olyan testületben, amely 
felerészt magyarokból áll. A vámegye te- 
rületén 40 községben már szovjet alakult, 
ezek a magyar hatóságok képviselőit elüz- 
ték, a postát, községházát hatalmukba ke- 
ritették és be is jelentették, hogy senki 
mást, mint a román nemzeti tanácsot ma- 
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guk fölött el nem ismerik. Ha tehát én — 
folytatta Branisce — ezt a nekem felaján- 
lott rendelkezési jogot el nem fogadom, 
csak azt érem el, hogy poziciómat vesztem, 
helyembe más kerül, de ezeket a tényeket 
visszacsinálni nem tudom. Arra kéri az al- 
ispánt, tegye lehetővé, hogy telefonon és 
sürgönnyel érintkezhessék valamennyi köz- 
séggel, mert most az a helyzet, hogy azok- 
kal a községekkel, melyekben a szovjet 
tartja kezében a hatalmat, érintkezhetik, ha 
azok felhivják, a többivel nem, pedig ez a 
közbiztonság érdekében szükséges volna. 
Mert a pacifikálásnak egyetlen lehető módja, 
hogy ezt a románság vezéregyéniségeire 
bizzák. Ezeknek kell felvilágositani a né- 
pet, hogy miután minden vágy, mint érett 
gyümölcs ölükbe hullott, minden zavargás 
csak veszélyezteti az eredményt. Ugy paci- 
fikálni, mint ahogy a hatóság teszi, hogy 
százával löveti az embereket azért, mert 
egy-egy jegyző vagy zsidó szatócs holmi- 
ját széthordják vagy egy kincstári farak- 
tárba hatolnak, nem lehet. Kéri, hogy a 
kormány olyan rendeleteit, melyek az elő- 
adottakkal ellenkeznek, a hatóságok ne 
hajtsák végre és minden tényező tartózkod- 
jék az olyan cselekményektől, melyek a 
békés liquidálást akadályozzák. 
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Branisce dr. szavai után annak a felfo- 
gásomnak adtam kifejezést, hogy miután 
november 2-án ő is azon a nézeten volt, hogy 
mi itt nagypolitikát nem csinálhatunk és 
törekvésünk egyedül az lehet, hogy a sze- 
mély- és vagyonbiztonság megőriztessék, 
helyes volt az alispán kisérlete, hogy maga 
mellé tanácsot szervez. Branisce dr. sza- 
vaiból most már láthatjuk, hogy messze 
vagyunk az öt nap előtt még érvényes ál- 
lásponttól, hiszen ő itt már csak román 
impériumot ismer. Mi magyarok tudjuk, 
hogy egészen más jövő vár reánk, de az 
még nincs itt. A főispán és alispán a ma- 
gyar kormánytól kapnak utasitást és teg- 
nap tettek esküt arra, hogy a magyar ál- 
lamot és annak függetlenségét megvédik. 
Ne kivánja tehát Branisce dr., hogy akkor, 
amikor ugyis tudjuk, hogy politikai ideá- 
lunk, az egységes magyar állam elveszett, 
mi ehhez hütlenek legyünk, mint menekülő 
patkányok. Branisce dr. kifejtette, hogyha 
a magyar államhatalom liquidálása megtör- 
ténik, testvérileg kiván élni a román itt a 
magyarral. Azt hiszem, ez a testvéri egyet- 
értés könnyebben lehet becsületes férfiak- 
kal, mint olyanokkal, kiken nemzetük áru- 
lásának bélyege van. Issekutz alispán min- 
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denben osztotta felfogásomat, Eöttevényi 
főispán pedig kilátásba helyezte, hogy az 
elrendeli telefonzárlat megszüntetése érde- 
kében a szükséges lépéseket megteszi. Fren- 
țiu püspök rövid felszólalása után az érte- 
kezlet véget ért. 

Távozóban oda szólt Branisce dr. a na- 
gyon levert Issekutzhoz: „Alispán ur! A 
román impérium természetes dolog. Mi tisz- 
telni fogjuk az önök jogait, sőt érzelmeiket 
is. Soha el nem felejtem és büszke vagyok 
reá, hogy az Ön fia fakeresztjére román 
kéz románul irta reá, hogy hős volt, ki a 
hazáért elesett!“ 

Issekutz sirva fakadt... 
* 

November 8-án délelőtt a lugosi repülő- 
osztag egy őrmestere, majd egy főhadna- 
gya jelent meg a rendőrségen közölve, hogy 
legénység nélkül állanak mintegy 20 gép- 
pel és nagymennyiségü benzinnel és a cső- 
cselék már ott ólálkodik a hangárok körül. 
Négy nemzetőrt kaptak, ezekkel vállalták 
a további szolgálatot. A kir. ügyész is meg- 
jelent. A fogházőrök is elszéledtek, a vi- 
dékről pedig folyton szállitják a rablókat. 
Nyolc nemzetőr ment a törvényházba. A 
vasuton szolgálatot teljesitő nemzetőrök egy 
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átvonuló dragonyos ezredet szereltek le. 
Fegyverzetünk igy két gépfegyverrel és né- 
hány száz puskával szaporodott. A kormány 
Bartha Albert vezérkari alezredest nevezte 
ki vármegyénk kormánybiztosául. Miután 
ez Eöttevényi főispán meghallgatása nélkül 
történt, a főispán sürgönyileg fölmentését 
kérte. Kern százados az est folyamán kö- 
zölte a rendőrséggel, hogy a tüzérlaktanya 
őrizetlenül áll és Micu százados kijelentette: 
nincs ellenére, ha a nemzetőrség azt meg- 
szállja. Az éj folyamán vaklárma riasztotta 
a polgároknak ugyis izgatott hangulatát. A 
Bogsáni ut közelében az egyik nemzetőr 
valakit egy vasuti kocsi körül settenkedni 
látott. Elsütötte fegyverét és ennek golyója 
a román karhatalmi zászlóalj által meg- 
szállt honvédkaszárnyát érte. Miután több 
nemzetőr ugyancsak lövöldözni kezdett, a 
kaszárnyában riadót fujtak és a lövések 
irányába sortüzet adtak. A Mümalom őr- 
sége szintén azt hitte, hogy ellene irányul 
a támadás, ezért a készültségtől segitséget 
kért. Ez ki is vonult, de mindenütt a leg- 
nagyobb csendet találta. Végre kiderült a 
félreértés és az indokolatlan ijedtség elült. 

November 9-én Issekutz alispánnál érte- 
kezlet volt, melyen Réthy Zsolt ezredes, 
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Baltescu János polgármester, Török Lajos 
rendőrfőkapitány vettek részt. Az ezredes 
és alispán ismertették a különféle sürgö- 
nyöket, melyek nagy összevisszaságban kü- 
lönböző hatóságoktól (hadügyminisztérium, 
kerületi parancsnokság, temesvári katonai 
parancsnokság) egészen eltérő parancsokat 
hoznak. Ezek közül — melyek egyike arról 
is szólt, hogy a harctérről hazatérő legény- 
séget földiszitett pályaudvaron lehetőleg ze- 
neszóval kell fogadni — a legjelentőség- 
teljesebb az volt, hogy a hadügyminiszter 
a lugosi nemzetőrség szervezését — ami 
már nagyrészt megtörtént — a temesvári 
61-ik gyalogezred póttestére bizta. Ez a 
rendelet továbbá minden más katonai ala- 
kulat felállitását megtiltja. Karhatalmi zász- 
lóalj alakitását tehát meg nem engedi és 
igy már csak arról lehetett szó, hogy a 
románok is nemzetőrséget alakitsanak. Az 
értekezleten igy abban állapodtak meg, hogy 
két nemzetőrzászlóalj lesz, mindegyik há- 
rom századból, az első vezénynyelve a ro- 
mán, a másodiké a magyar. Ezeken kivül a 
nemzetőrség egy része (80 egyén) közvet- 
lenül a rendőrfőkapitány rendelkezése alatt 
marad. Az első zászlóalj a honvéd-, a má- 
sodik a tüzérlaktanyában nyer elhelyezést. 
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Az első, készültségén kivül Román-Lugoson, 
a második Német-Lugoson biztositja a ren- 
det. A rendőrkapitány közvetlen rendelke- 
zése alatt állók a városháza, megyeháza, 
törvényszék, pénzügyigazgatóság, posta- és 
távirda, valamint a tüzérlaktanya biztonságát 
védik. Az első számu zászlóalj parancsno- 
kául Réthy ezredes Dobo őrnagyot jelölte, 
aki azonban arra kérte, hogy ezt a tisztet 
Micu századosra ruházza. Micu hangsu- 
lyozta, hogy a parancsnokságot csakis Bra- 
nisce dr. hozzájárulásával fogadhatja el. A 
második zászlóalj parancsnoka Kern szá- 
zados lett. Az állomásparancs uj meglepe- 
tést hozott. A két zászlóalj fölé ezredpa- 
rancsnoki hatáskörrel Dobo őrnagy került 
és „román zászlóalj“-ról és „magyar zászló- 
alj“-ról szólt. 

Kormányközlés szerint a leszerelés 11-én 
kezdetét veszi. A csapatok a harctérről ha- 
zaérkeznek és igy gondoskodni kell, hogy 
a katonák mielőbb megfelelő munkakörhöz 
jussanak és elbocsájtó igazolványaikat meg- 
kapják. Miután a póttesteknél erre személy- 
zet rendelkezésre nem állott, ezekről is a 
polgárságnak kellett gondoskodnia. A szük- 
séges intézkedések megbeszélésére az al- 
ispán értekezletet hivott össze, melyen részt 
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vettek: dr. Frențiu Valér püspök, Nikolits 
Dániel, dr. Fényes József, dr. Dobo Jenő, 
dr. Baltescu János és dr. Jakabffy Elemér. 
Dr. Branisce elmaradását kimentette azzal, 
hogy az értekezlet határozataihoz hozzájá- 
rul. Ezek a következők voltak: Nikolits 
Dániel megbizást kapott egy pénzgyüjtő 
akció meginditására, dr. Dobó Jenő a mun- 
kaalkalmak kikutatására, dr. Jakabffy Ele- 
mér a leszerelési igazolványok kiszolgálta- 
tásának megszervezésére. Az értekezleten 
megállapitották, hogy a városban a közhan- 
gulat lényegesen nyugodtabb és ámbár a 
vármegye területéről még egyre fosztoga- 
tásokat jelentenek, remélhető, hogy a rend 
mielőbb helyre áll. 

Karánsebesen megalakult a román nem- 
zeti tanács. A tömeg nagy ünnepélyességgel 
a városháza elé vonult, de a tanács tagjai 
kijelentették, hogy csak jelképesen veszik 
át a hatalmat, a polgármestert és a többi 
tisztviselőt helyükön meghagyják. 

Azon az értekezleten, amelyet a rendőr- 
kapitány november 11-én tartott a nemzet- 
őrség egyes csapatvezetőivel, kiderült, hogy 
a fegyelem igen laza, alig remélhető, hogy 
néhány napnál tovább szolgálatban marad- 
nak még a nemzetőrség azon tagjai, akik 
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leszerelt katonák, mert hiszen zsoldjukat 
meg nem kapják, pénz rendelkezésre nem 
áll. Az alispán közölte, hogy már többször 
kért a hadügy- és belügyminisztertől tele- 
fon utján pénzt, de az igényelt egymillió 
koronából még semmi sem érkezett. A pol- 
gármester jelezte, hogy a város pénztára 
teljesen üres. Végül Nikolits Dániel a pénz- 
intézetek részéről 20.000 koronát bocsájtott 
rendelkezésre, amelyből azok a nemzetőrök, 
akik már nyolc napja szolgáltak, zsoldjukat 
megkapták. 

November 13-án Oravicáról jelentették, 
hogy oda szerb sorkatonaság vonult be. A 
községben egyébként misem zavarja a ren- 
det és nyugalmat. 

* 
A közigazgatási bizottságnak november 

14-én megtartott ülésén, amelyen Eöttevényi 
Olivér főispán forma szerint is bejelentette, 
hogy a kormánytól felmentését kérte, az 
alispáni jelentés szomoru képét mutatta a 
vármegye közállapotainak. A Facsádon, 
Marzsinán, a bozovicsi járás egyes közsé- 
geiben és Oravicán történteken kivül, ami- 
ket már megemlitettem, a következő erő- 
szakosságokról nyert a bizottság hivatalos 
tudomást: A bégai járás területén Béga- 
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szuszány községben a fosztogatók megtá- 
madták a kincstár fatelepét. Az állomásra 
érkezett katonai osztag fegyvert használt, 
melynek eredménye 42 halott és 5 sulyos 
sebesülés. Nők és gyermekek is áldozatul 
estek. Bálincon kifosztották Margittai Ig- 
nác haditermény bizományos gabonaraktá- 
rát és több mint 400 métermázsa terményt 
elhordtak. Kifosztották a barrafalvi és bé- 
gaszederjesi körjegyzői irodát és magán- 
lakást. A bégaszederjesi és lökösfalvi szesz- 
főző szövetkezetek pálinkakészletét elhord- 
ták, a cefre jelentékeny részét megsemmi- 
sitették. A szeszfőzdékben alkalmazott pénz- 
ügyőröket lefegyverezték és elkergették. A 
járásban kiraboltak öt kereskedőt. Az egyik- 
nél a polgárőrség fegyvert használt, a 
fosztogatók közül egy meghalt, egy sulyosan 
megsebesült. A bogsáni járásban kifosztot- 
tak három körjegyzői irodát és lakást, 19 
kereskedést, 9 magánlakást, Furlugon a 
Palik-Ucsevny és Gáspáry uradalmakat, a 
„Pomaria“ krassóvermesi szeszfőzőjét, a 
Bánsági Malomipar R. T. bogsánbányai 
maimát. Az itt talált nagymennyiségü ga- 
bonát és lisztet elvitték. A csendőrség és 
polgárőrség fegyveres közbelépése folytán 
a fosztogatók Bogsánbányán két halottat, 
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Zsidovinban egy halottat és több sulyos 
sebesültet vesztettek. 

A jámi járáshoz tartozó Szászkabánya és 
Szokolár községekben kifosztották a szab. 
osztrák-magyar államvasut társaság raktá- 
rait és a tisztviselők magánlakásait. Egy 
egyént lakásán agyonlőttek. Az államvasut 
társaság erdőőrei a fosztogatók közül egyet 
lelőttek. Több községben kifosztották a 
községi pénztárt és a községi és jegyzői 
hivatalt. Két jegyző kivételével a többi el- 
menekült, a főszolgabiró szintén és igy 
miután a távbeszélő vezetékeket is elvág- 
ták, a járásból jelentések már napok óta 
nem érkeztek. A karánsebesi járásban ki- 
fosztották a borlói körjegyzői irodát és ma- 
gánlakást. Elpusztitották a körpai állami 
szilvafeldolgozótelepet és szeszfőzőt, a bor- 
lói szeszfőző-szövetkezet berendezését és 
annak egész szeszkészletét. 

A lugosi járás területén kifosztották a 
daruvári Zsigmond pusztát, Hodus község- 
ben a Szalay féle birtokot, Bolduron Neu- 
mann Géza és Lukaup Fülöp gazdaságait. 
Bojtorjánoson a Vogel uradalmat, Krassó- 
viszákon, Pogányosremetén és Bojtorjáno- 
son az összes kereskedéseket. Nagykasté- 
lyon agyonlőtték a községi birót. 
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A marosi járásban kifosztották Wekerle 
Nándor főszolgabiró hivatalos helyiségét és 
magánlakását, a kápolnási Mocsonyi ura- 
dalmat, a marosberkesi Hegedüs bérgazda- 
ságot és a Haditermény R. T.-nak Hegedüs 
bizományosnál levő több mint 100 méterm. 
terménykészletét. A körzeti malmot teljesen 
elpusztitották. Innen 300 métermázsa lisztet 
széthordtak. Agyonlőtték a bunyai községi 
birót. A rendet az aradi Márta gyárból és 
a Facsádról odaérkezett polgárőrök vala- 
melyest helyreállitották. Ezek a fosztogatók 
közül Marosberkesen nyolcat, Kapriorán 
egyet agyonlőttek. Tizenegy főcinkost Aradra 
szállitottak. 

Az oravicai járásban kiraboltak négy 
községházát, kilenc körjegyzői irodát és 
jegyzői magánlakást. A fosztogatók teljesen 
tönkretették a marillai szanatóriumot, innen 
mindent elvittek, még az ajtókat, ablakokat 
és a szobák padlóit is. A fosztogatók e 
helyen a zsákmányon összevesztek, aminek 
eredménye lett, hogy öt halott és több su- 
lyosan sebesült maradt az üres falak kö- 
zött. Kifosztották továbbá az oravicai hen- 
gergőzmalmot, a kákófalvi és nagytikványi 
malmokat, utóbbiból 300 méterm. gabonát 
elvittek. Az oravicabányai és stajerlakani- 
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nai csendőrörsök kivételével a többit le- 
fegyverezték. 

Az orsovai járás területén Orsova köz- 
ségben a megalakult polgárőrség a köz- 
biztonságot eléggé fentartotta, a járás többi 
községében azonban bandák garázdál- 
kodtak. Községi pénztárak, jegyzői lakok 
berendezései és a szeszfőzdék majdnem min- 
denütt martalékul estek, Bélajabláncon és 
Mehádián az átvonuló szegedi 5. gyalog- 
ezred egy osztaga állitotta helyre a rendet 
egy akasztás és négy egyén agyonlövetése 
árán. A tiz főkolompost Temesvárra vitette 
az osztag parancsnoka, hogy ott nyerjék 
el büntetésüket. 

Tiszaujbányán a kőszénbánya vezetősége 
a bányatelepről elmenekült, a fosztogatók 
a telep élelmiszerraktárait teljesen kifosz- 
tották. A teregovai járásban Teregován, 
Domasnián, Temesszlatina és Szörényka- 
nizsa községekben történtek sulyosabb rend- 
zavarások. Teregován a csendőrség a fosz- 
togató tömegből 3 egyént agyonlőtt, 10-et 
megsebesitett. 

Temesszlatinán a Karánsebesről érkező 
katonaság a fosztogatók közül ötöt agyon- 
lőtt, hármat megsebesitett. A fosztogatók 
Somfa község mellett megtámadtak egy 
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katonavonatot. A katonák, a szegedi 5-ös 
honvédek, a támadással szemben védekez- 
tek és a támadókból tizet agyonlőttek. Mi- 
után a fosztogatók tovább garázdálkodtak 
és lövöldöztek, körülzárták Domasnia és 
Szörénykanizsa községeket és megtorláskép 
felgyujtották Pepa Valér és négy főcinkos 
társa házait. Miután pedig Szörénykanizsa 
község lakóssága a fosztogatók vezéreit ki 
nem adta, a parancsnok a községet felgyujt- 
tatta és a fosztogatókat ugy szóratta szét. 
A lakósság ellenséges magatartása miatt a 
csendőrörsök legnagyobb része a járást 
elhagyta. 

A resicai járásban a közigazgatás Resi- 
cát kivéve teljesen megszünt, mivel itt is 
a községházak kirablása, a körjegyzők el- 
üzetése a legtöbb helyen megtörtént. Az 
ujmoldovai járásban ugyancsak anarchia 
volt. A hazatért katonák és a fosztogató 
lakósság itt is majd minden közvagyont 
megsemmisitett és széthordott. De a ke- 
gyetlenkedések is szép számmal akadtak. 
Ómoldova községben a lakósság a fekvő 
beteg Kugel Samu körjegyzőt ágyából ki- 
huzta, az utcára dobta és ott agyonverte. 
Högel Henrik szörénybuzási körjegyzőt és 
feleségét megverték, ezek azután elmenekül- 
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tek, miként dr. Kopeczek Emil főszolgabiró 
is, akinek egész lakását kifosztották. 

Még legkevésbbé bomlott fel a rend a 
temesi járásban, de azért itt is Mutnoksza- 
badján a körjegyző egész lakásberendezé- 
sét felgyujtották, a Justh uradalmat kifosz- 
tották és négy szeszfőzdét tönkretettek. 

A közigazgatási bizottság mély megdöb- 
benéssel, felszólalás nélkül vett minderről 
tudomást. Mindenki tudta, hogy, fájdalom, 
az emlitetteken kivül is sok szörnyüség tör- 
tént és mindezekkel szemben a hatóság a 
karhatalom hiányában tehetetlen volt. 

* 
November 14-én délután egy és két óra 

között egy szerb zászlóalj elővédje érkezett 
városunkba. Az első ellenséges csapat a 
világháboruban. 180 szerb katona egy szá- 
zados parancsnoksága alatt, kiket Baltescu 
János polgármester a tanács tagjaival fo- 
gadott. 

A délután folyamán a szociáldemokrata- 
párt értekezletet tartott, melyre a köztiszt- 
viselőket is meghivta azzal, hogy a párt 
jogos igényeik eléréséhez támogatását he- 
lyezi kilátásba. Az értekezlet, melynek el- 
nökéül dr. Murakeözy László tb. főjegyzőt 
kérték fel, nagyobb izgalom nélkül intézte 
el napirendjét. 
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A szerb megszálló csapat parancsnoka 
november 15-én délelőtt felkereste Issekutz 
alispánt, kitől bizonyos felvilágositást kért 
főleg arról, hogy a Romániából átvonuló 
német csapatok ezidőszerint a vármegye 
mely részében tartózkodnak. A parancsnok 
közölte, hogy utasitása szerint a magyar 
közigazgatást meg kell hagynia és támo- 
gatnia a rend biztositásában. Réthy ezredes- 
nek meghagyta, hogy 16-ika estig az ösz- 
szes tényleges tisztek és sorkatonaság hagyja 
el a várost, a kincstár tulajdonát képező 
szerelvények, fegyverek és egyéb értékek 
azonban el nem vihetők. 

November 16-án az összes kaszárnyákba, 
élelemraktárakhoz és vasutállomáshoz szerb 
katonaság került. A kaszárnyákban hátra- 
hagyott kincstári vagyont a megszálló csa- 
pat birtokába vette. Kitünt, milyen nagy 
kárt okozott Réthy ezredes határozatlansága 
és erélyhiánya. Ha ezeket a tárgyakat a 
kapott rendelet szerint a városnak, illetve 
vármegyének átadja, most nem kerültek 
volna szerb kézre, mert a szerbek minden 
városi tulajdont a közület birtokában hagytak. 

A szerb városparancsnok a helyben talált 
karhatalmat (nemzetőrségeket) tulnagynak 
tartotta és csak 100 magyar és 100 román 
nemzetőrt engedélyezett. 
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A tényleges tisztek és hozzátartozóik kü- 
lönvonaton hagyták el a várost. Marhako- 
csikban és üvegtelen személykocsikban, tul- 
zsufoltan, butoraik és egyéb podgyászaik 
között szánalmas volt ez az elvonulásuk. 
Mennyivel kényelmesebben tehették volna 
ezt néhány nap előtt, hiszen akkor már 
ismerték a fegyverszüneti feltételeket, melyek 
szerint a Tisza—Maros szöge megszállott 
területté lesz. A tényleges tisztek közül 
Dobo Rémus őrnagy és Micu százados itt 
maradtak. Ők magukat már nem tekintet- 
ték magyar honvédtiszteknek. 

November 17-én az éj folyamán érkezett 
meg Issekutz Aurél alispánnak kormány- 
biztossá történt kineveztetéséről a hivatalos 
értesités, a csendőrségnek pedig a kerületi 
parancs, hogy örseiket hagyják el és vo- 
nuljanak a Tiszán tul kijelölt uj szolgálati 
helyeikre. 

Ez a rendelkezés érthető nagy izgalmat 
keltett a járások és körjegyzőségek szék- 
helyein, ahol a közigazgatásnak még meg- 
maradt közegei a csendőrök elvonulása 
után magukat életükben is veszélyeztettek- 
nek látták. Issekutz kormánybiztos azonnal 
érintkezésbe lépett a megszálló csapat pa- 
rancsnokával és kérte, hogy a csendőröket 
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csakis közbiztonsági közegeknek tekintse 
és igy engedje, hogy helyeiken maradhas- 
sanak. A százados igérte, hogy ily értelmü elő- 
terjesztést tesz fölöttes parancsnokságának. 
Az átvonuló német csapatok már Karánse- 
besre érkeztek, amit az alispán a megszálló 
csapat parancsnokának tudomására hozott. 

Délután a szociáldemokrata párt népgyü- 
lést tartott. Novac, a temesvári szociálde- 
mokrata párt egyik vezető tagja román 
nyelven fejtegette a román szocialisták po- 
litikai eszméit. Eszerint a román szocialis- 
ták nem kivánnak a magyar állam kötelé- 
kéből kiváltan a még mindég feudális Ro- 
mániához csatlakozni. A népgyülés rend- 
zavarás nélkül fejeződött be. 

A magyar köztársaság kikiáltásának nap- 
ján itt mindenki ugy járt-kelt a maga dolga 
után, mint bármely más köznapon. Egyet- 
len zászló sem jelezte a polgárság örömét. 
Rezignált és aggódó volt a hangulat és 
azok közül többen, akik a radikalizmusnak 
leghangosabb szószólói voltak még he- 
tekkel ezelőtt, most csendes visszavonult- 
ságban éltek. 

November 18-án a déli órákban egy 
szerb zászlóalj érkezett Lugosra. Parancs- 
noka, Silvi alezredes felkereste Issekutz 
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kormánybiztos alispánt és közölte, hogy min- 
denkép segitségére lesz a személy- és va- 
gyonbiztonság megőrzésében. Kijelentette, 
hogy a magyar csendőrséget továbbra is 
müködési helyén hagyja, sőt ahol szüksé- 
ges lesz, oda megerősitést küld a maga 
katonáiból. Egyelőre Szákulra 15, Karán- 
sebesre 24 katonát küldött. Resicán 100 
főnyi a megszálló csapat. A vármegye déli 
részein a szerb katonaság helyreállitotta a 
rendet. Lugoson a rendőrség is folytathatja 
müködését, azonban a nemzetőrségeknek, 
tekintet nélkül arra, hogy román vagy ma- 
gyar, le kell szerelniök. A megszálló csa- 
patok egyelőre megszüntették a távirda és 
távbeszélő forgalmat a fővárossal és mind- 
azon területekkel, melyek a megszállotton 
tul esnek. 

November 19-én a románság vezérférfiait 
kellemetlenül érintette a román gárda le- 
szerelésére kiadott parancs. A „Drapelul“ 
18-án megjelent száma megirta, hogy a 
szerb katonaság a román gárdával kar- 
öltve fogja a közrendet fentartani. 

Aradról az összes lapoknak azt irták, 
hogy a román nemzetőrség főparancsnoka, 
Vlad őrnagy jelentette a Nemzeti Tanács- 
nak, hogy eddigelé a nagyszebeni, a lugosi, 
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karánsebesi és gyulafehérvári helyőrsége- 
ket birtokba vette. Most jelentenie kellett, 
hogy Lugoson és Karánsebesen már le is 
szerelt. Dobo őrnagy, Micu százados és 
Branisce dr. eljártak Silvi alezredesnél, de 
ez elhatározását nem másitotta meg és 
előttük is kijelentette, hogy az itt talált köz- 
igazgatásnak minden karhatalmat kizárólag 
a szerb hadsereg bocsát rendelkezésre. 

19-én vonult át Lugoson a Romániát 
megszálló német sereg első része. Olyan 
rendben, ugy felszerelten vonult át ez a 
csapat, mintha most indulna a harc meze- 
jére. Dobpergéssel kisért füttyszóra szabály- 
szerüen lépkedtek a katonák ugy, mint két 
év előtt ittjártukkor, csak az arcokon lát- 
szott az önhitt büszkeség helyett a dacos 
keserüség. 

Az uj idők szelét érezhette az alispán e 
nap délelőtt, amikor jegyzőivel állott szemben. 
Ezek közül vagy huszan felkeresték és egy 
tizennyolc aláirással ellátott emlékiratot ad- 
tak át. A megjelent jegyzők nagy része 
menekült székhelyéről, volt azonban kö- 
zöttük, akinek még semmi bántódása sem 
esett, de vagyont szerzett a háboruban. Az 
emlékirat durva hangon emlékszik meg a 
letünt korszakról, amely a győzelmes vég 
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kecsegtetésével őket a legnagyobb kegyet- 
lenkedések, a nép kizsarolásának eszkö- 
zeivé tette. Kijelentették emlékiratukban, 
hogy helyükre, vagy áthelyezés esetén más 
szolgálati helyre nem mennek mindaddig, 
amig a teljes rend és béke helyre nem állt, 
ezzel szemben ezennel fejenként 1000 ko- 
rona segélyt követelnek valamelyik várme- 
gyei alap terhére, továbbá háromhavi fize- 
téselőleget és butoraik és vagyonuk bizton- 
ságba helyezését. Issekutz alispánt felhábo- 
ritotta a jegyzők ilyen fellépése. Hivatkozott 
előttük reá, hogy ha a nép megtudná mos- 
tani eljárásukat, ujabb lázongás törne ki. 
Hisz a nép dühe főleg csak azok ellen 
irányult, akik a maguk számára meg nem 
engedett módon használták kivételes hatal- 
mukat. Jól tudhatják, hogy voltak körjegyzői 
lakások, amelyek kifosztásakor a tömeg mé- 
termázsa számra találta elrejtetten az anv- 
nyira nélkülözött cukrot és petróleumot. Ő, 
az alispán legjobban ismeri azokat az oko- 
kat, amelyek az elkeseredést eredményez- 
ték és ha ezeken a dolgok kényszeréből 
nem változtathatott a multban, most nem 
tetézi ezt azzal, hogy a terrornak meghát- 
ráljon. A jegyzők tehát célt nem értek. 

* 
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November 20-án a nemzetőrségek lerak- 
ták a fegyvert. Tagjaik zsoldját Baltescu 
polgármester teremtette elő ugy, hogy az 
adóhivatalnál 300.000 koronáról szóló che- 
quet kapott, melyet az osztrák magyar bank- 
fióknál pénztári utalványokra váltott, majd 
ezekből összesen mintegy 90.000 korona 
értékkel biró egységeket az egyes pénzin- 
tézeteknél bankjegyekre cserélt fel. Erre a 
pénzszerzési müveletre azért volt szükség, 
mert a kormány által már 17-ikére kilá- 
tásba helyezett pénz meg nem érkezett és 
alig remélhető, hogy most a megszállás 
után ide egyelőre pénzt küldjenek. A hadi- 
segélyek és a volt katonák esedékes zsold- 
jának kifizetéséhez milliókra lett volna szük- 
ség és igy érthetően a teljesités elmaradt. 

A szerb megszálló csapatok parancsnok- 
sága hirdetményt tett közzé, amelyben a 
közönség tudomására hozta, hogy a jelen- 
legi polgári hatóságok kötelességeik telje- 
sitésében Lugoson továbbra is megmarad- 
nak és ezen hatóságoknak nemzetiségi 
különbség nélkül mindenki engedelmes- 
kedni tartozik. Mindenki köteles fegyvereit 
öt nap alatt beszolgáltatni. Lugoson, vala- 
mint a környező községekben a volt tisz- 
tek, altisztek és közlegények névjegyzékét 
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a hatóságok összeállitani és a megszálló 
csapatok parancsnokához beszolgáltatni tar- 
toznak. Az osztrák magyar katonai kincs- 
tár itthagyott ingóságait — bárkinél legye- 
nek is azok — öt nap alatt be kell szol- 
gáltatni, mert ezek hadizsákmányt képez- 
nek. A hirdetmény a továbbiakban a kü- 
lönböző büncselekmények elkövetőit, vala- 
mint az emlitett beszolgáltatások elmulasz- 
tóit a legszigorubb büntetésekkel fenyegeti. 

A leszerelt román gárda tagjai november 
21-én nagy nemzeti lobogó alatt a görög 
keleti templomba vonultak. Mindenki tudta, 
hogy ez a kényszerü leszerelés csak idő- 
leges lehet, mert már közismertté vált a 
román Nemzeti Tanács kiáltványa, amely 
szerint a román nemzet nem akar a ma- 
gyarral továbbra is állami közösségben ma- 
radni és elhatározta, hogy az általa lakott 
területen szabad és független államot létesit. 
Minthogy a román Nemzeti Tanács ilyen 
határozatáról mindenki értesült, érthető az 
az elkeseredés, amelyet a románokban a 
szerb megszálló csapatok parancsnokainak 
egyes rendelkezései okoztak. Cena ny. al- 
tábornagy Mehádián a román gárda lesze- 
relését megtagadta, amiért az orsovai szerb 
parancsnok járt el ellene. A marosberkesi 
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gör. keleti lelkésznek ugyanezen okból a 
lippai parancsnokkal gyült meg a baja. A 
marosberkesi román gárda a csendőröket 
is lefegyverezte és a Lugoson idéző We- 
kerle főszolgabiró magánfogatát is birto- 
kába vette, ilyen események a szerbek és 
románok között mind élesebbé tették az 
ellenszenvet. Ennek folyományaként már 
szerb erőszakosságok is történtek. Lugoson 
november 23-án a szerbek negyven előfo- 
gat kirendelésére adtak utasitást. Egy elő- 
fogat kocsisával szóváltásba keveredett egy 
szerb katona, aki az ügyet azzal intézte el, 
hogy a kocsis gyomrába döfte szuronyát. 
A kocsis sérülésébe belehalt. 

November 26-ika és 28-ika között a szer- 
bek megszállották a vármegye olyan terü- 
leteit is, amelyek eddig a közigazgatást 
ugyszólván teljesen nélkülözték, igy Bozo- 
vicsot és környékét. 

November 29-én a karánsebesi főszolga- 
biró a magyar országos propaganda bizott- 
ságtól sürgönyi felhivást kapott azzal, hogy 
annak tartalmát fordittassa le román nyelvre, 
nyomassa ki és tegye közzé. Ez a sürgöny- 
szöveg valóságos lázitás volt az urak ellen. 
Azzal kezdi, hogy a nép győzött, elkergette 
a királyt, de most el kell, hogy kergesse 
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az ügyvédeket és más urakat is, akik meg 
akarják akadályozni, hogy a nép földhöz 
jusson. Ezek az urak most a részeges bo- 
járokat akarják a nép nyakára ültetni. És 
igy tovább... 

Tormay főszolgabiró nem tett eleget a 
felhivásnak, az alispán pedig utasitotta a 
közigazgatás minden szervét, hogy az ilyen 
sürgönyöket semmisitsék meg. 

November 26-ika és 28-ika között sok 
román pap, tanitó és jómódu földmüves 
érkezett Lugosra, hogy a gyulafehérvári 
nemzetgyülésre a kiküldöttek megválasztá- 
sában részt vegyen. 

* 
A gyulafehérvári nemzetgyülésre várme- 

gyénk minden községe, továbbá az egyes 
testületek, nemzetőrségek, dalárdák stb. 
megbizottakat küldöttek. Ezek egy része 
különvonattal indult. 

A szerb katonai parancsnokok eleinte az 
utazáshoz szükséges engedélyeket megta- 
gadták, később kiszolgáltatták. Lugoson 
december 1-e méltóságteljes csendben telt. 
A gör. keleti és gör. katolikus templomon, a 
román pénzintézeteken és néhány magán- 
épületen vörös, sárga, kék (Erdély szinei) 
zászló lengett. A délelőtt folyamán a gör. 
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keleti és gör. katolikus templom tornyain, 
valamint egyes udvarokban megszólaltak a 
tókák, amik rendesen csak husvét előtt hir- 
detik a közelgő feltámadást. 

Egyébként csendben telt a nap és a kö- 
vetkezők sem hoztak jelentőséges esemé- 
nyeket. A románok közül többen elbeszél- 
ték, hogy a fiatalság, amely a Romániával 
való egyesülést türelmetlenül követeli, ne- 
heztel Branisce és Dobrin doktorokra, mert 
— bár itt a románság vezérférfiai — nem 
mentek Gyulafehérvárra és házaikra nem 
tüztek nemzeti lobogót. 

Valami félreértés alapján a szerb kato- 
naság házkutatást tartott dr. Maier Péter 
ügyvédnél és Iorga bankhivatalnoknál, akik 
mint századosok a román gárda lelkes tag- 
jai voltak. Elrejtett fegyverekért történt a 
házkutatás, ilyenek azonban elő nem ke- 
rültek. 

Az alispán Orsován, Teregován és Szá- 
kulon járt, mindenütt a szerb katonaság és 
a magyar hatóságok összhangzatos mükö- 
dését állapitva meg. 

Hire terjedt, hogy Ujvidéken a szerbek 
az egész Bánság annektálását mondották 
ki, egyelőre azonban csak a moldovai já- 
rásban és a jámi járás néhány községében 
vették át a közigazgatási. 
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Lugoson nagy riadalom támadt decem- 
ber 6-án délután félnégy tájban. A tömeg 
megtámadta a piacon lévő „Turul“ cipő- 
raktárt és egy félóra alatt teljesen kifosz- 
totta. Indokot ehhez abban talált, hogy a 
cipőjegyek és a cipők kiosztása körül az 
illetékes közegek állitólag hanyagságot és 
nemtörődömséget tanusitottak. Küldöttség 
is járt ez ügyben a városházán, ahol épen 
a közélelmezési bizottság gyülésezett, amely 
most ujjászerveztetvén, teljesen a szocialis- 
ták befolyása alá került. 

A küldöttséget állitólag a szocialista ve- 
zetők is megnyugtatták, midőn azonban 
tagjai távoztak, a tömegből valaki beütötte 
a bolt egyik kirakatát, ami után pillanatok 
alatt kifosztották annak egész tartalmát. 
Véletlenül egy szerb tiszt lovagolt arra, ez 
lövésre kész revolvertartással vágtatott a 
tömegbe, majd a kaszárnyából készültséget 
hozott, amely a fosztogatókat rövidesen 
szé szórta. Emberéletben nem esett kár, a 
katonaság néhány asszonyt bekisért. 

Ilyen események után ült össze a város- 
házán a tehetős polgároknak 5 órára össze- 
hivott értekezlete. Dr. Willer József főjegyző 
közölte az összegyültekkel, hogy hét na- 
pon belül 450 000 koronát kell kölcsönké- 
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pen összeadniok a leszerelt katonák illet- 
ményeinek kifizetésére. A magyar kormány 
ugyanis közhirré tette, hogy minden kato- 
nának december végéig járnak illetményei 
s ezeket a községi előljáróságoknál kapják 
meg, kellő mennyiségü pénzt azonban a 
kormány nem küldött, a leszerelt katonák 
pedig bejelentették, hogyha egy két nap 
alatt járandóságaikat ki nem fizetik, majd 
ők keresik meg, hol a pénz és onnan ve- 
szik, ahol találnak. 

A megijedt városi tanács a szintén meg- 
ijedt városi polgársághoz fordult segitségért. 
A románság erről az értekezletről elma- 
radt. A jelenvoltak közt megindult az ön- 
kéntes felajánlás. 

December 7-én Issekutz alispán Temes- 
váron járt. Ugyanitt volt Pavlas, az Ujvi- 
déken megalakult magyarországi szerb kor- 
mány belügyminisztere is. Azért jött, hogy 
a közigazgatást egy általa kinevezett főis- 
pán alá rendelje. A tanácskozások ered- 
ménye egyelőre nem ez lett. Temesvár vá- 
ros közigazgatási közegei kijelentették, hogy 
amennyiben szerb katonaság veszi át a 
közigazgatást avagy szerb állampolgárt tesz- 
nek ennek élére, helyükön maradnak, ma- 
gyar állampolgárt azonban szerb főispánul 
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el nem ismernek. Issekutz alispán Krassó- 
Szörény vármegye tisztikara nevében csat- 
lakozott ehhez az állásfoglaláshoz. 

Megjelent a szerb állomásparancsnokság 
2. számu parancsa is, amely falragaszok 
utján hozza a lakósság tudomására, hogy 
mindenki köteles mindazon tárgyakat, ame- 
lyek a katonai kincstár tulajdonát képezik, 
de megőrzésre a polgároknál vannak, öt 
nap alatt beszolgáltatni, mert ezeket a szerb 
katonai kincstár a maga tulajdonának te- 
kinti és igy, ha ilyeneket az öt nap után 
megejtendő házkutatások alkalmával vala- 
kinél feltalálnak, az illetőt haditörvényszék 
elé állitják. A parancs szövegezése szerint 
azok a tárgyak is beszolgáltatandók, ame- 
lyeket valaki a katonáktól vagy mástól 
megvett, ha a tárgyak valamiképen a ka 
tónál kincstárt illethették meg. 

A németajku polgárság körében mozga- 
lom indult egy német-sváb nemzeti tanács 
felállitására. Az előértekezlet Meininger Pé- 
ter müszaki főtanácsos elnöklete alatt folyt. 
A szervezés munkáját Anwender Henrik, 
Frühwald Lajos és Schiff Péter vállalták. 

* 
December első felében jelentősebb ese- 

mények nélkül teltek a napok. A gyulafe- 
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hérvári határozatok meghozatala sem kel- 
tett nagyobb feltünést. Hogy ezek a Ma- 
gyarországtól való végleges elszakadást je- 
lentik, szinte nem lepett meg senkit. Azt 
beszélték: Branisce doktor azért maradt 
távol az üléstől, mert bizonyos kivánságait 
a komité figyelembe nem vette. 

„Az Est“ és „Aradi Közlöny“ egyes szá- 
mai jutnak néha ide. Rendszeresen a fő- 
városi lapok napok óta nem jönnek, mert 
a küldeményeket a szerbek Szöregen fel- 
tartják és megsemmisitik. 

A közigazgatási bizottság december 14-iki 
ülésén előterjesztett alispáni jelentés a köz- 
biztonságot már valamivel előnyösebbnek 
tüntethette fel. Nagyobb erőszakosságok 
már csak elvétve fordultak elő és a szerb 
katonaság komolyan rendelkezésre áll a 
személy- és vagyonbiztonság céljaira. Jám- 
ban december 8-án történt egy sajnálatos 
eset, amely azonban még elintézve nincsen. 

Egy a vármegyében szolgált szerb anya- 
nyelvü segédjegyző szerb katonaság kisé- 
retében megjelent a székhelyére már visz- 
szatért Cimponeriu János főszolgabiró hi- 
vatalában és felszólitotta a főszolgabirót 
hivatala átadására. Cimponeriu a karhata- 
lomnak engedve hagyta el müködési he- 
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lyét. Az alispán már megkezdte ez ügyben 
a temesvári szerb katonai parancsnokság- 
gal a tárgyalást, ennek tudomására hozva 
azt is, hogy a szerb katonaság élén a fő- 
szolgabirói hivatalt elfoglaló egyén annak 
idején segédjegyzői állását okmányhamisi- 
tás miatt hagyta el. A szerb katonaság a 
bégai, facsádi és marosberkesi járásokat 
még mindég nem szállta meg. Az alispán 
már több izben kérte a parancsnokságot, 
hogy ezekre a helyekre is küldjön katonát, 
mert ez által a személy- és vagyonbizton- 
ság kedvezőbbé válnék. Az alispán a köz- 
ellátás tekintetében bejelentette, hogy Bu- 
dapesten csak ugy tudott igéretet kapni 
szén és gépolaj szállitására, hogy az illető 
hatóságoknál bejelentette, hogy a vármegye 
területéről sem élő állatot, sem fát nem 
enged az ország belsejébe máskép mint 
cserében szénért és gépolajért. 

Egy kis epizód jellemzi a szerb katona- 
ság magatartását. December 14-én este a 
Corso-kávéházban mulatott a román arany- 
ifjuság. Mulatság közben eljátszatta a ro- 
mán himnuszt. A kávéházban tartózkodott, 
egy szerb detektiv is. A románok a dal 
hallatára mind felállottak és Grozavescu 
Szilárd a szerb detektivet is felállásra szó- 
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litotta fel. A szerb erre nem volt hajlandó, 
azzal az indokolással, hogy ezen a földön 
csak két hivatalos himnusz lehet, a szerb 
és a magyar. Grozavescu és társai erre 
tetleg bántalmazták a detektivet. Ez ké- 
szültségért futott, amely néhány perc mulva 
szegzett szuronnyal jelent meg, de már 
senkit se talált. Az esetnek folytatása lett. 
A szerb parancsnok Grozavescut letartóz- 
tatta és Versecre kisértette haditörvény 
szék elé. 

December 16-án az alispán telefonon fel- 
hivja az oravicai főszolgabirót. Novacsics 
kerületi főnök jelentkezett. Ez az ur eddig 
ujsopoti körjegyző volt. Az alispán meg- 
kérdezi, hogy hogyan lett kerületi főnök. 
A körjegyző teljes alázattal jelenti, hogy a 
verseci szerb nemzeti tanács küldte őt ide 
a főszolgabirói hivatal átvételére. Ezt ő 
meg is tette, a főszolgabirót felkérte hiva- 
tala átadására. Bauer Gyula főszolgabiró a 
felhivásnak eleget tett és igy most ő intéz- 
kedik. Az alispán megkérdi, hogy mit tett 
volna „kerületi főnök ur“, ha a főszolga- 
biró a felhivásnak nem tett volna eleget. 
„Akkor kénytelen lettem volna katonai kar- 
hatalmat alkalmazni, mert a verseci dan- 
dár ilyet is rendelkezésemre bocsájtott“. 
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Az alispán kérdésére, hogy most már 
mit szándékozik tenni, a kerületi főnök ki 
jelenti, hogy a közbiztonság fenntartása 
érdekében először is a jegyzőket fel fogja 
cserélni az egyes körökben. Az alispán 
érdeklődik, hogy ki fogja a jegyzőket fi- 
zetni. A kerületi főnök véleménye, hogy ez 
a rész ugy marad, ahogy eddig volt. Az 
alispánnak nem ez az álláspontja, kijelenti 
a főnök urnak, hogy ő sem a jegyzők fi- 
zetését, sem a leszerelt katonák dijait nem 
utalványozza oly területekre, ahol nem a 
magyar főszolgabiró rendelkezik. 

Ennek ellenére barátságosan vesznek bu- 
csut alispán és körjegyző, azaz most már 
kerületi főnök. 

* 
December 20-án Apáthy István, a Ko- 

lozsváron székelő keletmagyarországi fő- 
kormánybiztos átiratilag felhivta Issekutz 
Aurél alispánt, hogy a törvényhatósági és 
városi képviselőtestületek müködését füg- 
gessze fel. Az alispán a belügyminiszté- 
riumhoz fordult, közölve, hogy ilyen intéz- 
kedést helyénvalónak nem tart. A magyar 
belügyminisztériumtól oly értelmü válasz ér- 
kezett, hogy Apáthy hatásköre még meg- 
határozva nincsen és igy rendelkezései 
egyelőre figyelmen kivül hagyandók. 
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Amig igy egyrészt a magyar tényezők 
egymással hatásköri vitákban álltak, más 
részt a megszálló szerb csapatok a maguk 
felfogása szerint intézték a közigazgatást 
ott, ahol azt szükségesnek látták. Jellemző 
példa erre a következő: 

Cserestemesen valaki besugta a szerb 
tisztnek, hogy a görög keleti lelkész nern 
tart az iskolában előadást, holott tanitó 
hiányában ez az ő kötelessége. A tiszt kér- 
dőre vonta a lelkészt, aki azzal mentege- 
tődzött, hogy az iskolát nem lehet füteni, 
mert nincsen fa és az iskola körül akkora 
a viz, hogy alig lehet megközeliteni. Erre 
a tiszt előhivatta a birót, akinek megmu- 
tatott egy fatörzset, amelyen egy félórával 
ezelőtt 50 botot méretett egy öreg román 
parasztra, aki valamit lopott és közölte a 
biróval, hogyha két nap alatt nincsen meg- 
felelő mennyiségü tüzelőfa és az iskolához 
tökéletes járda, akkor ő kerül erre a fa- 
törzsre, ha pedig ezek meglesznek és a 
lelkész ezután sem tart előadást, majd a 
tisztelendő urat illeti meg ez a hely. 

Hogy pedig a szerb közigazgatás ilyetén 
rendszerének birálata milyen következmé- 
nyekkel járt, azt igazolta az a látvány, hogy 
amikor a megbotozott öreg paraszt egyik 
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szomszédja tul soknak tartotta az ötven 
botot, a méltatlankodónak bajuszát tépte ki 
egy szerb katona. 

Ilyen eljárások érthetővé tették, hogy de- 
cember 22-én Vermes községben agyonkö- 
veztek egy szerb főhadnagyot, aminek kö- 
vetkeztében a temesvári szerb parancsnok- 
ság 150 főnyi csapatot küldött e községbe 
az eset megtorlására. 

A karácsonyi ünnepek csendben teltek. 
Velünk ünnepelt a szerb megszálló csapat 
parancsnoka: Silvi Carlo alezredes is, aki 
spanyol eredetü római katolikus. 

Branisce Valér dr. — most már a ma- 
gyarországi román kormány minisztere — 
december 26-án értesitette Issekutz alispánt, 
hogy a nagyszebeni kormányzótanács köz- 
lése szerint Berthelot tábornok, az ántánt 
keleti hadseregének főparancsnoka, e na- 
pon az esti órákban átutazik Lugoson és 
a város nemzetiségeinek vezetőit is látni 
óhajtja. Issekutz alispán azon megjegyzé- 
sére, hogy Lugoson magyar nemzeti tanács 
nincsen, Branisce dr. azon felfogásának 
adott kifejezést, hogy miután Lugoson egy- 
séges magyar társadalom volt és van, en- 
nek vezérférfiait kell a tábornok elé vezetni 
és pedig Nikolits Dánielt, Makay Ágostont 
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és Jakabffy Elemért. A délután folyamán 
Issekutz alispánhoz Orsováról sürgöny ér- 
kezett, amelyben német nyelven a tábornok 
nevében felhivják, hogy a helység autori- 
tásait és papjait vezesse Berthelot tábor- 
nok elé. Délután hat órakor érkezett a tá- 
bornok különvonata. Az állomás zsufolásig 
megtelt a román előkelőségekkel, a román 
dalárda tagjaival és más kiváncsiakkal. A 
magyar hivatalok főnökei és a lelkészek 
szintén jelen voltak. Issekutz külön felké- 
résére Nikolits Dániel, dr. Makay Ágoston, 
dr. Fényes József és dr. Jakabffy Elemér 
is megjelentek. A szerb katonaság parancs- 
noka segédtisztjével szintén várták a vo- 
natot. Ennek érkezése előtt egy kényes 
kérdést kellett tisztázni: vajjon a katonai 
parancsnok után ki üdvözölje előbb a tá- 
bornokot, Issekutz-e, mint a helyi hatósá- 
gok magyar képviselője, vagy Brediceanu 
Caius, a szebeni Consiliul Dirigent állam- 
titkára. Brediceanu dr. ragaszkodott az 
elsőséghez, bár elismerte, hogy törvényes 
alapon az alispánt illeti ez. Issekutz enge- 
dett és ugy határozott, hogy majd csak a 
román fogadtatás és demonstráció végén 
jelenti néhány szóval a magyar hatóságok 
és a magyar társadalom képviselőinek meg- 
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jelenését. A vonat érkezését a román da- 
lárda a „Marseillaise“ intonálásával, a kö- 
zönség „hurrá“-kiáltással, francia és ro- 
mán zászlók lengetésével üdvözölte. A tá- 
bornok kocsijából egy magasabb rangu 
tiszt szállott ki, aki fogadván a szerb al- 
ezredes jelentkezését, őt, dr. Frențiu püs- 
pököt és Brediceanu államtitkárt a szalon- 
kocsiba hivta. Néhány perc mulva a kocsi 
lépcsőjén megjelent Berthelot tábornok. 
Ekkor Brediceanu francia nyelven a követ- 
kező szavakkal üdvözölte: Kegyelmes Ur! 
Orsovától Temesvárig Krassó-Szörény vár- 
megyében majdnem kizárólag az a román 
nép lakik, mellyel jól megismerkednie al- 
kalma volt. Az a nép, melynek oly ellen- 
séggel kellett megvivnia harcát, mely tul- 
sulyban volt és évtizedek óta előkészületet 
tett Európa civilizációjának szétrombolására 
és leigázására. Hála a nagy francia nemzet 
zsenialitásának, amely nekünk egyik legki- 
válóbb fiát és hadvezérét adta Nagyméltó- 
ságodban, az évszázados láncok lehullottak 
rólunk és folyó évi december hó 1-én Alba- 
Iulian a román nép leirhatatlan nagy lel- 
kesedéssel kikiáltotta végleges és örökös 
egyesülését a román királysággal és igy az 
egész román nép sorsát Ferdinand román 
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király kezébe tette le. Ezen rész románjai 
az én szavaimmal hozzák Nagyméltóságod 
tudtára elismerésüket a mi nemzeti ideálunk 
megvalósitása érdekében kifejtett fáradha- 
tatlan munkásságáért, amely ideál az ántánt 
programjába fel van véve és a szövetke- 
zett nagyhatalmak által garantálva. A nagy 
szebeni román kormány és Lugos, valamint 
környékének román közönsége nevében 
mondok Isten hozott-at Neked! a kultura, 
szabadság és a francia vitézség nagy apos- 
tolának! Éljenek a franciák! 

Berthelot tábornok a következőkép vá- 
laszolt: 

„Uraim! Lelkemből köszönöm ezt a meg- 
ható fogadtatást, amelyben mint azon fran- 
ciák egyik képviselőjét részesitettek, akik 
ebben a háboruban a civilizációért, az el- 
nyomott népekért és ezek közül különösen 
a velünk egy vérüekért fogtak fegyvert. 
Megismerhettem a derék román katonákat, 
akikkel lelkileg egyek vagyunk, hiszen fran- 
ciákban és románokban ugyanaz a latin vér 
lüktet. Üdvözöllek benneteket felszabaditott 
román testvérek. Üdvözlöm a derék szerb 
hadsereg ittlátott képviselőit, akik velünk 
vállvetetten és vitézül harcoltak közös ideál- 
jainkért, melyeket együttesen megvalósita- 
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nunk sikerült: Nagyszerbiát és Nagyromá- 
niát. Kiáltsuk együtt: Éljenek a mi nagy- 
hatalmaink: Anglia, Amerika, Itália, Nagy- 
szerbia és Nagyrománia. 

A tábornok szavait mondatonként románul 
is tolmácsolták. Ezután Issekutz alispán 
mondott néhány üdvözlő szót magyarul, 
amelyeket Schopf Kálmán árvaszéki elnök 
tolmácsolt francia nyelven. A tábornok rö- 
vid köszönete és a román dalárda néhány 
dala után a vonat tovább indult. 

* 
Karácsony után a közellátás mindegyre 

nehezebbé vált. Az 1919 január 2-án meg- 
tartott közélelmezési bizottság ülésén dr. 
Murakeözy t. b. főjegyző közölte, hogy a 
vármegye élelem készletei csak február 15-ig 
biztosithatják a lakósság ellátását. Bár a 
minisztérium feljogositotta az alispánt, hogy 
saját megyéje területén rekvirálhat, sőt a 
vetőmag készleteket is elveheti, ez mit sem 
ér, hisz rekvirálni karhatalom nélkül nem 
lehet. Különben is a legtermékenyebb járá- 
sok, a jámi és oravicai szerb közigazgatás 
alatt állanak. 

A szomszéd vármegyékből sem hozhat- 
nak be élelmi cikkeket, ezt az odavaló ha- 
tóságok gátolják. Mégis Temesváron 25 va- 



 

[Erdélyi Magyar Adatbank] 

71 

gon tengeriliszt áll rendelkezésre, méter- 
mázsánként 170 koronáért. Annak ellenére, 
hogy ez rendkivülien nagy ár volt, Orsova 
tiz vagont átvett. Az egész megyében 140 
vagon tengeri vetőmag állt még rendelke- 
zésre. Issekutz alispán ez alkalommal kö- 
zölte, hogy dr. Branisce segitségével való- 
szinüleg sikerül Romániából nyersolajat 
és petróleumot beszerezni, ezért majd cse- 
rélni lehet gabonát. 

Január 3-án két napra megálltak a vo- 
natok a szénhiány miatt. 5-étől változó me- 
netrenddel jártak, naponta csak egy vonat 
indult Temesvár felé és egy érkezett onnan. 
A Budapestre utazáshoz Belgrádból kellett 
utlevél, vagy legalábbis Temesvárról iga- 
zolványos engedély. 

A közellátás hiányaiért a szocialista ve- 
zetők az alispánt tették felelőssé. A Süd- 
ungarischer Bote január 9-én cikket közölt, 
amely tudatja, hogy a munkások ülésén 
viharos szónoklatok és az alispán ellen 
heves kifakadások után elhatározták, hogy 
a proletárság nem tetszésének 10-én délután 
két órakor az Izabella-téren tartandó nép- 
gyülésen kifejezést ad és ezért e napon az 
üzemekben beszünteti a munkát. A mun- 
kások legnagyobb sérelme, hogy az alispán 
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az általa összeállitott árvizsgáló bizottságba 
kapitalista tagokat is felvett. A cikk meg- 
jelenése után a szocialista vezetők megje- 
lentek az alispánnál és egész különös han- 
gon megirt előterjesztést adtak át. Az al- 
ispán irásban válaszolt, de szóval is vissza- 
utasitotta a használt hangnemet, egyben 
jelezte, hogy nem hajlandó az árvizsgáló 
bizottságon változtatni, hisz ennek összeál- 
litásánál a munkásságnak kedvezett, mert 
a fogyasztóknak fenntartott kilenc helyből 
ötöt nekik adott. A szocialisták az est fo- 
lyamán elhatározták, hogy a népgyülést 
nem tartják meg. A szóban forgó cikk 
azonban a szerb parancsnok tudomására 
jutott és igy az ügynek mégis folytatása 
lett. Silvi alezredes január 10-én reggel ma- 
gához rendelte a szocialisták vezetőit, akik- 
nek fogadtatása egészen különös volt. Az 
alezredes a lappéldányt kezében tartva, ala- 
posan lehordta őket és aki közülük csak 
moccani mert, vagy nem vigyázz-állásban 
maradt, azt külön is rendre utasitotta. Kö- 
zölte velük, hogy gyülekezést meg nem tür, 
még csoportosulást sem és ha ezen rendel- 
kezései következtében a város bármely pol- 
gárának bántódása esik, vagy a legkisebb 
rendzavarás történik, ezekért őket szemé- 
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lyükben teszi felelőssé és velük érezteti 
majd kiméletlen hatalmát. A szocialista ve- 
zetők mindezeket még a délelőtt folyamán 
elmondották az alispánnak és bejelentették, 
hogy ilyen körülmények között ők a veze- 
téstől visszalépnek, a bizottságban elfoga- 
dott tagságaikról lemondanak, de egyben 
felelősséget a továbbiakért nem vállalnak. 
Issekutz figyelmeztette a szocialista vezető- 
ket, hogy a felelősség ilyen elháritását a 
szerb parancsnok aligha fogja tudomásul 
venni s ennek szomoru következményei 
lehetnek. 

Egyébként a közellátás kérdésében Isse 
kutz ismételten tárgyalt dr. Branisceval és 
dr. Bontescuval, a nagyszebeni román kor- 
mány földmüvelésügyi osztályvezetőjével, aki 
a vármegye só szükségletét is biztositani 
igérte. 

A bankjegyek egynémelyike iránt nagy 
bizalmatlanság támadt. Az a hir terjedt el, 
sőt az egyik helyi lap is megirta, hogy az 
üres hátlappal biró 200 és 25 koronás 
bankjegyek, valamint a 20 koronások közül 
a II. kiadás jelzéssel ellátottak január hó 
19-ig beváltandók, mert ezek akkor érvé- 
nyüket vesztik. Ezek a hiresztelések elég- 
ségesek voltak ahhoz, hogy a közönséget 
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megriasszák és az Osztrák Magyar Bank 
fiókot tömegesen ostromolják a beváltani 
kivánók. A bankjegyek iránt táplált bizal- 
matlanságot fokozta, hogy a „Drapelul“ 
cimü Lugoson megjelenő ujság olvasóival 
közölte, hogy az előfizetési dijat már csak 
lejben fogadja el. Végül hire járt annak is, 
hogy miként Versecen, ugy rövidesen itt is 
megkezdik a szerbek a bankjegyek lebé- 
lyegzését, aminek sulyos következményei 
lehetnek a szerbek elvonulása után. 

* 
A megszálló szerb csapatok parancsnoka 

január 16-án Baltescu polgármestert fel- 
hivta, hogy 3-ik számu parancsát szerbül, 
magyarul, németül és románul nyomattassa 
ki és 19-én reggel a köztereken és kiraka- 
tokban függesztesse ki. 

Ez a 3-ik számu parancs értesitette a 
lakósságot, hogy a Szerb Horvát-Szlovén 
királyság pénzügyminiszterének rendelete 
értelmében a királyság egész területén a 
bankjegyeket le kell bélyegeztetni, ami a 
tulajdonos jelenlétében a következő napo- 
kon Lugoson is megtörténik. Baltescu fi- 
gyelmeztette a csapatok parancsnokát, hogy 
a pénzügyminiszter rendelete csak a Szerb- 
Horvát-Szlovén királyság területére vonat- 
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kozik és igy Lugosra, amely még Magyar- 
országhoz tartozik, nem vonatkozhatik. A 
szerb parancsnok nem fogadta el a pol- 
gármester álláspontját és igy a szerb pénz- 
ügyminiszter 1263. számu rendelete itt is 
végrehajtásra került. Január 20-ától 25-ikéig 
minden nap délelőtt és délután folyt az 1, 
2, 10, 20, 50, 100, 500 és 1000 koronások 
lebélyegzése. Pénzét mindenki azonnal visz- 
szakapta, a lebélyegzésért csekély dijat 
szedtek. 

Érthető, hogy a szerbeknek ilyen intéz- 
kedése nagy nyugtalanságot okozott a ro- 
mánság körében, amit fokozott a hir, hogy 
az ujmoldovai, jámi és oravicai járások 
után rövidesen a resicabányaiban és bok- 
sánbányaiban is a szerbek veszik át a köz- 
igazgatást, valamint, hogy az állami hiva- 
talok tisztviselőitől az ujvidéki Narodna 
Upravna hüségesküt igényel. 

A közlekedés január közepe óta igen 
nagy nehézségekbe ütközött. Budapestre és 
általában a demarkációs vonalon tul eső 
helyekre csak a Belgrádból kieszközölt en- 
gedéllyel lehetett eljutni, de ilyent a legrit- 
kább esetben kaptak a kérelmezők. Maros- 
illye felé a vonatok már a hó eleje óta 
nem közlekedtek. 
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A szerbek az összes leveleket Versecen 
cenzuráztatták és igy a legközelebbi köz- 
ségekbe irtak is csak két-három hét mul- 
tán jutottak a cimzett kezébe, ha egyálta- 
lán oda jutottak. Ugyanilyen sorsra kerül- 
tek a hatósági idézések is, aminek követ- 
keztében a kitüzött tárgyalásokat megtar- 
tani nem lehetett. Csak a sürgöny- és tele- 
fonérintkezés történhetett nagyobb akadá- 
lyok nélkül. 

Január 25-én Silvi alezredes helyettese, 
Nikolits százados magához rendelte az egyes 
hitfelekezetek lelkészeit és felszólitotta őket, 
hogy ezentul imáikba foglalják Péter király 
nevét. Szikra Lénárd katolikus plébános- 
helyettes, házfőnök kijelentette, hogy majd 
püspökétől kér e tekintetben utasitást. Lenke 
Manó főrabbi tudomásul vette a parancsot. 
A legsulyosabb helyzetbe a gör. keleti és 
gör. katolikus papok jutottak, akik már a 
gyulafehérvári határozatok óta imájukban 
Ferdinand királyról emlékeznek meg. 

Szerencsére e parancs végrehajtásának 
kikényszeritésére a szerbeknek idejük már 
nem volt. Január 26-án megérkeztek a ro- 
mánok által annyira várt franciák. 

A szerbek elvonulása következtében a 
bankjegyek lebélyegzése is abba maradt, 
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de a már lebélyegzett bankjegyeket a pia- 
con elfogadni az eladók természetszerüen 
vonakodtak, amiből ismét nagy zavarok 
keletkeztek. 

A jelentékeny francia katonaság élén 
Lemoigne ezredes állott. A katonák között 
nem nagy számmal feketebőrüek is akadtak. 

A román vezetőkörök a franciák megér- 
kezése felett érzett örömüknek kifejezést 
adandók, február 2-án este zenés fáklyás- 
menettel üdvözölték az ezredest. Bizonyára 
ez a tüntetés is hozzájárult ahhoz, hogy az 
ezredes lényegesen jobb indulattal kezelte 
a románokat, mint az elvonult szerb pa- 
rancsnok. A nyilvános helyeken most már 
a román fiatalság román nemzeti jelvénye- 
ket viselhetett, ezeket gyakran párositva a 
francia szinekkel. A franciák az utazási 
igazolványok kiállitásában is engedéke- 
nyebbek voltak és a románok részére a 
cenzura sem támasztott nagyobb nehézsé- 
geket. Tekintettel azonban arra, hogy a 
szerbek által bevezetett megbotoztatás réme 
eltünt, a város külső részein a kevésbbé 
védett tárgyak ellopása, a közvagyon meg- 
rongálása stb. ismét gyakrabban fordult elő. 

A Lugosról elvonult szerb csapatok Re- 
sicabányára és Boksánbányára kerültek. 
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Különösen a boksánbányaiak örültek, hogy 
magasabb rangu tisztek kezébe került a 
közhatalom, mert az eddigi parancsnok, 
egy Missich nevü főhadnagy ellen sok volt 
a panasz. Ez az iszákos tiszt tekintélyes 
férfiakat komolyabb ok nélkül letartóztatott, 
polgárembereket az utcán felpofozott, a 
társaság tagjait, ha önként jönni hajlandók 
nem voltak, szuronyos katonákkal hozatta 
mulatozása helyére, hogy a mulatozás költ- 
ségeit általuk kifizettesse. Carlo Silvi az 
ilyen garázdálkodásoknak véget vetett és 
igy Boksánbányának is nyugodtabb napjai 
lehettek. 

* 
Ugyszólván eseménytelenül teltek február 

második felének napjai. A közigazgatási 
bizottság alispáni jelentése sem közölt em- 
litésre méltót. Egyedül Gombkötő Antal 
tanfelügyelő kért utasitást aziránt, mi tévők 
legyenek a jámi járás állami tanitói, akiket 
az odavaló szerb kerületi főnök azzal a fe- 
nyegetéssel, hogy internáltatja őket, a szer- 
bekhez való hüségeskü letételére hivott fel. 
Miután a bizottság is ugy találta, hogy ez 
már nyilt kényszer alkalmazása, a kormány- 
rendelet értelmében felhivta a tanfelügyelőt, 
közölje a tanitókkal: az esküt hátrányos 
következmények nélkül letehetik. 
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A francia parancsnok csodálkozásának 
adott kifejezést, hogy annak ellenére, hogy 
közhirré tétette rendeletét, amely szerint 
február 17-én d. u. 5 óráig minden lőfegy- 
ver a lakósság részéről beszolgáltatandó, 
egyetlen egy fegyvert sem hoztak. Az al- 
ispán figyelmeztette a parancsnokot, hogy 
a forradalom elején a város lakói között 
szétosztott fegyverek már beszedettek, fegy- 
vereket most már csak a községekben, kü- 
lönösen az ott szervezve volt nemzetőrsé- 
gek tagjainál lehetne találni, de ezek el- 
szedéséhez karhatalom kellene, ami ren- 
delkezésre nem áll. 

Február 21-én megálltak a vonatok. Most 
azért, mert Temesváron a szerbek átvették 
az államhatalmat és a magyar vasutasokat 
e tény elismerésére kényszeritették. A vas- 
utasok sztrájkkal feleltek. Ennek hatása 
alatt Lugoson is 22-én és 23-án munka- 
szünet volt. Még a biróságok is elhalasz- 
tották, illetve nem tartották meg tárgyalá- 
saikat. Mindenki tüntetett a szerbek elha- 
tározása ellen. A boltok, sőt kávéházak és 
korcsmák is zárva voltak. 23-án délben 
ugyan jött egy vonat Temesvárról, de szerb 
katonák kisérték a gépészt, fütőt és vonat- 
vezetőket, akik a kényszernek engedve, 
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maguk állitották az egyes állomások előtt 
a váltókat, mert az állomások személyzete 
szolgálatba nem állott. 

A szerb kormány a mi vármegyénk ré- 
szére is főispánt rendelt Filipon Márton 
alibunári ügyvéd személyében. De ez az ur 
ép oly kevéssé foglalta el a főispáni széket, 
mint a magyar kormány által kinevezett 
Margineanțu. A francia megszálló csapatok 
parancsnoka biztositotta Issekutz alispánt, 
hogy itt az impériumot sem a szerbek, sem 
a románok mindaddig át nem vehetik, amig 
a francia megszálló csapatok jelen vannak, 
ő egyedül Issekutzot tartja jogosultnak a 
közhatalom gyakorlására. Február 24-én 
reggel a sztrájk véget ért. A rendes vona- 
tok közlekedése is megindult. Február vé- 
gén Brandsch Rudolf, az ismert szász kép- 
viselő járt Lugoson. A sváb néptanács ál- 
tal beszervezett németek meghallgatták fej- 
tegetéseit, de ezek vegyes érzelmeket kel- 
lettek bennük. Brandsch ittléte óta azonban 
a „Südungarn“ cimü lap erősen politizál 
és cikkei nyiltan irják, hogy a svábságnak 
ma már nem elsőrendü érdeke Magyaror- 
szág integritásának fennmaradása. Ugyan- 
ilyen értelmü politikai agitáció folyt a szom- 
szédos sváboklakta községekben is. A né- 
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metség uj politikai iránybaterelésének cél- 
zatát igazolta az is, hogy az iparos dalárda 
által rendezett estélyen a román vezető körök 
tüntetőleg megjelentek. 

A kaszinó elnöksége március 15-ének 
megünneplésére készült. Sajnos a francia 
parancsnok közölte az alispánnal, hogy szó- 
noklatokat, hazafias dalok éneklését és a 
nemzeti zászlók kitüzését meg nem engedheti. 

A budapesti lapok közül február hó fo- 
lyamán csak a 3-áról, 6-áról, 8-áról és 10-éről 
keltezettek jutottak el hozzánk. A többit a 
szerbek Szöregnél máglyákon elégették. 

* 
A szocialista párt március 11-én határo- 

zatot hozott, amely szerint nem 15-én, ha- 
nem 16-án, vasárnap üli meg a szabadság 
napját. Ekkor a polgársággal együtt a vasut 
előtti nagy térre vonulnak a szakszerveze- 
tek. A polgári elemek dr. Makay Ágoston- 
nál tartottak e tárgyban értekezletet. Már- 
cius 15-ikén tehát csak istentiszteletek vol- 
tak. A római katolikus templom e napon 
zsufolásig megtelt. Az ifjuság egy része 
már csak a bejárat előtt foglalhatott helyet. 
A magyar dalárda énekelt. Az orgona még 
a szertartást kitöltő részekben is mindun- 
talan magyar motivumokat, a kuruc világ 
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akkordjait hallatta. Mikor pedig a mise vé- 
gén a Himnuszt énekelték, a templom előtt 
sorakozott ifjuság is csatlakozott ehhez. A 
közönség innen a református templomba 
sietett, ahol Sebestyén Béla lelkipásztor 
valóban megható és magyar érzéstől duz- 
zadó verses prédikációban panaszolta el 
keserves sorsunkat. A templomtornyokon 
a nemzeti lobogók lengtek, de ezeket rö- 
videsen el kellett távolitani. 

A magyarságot jóleső érzéssel tölthette 
el a Temesvárról március 14-én érkezett 
hir, hogy Farret francia tábornok egész 
vezérkarával Lugosra teszi át székhelyét és 
a tábornok az alispánt nyomatékosan arra 
kérte, hogy magyar családnál szállásoltassa 
el. Ugy hirlett, a tábornok kifejezetten ma- 
gyarbarát. Lemoigne ezredes, az eddigi pa- 
rancsnok viselkedésén is valami változás 
volt észrevehető. Nemcsak a népgyülés 
megengedése igazolta ezt, hanem az a kö- 
rülmény is, hogy néhány nap előtt látoga- 
tást tett Issekutz alispánnál, amit ezideig 
elmulasztott. 

Anwender Henrik lapjában nyiltan állást 
foglalt amellett, hogy a délmagyarországi 
németségnek nem Magyarország területi 
integritása a legfőbb érdeke, hanem az, 
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hogy az egész svábság egységesen kerül- 
jön valamelyik impérium alá. A lugosi sváb 
néptanács tagjainak nagyrésze, elsősorban 
Meininger miniszteri tanácsos, helyteleni- 
tette Anwender fellépését. Talán ezért tör- 
tént, hogy a német polgárok tüntetőleg 
résztvettek a márciusi ünnepen. 

Március 16-án délelőtt 10 órára volt hir- 
detve a munkásság és a polgárság együt- 
tes nagy ünnepélye, amelynek főrendezését 
a szociáldemokrata párt intézősége vállalta. 

Mivel a tömeges felvonulást közrendé- 
szeti szempontból nem engedélyezték, ki- 
sebb csoportokban és egyenként vonultak 
fel az ünneplők a vasuti állomás előtt lévő 
térre, ahová már kilenc óra után valóságos 
népvándorlás indult, ugy hogy tiz óra táj- 
ban több mint öt-hatezer ember volt együtt. 

Cigányzenekar huzta a szebbnél szebb 
magyar nótákat, kuruc dalokat, amig a kö- 
zönség gyülekezett. Tiz óra után felment 
az emelvényre Oregyán József, aki mint 
elnök nyitotta meg a népgyülést. Rövid, 
lelkes beszéde után Iritz Árpád tanuló sza- 
valta el Csizmadia Sándornak „Március“ 
cimü alkalmi költeményét. Zajos tapsok 
között lépett az emelvényre Sebestyén Béla 
ref. lelkész, aki hatalmas szónoki előadá- 
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sában méltatta a márciusi nagy eseménye- 
ket s a legtisztább, leghumánusabb, valódi 
nemes érzésre valló elveket hangoztatott. 

Wunder Béla németnyelvü szónoklata 
után románnyelvü szónoklat következett. 
Urzică György, a román szociáldemokraták 
szónoka csatlakozott ékes szavakkal, szivvel- 
lélekkel azokhoz az elvekhez, amelyeket a 
magyar és német szónokok hangoztattak. 
Beszéde nagy hatást és lelkesedést keltett 
az óriási tömegben, amely ezután a leg- 
példásabb rendben szétoszlott. 

A megérkezett Farret tábornok divizió- 
jának elszállásolása sok gondot okozott. 
Nemcsak a tábornokot, de a hetven tisztet 
is magyar házakba kivánták elhelyezni. A 
beszállásolás sok kellemetlenséggel járt, 
ezért mindenki menekülni szeretett volna a 
megtiszteltetéstől. Farret részére a megye- 
házán rendeztek be lakást, vezérkara ré- 
szére pedig ugyanitt hivatalos helyiségeket. 
Farret nagy magyar barátsága hir szerint 
magántitkárának Kovács Brun-nak, más- 
részt Szabolcska Mihálynak, a temesvári 
református költő-papnak volt köszönhető. 

* 
Március 22-én éjjel érkezett haza Issekutz 

Aurél alispán a magyar fővárosból elszo- 
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moritó tapasztalatokkal. A teljes fejetlenség 
közepette még választási előkészületek is 
történtek és a lugosi szocialista vezérek 
arra igyekeztek reávenni a budapesti kor- 
mányt: rendelje el Krassó-Szörény várme- 
gyében is a választást. Ennek bizonyára 
véres, vagy nevetséges következményei let- 
tek volna, ha a kormány a kivánság felett 
napirendre nem tér. 

Az alispánnal tanácskoztam éppen, ami- 
kor egy bekötöttfejü, felgyürt galléros ur 
állitott be és magát mint Krassó-Szörény 
vármegye kinevezett kormánybiztosát mu- 
tatta be. Neve Margineanțu Titus. Alig fojt- 
hattuk el nevetésünket az öregur láttán, aki 
valami irással igazolta kineveztetését, vi- 
szont ekkor már tudtuk, hogy az őt kine- 
vező kormány lemondott és igy mint kor- 
mánybiztos soha hatáskörhöz nem juthat. 

Március 23-án, tehát aznap, amikor Bu- 
dapesten a proletárdiktaturát kikiáltották, 
délelőtt fél tizenegykor a megyeháza előtt 
megjelent egy francia őrség és a Marseil- 
laise hangjai mellett tisztelgéssel fogadta a 
megyeházára kitüzött francia lobogót. 

A budapesti eseményeket a hazaérkezett 
szocialista vezérek március 24-én adták 
hirül. Ezek a megyeházán és általában a 
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magyarság körében nagy lehangoltságot 
okoztak. Farret tábornok közölte az alis- 
pánnal, hogy az egész közigazgatás felett 
ellenőrzést kiván gyakorolni, ennek élén 
továbbra is Issekutz marad. 

Oregyán József, a szocialisták vezéré- 
nek felszólitására a vármegyei tisztviselők 
közül sokan megjelentek a „Magyar Király“ 

szálló nagytermében, hogy pártköteléken 
kivül szervezkedjenek. Természetesen szi- 
vesen vették azt is, ha a tisztviselők a szo- 
cialista pártba belépnek. 

Március hó végén Farret tábornok Bel- 
grádban tartózkodott. Helyette vezérkari fő- 
nöke szervezte a megszállott területet. Ő 
tájékoztatta a sajtó utján a közönséget az 
eseményekről, ezért az ujságok szerkesztőit 
időnként magához rendelte és a szükséges 
utasitásokat részükre megadta. 

Minthogy a Bánság már teljesen el volt 
szakitva az anyaországtól és ezzel minden 
érintkezés megszakadt, a Budapesten tör- 
téntekről is csak azt tudhattuk meg, amit 
a franciák közölni jónak láttak. A románok 
zokon vették a vezérkari főnöktől, hogy az 
ő sajtójukkal szemben is a cenzura ugyan- 
olyan szigorral járt el, mint a magyarral 
és némettel szemben. A Drapelul-nak nem 
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engedi, hogy olyan magyargyülölő cikke- 
ket irjon, mint amilyeneket napokon át irt 
a március 16-iki magyar ünneplő népgyü- 
lés hatása alatt. Ez a türelmetlen hang 
azonban nem a Branisce doktoré volt, aki 
már hetek óta Nagyszebenben müködött, 
hanem nagyrészt fiatal román hölgyeké, 
akik a szerkesztésben most tevékeny részt 
vettek. 

Március 29-én a kereskedelmi alkalma- 
zottak megbizottainak kivánságára Hirschl 
Miksa, az OMKE helybeli tagozatának el- 
nöke a Munkásotthonban összehivta a ke- 
reskedőket. Wunder Béla, a szocialisták 
egyik vezetője terjesztette elő, illetve indo- 
kolta a munkaadók elé terjesztett kollektiv 
szerződés tervezetét. Az ebben foglaltak a 
munkaadókra igen sulyos terheket róttak 
és helyzetüket az alkalmazottakkal szemben 
majdnem elviselhetetlenné tették. Ennek el- 
lenére el kell ezeket fogadniok, mert a 
francia tábornok a szocialistákkal szemben 
igen megértő viselkedést tanusit. Annál ke- 
vésbbé volt barátságos a román vezetők 
iránt. Amidőn hivatalosan megjelent Ka- 
ránsebesen, nem kereste fel a gör. kel. 
püspököt és Lugoson sem tett látogatást a 
gör. kat. püspöknél. A román vezetők ilyen 
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figyelmenkivül hagyása és emellett a tá- 
bornok minduntalan kimutatott magyar ro- 
konszenve a románságot bántotta, de vi- 
gaszt adott a tudat, hogy uralma ugyis már 
csak rövid ideig tartó. 

Március utolsó napjaiban is fel-felbuk- 
kant a megyeházán a bekötöttfejü öreg ur, 
aki magát még mindig kormánybiztosnak 
mondotta, de egyetlen ügyirat eléje nem 
került... 

Később már nem láttuk, eltünt olyan 
zajtalanul, mint ahogy érkezett. 

* 
Alig érkezett Lugosra Farret tábornok, 

tárgyalásokat kezdett Issekutz alispánnal 
arról, miképen lehetne a francia csapatok 
által megszállt területet közigazgatási egy- 
séggé tenni. 

Ezek a tárgyalások rövidesen eredményre 
vezettek és igy Issekutz alispán hirdetmény 
utján léptette életbe április 1-ei hatállyal 
„Lugos vármegyé“-t. 

A kiadott hirdetmény a következőképen 
hangzott: 

Alisp. 4192. szám 1919. 
A francia 11. gyarmati hadosztály pa- 

rancsnokának folyó évi március hó 21-én 
418/2 szám alatt kelt meghagyása folytán a 
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következőkről értesitem az alább megjelö- 
lendő területen müködő összes polgári ha- 
tóságokat: 

I. A Bánság területén a francia meg- 
szálló csapatok külön zónát alkotnak, mely 
zóna a következő határok között halad: 

Kelet felé: a jelenlegi Krassó-Szörény 
vármegye határa Orsovától Románia és Hu- 
nyad vármegye határvonalán egész a Ma- 
rosig. Észak felé: a Maros folyó Hunyad 
vármegye határától egészen az Ujaradtól 
nyugatra 4 kilométernyire eső pontig. (Zá- 
dorlak községtől keletre). Nyugat felé: ezen 
legutóbb emlitett, ponttól délnek haladó azon 
vonal, mely az ujaradi járásból: Ujarad, Te- 
meskeresztes, Temesfüzes, a rékási járás- 
ból: Mélynádas, Aranyág, Temesrékás, a 
buziási járásból: Hattyas, Buziásfürdő, Nagy- 
szilas, a boksánbányai járásból: Krassó- 
vermes, Valeapály, Barbos, a resicabányai 
járásból: Monyó, Lupák, Krassócsörgő, Ger- 
listye, az oravicabányai járásból: Stájerlak- 
anina, a jámi járásból: Illyéd, Mákosfalva, 
Szlatina, Románszászka, Szászkabánya, Má- 
riahavas, Szenesfalu, az ujmoldovai járás- 
ból: Szörénybuzás, Szikesfalu, Felsőlupkó, 
Alsólupkó községektől nyugatra halad el. 
A felsorolt községek tehát már a francia 



 

[Erdélyi Magyar Adatbank] 

90 

zónába esnek bele. Dél felé: Lyuborosdia- 
tól Orsováig, illetve a román határig, a Duna. 

II. Ezen francia zóna felett a parancsnok- 
ságot Farret Leon tábornok ur, a francia 
11. sz. gyarmati hadosztály parancsnoka 
gyakorolja. 

III. A párisi békekongresszus végleges 
döntéséig a megszállott Bánság továbbra 
is Magyarország területéhez tartozik. A köz- 
igazgatást a jelenleg hivatalban lévő polgári 
tisztviselők látják el a magyar kormány ne- 
vében. A francia parancsnokló tábornok az 
egész polgári közigazgatást ellenőrzi. 

IV. A magyar rendőrségi és csendőrségi 
karhatalom, valamint pénzügyőrség (külön- 
böző rendőri, csendőri, határrendőri és 
pénzügyőrségi alakulatok) összes szervei 
és tagjai közvetlenül a francia zóna pa- 
rancsnokló tábornokának rendelkezései alá 
helyeztetnek. Ugyancsak fentnevezett fran- 
cia parancsnokló tábornok ur f. évi már- 
cius hó 24-én 429/2 szám alatt kelt ren- 
delkezése folytán közlöm az ezen területre 
vonatkozó további részletes rendelkezéseket. 

I . Az ugynevezett Bánság fent körülirt fran- 
cia okkupációs területe külön kerületet 
illetve vármegyét alkot, amelynek neve: 
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„Lugos vármegye“ lesz. A járások francia 
neve „District“ lesz. 

Ezen a francia zóna által határolt Lugos 
vármegyében két rendezett tanácsu város: 
Lugos és Karánsebes, továbbá 15 főszolga- 
birói járás van és pedig: a bégai, a bozo- 
vicsi, a buziási, a facsádi, a karánsebesi, a 
lippai, a lugosi, a marosi, az orsovai, a re- 
sicabányai, a stájerlakaninai, a temesi, a 
temesrékási, a teregovai és az ujaradi. — 
A járásokból a bégai, a bozovicsi, a fa- 
csádi, a karánsebesi, a lippai, a lugosi, a 
marosi, a temesi és a teregovai járások 
teljes egészükben bele esnek a francia zó- 
nába. — A buziási járásba: Magyarszákos, 
Buziásfürdő, Nagyszilas, Feketeér, Dra- 
gonyfalva, Temesforgács, Hattyas, Rako- 
vicza, Szinérszeg, Keped, Krassóvermes, 
Dulló, Valeapály, Pogányosvölgy és Barbos 
községek esnek. — Az orsovai járásba az 
egész eddigi járás és az ujmoldovai járás- 
ból a következő községek: Mátévölgye, 
Szörénybuzás, Felsőlupkó, Szikesfalu, Alsó- 
lupkó, Bigér és Berzászka. — A resicai 
járásba: Apagya, Delényes, Kisszabadi, 
Váldény, Gerlistye, Ferencfalva, Kiskrassó, 
Krassócsörgő, Kölnök, Krassócser, Monyó, 
Krassóalmás, Krassóvár, Nermed, Alsózor- 
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lenc, Perlő, Resicabánya, Resicafalu, Do- 
mány, Kemenceszék, Ezeres, Szócsán, Tornó, 
Dezesd és Furluk községek esnek. — A 
stájerlakaninai járásba: Harampatak, Néra- 
szlatina, Szászka, Máriahavas, Szászkabánya, 
Szenesfalu, Mákosfalva és Stájerlakanina 
községek esnek. — A temesrékási járásba: 
Belence, Temesrékás, Ujjózseffalva, Felső- 
bencsek, Alsóbencsek, Gizellafalva, Panyó, 
Iktár, Budincz, Kiszető, Babsa, Nagytopoly, 
Kistopoly, Sustra, Sziklás, Hosszuág, Lu- 
kácskő, Sztancsafalva, Aranyág, Mélynádas, 
Temeshódos, Aga, Burád, Temespéteri, Te- 
meskirályfalva és Tésfalu községek esnek. 
— Az ujaradi járásba: Ujarad, Szépfalu, 
Réthát, Temeskeresztes, Temesfüves, Kis- 
szentmiklós, Angyalkut, Temesfüskut, Fér- 
egyhát és Zsigmondháza községek esnek. 

II. A francia katonai hatóság a közigazga- 
tás minden ágazatát ellenőrzi. Ezen ellenőrzés 
végrehajtására minden főszolgabiró illetve 
rendőrkapitány mellé egy francia tiszt fog 
helyeztetni, akinek cime: „a járás illetve 
város katonai parancsnoka“ lesz. Az egész 
terület négy kerületre oszlik; mindegyik 
élén egy törzstiszt vagy kapitány áll „kerü- 
leti parancsnok“ cimmel. 

1.  Lippai kerület, főnök Guespereau al- 
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ezredes, a marokkói spahi ezred parancs- 
noka lesz, székhelye Lippa, magában fog- 
lalja a lippai, marosi és ujaradi járásokat. 

2.  Resicabányai kerület parancsnoka: 
Serrard kapitány, a hegyi tüzérosztag pa- 
rancsnoka, székhelye Resicabánya, magá- 
ban foglalja a resicai és stájerlaki járásokat. 

3.  Orsovai kerület parancsnoka: Lemoigne 
alezredes, a 35. gyarmati gyalogezred pa- 
rancsnoka, székhelye Orsova, magában 
foglalja az orsovai, teregovai és bozovicsi 
járásokat. 

4.  Lugosi kerület, parancsnoka Papillon 
őrnagy, a 21. tüzérosztag parancsnoka, 
székhelye Lugos, magában foglalja a lu- 
gosi, buziási, facsádi, bégai, temesi, karán- 
sebesi és temesrékási járásokat és Karán- 
sebes várost. 

III. Azt a tisztviselőt, akinek müködése 
nem kielégitő, az illetékes felső hatóság 
javaslatához illetve meghallgatásához képest 
a parancsnokló tábornok elmozditja és 
mással helyettesiti. — A tábornok beleegye- 
zése nélkül a magyar kormány egyetlen 
tisztviselőt nem nevezhet ki vagy mozdit- 
hat el. 

IV. Az összes hatóságok kötelesek felada- 
taikat éppen oly lelkiismeretesen végezni, 
mint azelőtt. 
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V. A rendet közvetlenül a parancsnokló 
tábornok alá rendelt rendőrségi, csendőrségi 
és pénzügyőrségi alakulatok tartják fönn. 

VI. A parancsnokló tábornok az egész 
területre érvényes rendeleteket bocsájt ki, 
ha azokat szükségesnek tartja. A francia 
zóna egész területére hatáskörrel biró pol- 
gári hatóságok általános érvényü ugy nem- 
különben a francia parancsnok intézkedé- 
sével kapcsolatos rendeleteket a parancs- 
nokló tábornok elé kell terjeszteni jóvá- 
hagyás végett. 

VII. A lakósság haladéktalanul lefegyve- 
reztetik, ugyszintén a nemzeti gárdák is, 
bármely nemzetiségüek legyenek is azok. 

VIII.Mindennemü kokárda viselése tilos, 
csak a csendőrség, rendőrség, pénzügyőr- 
ség és határrendőrség hordhat magyar ko- 
kárdát. 

IX. Magánosoknak tilos minden lobogó- 
disz használata. A magyar zászlót a nyil- 
vános épületeken a háboru előtt szokásos 
módon lehet kitüzni. 

X. Felvonulások és propaganda gyülések 
tilosak. Az egyesülési és gyülekezési jog a 
francia parancsnokság ellenőrzése alá he- 
lyeztetik. 

XI. A hirlapok cenzura alá rendeltetnek. 
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XII. A magyar biróságok az eddigi ke- 
retekben végzik az igazságszolgáltatást. Te- 
mes megyének a Lugos vármegyéhez csa- 
tolt részei igazságszolgáltatási szempontból 
a lugosi törvényszék alá rendeltetnek. A 
francia hadsereg, francia tisztek vagy ka- 
tonák ellen elkövetett büntettek, vétségek 
és kihágások francia haditörvényszék elé 
utaltatnak, nemkülönben a bolsevista pro- 
paganda terjesztői is. 

XIII.A pénzügyi, tanügyi és utügyi igaz- 
gatás az egész francia zóna területén az 
eddigi keretekben a Lugoson székelő pénz- 
ügyigazgatóság, tanfelügyelőség és állam- 
épitészeti hivatal által láttatik el. 

XIV. A megszállott francia zóna törvé- 
nyes pénzneme — tekintettel arra, hogy 
a szerb csapatok által megszállott zónában 
a lebélyegzett korona érték bir érvénnyel 
— ugy a le nem bélyegzett, mint a lebé- 
lyegzett korona érték. 

XV. A személy- és áruforgalmat külön 
rendelet szabályozza. 

XVI. A kiadott rendelkezések és utasitá- 
sok megszegőit a parancsnokló tábornok 
ki fogja szolgáltatni az illetékes biróságnak, 
illetve rendészeti hatóságnak. 

XVII. A kerületi és járási parancsnokok, 
polgári közigazgatási és birói hatóságok, 
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valamint a francia és magyar csendőrség, 
rendőrség és pénzügyőrség tartoznak a 
most fentebbiekben közölt rendeletet vég- 
rehajtani. 

Lugos, 1919. évi március hó 28-ikán. 
ISSEKUTZ AURÉL, alispán. 

* 
A megalakitott „Lugos vármegye“, mint 

a francia megszállott terület közigazgatási 
egysége lehetővé tette, hogy itt a személy 
és áruforgalmat különlegesen szabályozzák. 
Ez az alispán következő hirdetményében 
nyert kifejezést. 

„4229/1919 alisp. szám. Farret Leon tá- 
bornok ur, a 11. francia gyarmati hadosz- 
tály parancsnokának f. évi március hó 25-én 
437/2 sz. alatt kelt rendelkezése folytán a 
személy áruforgalmat illetőleg a következő- 
ket teszem közhirré: 

I. A személyforgalom következőként sza- 
bályoztatik. 

1.  A francia csapatoktól megszállott te- 
rületen belül (melynek körülirása a 4192. 
alisp. számu rendeletben van megadva) a 
járási főszolgabirók, illetve rendőrkapitányok 
részéről saját felelősségükre kiadott igazol- 
ványok elégségesek. 

2.  A francia csapatoktól megszállott te- 
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rületről kifelé az igazolványok fényképpel 
látandók el. a) A meg nem szállott terü- 
letre a főszolgabirók és rendőrkapitányok 
által kiadott igazolványok láttamozandók a 
11. francia gyarmati hadosztály parancsnoka, 
Farret Leon tábornok ur által kirendelendő 
katonai kerületi parancsnok által. Lugosi 
lakósok engedélyét a 11. francia gyarmati 
hadosztály parancsnoka láttamozza. b) A 
francia állammal szövetséges viszonyban 
levő államok területére szóló engedélyt a 
11. francia gyarmati hadosztály parancs- 
noka láttamozza. c) A francia állammal el- 
lenséges viszonyban levő államok területe 
felé a forgalom elvben tilos. Kivételes ese- 
tekben a folyamodások a 11. francia gyar- 
mati hadosztály parancsnokához, Farret Leon 
tábornok urhoz intézendők. 

3.  Kivülről a francia csapatok által meg- 
szállott terület felé az illetékes hatóságok 
által kiállitott és a katonai hatóság által 
láttamozott igazolványok érvényesek. 

4.  A kerületi parancsnokok megenged- 
hetik a zóna határmenti községeiben la- 
kóknak a vonal átlépését, illetve az azon 
tul fekvő szomszédos helységek felkeresé- 
sére jogositó, egy hónapra érvényes és le- 
járatkor megujitható igazolványok kiállitá- 
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sát kulturális tevékenység, vagy élelmiszer 
beszerzése céljából. Az ilyen igazolvány ki- 
állitására a járási főszolgabiróknak, illetve 
rendőrkapitányoknak kell az illetőket aján- 
lani. Ha beigazoltatnék, hogy az igazolvá- 
nyokat csempészésre avagy politikai agitá- 
ciókra használják fel, a tetteseket a francia 
katonai hatóságok szigoruan meg fogják 
büntetni. 

II. A francia zónán belül minden keres- 
kedelmi cikk szabad forgalom tárgya. A 
zónából tervezett kivitel iránti kérvények a 
11. francia gyarmati hadosztály parancs- 
noka: Farret Leon tábornok urhoz inté- 
zendők a kerületi parancsnokok utján. El- 
vileg a kivitel csak akkor lesz megenged- 
hető, ha a kivitt kereskedelmi forgalom 
tárgyát képező élelmicikk ellenszolgáltatá- 
sául megfelelő árucikket hoz be a kérel- 
mező.“ 

A lugosi „Munkástanács“ határozátából 
kifolyólag április hó 2-án egy küldöttség 
kereste fel Farret tábornokot. A küldöttség 
feltárta a gazdasági élet hibáit és orvoslást 
kért. Felvilágositották továbbá a táborno- 
kot arról, hogy a hatóságok a nép ellen- 
őrzése nélkül folytatják müködésüket és 
hogy ezen eljárás a közre nézve milyen ve- 
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szedelmeket rejt magában. A tábornok szi- 
vesen hallgatta meg a küldöttség előadóját. 

A temesvári Tábla titkára és Vojnich Guidó, 
a lugosi törvényszék elnöke Farret tábor- 
nok elé terjesztették azon kérelmet, hogy 
kiadott rendelkezése azon részét, amely 
szerint a Temes megyéből Lugos várme- 
gyéhez csatolt részeken müködő járásbiró- 
ságokat a lugosi törvényszéknek rendeli 
alá, változtassa meg, mert ezen rendelke- 
zés gyakorlati megvalósitása nagy nehéz- 
ségekbe ütközik. A tábornok irásban kö- 
zölte Vojnich Guidó törvényszéki elnökkel, 
hogy rendelkezését meg fogja változtatni. 
Remond őrnagy, amikor az urak kérelmü- 
ket előterjesztették, a tábornok rendelke- 
zését azzal indokolta, hogy a tábornok ugy 
gondolta, hogy a jogszolgáltatásnak a régi 
keretekben való eszközlése biztosabban le- 
hetséges, ha a szerbek beavatkozásának 
eleje vétetik. Az urak azonban közölték a 
vezérkari főnökkel, hogy a Tábla egyelőre 
zavartalanul müködhetik ép ugy, mint a te- 
mesvári törvényszék is, a szerbek az utóbbi 
területen a jogszolgáltatásba be nem avat- 
koznak. 

Április 11-én dr. Róth Ottó kormánybiz- 
tos és dr. Jakobi Kálmán Temesvár főis- 
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pánja Lugosra érkeztek, ahol Farret tábor- 
nokkal és a szocialista vezetőkkel tanács- 
koztak. A románok akciója sikerrel járt. 
Farret tábornok áthelyezése elrendeltetett. 
Lehet, hogy ezzel összefüggésben volt dr. 
Róth és dr. Jakobi megjelenése, mert hi- 
szen a „Bánsági Köztársaság“ létesitésén 
ezek az urak együtt dolgoztak Belgrádban 
is. A szocialisták, valószinüleg dr. Róth ki- 
vánságára, nagy ünneplésben részesitették 
a tábornokot. A munkásotthonból több szá- 
zan vonultak a megyeháza elé, ahol Ore- 
gyán József üdvözölte a távozó tábornokot 
és kérte, ha csak lehet, maradjon helyén. 
A tábornok természetesen erre igéretet nem 
tehetett. A tömeg a megyeházától a mun- 
kásotthonba vonult, ahol dr. Róth Ottó kö- 
zölte, hogy a tábornokkal Belgrádban járt 
a „Bánsági Köztársaság“ ügyében, amihez 
a magyar tanácsköztársaság hozzájárulását 
adta. Felhivta a jelenvoltakat, hogy a jövőben 
ne nevezzék magukat románnak, németnek, 
szerbnek vagy magyarnak, hanem bánátinak, 
ugy ahogy a svájci sem franciának nevezi 
magát. Beszédében hangsulyozta, hogy ha 
Karagyorgyevits Sándor rövidesen nem ha- 
tároz és hozzá nem járul a szocialista „Bán- 
sági Köztársaság“ létesitéséhez, ugy fog 
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járni, mint a mi volt „taknyos“ királyunk, 
aki szintén elkésett és igy trónját vesztette. 

* 
Április közepén a román lapokat a fran- 

ciák erősen megcenzurázták, mert ezek 
olyan cikkeket kivántak irni, amelyek Far- 
ret tábornok visszahivását magyarbarátsá- 
gával hozzák kapcsolatba. 

Április 17-én Farret tábornok elhagyta Lu- 
gost. Issekutz alispán tőle a vármegyei tisz- 
tikar élén vett bucsut. A tábornok biztosi- 
totta az alispánt, hogy utóda is az ő szel- 
lemében fog eljárni. Egy időre Vargos al- 
ezredes, aki eddig Vix alezredes mellett Bu- 
dapesten teljesitett szolgálatot, került a meg- 
szálló francia csapatok élére. A husvéti 
ünnepek csendben teltek. Elsőizben történt 
évtizedek óta, hogy a szentsirokat nem ka- 
tonák őrizték. 

Április 22-ikét az alispán, Vargos alezre- 
des és Remond őrnagy Karánsebesen töl- 
tötték. Erre okot a karánsebesi munkásta- 
nács és a csendőrszázados viselkedése adott. 
Egy kilakoltatási birói határozattal szemben 
a munkástanács más határozatot hozott és 
amikor a végrehajtó karhatalomért folya- 
modott, a csendőrszázados felhivta a biró- 
ság előtt pernyertes felet, hogy engedjen 
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jogából, mert ha őneki a munkástanács a 
birósággal ellentétes utasitást ad, ahhoz 
tartja magát. 

A francia parancsnok maga elé idézte a 
munkástanács tagjait, valamint a csendőr- 
századost és közölte az előbbiekkel, hogy a 
tanácsnak semmiféle hatáskörét a politikai 
hatóságokkal szemben el nem ismeri és 
nem fogja eltürni, hogy bármilyen kérdés- 
ben, amely a magyar politikai hatóságok 
hatáskörébe tartozik, bele avatkozzék. Ami- 
dőn pedig a tanács tagjai a jelenlegi ma- 
gyar kormány rendelkezésére hivatkoztak, 
a francia tisztek kijelentették, hogy még a 
Károlyi kormány rendelkezéseit sem isme- 
rik el, hanem ezen a területen a forrada- 
lom előtti jogszabályok és hatóságok bir- 
nak érvénnyel. A százados alázatosan men- 
tegetődzött azzal, hogy tévesen értelmezte 
a fentről kapott rendelkezést, de tévesen ér- 
telmezték az ő eljárását is. 

A délután folyamán Pauck Frigyes pol- 
gármester felkérte Issekutz alispánt, hogy a 
városháza tanácstermében jelenjék meg 
mert a lakósság egy nagy küldöttsége ki- 
ván előterjesztéseket tenni. Az alispánt a 
zsufolásig megtelt teremben — különösen a 
karzatról— „éljen Nagyrománia, éljen Ferdi- 
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nand király“ kiáltások fogadták és amikor 
az alispán magyar nyelven szólt, lehurrog- 
ták. Az alispán annak kijelentése után, hogy 
ezt a magaviseletet nemcsak a vármegye 
első tisztviselőjével és a város diszpolgá- 
raival szemben, de bármely vendéggel 
szemben is olyan sértőnek és illetlennek 
találja, hogy azt elviselni nem hajlandó, el- 
hagyta a termet. Miután a polgármesternek 
szemrehányást tett, hogy őt ilyen helyzetbe 
juttatta, Pauck polgármester a terembe 
visszasietett, és azonnali lemondását jelen- 
tette be, ha az alispánnak teljes elégtételt 
nem adnak. Egy nyolc tagu küldöttség el- 
nézést kért az alispántól, aki a terembe 
visszatért és itt ugyan románul beszélt, de 
megindokolta ezt azzal, hogy azért teszi, 
mert a hallgatóság 90% a csak ezt a nyel- 
vet érti. A gyülés szónokai megköszönték 
az alispánnak, hogy a francia parancsnok 
utján a munkástanács tulkapásait megfékez- 
tette. Kérték, hogy hasson oda, hogy a 
román kokárda viselhető és ezért a romá- 
noknak bántódásuk ne legyen. A közélel- 
mezés és egyéb közérdekü kérdések elő- 
terjesztése után a gyülés csendben szét- 
oszlott. 

Április 23-ikán és 24-ikén Branisc és Bon- 
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tescu doktorok, a nagyszebeni kormány 
tagjai, Lugoson tartózkodtak, ahol az alis- 
pánnal, a francia parancsnokkal és Jucu 
dr. élelmezési biztossal főleg közélelme- 
zési ügyekben érintkezésben voltak. Ezután 
Issekutz alispán értekezletre hivta az ille- 
tékes tényezőket, a pénzintézetek vezetőit, 
a gazdagabb kereskedőket, hogy velük a 
felmerült pénzhiány orvoslását megbeszélje. 
Előadta az alispán, hogy az a küldöttség, 
amely Budapestre utazott pénzért, csak 
100.000 koronát hozott és az Osztrák-Ma- 
gyar Bankfiókhoz egy két millióról szóló 
utalványt. Gondoskodni kell tehát az élel- 
miszerek beszerzésére szükséges összegek- 
ről, munkabérekről, segélyekről, tisztviselők 
fizetéséről stb. Épen ezért a jelenlevőket 
kölcsön nyujtására hivta fel. E felhivásnak 
meglehetős sovány eredménye volt, mert a 
forgótőkétől magát megfosztani senki sem 
merte. Az értekezlet bizottságokat küldött 
ki, amelyek tagjai házról-házra járva gyüjt- 
senek kölcsöntjegyzőket. Az árvizsgáló 
bizottságnak is ülése volt, amelyen a fran- 
cia parancsnok is részt vett. Ezen különö- 
sen a husnak esetleg rekvirálás utján való 
beszerzéséről és kicsinyben mikénti eladá- 
sáról folyt a vita. 

* 
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Április 27-én a következő rendelet jelent 
meg Lugos vármegye közigazgatása zavar- 
talan menetének biztositása érdekében: 
Elrendeljük, hogy minden egyes adózó 
1919. évi március hó 31-ig esedékessé vált 
mindennemü (állami adó, vármegyei és 
községi pótadó, illeték és egyéb) a közadók 
módjára behajtandó tartozását is, beleértve az 
eddigi hátralékokat, folyó évi május hó 
15-ig önként fizesse be, annyival inkább, 
mert ellenesetben a köztartozások behajtá- 
sára karhatalom kirendelésével felmerülő 
költségek (utazás, élelmezés stb.) azon adó- 
zókat fogják terhelni, akiknek hátralékos 
köztartozásai behajtása miatt vált szüksé- 
gessé a karhatalom kirendelése. Az az 
állami, vagy községi (városi) közeg, aki a 
jelen rendelet végrehajtása céljából az ezen 
rendelet alapján kiadandó hatósági rendel- 
kezéseknek eleget nem tesz vagy azt ha- 
nyagul teljesiti, felelősségre fog vonatni és 
vele szemben a megtorlás teljes szigora 
fog alkalmazásba vétetni. 

Jelen rendelet a vármegye egész terüle- 
tén azonnal közhirré teendő. Lugos 1919 
április hó 1-én. Henri Vargos, s. k. alezre- 
des, a francia megszálló csapatok parancs- 
noka. Issekutz Aurél s. k. alispán. 
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Április végén a szocialisták nagyban ké- 
szülődtek május elsejének méltó megün- 
neplésére. A pártvezetőség felkérte a fran- 
cia parancsnokot, hogy rendelje el, hogy 
ezen napon a közhivatalokban is szünetel- 
jen a munka. A parancsnok ezt a kérelmet 
nem teljesitette, de azért a hivatalfőnökök 
saját jószántukból engedték el alárendelt- 
jeiknek ezen a napon a hivataloskodást. 

A helybeli lapok is közölték azt a te- 
mesvári hirdetményt, amely szerint a Bán- 
ság területén az utazást ismét megnehezi- 
tették. A hirdetmény szerint Temesvárról 
Arad, Szeged, Lippa, Lugos és Karánsebes 
felé uti igazolványok egyáltalán nem, a 
többi vonalokra csak igen komoly okokból 
állittatnak ki. Természetesen ezt a rendel- 
kezést sem kellett egészen komolyan venni. 
Ez csak ismét azt jelentette, hogy még 
több ácsorgás és vesztegetés jár az uta- 
zással. Az ilyen rendelkezések ellenére a 
lugosi kereskedők most különösen Bel- 
grádba és Fiuméba utaztak, ahonnan sok 
árut szerezhetnek. A piac most már szöve- 
tekkel, fehérnemüvel, vászonnal, cérnával 
és déli gyümölcsökkel el volt ugyan látva, 
de az árak még mindég igen nagyok voltak, 
bár napról-napra estek. A kávé kilogrammja 
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80—90 koronába, egy narancs 2 koronába 
került. 

Május 1-én a zuhogó eső teljesen nép- 
telenekké tette az utcákat. Ennek ellenére 
d. e. 11-kor meg volt a szocialisták felvo- 
nulása teljes rendben és meglehetősen 
hangtalanul. Az uj francia parancsnok De 
Tournadre tábornok megérkezett. Ő is a 
megyeházára szállott, itt fogadta a közigaz- 
gatás tisztviselőinek tisztelgését. Az üdvöz- 
lésre adott válasza elég furcsán hangzott, 
azt mondotta, örömmel jött a szép, meg- 
elégedett és boldog Bánságba. 

* 
Május első napjai jelentékenyebb esemé- 

nyek nélkül teltek. A Temes áradása oko- 
zott aggodalmat, viszont a budapesti kom- 
munista kormány közelgő bukása az em- 
bereket némi reménnyel töltötte el. A bankok 
alispáni rendeletre hetenként csak 200 ko- 
ronát szolgáltattak ki a betevőknek. A 
francia parancsnok Issekutz alispán kisé- 
retében Aradon járt, állitólag közellátási 
ügyekben. Innen hozta Issekutz a hirt, hogy 
megalakult a Károlyi Gyula gróf kormánya. 
Ő maga is beszélt Károlyival, akinek köz- 
lése szerint a kormányt támogatja az án- 
tánt és összeköttetésben áll József főher- 
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ceggel. A bolsevista kormány bukásával kap- 
csolatos hirek, amelyeket a francia pa- 
rancsnokság itt is közzé tétetett, vá- 
rosszerte nagy örömöt és megnyugvást 
keltettek. A resicabányai szocialista vezetők 
közül nyolcat gyanus üzelmek miatt letar- 
tóztattak és Lugosra hoztak. A román po- 
litikai táborban bizonyos nyugtalanság volt 
észlelhető. A „Drapelul“ egyenes kérdéssel 
fordult az idevaló nem román elemekhez, 
hajlandók-e kinyilatkoztatni, hogy készek a 
Nagyromániához való csatlakozást elfogadni, 
illetve ilyértelmü kérelmet előterjeszteni. De 
erre senki magát illetékesnek nem tartotta. 
A szocialisták lapjában, a „Népakarat“-ban 
egyenesen lázitó cikkek jelentek meg. A 
francia cenzura ezek közlését nem akadá- 
yozta meg. Ezért az ügyészt arra kértük, 
lépjen érintkezésbe a francia parancsnok- 
kal és eszközölje ki, hogy az ügyésznek 
is befolyása legyen a cenzurálásra. Szé- 
kely ügyésznek sikerült is magának ezt 
a jogot a francia tábornoktól megszerezni. 
A tábornok egyébként mindenképen azon 
volt, hogy a forradalom előtti magyar tör- 
vényeknek minden vonatkozásban érvény 
szereztessék. 

Május 9-én de Tournadre tábornok, Re- 
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mond vezérkari főnök és Issekutz alispán 
kiséretében Resicabányán volt. Itt érintke- 
zést keresett a munkások vezetőivel, akik 
előtt kijelentette, hogy a szakszervezetek 
müködése ellen kifogása nincsen, de mun- 
kástanácsot el nem ismer és ennek tagjai- 
val nem tárgyal. Az államvasut társaság 
gyártmányainak Lugos vármegye területén 
kivül való elszállitásához alispáni engedély 
kellett és az alispán ezt az engedélyt csak 
oly feltétel alatt adta meg, hogy első sor- 
ban a vármegye helyi piacait látja el a 
társaság. 

Május 10-ikén a román lapok közölték, 
hogy a román csapatok bevonultak Buda- 
pestre. Némelyek szerint ennek örömére, 
mások szerint Károly, az első román király 
megkoronáztatásának emlékére jelentek meg 
a magánosok házain és a gör. keleti temp- 
lomon a román nemzeti lobogók a délelőtti 
órákban, de délutánra ismét lekerültek. 
Makay Ágoston mozgalmat inditott a Ká- 
rolyi Gyula kormány-alakitás támogatására. 
Ebben az ügyben felkerestem az alispánt, 
hogy megtudjam, vajjon időszerü-e ez a tö- 
rekvés, mert olyan hirek is keringtek, hogy 
már egészen közel álló a románok által 
az államhatalom átvétele. Issekutztól meg- 
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tudtam, hogy a franciák hivatalos hirt kap- 
tak arról, hogy Magyarország feldarabolá- 
sát Párisban a nagyhatalmak elhatározták, 
még csak azt nem tudják, hogy ez milyen 
módon történik. E hirnek következménye- 
képen a Makay-féle mozgalmat leintettük. 

Május 12-én megtudtuk, hogy a román 
vezetők a francia tábornoknak átnyujtottak 
egy 80 aláirással ellátott emlékiratot, amely- 
ben kifogásolták az elrendelt adóbehajtást. 
Ebben hangsulyozták, hogy a magyar par- 
lament a költségvetést meg nem szavazta 
és igy a magyar törvények szerint adó be 
nem hajtható, továbbá, hogy a nép sze- 
génysége is időszerütlenné teszi a behajtást. 
Tiltakozásuk igazi okát elhallgatták. Az 
idevaló magyarságban nagy nyugtalanságot 
keltett a Párisból jött hivatalos jelentés, 
hogy Magyarország határait a konferencia 
már megállapitotta. Mindenki azt hiszi, hogy 
néhány nap mulva a románok átveszik a 
közigazgatást. Ezt megerősiteni látszott dr. 
Dobrin Györgynek és Baltescu Jánosnak 
Szebenbe utazása is. 

Május 14-én Varjassy Lajos, az Aradon 
megalakult magyar kormány tagja, Lugo- 
son volt, ahol Tournadre tábornokkal tár- 
gyalt. 

* 
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Május 16-án Belgrádból érkező sürgöny- 
parancs folytán de Tournadre tábornok 
egész vezérkarával és a csapattisztek leg- 
nagyobb részével 17-én reggel Aradra in- 
dult. A megyeházáról lekerült a francia 
lobogó és az itt hagyott Vargos alezredes 
városparancsnok hivatalos helyiségét ugy- 
látszik nem fogják áttenni a megyeházába, 
mert a franciák véleménye szerint ittlétük 
már csak rövid ideig tartó. A lugosi svá- 
bok egy küldöttsége a sváb néptanács ha- 
tározata következtében felkereste a helybeli 
román nemzeti tanácsot és ennek emlék- 
iratot nyujtott át, amelyben a vármegye 
sváb lakósságának kivánságai foglaltatnak 
azon esetre, ha a románok itt az államha- 
talmat átvennék. Ebben mindenekelőtt hang- 
sulyozzák, hogy nem kivánnak állást fog- 
lalni atekintetben, hogy a Bánság mely ál- 
lamhoz jusson, azonban az idevaló svábok 
óhaja az volna, hogy a Bánság egységesen 
kerüljön valamelyik impérium alá. Kivánják, 
hogy minden sváb nemzetbeli tisztviselő 
helyén meghagyassék és a svábságnak 
számarányának megfelelően jusson hely a 
törvényhatósági és városi közigazgatásban, 
valamint a biróságoknál és egyéb hivata- 
lokban. Lugos város polgármesteri állását 
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maguknak követelik és kivánják, hogy azon- 
nal német tanfelügyelői állás létesittessék. 
Az oktatás nyelve minden német község- 
ben német legyen, a lugosi polgári iskola 
oktatási nyelvéül is ez rendeltessék. A né- 
met eszméhez hü lapokkal szemben a cen- 
zura megszüntetését és a gyülekezési jog 
szabadságát igénylik. Az országos politikai 
kérdésekben az erdélyi szászok álláspont- 
jára helyezkednek. Kivánják a törvényható- 
sági és városi képviselőtestület összehivá- 
sát proporcionális választások alapján és 
uj népszámlálást különös tekintettel arra, 
hogy a lakósok nemzetisége megállapittas- 
sék. A küldöttséget Anwender Henrik ve- 
zette, akinek dr. Popoviciu György esperes 
válaszolt, hangsulyozva, hogy a románok a 
németekkel a legjobb egyetértésben kiván- 
nak élni. Ámbár Anwender a lugosi né- 
metség nevében beszélt, meg kell állapita- 
nunk, hogy ennek csak igen kis töredéke 
tartozott az Anwender féle politikai cso- 
porthoz. 

Május 23-án délután négy órakor vonult 
be Lugosra a Déváról ide küldött 500 főnyi 
román csendőrség. Természetesen ennek 
örömére a város román része fel volt lo- 
bogózva, román trikolórok diszitették az 
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egyes magánházakon kivül a román pénz- 
intézeteket, templomokat, iskolákat és a 
városházát is. A megyeházán még a francia 
lobogó lengett, amelyet Vargos alezredes 
hivatalátvétele alkamával ismét kitüzetett. 

Május 24-én de Tournadre tábornok egész 
vezérkarával ismét Lugosra helyezte mükö- 
dési helyét A román csendőrség állitólag 
az ő rendelkezése alá került, ennek elle- 
nére az általános benyomás az volt, hogy 
a francia parancsnokság a hatalomnak csak 
látszatát birja, tényleg az történik, ámit a 
románok akarnak. Hogy pedig a franciák 
és románok között ekkor a viszony milyen 
volt, azt jellemzi a következő teljesen meg- 
bizható helyről nyert értesülés. Vargos al- 
ezredest Aradon a főtéren az összes francia 
csapatok kivonultatása mellett ünnepélye- 
sen dekorálták. Igaz, hogy az alezredes a 
rendjelet már régebben megkapta, most 
azonban az ünnepélyes átadásnak azért kel- 
lett megtörténnie, mert két nappal ezt meg- 
előzően a románok dekoráltak az aradi 
piacon teljes ünnepélyességgel egy tisztet 
és ehhez az ünnepélyhez a francia helyőr- 
séget meghivni elmulasztották. Most a fran- 
cia dekorációhoz a románok nem kaptak 
meghivót. 
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Május 25-én volt az első sajnálatos ősz- 
szeütközés a magyarok és románok között. 
Három vármegyei tisztviselő és egy hevo- 
nult román tiszt között ittas állapotban ösz- 
szetüzés történt, amelynél a tettlegesen bán- 
talmazott román tiszt fegyverét is használta, 
de eredménytelenül. A vármegyei tisztvise- 
lők fogságba kerültek. Vargos alezredes a 
románokkal szemben magának tartotta fenn 
a vizsgálatot, miután Issekutz alispán de 
Tournadre tábornoktól ezen ügyben csak 
azt kérte, hogy a megyei tisztviselők a ro- 
mánoktól a franciák által átvétessenek és 
az eljárást ellenük a franciák folytassák le. 
Hogy ez a kérelem mennyire indokolt volt, 
azt igazolta a tisztviselők állapota, amikor 
őket a kihallgatáshoz elővezették. Teljesen 
összeverve, arcukon sebekkel és számtalan 
véraláfutással álltak a francia parancsnok 
elé, akinek jegyzőkönyvre is adták, hogy 
ugyanazzal a tiszttel, akivel a kávéházi je- 
lenet történt, egy másik tiszt cellájukba jött 
és őket katonáival verette meg. Sipos tb. 
főjegyzőt, Jäger tb. főszolgabirót és Kunst 
szolgabirót 15 napi elzárásra itélte a fran- 
cia parancsnok, amelyet a franciák lakta- 
nyájában töltöttek ki. A román tisztet át- 
helyezték. 
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Május 25-én a békéscsabai királyfogadta- 
tásról hazaérkezett dr. Dobrin György ügy- 
véd, már mint a nagyszebeni kormányzó- 
tanács által Lugos vármegye élére kineve- 
zett prefektus. A vonatnál nagy közönség 
várta, kivonult a román dalárda is és nem- 
zeti zászlók alatt ünnepelték az uj megye- 
főnököt. Üdvözlésére megjelent a sváb ta- 
nács néhány tagjával, ennek irányitója: An- 
wender lapszerkesztő is. 

* 
Május 26-án De Tournadre tábornok hi- 

vatalos átiratban közölte Issekutz alispán- 
nal, hogy dr. Dobrin György a vármegye 
prefektusává kineveztetett. Hogy ki által, ez 
az átiratból ki nem tünt. Később a tábor- 
nok és Issekutz között tárgyalások folytak 
az impérium átvétele és a tisztviselők eskü- 
tétele tárgyában. A tábornok kilátásba he- 
lyezte, hogy a románok olyan esküszöve- 
get fognak kivánni, amely a tisztviselőktől 
ugyan hüséget igényel a román állam és 
a román király iránt, de csak azon idő- 
pontig terjedő hatállyal, amikor a Bánság 
sorsa a békekonferencián végleg eldől. Az 
alispán a tábornoktól ily értelmü irásos 
nyilatkozatot kért, hogy ezt tisztviselőtár- 
sainak megmutassa, de ilyen kiállitására a 
tábornok hajlandó nem volt. 



 

[Erdélyi Magyar Adatbank] 

116 

Május 28-án d. e. tiz óra körül De Tour- 
nadre tábornok hivatalos helyiségébe ké- 
rette Issekutz alispánt. Itt jelen volt dr. 
Dobrin György prefektus, titkárával dr. 
Bejan Virgillel. A tábornok közölte az al- 
ispánnal, hogy át kell adnia a hivatalt, 
Issekutz kijelentette, hogy a főispáni hiva- 
tal átadásának, illetve átvételének akadálya 
nincsen, miután a tábornoktól már meg- 
kapta azon irásbeli parancsot, illetve érte- 
sitést, hogy prefektusnak dr. Dobrin György 
urat nevezték ki. Az alispáni hivatal át- 
adása tekintetében azonban ilyen parancsot 
még nélkülöz, már pedig csak a tábornoktól 
nyerendő parancsnak hajlandó engedelmes- 
kedni. A tábornok a kivánt parancsot azon- 
nal megszövegeztette. Nemsokára Issekutz 
hivatalában megjelent dr. Dobrin György, 
dr. Baltescu János, dr. Lupea Kornél és dr. 
Prostean Miklós, majd később dr. Bejan 
Virgil, dr. Vasilie Sándor és Rusz csendőr- 
őrnagy. Dr. Dobrin román nyelven felhivta 
az alispánt hivatala átadására, hangsulyozva, 
hogy teljesen átérti, hogy amig ez az ak- 
tus és a változott viszonyok őket a legna- 
gyobb örömmel töltik el, az alispánra és 
tisztikarára fájdalmasan hatnak. Megkö- 
szönte az alispánnak a közérdekben kifej- 
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tett eddigi fáradozását és kérte, hogy a 
közügy előmozditásában támogatását a jö- 
vőben is adja meg. Az alispán magyar 
nyelven válaszolt. Miután tisztázódott a kér- 
dés, hogy a francia tábornok a parancsot 
tényleg már megadta és az irásba is fog- 
laltatott, az alispán ezen parancs folytán 
hivatalát átadni hajlandónak nyilatkozott. 
Dr. Dobrin innen — miután a magával 
hozott urakat mint uj köztisztviselőket be- 
mutatta — a városházára távozott. Baltescu, 
az uj alispán Issekutzot arra kérte, vegye- 
nek fel az aktusról román nyelvü jegyző- 
könyvet. Issekutz e kivánság teljesitésére 
hajlandó nem volt. Az ő hivatalos nyelve 
a magyar, ő csak magyar szöveget irhat 
alá, legfeljebb hasábos lehet a magyar és 
román szöveg, mert a magyar törvény ér- 
telmében a román nyelv is használható a 
magyar mellett. Dr. Baltescu kivánságához 
ragaszkodott, de közölte Issekutz állás- 
pontját dr. Dobrinnal. Miután a prefektus 
is ragaszkodott a kizárólagosan román szö- 
veghez, Issekutz pedig megmaradt a maga 
álláspontján, a románok a saját jegyző- 
könyvükön megjegyezték, hogy Issekutz al- 
ispán az aláirást megtagadta, Issekutz pe- 
dig aláirta magyar jegyzőkönyvét. A jegy- 
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zőkönyv igen rövid szöveggel birt. Meg- 
állapitotta, hogy Issekutz a megszálló csa- 
patok parancsnokának hozzá intézett hiva- 
talos parancsa folytán adta át hivatalát. 

Az uj főtisztviselők a következők lettek: 
Dr. Baltescu János alispán, dr. Lupea Kor- 
nél főjegyző, dr. Bejan Virgil főispáni tit- 
kár, dr. Vasilie Sándor főispáni másodtik- 
kár, dr. Prostean Miklós árvaszéki elnök, 
dr. Jurca Kornél főügyész, Harambasa Já- 
nos Lugos város polgármestere, dr. Gindu 
Kornél főkapitány, Petrovits Vazul pénzügy- 
igazgató, Bradicean László adótárnok, Gro- 
zavescu Szilárd számvevőségi főnök, Cim- 
pian Ágost erdőigazgató, Sedan Miklós 
postafőnök, Stupariu Vazul állomásfőnök. 
A városházán dr. Dobrin dr. Willer József 
főjegyzőt, mint helyettes polgármestert szó- 
litotta fel Rusz őrnagy kiséretében, hogy 
Harambasa Jánosnak adja át a hivatalt. 
Ámbár Willer kijelentette, hogy magát a 
polgármesteri állás átadására hivatottnak 
nem érzi, azt mégis átvettnek jelentették 
ki. A rendőrkapitányi hivatalt Török János 
adta át. A délután folyamán egyes vállal- 
kozó csoportok a magyar cimereket szed- 
ték le, piszkolták be, vagy dobták a Te- 
mesbe. A törvényház tetején kőből készült 
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cimert is leütötték és a Temesbe dobták, 
bár a biróságot még át sem vették. Az 
összes tisztviselőket leginkább az esküszö- 
veg kérdése izgatta. Nagyon sokan az eskü 
megtagadása mellett voltak. 

Május 29-én a közeli román községek 
egynémelyikéből román lobogók alatt üd- 
vözlő küldöttségek jöttek az uj prefektus- 
hoz. Ezek az utcán nagy feltünést keltve 
vonultak végig. 

A hivatalfönökök értekezletet tartottak az 
eskü letétele tárgyában. Bár már a főnökök 
között is voltak, akik az eskü megtagadá- 
sát kivánták, az értekezlet mégis abban ál- 
lapodott meg, hogy Issekutz alispán és 
Vojnich Guido törvényszéki elnök keressék 
fel dr. Dobrint és kiséreljék meg olyan 
szöveg kieszközlését, amely nem hüség- 
eskü, hanem csak hivatali eskü jellegével 
birna. Ezenkivül szerezzenek irásbeli bizto- 
sitékot, hogy az eskü letétele esetén a tiszt- 
viselők a vármegye területéről áthelyeztetni 
nem fognak és hogy ezidőszerinti illetmé- 
nyeikben részesülnek továbbra is, valamint 
azok, akiknek természetben lakásuk vagy 
egyéb járandóságuk van, ezekben a Bánság 
hovátartozandóságának végleges elintézé- 
séig meghagyatnak. A vasutasok és postá- 
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sok az eskü megtagadására Temesvárról 
utasitást kaptak és ezek egyelőre ehhez 
tartották magukat. 

Május 30-án Issekutz és Vojnich eljártak 
dr. Dobrinnál. Itt azonban nem a tisztvise- 
lők feltételeit adták elő, hanem felvilágosi- 
tásokat kértek bizonyos rendelkezések felől, 
amelyek az eskü le vagy le nem tételével 
vannak összefüggésben. Dobrin kijelentette, 
hogy a hüség szó az eskü szövegéből ki 
nem hagyható, de annak ellenére ő ezt az 
esküt csak adminisztrativ eskünek tekinti. 

Közölte a megjelentekkel, hogy ragasz- 
kodnia kell ahhoz, hogy az esküt tett tiszt- 
viselőket áthelyezheti, sőt nem is kivánta 
eltitkolni, hogy a tisztviselők legnagyobb 
részét át fogja helyezni. Annak a tisztvise- 
lőnek azonban, aki az áthelyezés folytán 
uj állását elfoglalni nem kivánja, joga lesz 
nyugdijaztatását kérni. Az a tisztviselő, aki 
az esküt letette, de jelenleg viselt állásában 
meg nem hagyatik, a természetben élve- 
zett lakást augusztus 1-ig használhatja. Aki 
az esküt le nem teszi, azonnal hurcolkodni 
köteles. A járandóság tekintetében irány- 
adó az az összeg, amelyet a tisztviselők 
1918. évi október 18-a előtt élveztek. Az 
ezután történt előléptetéseket nem hajlandó 
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a román kormány elismerni. Junius 1-én 
fizetést már csak az kap, aki az esküt le- 
tette. Kivételt képeznek a biróságiak és a 
tantestületek tagjai, mert ezeknél az impé- 
rium még át nem vétetett. 

Ugyanakkor, amikor Issekutz és Vojnich 
dr. Dobrinnal tárgyalt, jelent meg nála a 
köztisztviselők egyesületének küldöttsége 
Kovács Zoltán pénzügyi főtanácsos vezeté- 
sével. Ez Dobrin előtt kijelentette, hogy a 
tisztviselők esküt tenni nem hajlandók, de 
fogadalomra készek. Issekutzot és Vojni- 
chot kellemetlenül érintette ez az akció, 
amelyről előzetes tudomásuk nem volt. Dr. 
Dobrin felismerte annak jelentőségét, hogy 
a tisztviselők eljárása nem látszik teljesen 
egységesnek, Issekutz és Vojnich azzal vál- 
tak el dr. Dobrintól, hogy a nyert felvilá- 
gositások alapján megszövegezik kivánsá- 
gaikat és arra kérték Dobrint, hogy eze- 
ket junius 2-án Szebenbe magával vigye 
és csak visszatérése után adjon végleges 
választ. 

* 
Az az emlékirat, amelyet a tisztviselők 

nevében Issekutz alispán és Voinich tör- 
vényszéki elnök Dobrin prefektusnak át- 
adott a következőképen hangzott: 
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Prefektus Ur! Krassó-Szörény vármegye 
területén hivatali müködésben lévő összes 
állami, államvasuti, törvényhatósági, városi 
és községi nem román tisztviselők és egyéb 
alkalmazottak kifejezést kivánnak adni an- 
nak, hogy a mai napig érvényben álló tör- 
vények és rendeletek által biztositott jogaik- 
nak megszoritása, csorbitása tekintetében 
tett bárminemü intézkedéseket, ugymint a 
hivatali állásból való eltávolitást, uj hivatali 
eskü letételének megkövetelését, ennek 
megtagadása esetén az illetmények folyó- 
sitásának beszüntetését és ezzel kapcsolat- 
ban a nyugdijigénynek megvonását ezidő- 
szerint minden törvényes alapot nélkülöző- 
nek és a fegyverszüneti szerződéssel ellen- 
tétben állónak, egyedül a fegyveres hatal- 
mon alapulónak tekintenek mindaddig, amig 
a békeszerződés megkötésével Krassó-Szö- 
rény vármegye hovatartózandósága végle- 
gesen el nem intéztetik. Ép ezért és tekin- 
tettel főleg arra, hogy az összes állami, 
államvasuti, törvényhatósági, városi és köz- 
ségi tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat 
azon hivatali eskü, melyet annak idején hi- 
vatali állásuk elfoglalásakor tettek, ma és 
továbbra is a békeszerződés megkötéséig 
feltétlenül köti nemcsak, de velük szemben, 
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amennyiben a hivatali kötelmeiket megsér- 
tenék, a hatalmat kezébe vett román kor- 
mányzótanács — fegyelmi szempontjából a 
fennálló és a román kormányzótanács által 
is érvényesnek elismert fegyelmi törvények 
illetve szabályzatok alapján — bármikor 
amugyis eljárhat; kérik, hogy a közölt 
szövegben ismertetett hivatali eskü letéte- 
lének követelése elejtessék. 

E kérelem kifejezése mellett — miután 
a tisztviselők és egyéb alkalmazottak előtt 
szabad elhatározásukhoz jövőbeni helyzetü- 
ket illetőleg teljes egészében tiszta képet 
kivánunk nyujtani — az alábbiakra nézve 
tisztelettel kérjük Prefektus ur szives köz- 
benjárása utján a román kormányzótanács 
nyilatkozatával annak biztositását, hogy: 

I . Mindaddig, amig a békeszerződés meg- 
kötésével Krassó-Szörény vármegye hova- 
tartozandósága el nem intéztetik: 

1. A hivatali állásaikban másokkal he- 
lyettesitett tisztviselők és egyéb alkalmazot- 
tak ideiglenesen szabadságon (rendelkezési 
állományban) lévőknek tekintessenek, cse- 
lekvési és mozgási szabadságuk biztosit- 
tassék; hozzájárulásuk nélkül a közszolgá- 
lat érdekében szolgálattételre be ne rendel- 
tessenek és a hozzájárulásukkal történt be- 
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rendelésük esetén kizárólag eddigi állomás- 
helyükön és a mai hivatali állásuknak meg- 
felelő minőségben alkalmaztassanak. 

2.  A hivatali állásaikban ezidőszerint még 
meghagyott tisztviselők és egyéb alkal- 
mazottak jelenlegi állomáshelyükről hozzá- 
járulásuk nélkül akár állandóan, akár ideig- 
lenesen át ne helyeztessenek. Külszolgálati 
teendők ellátására — Krassó-Szörény vár- 
megye területén kivül — kirendelhetők ne 
legyenek és jelenlegi állomáshelyükön csakis 
minőségüknek megfelelő alkalmazásban fog- 
lalkoztassanak. 

3.  Azok a tisztviselők és egyéb alkalma- 
zottak, akik a beszámitható javadalmazással 
egyenlő összegü nyugdijra igényt adó szol- 
gálati idejüket (35 illetve 40 évet) kitöltöt- 
ték, szolgálattételre hozzájárulásuk nélkül- 
be ne rendeltessenek. 

4.  Ugy az állásaikban meghagyott, mint 
a hivatali állásaikban másokkal helyettesi- 
tett tisztviselők és egyéb alkalmazottak, va- 
lamint az illetmény rendezésében részesitett 
pénzügyőrség törzsfizetésben, háborus se- 
gélyben, drágasági segélyben és a feleségre 
is kiterjesztett családi pótlékban, valamint 
lakbérben ugyanazon javadalmazásokban 
részesittessenek, amelyeknek 1919. évi má- 
jus 1-én élvezetében voltak. 
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5.  Mindazon hivatali állásaikban megha- 
gyott, vagy hivatali állásaikban másokkal 
helyettesitett tisztviselőkre és egyéb alkal- 
mazottakra nézve, akik 1918 október hó 
18-a után neveztettek ki vagy léptettek elő 
az egyes ágazatoknál történt illetményren- 
dezés folytán vagy egyébként uj állásba, 
magasabb hivatali állásra vagy magasabb 
fizetési osztályba, ezen kinevezések teljes 
épségben és érvényükben fenntartassanak 
és ehhez képest számukra a jelenlegi állá- 
saikkal biztositott fizetési osztálynak meg- 
felelő és a mai napig élvezett, a 4. pont 
alatt részletezett javadalmazások (illetmé- 
nyek) biztosittassanak. 

6.  Azok a vármegye székhelyén vagy a 
vármegye területének más részeiben bár- 
mely ágazatnál alkalmazásban lévő, hivatali 
állásaikban meghagyott avagy hivatali állá- 
saikban másokkal helyettesitett tisztvi- 
selők és egyéb alkalmazottak, akik termé- 
szetbeni lakást avagy mint az erdészetnél 
és gazdászati tisztviselőknél, kerti illetve 
gazdasági müvelésre szolgáló illetményterü- 
letet birnak, természetbeni lakásaikban a 
békeszerződés megkötésének idejéig s ha 
ez folyó évi augusztus hó elseje előtt köt- 
tetnék meg, legalább is ezen időpontig — 
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gazdasági illetményterületeik használatában 
pedig e gazdasági év végéig (okt. 1) illetve 
a termés beszedéséig — meghagyassanak. 

7.  Azon tisztviselők vagy egyéb alkalma- 
zottak részére, akik állásaikban megha- 
gyatnak, a törvény vagy kormány, illetve 
szabályrendeletek által biztositott hivatalos 
és magánmunkálatok elvégzésének joga 
biztosittassék. 

8.  A folyó évi május hó 28-ig már nyug- 
dijazott tisztviselőknek vagy egyéb alkal- 
mazottaknak, valamint nyugellátást élvező 
özvegyeknek és árváknak nyugdija, kegy- 
dija, nevelési járuléka iránti joga minden 
korlátozás nélkül teljes épségben elismer- 
tessék és a nyugdijilletmények összegére 
nézve megszerzett igényeik a mai napon 
érvényben álló rendelkezések által biztosi- 
tott mértékben folyósittassanak továbbra is. 

9.  Azon tisztviselők és alkalmazottak ré- 
szére, akik egyfelől, mert a 35, illetve a 40 
szolgálati évet kitöltötték, másfelől, mert 
állásaikban meg nem hagyattak avagy meg- 
hagyatván, az állomáshelyükön kivül eső 
területre történt állandó vagy ideiglenes jel- 
legü áthelyezést — külszolgálati teendők 
ellátására való kirendelést — el nem fo- 
gadták, biztosittassék a nyugdijaztatás joga 
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és nyugdijuk tekintetében a ma érvényben 
álló törvények avagy szabályrendeletek sze- 
rint őket megillető igényeik a nyugdijillet- 
mények összegére nézve a mai napon ér- 
vényben álló rendelkezések által biztositott 
mértékben elégittessenek ki. 

10.  Azon tisztviselők, illetve alkalmazot- 
tak részére, akik a nyugdijra igényt adó 
legkisebb szolgálati idejüket (öt év) a most 
beállott rendkivüli előre nem látott esemény 
folytán be nem tölthették, biztosittassék azon 
jog, hogy az öt éven alóli eltöltött szolgá- 
lati idő olyannak tekintessék, mintha a 
nyugdijra igényt adó legkisebb szolgálati 
idejüket már betöltötték volna. 

11.  A hivatali állásaikban meghagyott, 
hivatali állásaikban másokkal helyettesitett 
vagy nyugdijazott tisztviselők és egyéb 
alkalmazottak, valamint ezeknek hadköteles 
sorban lévő családtagjai (fiai) a békeszer- 
ződés megkötéséig katonai szolgálat telje- 
sitésére behivhatók ne legyenek. 

12.  Biztosittassanak az összes nem román 
állami, államvasuti, törvényhatósági, városi 
és községi tisztviselők és egyéb alkalma- 
zottak, hogy akár a politikai hatóság, akár 
a fegyveres katonai karhatalom részéről 
zaklatásnak, üldözésnek, bántódásnak ugy 
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saját személyükben, mint hozzátartozóikat 
illetőleg, sem pedig vagyonukban károso- 
dásnak kitéve nem lesznek. 

II. Végül azon esetben, ha a román kor- 
mányzótanács a Prefektus ur által közölt 
szövegben ismertetett eskü letételétől el 
nem tekint, felvilágositást kérünk, hogy 

a)  azon eskü a tisztviselőket és egyéb 
alkalmazottakat a békeszerződés megköté- 
sének, illetve Krassó-Szörény vármegye 
hovatartozandóságának végleges eldöntéséig 
kötelezi-e csak, vagy azontul is? 

b)  a Prefektus ur által közölt szövegben 
ismertetett eskü le nem tételének az illet- 
ményeket és nyugdijazást illetőleg mik 
lesznek következményei? 

c)  biztosittatik-e ezen tisztviselők és egyéb 
alkalmazottak részére a teljes személy- és 
vagyonbiztonság, valamint a román kor- 
mányzótanács hatásköre alá eső területről 
bármely időben való szabad elköltözés joga? 

Kiváló tisztelettel, Lugos, 1919. évi május 
hó 31-én. Vojnich Guido s. k. kuriai biró, 
a lugosi törvényszék elnöke. Issekutz Aurél 
s. k. Krassó-Szörény vármegye alispánja. 
Kovács Zoltán s. k. pénzügyi főtanácsos, a 
közalkalmazottak egyesületének elnöke. 

* 
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A közalkalmazottak benyujtott emlékira- 
tára a prefektusnak junius 10-én adott vá- 
lasza a következőkép szólt: 

No. 921. Pres. 1919. Elnök Ur! Önnek 
és társainak folyó év május hó 31-éről kelt 
és hozzám intézett iratára, melyben a tiszt- 
viselők sorsa iránt tudakozódik, annak 
folytán, hogy Caraș-Severin megyét, vala- 
mint Timiș megye megszállott északi részét 
román impérium alá vettük, előzékenységből 
a következőkben van szerencsém válaszol- 
ni, bár fentemlitett iratuk bevezetésében ki- 
fejezett azon álláspontjuk, hogy a román 
impérium jogosságát nem ismerik el, en- 
gem Önökkel szemben minden további tár- 
gyalás vagy más kötelezettség alól mentesit. 

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy Önök 
tévedésben vannak, amikor még most is fegy- 
verszüneti szerződésre hivatkoznak, mert 
hisz azt maga a megszálló csapatok főpa- 
rancsnoka, Franchet d’Esperay tábornok is 
már nemlétezőnek nyilványitotta. Mentesitve 
érzem tehát magam ezen kérdés to- 
vábbi vitatásától és csak azt kivánom 
megjegyezni, hogy kár az amugy is 
nehéz helyzetet ezen kérdéssel is kompli- 
kálni. Az Önök által emlitett legfontosabb 
kérdésben, vagyis az eskü letételét illetőleg 
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azon utasitásom van, hogy határozottan ki- 
jelentsem, miszerint ezen feltételtől semmi 
körülmények között sem szabad elállnom, 
sem pedig az eskü szövegének megváltoz- 
tatása iránt tárgyalásokba bocsátkoznom. 
Csakis a vasuti és postaalkalmazottaknál 
lehetséges eltérés az eredeti szövegtől. 

Felhivom tehát Önöket a következmé- 
nyekre való tekintettel, hogy amennyiben 
kivánják, tegyék le az esküt. Fentiekből 
következik, hogy azokkal szemben, akik 
nem kivánják letenni az esküt, semminemü 
kötelezettséget nem vállalhatok. Hangsulyoz- 
ni kivánom azonban, hogy azokra nézve, akik 
leteszik az esküt, a román kormány az es- 
küt csakis a mindannyiunk által hőn óhajtott 
végleges békekötésig tekinti kötelezőnek. 
Végre azon kérdést, ami a szabad mozgást, 
valamint a személy- és vagyonbiztonságot 
illeti, ugy gondolom, hogy ez tárgytalan, 
hogy ne mondjam sértő, mivel mi legalább 
eddig semminemü ellenséges magatartást 
nem tanusitottunk bárkivel szemben. 

Kérem fogadja Elnök Ur nagyrabecsülé- 
sem kifejezését azzal, hogy jelen válaszo- 
mat igen tisztelt társaival is közölni méltóz- 
tassék. Lugoș, 1919. évi junius hó 10-én. 
Dobrin György dr. prefect. 
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Miután Vojnich Guido törvényszéki elnök 
a választ kézhezvette, közölte azt az 
összehivott hivatalfőnökökkel és a közalkal- 
mazottak egyesületének elnökével. Ugyan- 
ezen értekezleten Issekutz Aurél bemutatta 
a szegedi magyar kormány hozzáintézett 
átiratát, amely a következőket tartalmazza: 
Magyar belügyminiszter. 28/1919. B. M. szám. 
Nagyságos Issekutz Aurél urnak, Krassó- 
Sörény vármegye alispánja, most Szeged. 
A Krassó-Szörény vármegyei tisztviselők 
beadványára és szóbeli jelentésére válaszol- 
va értesitem Nagyságodat, hogy mivel nin- 
csen jelenleg módunkban a tisztviselők el- 
helyezéséről és ellátásáról gondoskodni, a 
kormány szabad kezet enged a vármegyei 
tisztviselőknek a románok által, sok eset- 
ben kényszereszközökkel is, megkivánt hü- 
ségeskü letételét vagy megtagadását illető- 
leg, mert a kormánynak álláspontja az, hogy 
a kényszerrel kivett eskü amugy sem bir- 
hat kötelező erővel: továbbá arról is, hogy 
a kényszer vagy a magánkörülmények nyo- 
mása alatt a románok kezébe letett hüség- 
vagy hivatali eskü a megváltozandó viszo- 
nyokban sem lesz a tisztviselők hátrányára. 
Szeged, 1919 junius hó 7-ikén. Károlyi s. k. 
belügyminiszter. A hivatalfőnőkök az érte- 
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kezleten elhatározták, hogy most már az 
egész tényállást minden közalkalmazottal 
közlik, egyben, mivel f. hó 13-ikán De 
Tournadre tábornok ismét Lugoson lesz, 
emlékirattal fordulnak hozzá, hogy segit- 
sen a közalkalmazottak szánalmas helyzetén. 

* 
1919 junius 13-án a közalkalmazottak kül- 

döttsége által De Tournadre tábornoknak 
átnyujtott emlékirat a következőkép szólt: 
Tábornok Ur! Krassó-Szörény vármegye 
területén hivatali müködésben lévő összes 
állami, államvasuti, törvényhatósági, városi 
és községi nem román tisztviselők és egyéb 
alkalmazottak nevében a tőlünk követelt hi- 
vatali eskü letétele ügyében dr. Dobrin 
György prefektus ur közbenjárása utján a % 
alatt csatolt iratot intéztük a nagyszebeni 
román kormányzótanácshoz, amelyről Tá- 
bornok urnak előzetes közlésünk folytán 
különben is tudomása volt. 

Ezen iratunkra f. évi junius 10-ikén kel- 
tezve a vármegyei prefektus ur 931. eln. 
szám alatt a % alatt csatolt választ méltóz- 
tatott velünk közölni. Mindenekelőtt legyen 
szabad a nékünk adott válaszra vonatkozó- 
lag tisztelettel megjegyeznünk röviden azt, 
hogy a magunk részéről tévesnek kell tar- 
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tanunk a prefektus urnak azt az álláspont- 
ját, mintha a vármegye területének román 
impérium alá vétele minden kétségen felül 
állna, miután mi még mindég érvényben 
állónak tekintjük a francia zónaparancsnok- 
ságnak f. évi március hó 21-én 418/2 szám 
alatt kiadott rendelkezését, amely III. pont- 
jában kifejezetten megállapitja azt, hogy a 
párisi békekongresszus végleges döntéséig 
a megszállott Bánát továbbra is Magyaror- 
szág területéhez tartozik. De ettől eltekint- 
ve, legnyomatékosabban igazolja álláspon- 
tunk helyességét az a tény, hogy a fennálló 
törvények szerint megválasztott és kinevezett 
tisztviselők helyett az eddig kinevezett tiszt- 
viselők megbizásukat a francia zóna területi 
parancsnokának, magának Tábornok urnak 
rendelkezéséből nyerték el, amit helye- 
sen másképen nem értelmezhetünk, mint 
akként, hogy az egyes állásokkal járó hi- 
vatali jogok gyakorlásának alapját, tehát a 
hivatali hatalmat nem más hatalmi tényező, 
hanem egyes egyedül Tábornok urnak kine- 
vezése adja meg. Ez a szerény, véleményünk 
szerint jogos álláspontunk adja meg, min- 
dentől eltekintve, kérésünk jogosságát, hogy 
az eskü letétele alól felmentessünk. A ne- 
künk adott választ teljes egészében közölve 
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tisztviselőtársainkkal és tárgyalva azt, abban 
történt megállapodás, hogy tekintettel arra, 
miszerint az iratunkban foglalt kivánságain- 
kat illetőleg az eskü letételének kérdésétől 
és a személyi és vagyoni garanciától elte- 
kintve másra feleletet nem kaptunk, kérdé- 
seinkkel most már egyenesen Tábornok ur- 
hoz, mint a francia zóna parancsnokához 
forduljunk s Tábornok ur kezébe tegyük le 
az azok feletti döntést. Ma is álljuk az elő- 
adottakból folyólag azt az álláspontot, hogy 
az eskü letételének követelése a hatalmat 
gyakorló román kormányzótanácstól nem 
bir törvényes alappal és épen ezért, ami- 
dőn ezuttal is reámutatunk iratunk első ré- 
szében előadott indokainkra, nem lehet le- 
térni arról az utról, amelyre reáléptünk, 
nem lehet feladnunk abbeli kérésünket, 
hogy az eskü letétele alól felmentessünk. 
Az összes alól felsorolt köztisztviselők és 
egyéb alkalmazottak tulnyomó nagy része, 
— egy jelentéktelen csekély töredéktől el- 
tekintve, — kiket csakis a jövő beállható 
nyomora kényszeritett arra, — a követelt 
esküt letenni nem akarja, ennek letételét 
indokolatlannak tartja és elsősorban is ha- 
zafias érzületével összeegyeztetni nem tudja, 
mindaddig, mig a terület hovátartozandó- 
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sága végleg eldöntve nincsen, — miután 
ideiglenes jelleggel nem akarja magát bár- 
mely formájával a hivatali eskünek, hüség- 
nek egy oly államnak illetve államfőnek 
lekötni, amelyhez még jogilag nem tarto- 
zik, akinek még ma nem alattvalója. Az a 
fegyvere a nyilt kényszernek, amely az 
eskü letételének megtagadásával az összes 
tisztviselők és alkalmazottak törvényes ál- 
láspontjával szembe szegeztetik, a legret- 
tenetesebb, mert ennek a fegyvernek igény- 
bevétele megélhetésük forrásától fosztja 
meg őket és családjaikat a legnagyobb 
nyomornak teszi ki. Nemcsak a jelenben, 
annak az időnek tartamára, amig a vég- 
leges döntés be nem következik, de meg- 
fosztja őket a jövőre nézve becsületes mun- 
kájuk révén megszerzett nyugdijuktól is. 
Megelégedéssel vesszük tudomásul azt a 
hirt, hogy az összes közalkalmazottak kö- 
zül a vasutasok és postaalkalmazottak ki- 
vétetnek és az eskü letétele tőlük meg nem 
követeltetik. Örvendünk annak, hogy velük 
szemben érvényre jut törvényes felfogásunk 
és elég biztositéknak tartják eddig letett 
esküjüket arra, hogy az annak letevése 
által elvállalt kötelezettségeket lelkiismere- 
tesen, becsületesen és pontosan fogják tel- 
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jesiteni. Ha tehát megfelelőnek tartják azt, 
hogy a vasutasok és postások ujabb eskü 
letétele nélkül szolgálhassanak a közben, 
semmivel sincsen indokolva az, hogy miért 
ragaszkodnak ahhoz a követeléshez, hogy 
a többi tisztviselő és alkalmazott az esküt 
letegye. Miért tesznek ily különbséget tiszt- 
viselő és tisztviselő között? Ez az eljárás, 
melynek alapindoka nyilvánvalóan abban 
rejlik, hogy az igazgatásnak e két ágában az 
alkalmazottakat lehetetlen nélkülözniök, sze- 
rény nézetünk szerint a követelésnek alap- 
ját dönti meg, s igy ezt nem vezethetjük vissza 
másra, mint arra, hogy a többi tisztviselő 
épen lelke legszentebb érzésében szenvedje 
el a kényszert. És kérdjük, mily értéket 
lehet tulajdonitani annak az eskünek, me- 
lyet a nélkülözés képét előtáró jövőtől való 
félelem ereje erőszakol ki? Kérdjük, van-e 
ebben erkölcsi tartalom? Nincs! De más- 
felől nem is lehet még emberiesség szem- 
pontjából sem megengedni azt, hogy oly 
sok ezer munkáskéz és azoknak ezrekre 
menő családtagja kitétessék ezzel a rideg kö- 
veteléssel a nélkülözés nyomorának. Annak 
bekövetkeztét rendészeti tekintetekből meg 
épen nem lehet beállani engedni, sőt min- 
den erővel meg kell akadályozni, hogy 
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annyi ezernyi lélek szaporitsa a munkátla- 
nok amugy is jelentékeny számát és legyen 
ezáltal állandó tábora az elégedetlenek ez- 
reinek, nem csekély dicsőségére a köz- 
rendnek. 

Kijelentjük ünnepélyesen, hogy annak 
idején letett hivatali eskünkhöz hiven, tel- 
jes készséggel, lelkiismeretesen és becsü- 
letes munkával kivánunk szolgálatában állni 
ennek a mai, a Tábornok ur rendelkezé- 
séből beállitott ideiglenes kormányzatnak 
addig, amig ennek a területnek, ahol je- 
lenleg élünk és müködünk, hovátartozan- 
dósága a békeszerződéssel végérvényesen 
eldöntetik. És végül kérdjük, szabad-e fel- 
tételeznünk egy pillanatig is annak a gon- 
dolatnak lehetőségét, hogy célja lenne egy 
uj kormányzatnak az igazgatásnak minden 
ágazatában zavart, fennakadást idézni elő? 
Már pedig kétségtelenül előttünk áll ennek 
képe, ha reágondolunk annak bekövetkez- 
hető lehetőségére, amikor a munkába be- 
gyakorolt ezrei az alkalmazottaknak teszik 
le a tollat, aminek következményeként ön- 
ként fog jelentkezni az a tény, hogy az 
igazgatás minden ágazatában a munkát oly 
egyénekre kell reábizni, akik bár jóakarat- 
tal fognak ahhoz, de képzettségük, tapasz- 
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talatuk fog hiányozni, melynek hatása fok- 
ról-fokra fog érezhetőbbé válni a közérdek, 
a lakósság kárára. 

Hogy ez mit jelent ezekben a nehéz na- 
pokban, amikor legelső feladatként a rend, 
a helyes munka biztositása a főcél, azt ki- 
emelnünk nem szükséges. Engedje meg 
továbbá Tábornok ur reámutatnunk arra, 
hogy a prefektus ur közbenjárása utján a 
román kormányzótanácshoz intézett ira- 
tunkban több olyan jogos, törvényes és 
méltányos kivánságunknak teljesitését kér- 
tük, amelyek biztositása nélkül nyugodt 
lelkiismerettel, eskü letétele nélkül is és 
még ideiglenesen sem mehetünk bele abba, 
hogy eddigi munkásságunkat folytassuk. 
Ezekre azonban egyetlen szóval sem kap- 
tunk feleletet, annál kevésbbé biztositékokat, 
pedig ezek tisztázása nélkül, melyek min- 
denike belevág a magunk személyét és 
nyugdijaztatásunk esetén családjainkat ille 
tőleg ugy ezidőszerinti, mint jövőbeni meg- 
élhetésünk sulyos kérdéseibe, — a katonai 
szolgálat esetleges követelésével személyi 
biztonságunkban —, ha valaki a már ki- 
emelt nyilt kényszer hatása alatt mégis vál- 
lalkozik a hivatalos eskü letételére, hiva- 
tali állásra senki sem vállalkozhatik, ha — 
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amit föl kell tételeznünk minden egyesről 
— lelkiismeretesen mérlegeli jövendő sor- 
sának biztositékait. Különös nyomatékkal 
emeljük ki Tábornok ur előtt — az eskü 
letételének kérdésétől teljesen függetlenül 
— két kérdésre irányuló és szerény néze- 
tünk szerint minden kétségen felül álló 
tiszteletteljes kérésünket, és pedig: 

a) egyfelől azt, hogy a tisztviselőktől és 
egyéb alkalmazottaktól, akár hagyassanak 
meg azok eddigi müködésükben, akár pe- 
dig teljes egészében, mert a követelt esküt 
le nem teszik, másokkal helyettesittessenek, 
miután készségüket a további szolgálatra 
ünnepélyesen kijelentették, ellenkező tör- 
vényes rendelkezés hiányában mint rendel- 
kezési állományban lévőknek, mindaddig, 
mig a területi kérdés a békeszerződés meg- 
kötésével végleg elintézve nem lett, a min- 
den hó 1-vel járó illetmények meg nem 
tagadhatók: b) hogy másfelől azok, akik 
lakbér helyett természetbeni lakással (illet- 
ménnyel) birnak, ezen lakásaiktól, amely 
őket jogszerüen megilleti, a területi kérdés 
elintézéséig meg nem foszthatók. Ennek 
biztositása annyival fontosabb, mert ma, 
amikor a lakás biztositásának minden le- 
hetőségétől meg vannak az ilyenek fosztva, 
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nem jelentene egyebet a kitétel, mint a 
tisztviselőknek és családjaiknak az utcára 
való kidobatását. 

Ha ezt az eljárást bárki is lehetőnek 
tartja, akkor annak, aki a hatalommal ke- 
zében azt végrehajtja, ugy hisszük, első- 
rendü kötelessége mindenki számára előbb 
teljesen megfelelő lakásról gondoskodni s 
egyben az egyenlő elbánás elve alapján arra 
az időre, melyre természetbeni lakásaikat 
elvesztették, a lakbéreket utólag kifizetni. 

Mindezek előrebocsátása után teljes tisz- 
telettel arra kérjük Tábornok urat, vegye 
hathatós támogatásába hazája és saját sorsa 
által olyannyira lesujtott ezernyi magyar 
tisztviselő igazságos kéréseit és meghall- 
gatván megbizottainknak szóval előadandó 
előterjesztéseit, — akik egyébként készség- 
gel állanak felvilágositásokkal Tábornok ur 
rendelkezésére, — döntsön hatalmával, sza- 
vával azok sorsa fölött. 

Lugos, 1919. évi junius hó 13-án. 
* 

1919 junius 14-én De Tournadre tábor- 
nok a tisztviselők küldöttségétől átvett fran- 
cia nyelvre leforditott emlékiratra kijelen- 
tette, hogy mindazt, amit a tisztviselők 
kivánnak, igazságosnak, jogosnak és mél- 
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tányosnak tartja, maga kérte dr. Dobrin 
prefektus urat a kivánságok teljesitésére, a 
prefektus ur azonban kijelentette, hogy kor- 
mánya ehhez hozzá nem járul. Igy ő — a 
tábornok csak azt teheti, hogy az emlék- 
iratot sürgősen a francia kormány elé ter- 
jeszti. Arra is kérte a prefektus urat, hogy 
addig, amig a francia kormánytól válasz 
nem érkezik, a tisztviselők helyzetén vál- 
tozás ne essék. — A prefektus ur ezt sem 
helyezhette kilátásba. 

A tábornoknál történt eljárás eredmény- 
telenségét a tisztviselők küldöttei közölték 
az egyes csoportokkal. A vármegyei tiszti- 
kar érzékeny bucsut vett Issekutz Aurél 
alispántól. A bucsu szavait dr. Litsek Zol- 
tán ügyész és dr. Knothy Viktor árvaszéki 
ülnök intézték hozzá. Szavaik a meghatott- 
ság könnyeibe fulladtak. Az egyes tisztvi- 
selők már most szabadon dönthettek sor- 
suk fölött. Issekutz alispán még a bucsu 
pillanatában sem nyilatkozott arról, hogy 
a maga személyében leteszi-e az esküt vagy 
sem. A letételre a határidőt 15-ike déli 12 
óráig tüzték ki. A tisztviselők közül többen 
meglátszott a lelki tusa, melyet a kényszer 
hatása a hazafias érzéssel folytat. 

Sajnálatra méltóak voltak azok, akik kö- 
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zül ezután egyik másik inkább a nyomort 
választotta, mint a lelkiismereti nyugalom 
feláldozását. Voltak azonban olyanok is, 
akiknek azt az elhatározását, hogy az es- 
küt leteszik, a nagy közönség érthetetlen- 
nek, sőt egyes esetekben elitélendőnek 
tartotta. 

1919 junius 15-én az eskütétel határide- 
jét este 8 óráig hosszabbitották meg, hogy 
a még mindig tépelődőknek módjuk legyen 
utólag azt letenni. Ennek ellenére a vár- 
megyei tisztviselők közül (a francia zóna, 
vagyis Lugos vármegye tisztviselői közül) 
esküt nem tettek: Issekutz Aurél alispán, 
dr. Murakeözy László és Sipos Tibor al- 
jegyzők, Bod Antal, Demeter Gyula, dr. 
Knothy Viktor és Vitéz Endre árvaszéki 
ülnökök, dr. Sulyok István árvaszéki jegyző, 
Argalás Samu, Biró Béla, Halász Elemér, 
Heinrich Árpád, Kirilovits Pál, dr. Kopeczek 
Emil, Wekerle Nándor és Bauer Gyula fő- 
szolgabirók; Balogh Ferenc, dr. Büchler 
Andor, Bajza Engbert, dr. Cservenka Ró- 
bert, Endre László, Györgybiró Zoltán, Ho- 
moky Béla, dr. Jäger Imre, Laszy Rezső, 
Návay Pál, Kunst Leó, Miaszovszky Árpád 
és dr. Willim Gyula szolgabirók; dr. Koller 
Andor, Pekáry István és Sulyok Álmos 
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gyakornokok; valamint dr. Sziklay József 
főispáni titkár. A fogalmazási szakból tehát 
az esküt letette a nemromán tisztviselők 
közül: dr. Talajdy Zoltán főjegyző, Schopf 
Kálmán árvaszéki elnök, Sulyok Árpád fő- 
ügyész, dr. Litsek Zoltán alügyész, dr. 
Péter Ernő és Kardhordó Károly 
aljegyzők; dr. Halmos Oszkár árva- 
széki ülnök, Reitter Rudolf, Jarinay Antal, 
Tormay Gyula, Antalffy Sándor, Kormoss 
Elemér és Weisz Ernő főszolgabirók; Zel- 
ler Károly, Györffy Gyula, Neu Ede és 
Kertes Béla szolgabirók. A pénzügyigazga- 
tás körében talán még nagyobb számmal 
tagadták meg az esküt a tisztviselők, vi- 
szont az erdészetnél Bereczky Gyula és 
Székely István főerdőtanácsosokon kivül 
alig egy ketten tagadták meg azt. A városi 
tisztviselők mind esküt tettek ép ugy, mint 
Karánsebesen, a hatósági orvosok szintén 
letették azt. A postásoktól és vasutasoktól 
esküt valóban nem kivántak, a biróságokat, 
ügyészséget és tantestületeket pedig a ro- 
mánok még át sem vették és igy ezek 
tagjait eskütételre még fel sem szólitották. 

1919 junius 16-án Harambasa János 
polgármester közölte a város polgárságá- 
val a nagyszebeni román kormányzótanács 
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pénzügyi szakosztályának 658/919. sz. kö- 
vetkező rendeletét: A román nemzeti bank 
(Banca națională) által kibocsátott, nemkü- 
lönben a Banca Generală által kibocsátott 
és hatóságilag lebélyegzett lej árfolyama 2 
(kettő) korona. Ez az árfolyamérték köte- 
lező a közpénztárakra és mindazokra, kik 
közszállitással foglalkoznak, vagy akiktől 
a hadsereg részére vásárolnak, illetve re- 
kvirálnak, ugyszintén kötelező az üzletek- 
ben, nyilvános helyeken s a piacon, vásá- 
rokon eszközölt fizetésekre, nemkülönben 
a tiszti és katonai lakbérek kiegyenlitésére. 

Junius első felében a következő közigaz- 
gatási és tanügyi kinevezések történtek: 
Árvaszéki helyettes elnök: dr. Gaița János. 
Ülnökök: dr. Halmos Oszkár, dr. Craso- 
van Traján. Árvaszéki jegyző: Jovița Vik- 
tor. Első osztályu vármegyei aljegyzők: 
Milutinovits Kornél, Serbul Pál, dr. Péter 
Sándor. Másodosztályu aljegyzők: Dami- 
nescu Oktavian, Bireescu Sándor. Begai 
főszolgabiró: (dr. Lația nem fogadta el 
kineveztetését) Hațeg Titus. Teregovai szol- 
gabiró: dr. Miok István. Birkisi főszolga- 
biró: dr. Buha Sándor. Lippai főszolga- 
biró: Hambagiu János. Stájerlakaninai 
főszolgabiró: dr. Zeller Károly. Vármegyei 
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tanfelügyelő: Marilla Iván. Munkásbiztositó- 
pénztári igazgató: Pop Virgil. Buziási köz- 
alap. jószágkormányzó: dr. Antal Kornél. 

* 
Az államhatalomnak a románok által tör- 

tént átvétele érthetően nagy izgalmat kel- 
tett Temesváron a szerb megszálló csapa- 
toknál és az általuk február 20-án a hata- 
lom birtokába juttatott közegeknél. Ezek 
minden tőlük telhetőt elkövettek, hogy a 
románoknak mentől több kellemetlenséget 
okozzanak, különösen a közellátás terén. 
Az ellentétek annyira kiélesedtek, hogy a 
románok végül is megtorláshoz folyamod- 
tak. Kostélynál elzárták a zsilipeket és nem 
engedtek a Temesből vizet a Begába, más- 
részt a nagytopolyi zsilip elzárásával elte- 
relték a Béga vizét az Alsó-Temesbe, ugy, 
hogy Temesvár felé a Bega medrébe viz 
nem jutott. Ennek eredménye junius 18-án 
reggel 8 órakor már mutatkozott abban, 
hogy Temesváron a villamos-vasuti kocsik 
a nyilt pályán megálltak, mert a turbina 
nem szolgáltatott áramot. Nagy ijedelem 
keletkezett, hiszen ha az elzárás hosszabb 
ideig tart, a város világitás nélkül marad 
és a gyárakban megáll minden munka. 
Ezért nemcsak a szerb katonai tényezők, 
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de Temesvár város vezetői is sürgősen pa- 
naszt emeltek a francia megszálló csapatok 
parancsnokainál, sőt Belgrádban a főhadi- 
szálláson is, haladéktalanul intézkedést kérve. 
Ennek folyománya volt, hogy a zsilipeket 
junius hó 21-én ismét megnyitották és igy 
rövidesen a Begába kellő mennyiségü viz 
jutott. Ez az eset még mélyebbé ásta a 
szakadékot a románok és szerbek között, 
amely még hosszu ideig fennmaradt. 

Az esküt nem tett tisztviselők csak junius 
15-ig kapták meg járandóságukat mégpedig 
fehérhátu bankjegyekben, amelyeket elfo- 
gadni már senki sem akart. A tisztviselők 
nagyrésze uj foglalkozás után nézett, volt 
közöttük, aki téglagyárban, volt aki kerté- 
szetekben vállalt napszámos munkát. 

1919 junius 28-án délután 5 órakor kü- 
lönvonaton Lugosra érkezet Franchet D’Es- 
péray francia tábornok, a keleti hadsereg 
főparancsnoka, vezérkarával és Rosetti ro- 
mán ezredessel. A vasuti állomáson dr. 
Dobrin György prefektus, dr. Baltescu sub- 
prefektus, dr. Popoviți György főesperes, 
a román nemzeti klub elnöke és dr. Valean 
Aurél ennek alelnöke, Harambașa János 
polgármester, Stupariu Vazul állomásfőnök, 
az összes hivatalfőnökök, két román da- 
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lárda és a francia és román diszszázad 
várta a tábornok érkezését. A tábornokot, 
aki a Mihai Viteazul rend nagyszallagját 
viselte, dr. Dobrin György prefektus üdvö- 
zölte románul, ezt Rosetti ezredes tolmá- 
csolta. Beszéde végén arra kérte a tábor- 
nokot, eszközölné ki, hogy Lugos és a 
vármegye szabadon érintkezhessék a béke- 
konferencia végleges döntéséig is Temes- 
várral, Oravicával és a régi Krassó-Szörény 
vármegye területéhez tartozó összes közsé- 
gekből, mert a lakósságra nézve nagy kár 
és sok kellemetlenség hárul a mostani de- 
markácionális vonalon történő események 
miatt. A tábornok a következőket vála- 
szolta: Ismerem az önök hazafias érzelmeit, 
Franciaország iránt érzett szeretetüket és 
ragaszkodásukat. A francia parancsnokság 
elismerő hangon tett nekem jelentést az 
ön helyes közigazgatási tevékenységéről. 
Épen igy ismerem a bánáti románok hely- 
zetét és szenvedéseit. Értesüléseim vannak, 
hogy rövid idő alatt intézkedések történ- 
nek kéréseik teljesitése iránt. Hiszem azt 
is, hogy a békekonferencia kivánságaik ér- 
telmében fogja a román kérdést elintézni. 
Éljen Nagy-Románia! 

1919 junius 29-én a prefektus közhirré 
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tette, hogy a fehérhátu bankjegyeket az 
adóhivatal csak junius 30-ikáig fogadja el 
fizetési eszközül, ezentul ilyet forgalomba 
sem hoz. Ehelyett lejekkel fizet, mert julius 
1-től a lej pénzrendszer bir hatállyal. 

1919 junius 30-án a románok átvették a 
törvényszéket, a járásbiróságot, ügyészsé- 
get, tanfelügyelőséget, gimnáziumot és az 
elemi iskolákat is. A lugosi törvényszék 
vezetését dr. Joanoviciu Miklós, a járásbi- 
róság vezetését pedig Mayer Péter dr. vette 
át. A felolvasott eskümintát, amely szerint 
Ferdinánd román királyhoz való hüség is 
megkivántatik nem fogadták el és az esküt 
le nem tették: Zakariás István táblabiró, 
Both Péter, Erdélyi Lajos dr., Novák János 
dr. és dr. Orbán Rezső törvényszéki birók; 
dr. Rácz Kálmán és dr. Putnoky Miklós 
járásbirók; dr. Székely Gyula és dr. Ferch 
Gyula ügyészek; Szenczer járásbirósági 
jegyző; Janó Sándor irodaigazgató; Schiesz- 
ler Vilmos és Franck Zoltán végrehajtók; 
Berndt János, Eckert Ferencz, Horváth 
Gyula, Konstantinovits Vladimir, Vanderlik 
Ferencz és Stankov László irodai alkalma- 
zottak és Boris Margit gépirónő. Vojnich 
Guidó törvényszéki elnök lakásán tette le 
az esküt. A tanfelügyelőségen egyértelmüen 
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valamennyien megtagadták az eskü letételét 
Gombkötő Antal tanfelügyelő és Sváby se- 
gédtanfelügyelő példájára. Hasonlókép meg- 
tagadták azt az összes, tanitók. A főgimná- 
ziumot dr. Birlea Győző vette át. Hat tanár 
letette az esküt, egy távol volt, öt megta- 
gadta a letételt. A tanitás a szünidő követ- 
keztében ugysem folytatható. A birósá- 
goknál a tárgyalásokat a biróhiányra való 
tekintettel egyelőre elhalasztották. 

* 
Junius 30-án történt a karánsebesi tör- 

vényszék átvétele is. Erre vonatkozólag a 
történteket hüen adják elő a junius 29-én 
megtartott teljes ülésről és a hivatal átadá- 
sáról felvett jegyzőkönyvek, amelyek szö- 
vege a következő: 

„Jegyzőkönyv Felvétetett Karánsebesen 
1919 évi junius hó 29-én délelőtt 11 óra- 
kor a karánsebesi törvényszék teljes ta- 
nácsüléséről. Jelen voltak: Czikó János 
törvényszéki elnök, mint elnök, Magi 
Imre törvényszéki tanácselnök, Mészáros 
Gyula törvényszéki biró, Szentimrei Jenő 
törvényszéki biró, Baán József törvény- 
széki biró, dr. Ungváry Antal törvény- 
széki biró, Suszter Géza karánsebesi ve- 
zető járásbiró, dr. Kőváry Miklós járás- 
biró, Pető Leo járásbiró, Malachovszky 
László teregovai vezető járásbiró, Égi 
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Kálmán vezető államügyész, dr. Cserna 
Dezső bozovicsi járásbiró és dr. Thobiás 
Lajos törvényszéki jegyző, mint a teljes 
ülés jegyzője. 

Elnök ismerteti Krassó-Szörény vár- 
megye prefekturájának 1919. évi junius 
hó 25-én kelt és 1919 junius hó 28-án 
kézhez vett 1237/1919 pref. számu iratá- 
nak tartalmát, amely szerint a nevezett 
prefektura elrendeli, hogy az összes igaz- 
ságügyi alkalmazottak f. évi junius hó 
30-ig tegyék le az esküt. Egyben az el- 
nök ismerteti az iratnak az eskü letéte- 
lére vonatkozó módozatait. A jelenlévők 
egyenként történt hozzászólása után a 
törvényszék teljes tanácsülése egyhangu- 
lag meghozta az alábbi határozatot: A 
békekonferencia végleges döntése előtt 
az eskü letételének követelését törvény- 
telennek és jogtalannak tartja és ennek 
folytán az eskü letételét egyenként meg- 
tagadja. Ezek után egyéb tárgy hiányá- 
ban elnök az ülést berekesztette. Kmf. 
Czikó János s. k törvényszéki elnök, 
Dr. Thobiás Lajos s. k. jegyző, Magi 
Imre s. k., Mészáros Gyula s. k., Szent- 
imrei Jenő s. k., Baán József s. k., Dr. 
Ungváry Antal s. k., Suszter Géza s. k., 
Égi Kálmán s. k., Malachovszky László 
s. k., Dr. Kőváry Miklós s. k., Pető Leo 
s. k., Dr. Cserna Dezső s. k. A fenti 
jegyzőkönv aláirása után megjelent Dem- 
ján Lajos itélőtáblai biró és dr. Mokry 
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Ödön államügyész, akik egybehangzóan 
kijelentették, hogy a törvényszék teljes 
ülésének tegnapi napon hozott határoza- 
tához szintén hozzájárulnak. Felolvasás 
után aláiratott Karánsebesen, 1919. évi 
junius hó 30-ik napján. Demján Lajos 
s. k., Dr. Mokry Ödön s. k.“ 

„Jegyzőkönyv. Felvétetett Karánsebesen 
a törvényszéki elnök hivatalos helyisé- 
gében 1919. évi junius hó 30-án. 

Pauck Frigyes Karánsebes város pol- 
gármestere, Labanțiu György dr. és Mo- 
rariu Sándor dr. karánsebesi ügyvédek, 
valamint Meda Valér dr., a karánsebesi 
járás főszolgabirói teendőivel megbizott 
karánsebesi lakós megjelentek Czikó Já- 
nos törvényszéki elnök hivatalos helyisé- 
gében, ahol a polgármester közölte el- 
járásuk célját, nevezetesen azt, hogy a 
nagyszebeni kormányzótanács Labanțiu 
György dr. ügyvédet a Lugoson székelő 
román prefektus és a francia parancs- 
noksággal történt előzetes megállapodása 
értelmében a karánsebesi törvényszék el- 
nökévé nevezte ki, amely kinevezést a 
bánáti francia megszálló csapatok pa- 
rancsnoka 13/1919 sz. rendeletével jóvá- 
hagyott. Ebből folyólag kéri az összes 
birák összehivását, hogy tőlük az uj ro- 
mán hivatalos esküt kivehessék és egy- 
ben, hogy az uj törvényszéki elnök a 
törvényszéket átvegye. 

Czikó János törvényszéki elnök közli, 
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hogy a helybeli törvényszéki birókkal és 
a helybeli, teregovai, orsovai, valamint a 
bozovicsi járásbirák bevonásával f. évi ju- 
nius hó 29-én megtartott teljes ülésében 
e kérdést illetőleg egyhangu határozatot 
hoztak, amelyet Dobrin György dr. pre- 
fektushoz, annak irásbeli érdeklődésére 
válaszul már eljuttattak s amelyben az 
eskü követelését a békekonferenciának a 
területi kérdésekben hozandó végleges 
döntéséig jogtalannak és törvénytelennek 
tartják és igy ők a tőlük kivánt esküt le- 
tenni nem hajlandók. 

Az egybegyült birák előtt Pauck Fri- 
gyes polgármester ismerteti az esküte- 
vésnek vagy megtagadásának következ- 
ményeit, nevezetesen azt, hogy az eskü 
letételének megtagadásával az illetők el- 
vesztik a nyugdijra, fizetésre és egyéb 
illetményeikre szerzett jogaikat a román 
állammal szemben és ugy tekintetnek, 
mintha eddig viselt állásuktól elmozdit- 
tattak volna, egyben pedig a f. évi julius 
hó 1-én esedékessé váló fizetésük s min 
dennemü illetmények kifizetése beszün- 
tettetik. Felkéri tehát az egybegyülteket, 
hogy az eskü letétele tekintetében nyilat- 
kozzanak. Czikó János törvényszéki el- 
nök, Magi Imre törvényszéki tanácselnök, 
Demján Lajos táblabiró, Mészáros Gyula, 
Szentimrei Jenő, Baán József, Ungváry 
Antal dr. törvényszéki birák, valamint a 
szabadságon levő, Karánsebesen időző 
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Cserna Dezső dr. bozovicsi járásbiró 
egyenként kinyilatkoztatják, hogy az előbb 
emlitett teljes tanácsülés határozatán álla- 
nak és a kivánt esküt a határozatban 
foglalt indokokból letenni egyáltalán nem 
hajlandók. Készségüket nyilvánitják azon- 
ban, hogy az ujonnan kivánt eskü nél- 
kül hajlandók hivatali munkásságukat az 
eddigiek szerint folytatni, mindaddig, amig 
a békekonferencia a területi kérdésben 
végérvényesen dönt. 

Ezután Pauck Frigyes polgármester fel- 
hivására Labonțiu György dr. ügyvéd a 
román kormányzótanács részéről kine- 
vezett törvényszéki elnök hajlandónak 
nyilatkozik az előirt hivatali esküt letenni, 
amit nyomban foganatositani kivántak, 
azonban ugy Czikó János törvényszéki 
elnök, mint a jelen volt tanácselnök, 
táblabiró és az összes birák tiltakoztak, 
hogy ez a részükről törvénytelennek és 
jogtalannak tartott aktus az ő jelenlétük- 
ben foganatosittassék, mert azt a látsza- 
tot keltené, hogy annak érvényességéhez 
hozzájárulnak, s mintha az eskü szabály- 
szerü teljes tanácsülésben vétetett volna 
ki. E kivánságtól a polgármester elállott, 
felkérte azonban Czikó János törvény- 
széki elnököt, hogy hivatalát az ujonnan 
kinevezett Labonțiu György dr.-nak adja 
át. Czikó János törvényszéki elnök kije- 
lentette, hogy erre nem hajlanló, az eskü 
letételének megtagadására felhozott okok 
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alapján, mire Pauck polgármester figyel- 
mezteti Czikó János törvényszéki elnö- 
köt, hogy a román prefektustól nyert fel- 
hatalmazása alapján tiltakozás esetén 
karhatalmat fog alkalmazni. Erre Czikó 
János törvényszéki elnök kijelenti, hogy 
a kilátásba helyezett fegyveres erőnek el- 
lentállani módjában nem állván, kényte- 
len engedni az erőszaknak és a polgár- 
mesternek kijelentését olybá veszi, mint- 
ha a fegyveres erő már alkalmazásba 
vétetett volna. 

Labonțiu György dr. figyelmezteti a je- 
lenlevő törvényszéki elnököt, tanácselnö- 
köt, táblabirót és összes birákat, hogy 
ugy őket, mint az eskütételt megtagadó 
többi hivatalnokokat és alkalmazottakat 
minden további hivatali müködéstől ettől 
az órától eltiltja. Ezután ugy Czikó Já- 
nos törvényszéki elnök, a táblabiró és az 
összes jelenvolt birák a hivatalos helyi- 
ségből kivonultak. Kevés idő leteltével 
Czikó János törvényszéki elnök a kül- 
döttség hivására visszatért, amikor a pol- 
gármester közölte vele, hogy Labonțiu 
dr. közben a hivatalos esküt letette. 

Labonțiu György dr. és Czikó János 
törvényszéki elnök az idő előrehaladott- 
ságára tekintettel a törvényszék átadá- 
sát másnap, vagyis julius hó 1. napjá- 
nak d. e. 9 órájában állapitották meg. 
Ezzel az eljárás befejeztetett és a jegy- 
zőkönyv aláiratott Kmf. Czikó János s. 
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k. törvényszéki elnök, Pauck Frigyes s. 
k. polgármester, Labonțiu György s. k. 
törvényszéki elnök, Meda Vazul s. k. fő- 
szolgabiró, Morariu Sándor s. k. ügyvéd.“ 
Az orsovai járásbiróság vezetője, Szabó 

Lajos is megtagadta az eskü letételét. 
Néhány héttel később az ügyvédektől is 

megkivánták a hüségesküt. Ezt a lugosi 
ügyvédek közül négyen tagadták meg. 

Julius hó folyamán elvonultak Krassó- 
Szörény vármegye területéről a francia 
megszálló csapatok. 

Issekutz Aurél, a vármegye kormánybiz- 
tos-alispánja, a francia parancsnokság meg- 
hivására ezzel együtt távozott. 

E csapatok és a magyar államhatalom 
utolsó képviselőjének távozása után a ro- 
mán állam hatalma a volt magyar Krassó- 
Szörény vármegyében immár korlátlanul 
érvényesülhetett. 


