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Megjelenik hetenkint kétszer: SZERDÁN é s  SZOMBATON.
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MINDEN MAGYAR 
E M B E R  iratkozzék 

be az EMKÉ-be!

Valami
megnevezhetetlen betegség 
uralja az embereket. Min
denki izgatott, nem találja 
senki helyét, a költözküdési 
mania beleesett az embe
rekbe, nincs meg az életnek 
az a folytonossága, a mely 
rendes körülmények közt 
megszokott lenni.

Ésjnemcsak az intöllingen- 
sebb embereket gyötri ez a 
betegség, hanem az egysze
rűbb embereknél is feltalál
hatók ezek a jelenségek.

A világháborúval járó rette
netes megrázkódtatások min
denkit sújtottak. Mindenki 
azt várta, hogy a háború 
befejezése az ö sorsát is 
előnyösebbre fogja változ
tatni ; mindenkinek volt va
lami ábrándja, melynek meg
valósulását a háború befe
jezésétől várta.

És mi történt ? Nemcsak 
a legyőzött, hauem a győz
tes államok polgárai is elé
gedetlenek. Legfeljebb csak 
az elégedetlenség fokozatai 
közt van különbség. Senki
nek sem teljesült a vágya. 
Még a szerényebb igényű 
emberek óhajai sem lettek 
kielégíthetők. Még anDak is, 
kinek minden anyagi létfel
tétele megvolt és megvan, 
s pusztán csak a háború 
nyugtalanságai után a nyu
godalmas, békés életre vá
gyott, még ez sem találta 
meg életének nyugvó pontját.

Kis gondolkozás után be
látható, hogy a háborúnak 
csak vesztesei vannak, de 
győztesei nincsenek. Győz
tes csak egy m aradt: a vi- 
gyorgó tüzesnyelvü sátán. 
Kacagva látja a világ anyag 
és erkölcs pusztulását.

Mintha győztes lehetne az 
a francia anya, ki elvesztette 
egyetlen gyermekét; az a 
francia mérnök, ki büszkél
kedve vallja magáénak a 
német fejlett repülőgépipar 
elpusztításának dicsőségét; 
az az angol egyetemi hall
gató, ki a világ legolcsóbb

angol tankönyvét Lipcsében 
kaphatta meg, s most sike
rült neki levernie azt a né
met nyomdászt, hogy ne tud
jon neki többet segédkezni 
a kultúra terjesztésénél.

Óh balga „győztesek“, kik 
a mások üldözésében, tönkre
tételében győzelmeitek tanu- 
jelét látjátok ! Nem ti vagy
tok a győztesek, hanem a 
sátán, mely úrrá lett felet
tetek !

S mi mindazok, kik a régi 
világból valók vagyunk, nem
csak magyarok, hanem min
den néptől valók, keressük 
a boldogságot, ábrándjaink 
megvalósuláiát s itt nem 
találjuk ezeket sehol. Ne 
higyjétek, hogy azt ma vala
hol megtaláljátok, ma min
denütt fáj valam i; ma még 
a sátán az ur mindenütt.

=  A magyar kormánypárt 
megszavazta a ratifikáclét. B u-

, d a p e s t, nov. 1G. A kormány
p á r t egyhangúlag elhatározta, 
hogy á béke ratifikálására vonat
kozó törvényjavaslatot elfogadja. 
A ratifikálásra vonatkozó előter
jesztést ,a nemzetgyűlés egyik 
legközelebbi ülésén fel fogják 
olvasni.

1 m iszt
az esküt tett magyar tiszt

viselőkről.
Budapest, nov. 15.

Dr. Szilágyi Lajos berettyó- 
ujfalusi képviselő interpellációban 
tette szóvá a Magyarországtól el
szakadt területeken maradt tiszt
viselők ügyét. Elmondta, hogy a 
mikor a kis Magyarországon ma 
úgyis olyan fölös számmal van
nak tisztviselők és szellemi mun
kások, hogy az itt levők elhelye
zéséről sem tud gondoskodni a 
súlyos deficittel küzdő állam, 
egyre özönlenek Erdélyből, Szlo
vákiából és a Délvidékről a ma
gyar tisztviselők. Ennek a tiszt- 
viselózarándoklásnak az az oka, 
hogy a Magyarországtól elszakadt 
területen levő tisztviselőket eddig 
nem világosította fel a kormány, 
hogy helyesen teszik-e, ha letéve 
hüségesküjüket, tovább folytatják 
működésűket. Teleki Pál minisz
terelnök az interpellációra vála
szolva kijelentette, hogy azt nem
csak helyesli, de Magyarország 
jelenlegi helyzetére és a nagy

tisztviselői létszámra tekintettel, 
minden tekintetben kívánatosnak 
tartja, ha az elszakadt területen 
levő tisztviselők, a kik letették 
az esküt, helyükön maradnak és 
nem teszik ki magukat repatriá
lással bizonytalan sorsnak.

Az Averescu-kormány
átalakulása.

Megszűnik az n] területek tárca- 
nélküli miniszterségei? — Kom
binációk és ellenkombinációk.

B u k a r e s t ,  nov. 15.
Averescu a parlament meg

nyitásán már újjászervezett ka
binetjének élén kíván megjelenni. 
Egyelőre még csak kombinációk 
vannak a választásokról, de erő
sen tartja magát az a bir, bogy 
Erdély, Bukovina és Besszarábia 
még csak tárcanélküli minisz
terek utján sem jut képviselet
hez a kormányban. A politikai 
helyzet jellemzéséül itt közöljük 
a „Dimineaţa* cikkét, melynek 
állásfoglalása a tárcanélküli mi
niszterségek kérdésében a roman 
politika széles köreiben talál 
visszhangra.

,Egy kiváló francia hírlapíró, 
A l e x i s  de Tacqueville mondja, 
hogy a gyenge kormányra nézve 
legveszélyesebb az az óra, ami
dőn reformálni akarja magát.

Erre emlékeztet az a hír is, 
hogy az Averescu-kormány tágas- 
körű kormánykiegészités előesté
jéhez érkezett.

A parlament megnyitásáig alig 
van két hét hátra s a tábornok 
arra törekszik, hogy az első ülé
sen már uj kormányával jelen
hessék meg. Négy miniszteri tárca 
megüresedésére lehet számítani. 
A T a s l o a n u  helyére állítólag 
Flondor van jelölve b eszerint 
nem mint Bukovina minisztere 
— Starcea helyébe, — hanem 
mint szakminiszter fog a kor
mányba belépni.

Hogy Mocsonyi és Nita Ser
giu helyébe kik fognak kerülni, 
erről még nincsenek pozitiv hírek. 
Zamfirescu kamaraelnökről is azt 
hiresztelik, hogy lekerül a ház- 
elnökségről és a „Reszta* társa
ság elnöke lesz. Negulescu köz- 
oktatásügyi miniszter pedig a ka
mara elnökségéért mond le tár
cájáról ; viszont Petrovici kép
viselő az ekként megüresedő köz- 
oktatásügyi miniszteri székbe 
kerül.

Ha a kormány újjászervezése 
ezek szerint történne meg, ebből 
az következik: 1. hogy az uj 
tartományok külön képviseleté- - 
ben többé senki sem fog a kor
mányba lépni; 2. hogy Trancu 
Jasi és Valeanu nem lépnek ki 
a kormányból, a mint arról szó 
volt; 3. hogy a Take Jonescu 
pártjával való együttműködés nem 
válik szólesebbkörüvé.

Uj eszme tehát, hogy a csa
tolt részek ne legyenek továbbra 
is szimbolikusan, az az tarcauél- 
küli miniszterek által képviselve 
a kabinetben, a mi kormányzati 
s z e mp o n t b ó l  fogyatkozásokat 
okozhat, p o l i t i k a i  tekintetben 
azonban hasznos is lehet.

Tényleg még Bokáig szüksé
ges lesz, hogy az uj területek
nek meglegyenek a maguk kép
viselői a kormányban ; ellenben 
e részeknek minél bensőbb be
olvadása vegett az is szükséges 
lenne, hogy eme kisebbségek el- 
lenzékeskedése mielőbb megszűn
jék. Az, hogy az uj tartományok 
csak tiszteletbeli állásokat kap
nak, másfelől pedig bizonyos ügy
körök betöltésére képteleneknek 
minősíttessenek. Ez nemcsak bűn, 
hanem nemzeti vétség is. Ezért 
az uj kormányba — Írja a „ Di
mmest** — feltétlenül képvi
selve kell lennie Erdélynek, Besz- 
szarábiának és Bukovinának is.*

Horvátország helyzete
Jugoszláviában.

Budapest, nov. 15.
Josipovich Géza volt horvát 

miniszter az Est tudósitójának 
Horvátországra és a jugoszláv 
államra vonatkozólag következő
ket mondta:

— A párisi béke következ
ményeit látjuk mindenfelé — 
mondta Josipovich — a melyet 
a cseh urak információi zúdí
tottak a világra, azok, a kik a 
monarchia hivatalaiban fényes 
állásban ültek. Pasics Nagyszer- 
biát akart és a koalíciós urak 
álma beteljesedett. A népnek 
magának semmi köze a politiká
hoz. Gazdasági kérdések vannak, 
gyomorkérdések, a melyek szük
ségszerűen diktálni fognak a né
pek életében. A mai horvát nép 
sem politikailag, sem gazdasági
lag nem találja meg a helyét.

Nem áll az, a mit Pasics Pá- 
ri8ban mondott, hogy a jugoszláv 
állam népeit közös nyelv és kö
zös vallás fűzi össze. Lehetett 
volna Nagyszerbiát csinálni ame
rikai módra, de akkor szakítani 
kellett volna a szerb nép hagyo
mányaival és egy amerikai de
mokrácia uj alapra kellett volna 
helyezkedni. így a szerb—hor
vát—szlavón állam határtalan 
nehézségekkel küzd.

Két megoldásról lehet szó: 
vagy autonómiát adnak az egyes 
népeknek, vagy centralizálják 
őket Belgrád felé. Hogy mit jelen
tenek az autonom törekvések, azt


