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Közel egyévi szakadatlan munka eredményeként átadom az olvasónak az erdélyi közélet lexikonját.
A „Ki kicsoda?” nem eredeti ötlet. Előttem csinálták már:
aprólékos gondossággal és a nevek olyan száz ballaszttal nehezitett
szelektálásával, hogy a könyvben—az angol Who’s who-ra gondolok—való szereplés elsősorban a patinás születés, másodsorban jelentős érdemek félhivatalos cégjelzése és e mértéken alul való
részvétel a valuta legsulyosabb serpenyőjével sem vásárolható meg.
Erdély és a Bánság „Ki kicsodá”-ja nem léphet fel ilyen pretenziókkal, sem a szerkesztő, sem a közönség részéről: a miliőhöz, a mai
időkhöz és speciális igényeinkhez alkalmaztuk a könyvet. És hogy
eleve élét vegyük a disputáknak, a szőrszálhasogatók, tudákos snobok,
hypo- és antidemokraták, illetékesek és illetéktelenek megnyugtatására, elöljáróban már leszögezzük:
A lexikon hiányos. Tizszer ennyi név tart igényt a résztvételre.
Sem tiz kötetet, sem tiz évet erre rászánni nem tudtam. Viszont elnézésüket kérem azoknak, akik a mű nyomdai munkálatainak lezárása után is még tömegesen beiktatást kértek és akiktől a résztvételt meg nem tagadhatnám, ha ez még módomban állott volna.
Talán egy második kiadás keretében ezeket az igényeket is kielégithetem.
A „Ki kicsoda?” tökéletlen. Tizszer annyi név szerepel benne,
mint ahány a „Who’s who” mértéke szerint szereplésre igényt tarthatna: Nem élünk a lordok exkluziv világában. A „Ki kicsoda?”
Erdély és a Bánság, ennek az evolucióban lévő, ezer krizisben szenvedő országrésznek husbavágó életrajz-gyűjteményét szolgáltatja.
A „Ki kicsoda?” nem válogatott elég gonddal? Pardon: nemcsak
a vezérigazgatók és a főispánok, a tüzoltóparancsnokok és általában a köz hasznára munkálkodó szürke robotosok életküzdelme is
megörökitésre méltó és integráns részét alkotja földünknek és életünknek.
A lexikon unalmas. Hogyne! Ki olvasott már érdekes lexikont?
Száraz, látszólag azonos komponensekből és attributumokból felépitett karrier-adatok. Mindannyian születtünk, iskolába jártunk és
több-kevesebb sikerrel dolgoztunk Az élesszemü figyelő azonban
rögtön látja, hogy egy-egy esetben sokkal több (vagy lényegesen
kevesebb!) rejtőzik a sorok mögött és az udvariasságra kötelezett
szerkesztő váza mögé igazi valójában rekonstruálja Popescu Mariust,
Hidfalussy Andort, Weisz Mórt vagy Hügel Hansot.
A könyvben esetleg téves közlések akadnak. Világos! A szerkesztő a féltől kapta az adatokat. A pontos ellenőrzés és felülvizs-
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gálás megoldhatatlan feladat lett volna, ezért a szerkesztő fenntartás nélkül elfogadta a szolgáltatott adatokat, abból semmit el nem
vett, véleményt, kritikát hozzája nem füzött; ezzel egyébként tartozott a mü lexikális tendenciájának. Következésképen a sormenynyiség sem áll okvetlen kontaktusban a szereplő személy közéleti
jelentőségével.
A váratlan politikai szituáció, az állandóan folyamatban lévő
áthelyezések és előléptetések, egyes esetekben a jelenlegi poziciót,
vagy müködési helyet illetőleg változást idézhettek elő, anélkül azonban, hogy ez az életrajz lényegét tangálta volna.
A lexikon, bár tartalmában és kiállitásában kifogástalan, —
talán—egyesek
szerint—árában
kissé
tulméretezett.
Tévedés!
Valóban: ma egészen jó regényt kapok 2—300 leiért. De regényt!
Amelynek kézirata lekerül a nyomdába és egy hónap mulva minden utánjárás mellőzésével megérkezik—esetleg százezres példányszámban—a kész könyv. A ,,Ki kicsoda?” vállalat egy országrészre szóló, egész évet igénybevevő munkát végzett, amely
óriási apparátust, utazásokat, adatgyüjtéseket és szerkesztőbizottságot igényelt, nem is érintve a klisékészités, nyomdai- és grafikai
munkák, végül a könyvkötészet bonyolult gépezetét.
Igen, Hölgyeim és Uraim, számolva és számontartva a fent elmondottakat, meggyőződésem, hogy komoly, értékes és maradandó
munkát produkáltam. Amit a következő oldalokon lefektettem, az
egy csepp történelem, az a mai élet, az a mi Erdélyünk hü keresztmetszete, karrierek, fotográfiák, akiket több kevesebb hűség
gel a Jövő számára konzerváltam.
*
Végezettül néhány szót a mű technikai beosztásáról. Egy óriási
anyagot, melyben esetleg oldalszámra akadnak azonos nevek, alfabetikus sorrendben feldolgozni célszerütlen lett volna. Sokkal opportunusabbnak tünt földrajzi, etnográfiai vagy más összetartozandóság
alapján Erdélyt csoportositani, amire egyébként a történelem (Székelyföld, Barcaság, Szászföld, Bánság stb.), továbbá politikai decentralizáció (kormányzóságok) követendő példát adott.
Ilyen meggondolás mellett a lexikonban több, önmagában önálló és teljes csoportot találunk, sorrendben „Bihar és Szilágyság”,
„Szamosvölgye és Máramaros”, „Székelyföld”, „Mezőség”, „Marosmente és Zsil-völgye”, „Bánság” stb. következnek. Könnyebb tájékozódás céljából az oldalszámok mellett az illető rész csoportcime
(„Székelyföld” stb.,) továbbá mellette kétoldalt a hasábon szereplő
nevek kezdőbetűi is fel vannak tüntetve.
Timișoara—Arad—Cluj—Oradea—Brașov, 1931.
DAMÓ JENŐ
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BIHAR ÉS SZILÁGYSÁG

ADORJÁN EMIL dr. 1874-ben született Nagyváradon, apja iskolaigazgató
volt. Egyetemi tanulmányait Nagyváradon, Budapesten,
Berlinben és Párisban végezte.f Jogi és
politikai doktorátust
szerzett, azonkivül
okl. gyorsiró tanár.
1901-ben
ügyvéd
lett, 1912—19-ig a
a nagyváradi ügyvédszövetség elnöke, 1915—16-ban a nagyváradi ügyvédi
kamara helyettes elnöke volt. Mint
politikus a függetlenségi párt nagyváradi tagozatának elnöke volt 1905 és
1919 között. 1920 óta nem folytat
ügyvédi praxist, hanem nagyszabásu
közgazdasági érdekeltségeit irányitja.
1908-ban felépitette a nagyváradi főtéren a Sas bérpalotát és a hatalmas
passaget, amelyben száz üzlet, 50 iroda
és lakás van. 1930 tavaszán nagyszabásu akciót kezdett a hanyatló Nagyvárad megmentése érdekében. Az Industria Bank rt., a Fekete Sas, a Zöldfa
bérház rt. és a Passage Mozgószinház
r. t. igazgatósági elnöke, azonkivül elnöke a nagyváradi Unio Clubnak és tisz
teletbeli elnöke az Athlétikai Clubnak
Igen értékes speciális könyvtára van,
gyüjti a Nagyváradon nyomtatott összes
könyveket és Honigberger Lajossal megiratta Nagyvárad bibliográfiáját. „Komoly pillanatok” és „Olivia bosszuja”
cimen két szépirodalmi müvet adott ki,
azonkivül „Osztrák jog” cimü könyvét
az Atheneum adta ki. Értéket képvisel hat
kötet gyorsirási munkája. Nagyvárad társadalmi és közgazdasági világában hangadó és vezető szerepet tölt be, minden
jótékonysági akciónak lelkes pártolója.

ADORJÁN ÁRMIN dr. nagyváradi
ügyvéd, 1867-ben született Nyirbátoron.
Egyetemi tanulmányait Nagyváradon és
Budapesten végzi. 1894-ben Budapesten
szerez diplomát, utána joggyakornok és
36 év óta önálló ügyvéd. Az Industria
Bank r. t. igazgatósági tagja, az ügyvédi kamara választmányi tagja, a Szigligeti társaság tb. elnöke, a gyermekbarát egyesület helyettes elnöke és az
Országos Zsidó Nemzeti Szövetség elnöke. Ujságirói tehetségét a „Szabadság”, „Nagyvárad” és a „Nagyváradi
Napló” hasábjain fejlesztette magas szinvonalra. Családjának, hivatásának él. A
nagyváradi társadalom egyik vezető
egyénisége.
ADORJÁN PÉTER nagyváradi moziigazgató, 1903-ban született Nagyváradon. Apja ügyvéd
és vállalati igazgató.
A premontrei gimnáziumban érettségizik, majd a bécsi
egyetem jogi és filozófiai fakultására
iratkozik be. Jelenleg a Passage-mozgószinház ügyvezető
igazgatója. Előszere
tettel hódol a sportnak, szabad idejében lovagol távgyaloglást végez és ping-pongozik. Az erdélyi asztali teniszjáték fejlesztése és
Romániában való elterjesztése érdekében sokat és sikerrel fáradozott. Értékes könyvtár és gyüjtemények birtokosa.
A nagyváradi Törekvés sportegyesület
elnöke és az Erdélyi Mozitulajdonosok
Egyesületének alelnöke. Terve az erdélyi filmszinházaknak nyugateurópai nivón való megszervezése.
ALMÁSI JÓZSEF Zilah város főtisztviselője, 1893-ban született. A kö-
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zépiskola elvégzése után elvégzi a kereskedelmi akadémiát, majd jogi tanulmányokat folytat. Fiatalon Zilah város
szolgálatába szegődik és tehetségénél,
szorgalmánál fogva rövidesen magas pozicióra jut. A város fejlesztése érdekében értékes munkásságot fejt ki, egyuttal Zilah társadalmi életének egyik vezető egyénisége. A „Nagyvárad” szilágymegyei szerkesztője, számos, széles
látókörrel és alapos megfigyelésről tanuskodó cikke jelent meg e lapban.
ANCA I. GYÖRGY dr. nagyváradi
orvos, 1870-ben született, apja jegyző
volt. Az érettségi letétele után a bécsi
egyetemre iratkozik, 1897-ben diplomát
szerez. Utána a bécsi Allg. Krankenhausban praktizál, később vidéken fejt
ki tevékenységet, 1923 óta pedig a nagyváradi megyei kórház igazgató főorvosa. Az országos orvosszövetség tagja.
Az egészségügy terén kifejtett szolgálataiért érdemrenddel tüntették ki és a
román korona lovagi és tiszti rendjének is a tulajdonosa. Zenekedvelő, kedvenc hangszere a hegedü. A megye
közegészségügyi állapotainak megjavitása körül érdemeket szerzett.
ANDRÁSSY ERNŐ dr. (nagykászoni) érmihályfalvai orvos, 1894-ben
Szalacson
született,
apja orvos volt. Szatmáron végzi a főgimnáziumot,
majd
Münchenben és Budapesten
egyetemi
tanulmányokat folytat. 1918-ban orvosi diplomát szerez,
majd Budapesten és
a debreceni szülészeti klinikán praktizál. 1919-ben önálló, röntgen laboratóriummal felszerelt szülészeti, nőgyógyászati, diagnostikai rendelőt nyit. Képzettsége és tehetsége többoldalu munkásságra predesztinálják. Külföldi ornitologiai lapokba tudományos cikkeket
ir és szakkérdéseket fejteget vadászati
lapokban. A magyar ornitologusok szövetségének disztagja, a londoni Theologists’ correspodence club tagja és levelezője, azonkivül tagja a budapesti nu-
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mizmatikai egyesületnek és a budapesti
madártani intézet tudósitója. A magyar
pártban élénk szerepet játszik, a járási
tagozat elnöke és a r. kath. hitközség
világi elnöke. Az elmult választások alkalmával képviselőjelölt volt Szilágy
megyében; a kisebbségi ügy előbbre
vitele érdekében érdemeket szerzett. A
Vörös Kereszt-érem, a Pro Eclesia et
Pontificem pápai érem tulajdonosa.
ANCEAN VALÉR dr. zsibói közjegyző, 1889-ben Szurdukon született,
apja gör. kath. lelkész volt. A középiskolát Besztercebányán és Désen végzi,
majd a kolozsvári egyetemen jogi doktorátust szerez. Tanulmányai befejezése
után a megye szolgálatába lép, eleinte
mint jegyző tevékenykedik, később Zilahon járásbiró lesz és 1927 óta királyi közjegyző Zsibón. Az Astra, továbbá
a somlyói és a zsibói kaszinó tagja.
Zsibó társadalmi életében vezető szerepe
van. Közjegyzői hivatása mellett a hadbiróság müködésében is résztvesz, mint
gyakornok és külön munkásságot fejt
ki a jogi szakkérdések megvitatásánál.
Egyike azoknak, akik nemes életfelfogásukkal a békés társadalmi együttmüködést hirdetik nemzetiségi külömbség
nélkül és célja a nemzetiséget a kötelesség és a tisztesség teljesitésére nevelni.
ANDRÁSSY MIKLÓS nagyváradi
állomásfőnök, 1880-ban Deésen született, apja épitészeti
vállalkozó volt. A
középiskolai
tanulmányai
befejezése
után elvégzi 1900ban Kolozsvárott a
kereskedelmi
akadémiát, majd képesitést nyer a MÁV
tisztképző
tanfolyamán. Sümegen, Kőrösmezőn, Királyházán, Szilágysomlyón forgalmi tisztviselő,
Székelyhidon állomásfőnök, 1924-ben helyettes állomásfőnöki minőségben Nagyváradra kerül, 1929 óta pedig raktárfőnök és az állomás vezetője. Szabad
idejében előszeretettel zongorázik. 1917ben megkapta a polgári érdemkeresztet.
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A CFR reorganizálása körül értékes tevékenységet fejt ki. Felesége, szül. Bádon
Mária a jótékonyság terén buzgólkodik,
gyermekei: Mária, Miklós és Kató.
ANDRISKA KÁLMÁN nagyváradi
mütechnikus, 1893-ban született Nagy
váradon, apja városi
tisztviselő volt. A
középiskolák elvégzése után a technikai
pályára lép és Budapesten folytat tanulmányokat. Fegyver
és
kerékpárjavitómühelyt nyit, amelyet önállóan vezet,
később üzemét kibőviti, társat fogad
maga mellé és azóta a technikai javitóműhely társtulajdonosa. Szabad idejében
sokat autózik és motorkerékpározik. A
Román Autóklub, a Motorklub és a Gépkocsi Vezetők Egyesületének tagja.
Technikai kérdésekről cikkeket ir szaklapokba. Több kitüntetése van. Felesége:
Nyilas Emma.
ANDRU SEVER dr. nagyváradi ügyvéd, 1889-ben Dumbrován született,
apja jegyző volt. Belényesen érettségizik, majd jogi tanulmányokat folytat
Nagyváradon és Budapesten; 1913-ban
jogi doktorátust szerez. Többévi gyakornokoskodás után 1913-ban önálló
ügyvédi irodát nyit Nagyváradon. Élénk
politikai tevékenységet fejt ki. 1920-ban
belépett a liberális pártba. 1921-ben
liberális párti megyei prefektus volt,
mivel azonban pártjával differenciái támadtak, hamarosan lemondott. Később
a szalárdi kerület képviselője lett. Miután pártpolitikai programmját a liberális párt keretein belül nem tudta megvalósitani, 1921-ben kilépett a liberális
pártból és ennek okát nyilt levélben
tette közzé. 1926-banmár az Avereszkánus-pártban fejt ki müködést, 1927ben a megyei tanács elnöke és ebben
a minőségben kiküldött a városi tanácshoz. Az Egyesült Bank és a nagyváradi
városi vasut igazgatósági tagja, a Falkóféle kefegyár ügyésze. Nagy szerepet
játszott az impérium átvételénél is. 1918
októberében a Román Nemzeti Gárda

vezetőjének adjutánsa, a Román Nem
zeti Tanács igazgatósági tagja és titkára
1919-ben, végül a Consiliul Dirigent
kormánybiztosa volt. Ebben a minőségben a hadtestparancsnokságon, Holban
tábornok mellett teljesitett szolgálatot.
A román csillag- és korona-rend tulajdonosa. Tagja az Astrának és számos
társadalmi, kulturális és jótékonycélu
egyesületnek A produktiv munka és
nem a demagógia embere.
AZZOLA FERDINAND belényesi
bankigazgató,
1895-ben
Ferdinándon
született, apja erdővállalkozó volt. Az
érettségi
letétele
után a kereskedelmi akadémián folytatja
tanulmányait.
Később
tisztviselő,
majd elvégzi a jegyzői tanfolyamot és
a Marmorosch bank
hivatalnoka lesz. Pályafutása során átkerül az Agrárbankhoz, majd 1929-ben
kinevezik az Agrárbank belényesi fiókja
igazgatójának. Szabad idejét uszással és
teniszezéssel tölti. A Magántisztviselők
Országos Szövetségének és több egyesület tagja. Hadi kitüntetésekkel rendelkezik. Célja a fiókintézetet fellenditeni
és az ország pénzügyi helyzetének megszilárditásában
résztvenni.
Felesége:
Katona Katalin jótékonysági egyesületeknél tevékenykedik, gyermekei: Lajos
és János.
BAKATOR JÓZSEF nagyszalontai
r. kath. plébános, 1886-ban született
Szarvason, apja iparos volt. 1909-ben
végzi a theologiát
Nagyváradon,
majd
ugyanitt és Debrecenben káplán, 1914
óta pedig nagyszalontai plébános. Az
itteni vallásos egyesületek vezetője, az
Arany János Emlékegyesület és a Kaszinó alelnöke. Köztiszteletnek örvend,
tekintélyét növelik azok a cikkek, ame-
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lyeket a hitélettel kapcsolatos kérdésekről ir. Önzetlen és értékes tevékeny
séget fejt ki Nagyszalonta kulturális fejlesztésében is.
BAKOS PÁL nagyváradi állomási főtisztviselő, 1887-ben Maglódon született,
apja
állomásfőnök
volt. A gimnáziumi
érettségi
letétele
után a MÁV tanfolyamát végzi el, majd
az államvasutak szolgálatába lép, Kavaránon, Dályán, Szalontán gyakornokoskodott, majd a nagyváradi központi állomás
főpénztárosa
lett; jelenleg a forgalmi osztálynál végez fontos szolgálatot. Szabad idejét az
uszásnak szenteli, a NSE tagja. Zenei
hajlamait a hegedülesben elégiti ki.
Mint régi, kipróbált tisztviselő, a CFR
reorganizálásánál tevékeny részt akar
venni. Felesége, szül. Bagossy Olga.
BÁNÁSS LÁSZLÓ dr. a nagyváradi
Orsolya-zárda igazgatója, 1888-ban született Pozsonyban, apja honvédhuszár
ezredes volt. 1912-ben végzi a theológiát, majd Rómában a diplomáciai kiképzést szolgáló nemesi akadémiát hallgatja. Diplomáciai szolgálatot teljesitett,
de ezen a téren tervezett müködését a
háboru megakadályozta. Papi pályafutását mint káplán Nagyváradon kezdte,
1923 óta az Orsolya zárda igazgatója,
azonkivül pápai titkos kamarás és az
egyházmegye főtanfelügyelője. A Szigligeti társaság és számos kulturális, vallásos és jótékonycélu egyesület tevékeny
és vezető tagja. Rómában és Münchenben zeneakadémiát végzett, kiváló zenész és zeneesztétikus. A székesegyház
karnagya. Önálló kompoziciója is van,
amelyet Münchenben sikerrel adtak elő.
Számos zenével foglalkozó cikket irt.
Kedvenc hangszere az orgona és a zongora. A vörös kereszt, a német lovagrend, a máltai lovagrend a konvencionális keresztyének, a Ferenc József rend,
a Konstantin rend középkeresztjének és
még számos magas kitüntetésnek a tulajdonosa.

BALATON ZOLTÁN dr. nagyszalontai orvos, 1893-ban született, apja
MÁV főfelügyelő
volt. Az érettségi letétele után 1919-ben
diplomát szerez a
Budapesti egyetemen. A budapesti
Fehér Kereszt gyermekkórház sebészeti
osztályán praktizált,
a háboru folyamán a
16-os
helyőrségi
kórháznál teljesitett
szolgálatot. 1919 óta önálló rendelője
van. Elektróterápia-speciálista, elismert
sport-orvos. Szabad idejében sokat sportol. Az orvosszövetség tagja, az NSC
sportigazgatója, az Arany János Egyesület, a nagyszalontai filharmonikus társaság, a kaszinó és több egyesület tagja.
Orvosi és testnevelést propagáló cikkei
gyakran jelennek meg lapokban, a nemi
betegségekről és a prostitúcióról értékes
tanulmányt irt. Kedvenc hangszere a
hegedü.
BÁLINT SÁNDOR dr. nagyváradi
orvos, 1895-ben Egerben született, apja
kereskedő volt. A
reáliskolai
érettségi
letétele után Budapesten végzi az egyetemet
1918-ban,
1917—19-ig a budapesti egyetemi gyermek-klinikán
praktizál, majd a berlini
egyetemi
gyermek
klinikán
tanársegéd
1922-ig. Ekkor Nagy
váradon telepszik meg mint önálló gyermekorvos, azonkivül a Mircea csecsemővédő egyesület főorvosa és az állami
gyermekkórház belgyógyásza. Az orsz.
orvosszövetség biharmegyei fiókjának
főtitkára, a Mircea-egyesület és a biharmegyei orvos egyesület vál. tagja, továbbá tagja a magyar pártnak is Németnyelvű szakfolyóiratokban számos cikke
jelent meg.
BANCIU SABIN nagykárolyi ezredes,
1881-ben született Brádon, apja földbirtokos volt. A középiskola megszaki-
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tásával kadétiskolát végez Nagyszebenben. 1899-ben zászlós a 44-ik gyalogezrednél, 1900-ban hadnagy, 1914-ben
kapitány, 1918-ban őrnagy, 1919-ben a
román hadseregben alezredes, 1921-ben
pedig ezredes és letette a tábornoki
vizsgát is. A háboru folyamán kétszer
megsebesült és több hadi kitüntetést szerzett. A román hadseregben kifejtett szolgálataiért a román korona háborus tisztikeresztjével, továbbá parancsnoki rendjével és a román csillagrend tiszti rendjelével tüntették ki. Felesége Bulza Manóra, a jótékony egyesületeknél fejt ki
müködést.
BALOG ENDRE nagyváradi hirlapiró
1910-ben született Nagyváradon, apja
bankigazgató. 1929ben érettségizett Budapesten és azóta a
„Nagyváradi Napló“
szerkesztőségének
tagja. Szabad idejét
teniszezéssel, boxolással és az athlétika
müvelésével tölti. A
NAC egyik sportvezetője. Külföldi
egyetemre készül,
hogy főiskolai tanulmányait tovább folytassa.
BALTA ZOLTÁN dr. városi vezértitkár Szilágysomlyón, ugyanitt 1892ben született, apja
gyógyszerész
volt.
Az érettségi letétele
után Kolozsvárott és
Budapesten
egyetemi tanulmányokat
folytat, 1920ban jogi
doktorátust szerez.
Zilahon mint törvényszéki
jegyző
kezdi pályafutását,
később közigazgatási tanácsnok lesz, 1923 óta Szilágysomlyó város vezértitkára. Mint iparügyi biztos az iparügyi törvény megalkotásánál több javaslatot nyujtott be
a minisztériumhoz. Részt vett a háboru
ban. A szilágysomlyói társadalmi és
kulturális egyesületek életében vezető
szerepet játszik.
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BANCILA P. JÁNOS dr. nagyváradi
ügyvéd, 1894-ben született, apja gazdálkodó volt Bras
sóban érettségizik,
az egyetemet Bukarestben, Jasiban és
Kolozsvárott
látó
gatta 1918-ban a
megszállás
idején
sziguranca-főnök
volt
Budapesten,
1919-ben
hasonló
minőségben Nagyváradra kerül és ebben a minőségben 1922-ig tevékenykedett; azóta ügyvédi irodája van. Mint
liberális politikus országgyülési képviselő volt 1927—29-ig. Az Astra és a
liberális párt biharmegyei tagozatának
végrehajtó bizottsági tagja; e pártban
jelenleg is tevékeny müködést fejt ki.
Nagyváradi tartózkodása alatt számos
iskola és templom felépitését kezdeményezte és segélyezte. A román koronarend és csillagrend lovagi és tiszti keresztjének tulajdonosa. Hive a románmagyar gazdasági közeledésnek.
BÁNYAI KÁROLY nagyváradi adóhivatali főnök, 1886-ban született Nagyváradon, apja iparos volt. A felsőkereskedelmi iskola elvégzése után bankhivatalnoki pályára
lép, a Biharmegyei
Takarékpénztár tiszt
viselője lesz. 1907
óta a pénzügyigazgatóságnál fejt ki
müködést,
jelenleg
adóhivatali
főnöki
minőségben szolgálja az államot. Kedveli az athlétikát. A ref. egyházmegye
prezsbiteriumának 30 év óta tagja. A
háboru folyamán több kitüntetést szerzett. Számos cikket irt a lapokban. Felesége, szül. Sólyom Ilona jótékony egyesületek tagja.
BARBOLOVICIU VIRGIL szilágysomlyói városi gazdasági tanácsnok,
1895-ben született Hatvanban, apja járásbiró volt. Az érettségi letétele után
két évig a tanári pályán müködik, majd
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1921-ben Szilágysomlyó város szolgálatába lép, jelenleg mint gazdasági tanácsnok foglalkozik a város ügyeivel.
Ebben a minőségben értékes munkásságot fejt ki a város fejlesztése és gazdasági jóléte érdekében. Az Astra és
több egyesület tagja. A vaskorona-rend
lovagja, továbbá a román csillagrend
és a Victoria, rendjelek birtokosa.
BAREA JÁNOS dr. szilágysomlyói
orvos, 1898-ban született Chisineuban.
A középiskolátés a katona-iskolát Oroszországban végzi, egyetemi tanulmányait
Jasiban folytatta. A doktorátus elnyerése után a jasii egyetemi klinikán praktizál, majd Szilágysomlyóra kerül, ahol
a városi kórház vezető orvosává nevezik ki, azonkivül tanár a polgári leányiskolában és a mezőgazdasági iskolában. Az orsz. orvosszövetség és több
egyesület tagja. Részt vett az orosz forradalomban, szerepet játszott Besszará
biának Romániához való csatlakozásában. Jasii tartózkodása alatt az egyetemi ifjuság vezetője volt. Több a chirurgiával és ginecologiával foglalkozó
tudományos jellegű orvosi könyvet
adott ki.
BÁRDOS IMRE dr. nagyváradi ügyvéd, 1876-ban született Törökbecsén,
apja terménykereskedő volt. A középiskola elvégzése után
a kolozsvári, budapesti és a jénai egyetemet látogatja, az
ügyvédi
diplomát
1903-ban szerzi meg
Budapesten. Azóta
önálló ügyvédi irodája van Nagyváradon. A Háztulajdonosok Bankjának és az Incassó-bank
elnökigazgatója, azonkivül az amerikai
Joint-bank nagyváradi fiókjának igazgatója és ügyésze. A zsidó nemzeti szövetség és a Palesztina ujjáépitési alap
nagyváradi elnöke, tagja a neolog hitközség
képviselőtestületének.
1905—
18-ig tagja volt Nagyvárad törvényhatósági bizottságának, 1926—28-ig városi tanácsos volt. A háboru folyamán
2 évig teljesitett frontszolgálatot. Pa-
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lesztina ujjáépitésének egyik legtevékenyebb romániai exponense; többször
kitüntették. Felesége, szül. Schreiber
Erzsébet
BÁNYAY JÓZSEF belényesi kántortanitó, 1901-ben Nagyváradon született,
apja rajzolómester.
Öt gimnáziumot és
tanitóképezdét végzett Nagyváradon.
Kántortanitói képesitése elnyerése után
több helyen müköd
ött, majd Belényesre került. Az ottani
magyar
kaszinó
jegyzője és a magyarpárt tagja. Szereti a sportot, a zenét és az irodalmat. A
magyar kultura fejlesztése és a gyermeknevelés terén érdemeket szerzett.
BEJAN AUREL szentmártoni főjegyző, 1907-ben született Alsódernán, apja
lelkész. A gimnásiumi érettségi letétele után Lugoson
elvégzi a jegyzői tanfolyamot, majd 1929ben absolutoriumot
nyer a nagyváradi
jogi akadémián. Rövid ideig közigazgatási
gyakornok,
majd Nagyszentmártonban segédjegyző,
1927 óta pedig főjegyző. Sportkedvelő,
futballozik és az athlétika minden ágát
űzi. Az iskolaszék és több egyesület
tagja. Több közigazgatással kapcsolatos
cikket irt különböző lapokba.
BATEALA JÁNOS nagyváradi pénzügyigazgató,
1886-banSzászka-Montánán született, apja nyug. bányász volt.
A felsőkereskedelmi iskola elvégzése
után állami szolgálatba lép és a pénzügyi hivatalok keretében fejt ki egyre
intenzivebb müködést. Bozovicson, Fehértemplomban, Belényesen, Oravicán
és Karánsebesen müködik 1924-ig, amikor pénzügyigazgató-helyettes minőségben a temesvári pénzügyigazgatósághoz kerül 1928-ig, ekkor a nemzeti parasztpárti kormány Nagyvárad pénz-

[Erdélyi Magyar Adatbank]

13

(B) BIHAR ÉS SZILÁGYSÁG (B)

ügyigazgatójává lépteti elő. A román
koronarend tiszti keresztjének tulajdonosa.
BENCZIK JÁNOS cipőgyári üzemvezető Nagyváradon, 1892-ben született
Szalárdon, apja cipész volt. Középiskolai
tanulmányok után a cipőfelsőrész készitést tanulja ki és Magyarországon,
Ausztriában, Németországban, Belgiumban és Svédországban folytat tanulmányokat. 1924 óta a nagyváradi Primus
cipőgyár üzemvezetője. A ref. dalárda
és a ref. egyházközség tagja. Szabad
idejét festészettel tölti. Felesége, szül.
Kovács Erzsébet.
BENEDEK ALADÁR nagyváradi városi pénzügyi tanácsos, 1878-ban Balázsfalván született, apja járási orvos
volt. A középiskola elvégzése után jogot tanult, majd közigazgatási pályára
lép. 1920-ban a kolozsvári belügyi államtitkárságnál teljesit szolgálatot, majd
miniszteri osztály tanácsos lesz. 1922-ben
Bukarestbe kerül, ahol a minisztériumhoz osztják be. mint az erdélyi városok közigazgatási felügyelőjét. Jelenleg
Nagyvárad város pénzügyi tanácsosa és
a pénzügyi osztály főnöke. Szabad idejét vadászattal és tenniszezéssel tölti.
A vadásztársulat, az NSE és több egye
sülét tagja. Közigazgatási témákról számos cikket irt. Felesége: szül. Szántó
Irén a Mircea gyermekvédőegyesületnél
fejt ki tevékenységet.
BEREGHY ANDOR margittai vezérigazgató, 1888-ban született Margittán, apja tanitó volt. A kereskedelmi
érettségi letétele után bankpályára lép,
előbb a Belényesi Népbanknál, majd a
Belényesi Takarékpénztár csiki fiókjánál müködik, mint ezeknek a vezetője,
ezután a Szilárd-vidéki Takarékpénztár
fiók főkönyvelője, 1929 óta pedig a
Margittai Hitelbank r. t. vezérigazgatója. Több kath. egyesület, jótékonysági egyesület és a magyar párt tagja.
Szabad idejében teniszezik és hegedül.
BEREGHY SÁNDOR dr. margittai
ügyvéd, 1891-ben született Margittán.
Az egyetemet 1915-ben Kolozsvárott
végzi el. Több évig ügyvédi irodákban
müködik, 1925-ben a margittai járás
szolgabirája volt, 1928 óta pedig ön-
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álló ügyvédi irodája van. A magyar párt
margittai csoportjának titkára és a kath.
népszövetség világi elnöke. Szabad idejében teniszezik. Helyi vonatkozásu kérdésekről több cikke jelent meg. A pártélet keretén belül szolgálatokat tesz a
magyarságnak. Felesége, szül. Nagy
Erzsébet a, ref. nőegyletnél müködik.
BIRÓ JÓZSEF nagyváradi bankigazgató, Szeghalmon született 1889-ben,
apja kereskedő volt.
A középiskola elvégzése után bankpályára lép és tehetsége magas pozicióba juttatja; hoszszabb ideig müköd
ött a Biharmegyei
Takarékpénztárnál,
1930 óta pedig a
Gazdasági Bank r. t.
igazgatója. Nagyvárad egyik közismert bank és pénzügyi
tekintélye.
BIRÓ SÁNDOR nagyváradi vármegyei főkertész, 1894-ben született Hódmezővásárhelyen,
apja műkertész volt.
A középiskola elvégzése után a kertészeti pályára lép,
hosszabb ideig müködik Károlyi Gyula
gróf mácsai kerté
szetében, majd a
budapesti
királyi
várpalota
kertészeténél
alkalmazzák,
innen pedig József főherceg alcsuti birtokára kerül. 1919 óta Biharvármegye
főkertésze. Szabad idejét vadászattal
tölti. A római kath. legényegylet tagja.
A város és a megye parkirozása és
virágositása terén (körösparti korzó,
stb.) hervadhatatlan érdemeket szerzett.
A háboruban résztvett, több hadi kitüntetéssel rendelkezik.
BICA LAJOS JÓZSEF tenkei bankigazgató, 1888-ban született, apja jegyző
volt. Gimnáziumot és közigazgatási tanfolyamot végzett. 1906-ban Köröstarjánban segédjegyző, 1911-ben Szentandráson aljegyző, 1912—26-ig főjegyző
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1926—28-ig tenkei főszolgabiró; jelenleg a Banca și Soc. Comerciala ügyvezető igazgatója. A gör. kel. szinódus
képviselője, a tenkei gör. kel. egyház
templomépitő bizottságának tagja és
ennek az érdekében alakult Ajutorul
kitermelő
szövetkezetek
ügyvezetője,
azonkivül a Neurisi Népbank és Szövetkezet elnöke. Politikai tevékenységet a liberális pártban fejt ki, mint tagozati elnök Közigazgatási és politikai
cikkeket ir. Célja a falusi szövetkezetek ügyének előmozditása, a román kulturház megalapitása, továbbá Tenke és
Neuris fejlesztése.
BIRÓ ELEK nagyváradi ujságiró,
1903-ban született Győrött, apja füzőgyáros. A gimnásiumi érettségi letétele
után 3 évig a kolozsvári Szinház és
Társaság cimü lapot szerkesztette, majd
a Nagyváradi Napló belső munkatársa
lett. Több irodalmi egyesület tagja. Jelenleg két regényen és egy szindarabon dolgozik. „Kritika” cimen hetilapot szerkeszt.
BONDOR MIHÁLY I. o. postai hivatalfőnök Nagyváradon, 1880-ban Körös Tarján született.
A főreáliskola elvégzése után postaés
távirdatanfolyamot végez, majd
1903-banNagyváradon kezdi meg pályafutását. 1919-ben
a román impérium
átvételekor az első
vasuti posta-főnök.
Hivatása mellett szeretettel foglalkozik a sportokkal, elsősorban a vadászat érdekli és mint ilyen
a biharmegyei vadászegylet alelnöke,
a Crisana és a Casa Naționala vezetőtagja. Postai témákról értékes cikkeket
irt. Felesége, szül. Szőke Otilia, gyermekei: Ilona és Barnabás.
BOERIU VALÉR dr. gyapjui orvos,
1892-ben született, apja gazdálkodó volt.
A brassói gör. kel. román főgimnáziumban 1913-ban érettségizik, a doktorátust 1921-ben Kolozsvárott szerzi meg.
Három évig a kolozsvári egyetemi klinikán praktizál Grigoriu dr., Kuncz dr.,
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Hatiegan dr. és Negru dr. egyetemi
tanárok mellett. 1921. óta járási körorvos Gepiun és a munkásbiztositó pénztár orvosa. Az orvosszövetség, az Astra
és a Casa Naționala tagja és a gepiui
iskolaszék elnöke. A járványos betegségek elleni küzdelmekben hathatós eszközökkel veszi ki a részét. A román
koronarend és román csillagrend első
osztályu érdemkeresztjével tüntették ki.
Felesége, szül. Costa Silvia.
BORLAN ÁMOS VIKTOR dr. belényesi ügyvéd, 1896-ban született Belényesen, apja főgimnáziumi
tanár
volt. Az egyetemet
1924-ben Kolozsvárott végzi el. Több
éven át ügyvédi irodában
dolgozott,
majd 1924-ben önálló ügyvédi irodát
nyitott. Biharmegye
állandó
választmányának tagja, azonkivül a nemzeti parasztpárt belényesi
tagozatának elnöke és az Astra, a Nemzeti Kaszinó és több egyesület tagja.
„Cuventul Bihorului” cimen saját lapja
van, amelyben számos cikke jelent meg.
A háboru folyamán többször kitüntették, az impériumváltozás után pedig a
Viktoria rendjellel és a román csillagrend tiszti keresztjével tüntették ki A
jogviszonyok, a közigazgatás és a politika terén a nemzeti eszmék érdekében fontos szolgálatokat tesz.
BORSY GÉZA nagyváradi vendég
lős, 1886-ban Debreczenben született,
apja vendéglős volt.
Középiskolai
tanulmányainak befejezése után vendéglősi
pályára lép, Budapesten és Bécsben
szerez szakismereteket, majd 1920-ban
önállósitja
magát.
Nagyváradon az általánosan
ismert
Borsy-kertnek a tulajdonosa. A vendéglősök és kávésok
szindikátusának és a református egy-
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házközségnek tagja. A háboru folyamán többször kitüntették. Felesége,
szül. Miskolczy Margit.
BORLAN SILVIU nagyváradi vármegyei titkár, 1889-ben született Belényesen, apja gimnáziumi tanár volt. Az
egyetem jogi fakultását Nagyváradon
végzi. Közigazgatási pályára lép, először
a belényesi járási főszolgabiróságon müködik, majd Margittán és Barátkán tevékenykedik. 1928 óta Biharvármegye
prefektusi titkára. Szabad idejében vadászik. A Casa Naționala és több egyesület tagja. A közigazgatás terén az
állam és polgártársai érdekeit szolgálja.
BOTOC GYÖRGY csekei gör. kel.
esperes, 1885-ben született Komlóson,
apja tanitó volt. Középiskolát és theologiai
szemináriumot
Aradon
végez;
1911-től a ceisoarai parohiánál lelkipásztoroskodott, 1926-tól pedig a csekei
esperesi kerület és a csekei plébánia
vezetője. Az Astra csekei fiókjának elnöke, a biharmegyei Casa Național alapitó tagja és több társadalmi és kulturális egyesület tagja. A román koronarend lovagi rendjelével tüntették
ki. Cseke kulturális és társadalmi életében vezető szerepet játszik; ő épittette fel a csekei gör. kel. román templomot, valamint az esperesi kerület hat
másik templomát. A népmüvelés fejlesztése és a néperkölcsök helyes utra
való terelése érdekében értékes munkásságot fejt ki
BOZAC JÁNOS dr. belényesi városi főorvos, 1874-ben született a kolozsmegyei Mociun, apja birtokos volt.
Középiskoláinak elvégzése után az egyetemet Kolozsvárott 1902-ben abszolválja.
A kolozsvári szemészeti klinikán praktizál, majd járási körorvos, 1919 óta
pedig Belényesen egyetemes orvos és
városi főorvos; azonkivül vasuti orvos.
Szabad idejét turisztikai kirándulásokkal tölti és vadászik. Az orvosszövetség tagja és a belényesi vadásztársaság elnöke. A Vörös Kereszt és a
Steaua Romaniei tiszti rendjelével tüntették ki. Belényes közegészségügyi állapotainak rendezésénél érdemeket szerzett. Felesége szül. Butean Ilona tanárnő.
BÖSZÖRMÉNYI EMIL dr. nagyvá-
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radi ügyvéd, városi tanácsos és hirlapiró 1889-ben Nagykárolyban született.
A középiskola elvégzése után Budapesten, Berlinben és Párisban egyetemet
hallgat; az ügyvédi vizsgát Kolozsvárott 1921-ben teszi le. Szociálista elveket vall, a szociálista párt delegátusa
a városi tanácsban A Munkás Ujság
belső munkatársa. Tevékeny részt vett
a szociálista diákmozgalmakban és a
Gallilei kör megalapitásában. A magyar
országi forradalom bukása után a szociálista emigráns sajtóba irt cikkeket
és tanulmányokat. A romániai szociáldemokrata párt országos vezetőségi
tagja és a biharmegyei szociáldemokrata párt elnöke.
BRATIANU N. VINTILIA a nagyvárad-velencei állomás főnöke, 1886 ban
Pitestiben
született,
apja
vezérigazgató
volt.
Középiskoláinak elvégzése után
1910-ben vasuti tanfolyamot
abszolvál.
Constancában
és
több regáti állomáson müködött, 1923
óta mint I. o. állomásfőnök a nagy
várad-velencei állomáson teljesit szolgálatot. Szenvedélyes
vadász, a Vulturul vadászegyesület tagja.
A háboru kitörésekor bátor viselkedésével megmentette a konstancai állomás pénztárát, amit a menekülő vasutasok magára hagytak. A CFR organizálásában szándékozik résztvenni.
BRATIS JÁNOS zilahi pénzügyi ellenőr, 1890-ben született Tasnádszarvadon, apja gazdálkodó volt. A középiskola elvégzése után pénzügyi szak
vizsgát tesz Zilahon. Impérium változáskor Kolozsvárott müködik a Consiliul Dirigent kebelében. Majd Szilágysomlyon és Kolozsvárott, 1919 óta pedig
Zilahon teljesit szolgálatot. Mint biztos
került Zilahra, majd főbiztos lesz, jelenleg pénzügyi ellenőr. Vezető tisztséget tölt be a szilágyvármegyei gazdasági egyesületnél, tagja az Astrának
és a zilahi jótékony egyesületeknek.
25 éve áll a pénzügy szolgálatában.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

19

(B) BIHAR ÉS SZILÁGYSÁG (C)

BROCZKO GYULA nagykárolyi bank
igazgató, 1887-ben Budapesten született, apja iparos volt. Felsőkereskedelmi
érettségit tesz, majd malomipari pályára
lép, később pedig banktisztviselő lesz
és a Szatmári Takarékpénztár Egyesületnél müködik. 1927 óta a Casa Noastra
nagykárolyi fiókjának igazgatója, amelyet ő szervezett meg. Több egyházi
egyesület tagja Pénzügyi témákról szaklapokban cikkezik. Felesége, szül. Szkiva
Margit jótékonysági és egyházi egyesületeknél fejt ki tevékenységet.
BRÖSZTEL LAJOS nagyváradi apátplébános, 1865-ben Szilágysomlyón született, apja banktisztviselő volt. A theológiát 1891-ben végzi el. Békésszentandráson, Nagyvárad-Olaszin, Gyulán,
Margittán lelkipásztoroskodik, miközben 18 évig esperes-plébános volt. 1918ban tb. kanonokká nevezik ki, 1922-ben
Nagyváradra kerül, 1926 óta apátplébános. Az egyháztanács elnöke, a nővédő-egyesület egyházi igazgatója, a
régészeti egylet tagja és tagja számos
jótékonycélu egyesületnek. 1917-ben a
Ferenc József-rend lovagi keresztjével
és a Vörös Reteszt diszoklevelével tüntették ki.
BUJK BÉLA nagyváradi hirlapiró,
1890-ben született Zilahon, apja nyug.
főgimnáziumi tanár.
Érettségizik, majd a
budapesti tudomány
egyetemen filozófiai
fakultást végez.
1914—24-ig Sárospatakon, Szászvároson és Nagyváradon
középiskolai
tanár.
1925-ben
ujságiró
lesz és a „Nagyváradi Napló” szerkesztőségének belső munkatársa. A budapesti Rádió Ujság erdélyi tudósitója.
CAMPIANU JÁNOS dr. nagyszalontai kir. közjegyző, 1877-ben született Beznean, apja gör. kel. lelkész volt.
Brassóban érettségizik, a kolozsvári
egyetemen doktorál, ügyvédi képesitést
Marosvásárhelyen szerez. Élesden és
Nagyváradon ügyvédeskedik, majd 1923ban kir. közjegyzőnek nevezik ki Nagy-

szalontára. Az Astra és több egyesület tagja. Nagyszalonta társadalmi életében reprezentábilis szerepet játszik.
CAPRA ROMUL dr. béli ügyvéd,
1893-ban született Siklón, apja tanitó
volt. Az érettségi
megszerzése
után,
1923-ban Kolozsvárott doktorál. 191419-ig részt vesz a
háboruban, 1919—
1922-ig
Világoson
szolgabiró, 1925 óta
pedig ügyvéd Bélen,
és a Banca Economa
ügyésze. A Liga Culturánál
tevékeny
müködést fejt ki; szociális problémákkal foglalkozik és ezekről értékes cikkeket ir. A szociális jólét megvalósitása érdekében hathatós munkásságot
fejt ki. Több hadikitüntetése van. Felesége, szül. Pop Viktoria, tanitónő.
CAPUSAN GYULA nagyváradi postaigazgató, 1886-ban Kolozsvárott született, apja postatisztviselő volt. Kolozsvárott végzi a
kereskedelmi
akadémiát, a közlekedési főiskolát pedig
Budapesten
1908ban. Külön müszaki
tanfolyamot
végez
1911—12-ben
Budapesten. 1905-ben
a kolozsvári posta
igazgatóságon
müködött,
1907—908ig Brassóban, 1910-ben a kolozsvári
posta műszaki osztályánál teljesitett szolgálatot. 1912-ben a posta épitési osztályának vezetője lett, majd Erdély öszszes postakerületeinek osztályvezetőjévé
nevezték ki. 1922-ben a műszaki osztály főnöke Kolozsvárott 1930 végéig,
amikor a Morgan-csoport a nagyváradi
postakerület igazgatójának nevezte ki.
A vonalfelvigyázó tanfolyam tanára volt
és a fegyelmi bizottság tagja. Egyik
alapitó tagja volt a Kolozsvár kerületi
postabanknak és vezető tagja több egyesületnek és pártnak. A háboru folyamán a koronás arany érdemkereszttel
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tüntették ki. A posta szakirodalmát értékes müvekkel gazdagitotta.
CHIDIOSAN GYÖRGY dr. nagyváradi orvos, 1895-ben született Belényesen, apja iparos. Belényesen
érettségizik, az egyetemet
Budapesten,
Becsben és Kolozsvárott
látogatja. A kolozsvári és a bukaresti
klinikán
praktizál,
majd
Nagyváradra
kerül, ahol a biharmegyei közkórház és
betegsegélyző pénztár fül, orr és gége specialista orvosa.
Szereti a sportokat és mint ilyen a Crisana sportegyesület vezetőségi tagja,
azonkivül a Casa Naționala, az orvosszövetség és több egyesület tagja. Szakkérdésekről cikkeket ir orvosi folyóiratokba. A román csillagrend lovagi rendjelével tüntették ki.
CHISIU JÁNOS dr. posta és távirda
igazgató Nagyváradon, 1877-ben született
Banisorban,
apja tanitó volt. Bupesten végzi az
egyetem jogi fakultását,
majd a posta szolgálatába lép. Budapesten,
Debrecenben, Komáromban
és Nagyváradon teljesit egyre fontosabb
szolgálatot,
1926ban postaigazgatónak nevezik ki. A geográfiai intézetnél
is értékes müködést fejt ki. Számos
postai vonatkozásu cikket irt és egy
posta kezelési utmutató értesitőt adott
ki. A román koronarend tiszti rendjelének tulajdonosa.
CAMPIAN VALÉR dr. nagykárolyi
polgár mester, 1897-ben született, apja
gazdálkodó Nagykárolyban érettségizik
a jogot 1924-ben végzi Kolozsvárott,
az ügyvédi vizsgát 1927-ben teszi le
Nagyváradon. Az imperium-változás idejében a román nemzeti gárda és a román nemzeti tanács tagja volt. Ezután
Szatmáron, majd Nagykárolyban ügy-
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védi irodát nyitott, 1929-ben a városi
interimár bizottság tagja volt, jelenleg
polgármester és ügyvéd. A nemzeti parasztpárt nagykárolyi tagozatának alelnöke, a megyei választmány, az Astra
és a Szent Pál egyesület tagja, a nagykárolyi sportegyesület tb. elnöke. A
városi közügyek fejlesztése érdekében
sok hasznos ujitást vezetett be, a városnak vizzel való ellátása, a fürdő felállitása és a tanitó-képző létesitése az
ő polgármesteri müködésének köszönhető.
CIORTIN JÁNOS Biharvármegye fő
jegyzője, 1881-ben született Nagyürögdön, apja kisbirtokos volt. Gimnáziumi
érettségit tesz, majd jegyzői oklevelet
szerez és államtudományi államvizsgát
tesz. 1910—13-ig Brádkán segédjegyző,
majd
Remetelőrén
jegyző
1919-ig,
1921-ben Brádkán jegyző, azután Bihar
vármegye szolgálatába lép és jelenleg
Nagyváradon vm. főjegyző, szolgálati
főnök. Szenvedélyes vadász. Biharvárvármegye vadásztársulatának elnöke és
az Astra tagja. Felesége: szül. Sforlea
Gabriella, gyermekei: Ovid, Horat és
Aurel.
CRET VIKTOR belényesi főszolgabiró, 1878-ban született Belényesen,
apja ügyvéd volt. Az egyetemet Kolozsvárott végzi és államvizsgát tesz. 1907
óta a közigazgatási pályán müködik,
1920 óta Élesden főszolgabiró, ekkor
Belényesre kerül. Szereti a sportot,
tornászik és vadászatokra jár. A turisztikai egyesület, a kaszinó és a Casa
Naționala tagja. Kiváló zenész, azonkivül, hogy hegedül, zenekart dirigál és
az iskolai zenekart vezeti. A megyei
közigazgatás és lakosság jólétének előmozditása terén érdemei vannak.
CSANDA ENDRE nagyváradi gyógyszerész, 1887-ben született Zemplénmegyében, apja gyógyszerész volt. Az
érettségi megszerzése után az egyetemet Kolozsvárott 1911-ben végzi el;
Nagyváradon praktizál, 1920-ban pedig
átveszi apja gyógyszertárát és laboratóriumában előállitja a „Podol” elnevezésű lábápolószert Szabad idejében
teniszezik; kedveli a futballt. A gyógyszerész szövetség titkára és több jó-
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tékony egyesület tagja. Felesége, szül.
Farkas Zsófia a jótékonyság terén buzgólkodik.
COCIAN CORNEL dr. biharpüspöki
orvos, 1894-ben született Szilágycsehen,
apja ügyvéd. Brassóban érettségizik,
Kolozsvárott doktorál, utána a kolozsvári klinikán Hatiegan professzor mellett asszisztál, majd a prágai és bécsi
egyetemi klinikákon praktizál. Kolozsvárott a mentőállomás főorvosa volt,
1925 óta pedig a biharpüspöki járás
körorvosa és Biharvármegye főorvosának helyettese. Az orvosszövetség vál.
tagja, az Astra, a Casa Naționala és a
biharpüspöki társadalmi és kulturális
egyesületek tagja. Belgyógyászati kérdésekről cikkeket ir szakfolyóiratokba.
A román koronarend kitüntetésének tu
lajdonosa. A hadseregben két évig szolgált, mint katona főorvos. Felesége, szül.
Nestor Dora tanárnő, leánya: Carmen.
COMSIA SÁNDOR zsibói főjegyző,
1877-ben Mundrán született, apja ta
nitó volt. Gimnáziumi érettségit tesz
Székelyudvarhelyen, majd Nagybecskereken közigazgatási tanfolyamot végez.
1901 óta a jegyzői pályán müködik.
1921-ben Zsibóra kerül, mint községi
főjegyző. Mulhatatlan érdemei vannak a
romániai jegyzői kar és intézményeinek
(árva otthon, nyugdij intézmény) meg
szervezése körül Memorandumokat szerkesztett a jegyzői szervezetnek és a
községi közigazgatás rendszerének a
gyakorlatban való helyes alkalmazása
érdekében. Az országos jegyzőegyesület és a szilágymegyei jegyzőegyesület
elnöke Az Astra zsibói fiókjának diszelnöke és még számos kulturális, jótékony és sportegyesületnél tölt be vezető tisztséget. A román koronarend lovagi rendjelének tulajdonosa és szolgálatainak elismeréséül több éremmel
tüntették ki.
COSMA ISTVÁN dr. belényesi járásbiró 1898-ban szülelett Zalamegyében, apja erdőmérnök Az egyetem jogi
fakultását Kolozsvárott, 1926-ban végzi
el. 1920—22-ig joggyakornok Belényesen, majd mint ügyvédjelölt tevékenykedik és 1925. óta járásbiró Belényesen. Hivatásában az igazság fanatikusa.
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Szereti a sportot, szabad idejében uszik.
A hangszerek közül hegedün és gitáron játszik. Több egyesületnél vezető
szerepet játszik. Felesége, szül. Zsák
Irma.
COSMA NERVA TRAJÁN belényesi
ügyvéd, ugyanitt 1897-ben született, apja
közjegyző. Az egyetem jogi fakultását
Bukarestben
1928ban végzi el. Ügyvédjelölt,
1918-ban
Biharmegye
román
nemzeti
tanácsának
titkára, 1919—22-ig
vármegyei
titkár,
majd
kabinetfőnök,
1224—26-ig polgármester. Tiz év óta
belényesi lap-szerkesztő és 1926. óta
az ottani ker. népbank igazgatója. Mint
politikus a liberális pártban müködik,
elnöke e párt belényesi tagozatának,
azonkivül az egyházmegyei zsinat képviselője. A nőegyletnél, a Casa Naționalánál és több egyesületnél vezető szerepet játszik. Célja a termelést szövetkezeti alapon értékesiteni.
COSMA DEMETER margittai igazgató-tanitó, 1880-ban Karasszon született, apja lelkész volt. 1898-ban elvégzi
Aradon a tanitóképezdét és azonnal
Karasszóra kerül tanitónak, majd 1899—
20-ig Szoldobágyon tanit, 1920-ban Margittára kerül, mint igazgató tanitó. A
tanitó egyesület margittai tagozatának
elnöke Hivatásának és családjának él.
Felesége, szül. Tóth Regina.
COSTA ROMULUS dr. nagyváradi
főorvos, 1894-ben Ivandán született, apja
tanitó volt. Jelesen
érettségizik
Nagyváradon
1913-ban,
majd egyetemi tanulmányait
Budapesten folytatja, orvosi diplomát a kolozsvári
egyetemen
szerez
1920-ban.
Eleinte a kolozsvári
szülészeti és nőgyógyászati
klinikán
volt gyakornok, majd 6 éven át a nagy-
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váradi bábaképző tanársegéde és főorvosa. 1927 óta a biharmegyei közkórház nőgyógyászati osztályának főorvosa, 1931 óta ezen kórház igazgató-főorvosa. Számos eredeti megfigyelése és tanulmánya jelenik meg orvosi szaklapokban. Tudományos munkálkodásáért a Biharmegyei Orvos és
Gyógyszerész Egylet 1928-ban a Fráter dijjal tüntette ki. Több évig titkára
volt a román orvostudományi egyetemnek, jelenleg az orvosszövetség biharmegyei fiókjának főtitkára. Több orvosi
folyóirat szerkesztőségi tagja és számos
orvosi és társadalmi egyesületnél fejt
ki müködést. 1930 óta Nagyvárad város tanácsosa. Ebben a minőségben tagja
a pénzügyi, gazdasági, kulturális és jóléti bizottságnak. A román koronarend
tiszti keresztjével tüntették ki. Felesége, szül. Kemény Márta.
COZAC LAJOS dr. érmihályfalvai
orvos, 1896-ban Abrudon született, apja
tisztviselő. Marosvásárhelyen érettségizik, az egyetemet
Kolozsvárott végzi
1922-ben. A kolozsvári klinikán 1926-ig
praktizál, azóta Ermihályfalván orvos
és a betegsegélyző
pénztár orvosa Az
érmihályfalvai tennisz és sportklub elnöke, az orvosszövetség és az Astra
tagja. Szabad idejét festészettel, vivással és tenniszezéssel tölti. A román koronarend lovagi kitüntetésének tulajdonosa. Az érmihályfalvai járványkórház létesitése és ujjászervezése az ő érdeme. Az egészségügyi állapotok javitása, a sport fejlesztése érdekében hasznos munkásságot fejt ki.
CRISAN SANDOR dr. nagyváradi
orvos 1895-ben született, apja gazdálkodó volt. Balázsfalván érettségizik, az
egyetemet Kolozsvárott végzi 1922-ben.
Rövid ideig a kolozsvári csapatkórházban müködik, majd a tordai kórház
sebészeti osztályának és a kolozsvári
klinika szülészeti és nőgyógyászati osztályának orvosa. Utána kerületi orvos,
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1924-ben a nagyváradi közkórházban
tevékenykedik. 1926-ban Bukarestben
leteszi a tiszti orvosi vizsgát és Felsőbányára nevezik ki városi tiszti orvosnak. 1927-ben Nagyváradra helyezik át
kerületi tiszti orvosi minőségben. A
kolozsvári Universitate sportegylet, az
orvosszövetség és több egyesület tagja.
A háboru folyamán többször kitüntették. A román csillagrend lovagi keresztjének tulajdonosa. A fertőző betegségekről népszerű tudományos előadásokat tartott és értékes munkát irt az
ikerterhességről, a szülések problémájáról, valamint akoponya-alapi törésekről.
COZAC RATIU LAURA érmihályfalvai orvosnő, 1897-ben Désen született, apja gazdálkodó volt. Tanitóképezdét végez Temesvárott, majd Désen érettségizik. Az
egyetemet Kolozsvárott végzi 1922
ben. 1926-ig aszszisztens a klinikai
orvosok
mellett,
1926 óta járási körorvos és fogorvos.
Az érmihályfalvai román nőegylet elnöknője és mint ilyen sokat fáradozik
a szegény gyermekek felsegélyezésén.
CRACIUN ANDRÁS nagyváradi tanár, 1894-ben született, apja kisbirtokos. Az egyetemet
1921-ben Kolozsvárott végzi el. Tanári
pályára lép, jelenleg
a nagyváradi tanitóképezde tanára és a
város kulturális és
népjóléti
helyzetének értékes előremozditója Az Astra
tagja, több román
lap cikkirója, a „Gazetta de Vest” c. lap igazgatója. A
Rédei-Sportpálya bizottságának elnöke,
azonkivül több kulturális és társadalmi
egyesületnél szerepet játszik. A háboru
folyamán többször kitüntették. Felesége, szül. Volentin Valéria jótékony
egyesületek tagja.
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CRISTEAN ROMAN MIKLÓS belényesi timár-mester, 1870-ben született
Talaton, apja lelkész
volt.
Középiskolai
tanulmányok
után
kitanulja a timármesterséget és Belényesen,
Székesfe
hérvárott, Budapesten gyarapitja szakismereteit. 1895-ben
önállósitja magát és
a timárszakmában ismertté teszi nevét.
A város ipari életében szerepet játszik,
az ipartestület elnöke, az Astra és a
kaszinó tagja. Szabad idejében vadászik. Felesége, szül. Popovits Szabina
játékony egyesületeknél munkálkodik.
CSERNECZKY JÓZSEF székelyhidi
uradalmi jószágfelügyelö és birtokos,
1859-ben született Szarvason, apja gazdálkodó volt. Érettségizik, majd Bécsben főiskolát végez. Utána báró Königsvahtel Hermann birtokán müködik 15
éven át, utóbb pedig 16 év óta Stuben
berg gróf székelyhidi birtokának jószágfelügyelője és saját birtokát is vezeti. A bihari gazdasági egyesület tagja.
A nép jóléte érdekében önzetlen müködést fejt ki. Szabad idejét vadászás
sál tölti.
CUPSA DAMITIAN tasnádi főesperes és bankvezérigazgató, 1865-ben
született Campian,
apja
kántortanitó
volt.
Belényesen
érettségizik, a theologiát Gerlán végzi.
Eleinte több községben lelkipásztor,
majd 1913-ban Tasnádra kerül mint lelkész; később tb. esperes, majd kerületi
esperes, 1930 óta
pedig főesperes A Vulturul bank vezérigaztói tisztségét is betölti. A román
nemzeti parasztpárt tasnádi tagozatának
és az Astra tasnádi kerületének elnöke.
Résztvett a községi tanács vezetésében is.
CZIPOTH FERENC nagyváradi ven-

déglős, 1878-ban Muraszombaton született, apja iparos volt.
Középiskolát végez,
majd a vendéglősi
pályára lép. Budapesten a Drexler
vendéglőben hosszu
ideig főpincér, majd
a Pannonia étteremben müködött és a
„Kispipa” vendéglő
főnöke lett. Huszonnyolc éves korában
önállósitotta magát, jelenleg a Katholikus Kör éttermének és kerthelyiségének tulajdonosa. A kávésok és vendéglősök szindikátusának alelnöke s mint
ilyen a vendéglőipar fejlesztése körül
érdemeket szerzett. A NAC disztagja
és háznagya. Szereti a sportot.
CZITROM LÁSZLÓ nagyváradi banktisztviselő, 1897-ben született Belényesen, apja iskolaigazgató volt. Felsőkereskedelmi érettségit tesz és a bankhivatalnoki pályára lép. 1914 óta a
Magyar Általános Hitelbank nagyváradi
fiókjának tisztviselője és az intézet főnök-helyettese. Több kulturális és társadalmi egyesület életében szerepet játszik. Közgazdasági kérdésekről cikkeket ir lapokba. Szereti a sportot.
DARABONT
GYULA nagyváradi
szabómester és az erdélyi baptista egyház vezetője, 1874-ben született Nagyváradon. Középiskolai tanulmányok után
kitanulja a szabómesterséget és a baptisták budapesti missió iskolájába iratkozik, ahol mint prédikátor nyer kiképzést. 1890 óta tagja a baptista egyháznak, amely akkoriban Nagyváradon
30 tagot, ma pedig 6000-et számlál. A
baptista egyháznak számos szolgálatot
tett, előjárói müködése alatt 3 templomot épittetett fel, azonkivül az ő nevéhez fűződik egy árvaház és egy menedékház létesitése. A Mercul nyomdát
a baptista egyház tulajdonának szerezte
meg és ez a nyomda állitja elő a baptista folyóiratokat. 8 évig szerkesztette
a „Szeretet” c. baptista folyóiratot és
fel. szerkesztője az „Ébresztő” c. baptista lapnak. 1906 óta a Tiszától Bras
sóig terjedő baptista egyház vezetője,
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azonkivül tagja a baptista világszövetségnek, amelynek központja Richmundban van. Nagyvárad város tanácsának
tagja, a magyarpárt intéző bizottságé
nak tagja, azonkivül tevékeny szerepet
játszik az ipartestületnél és a kereskedelmi és iparkamaránál.
DARVASI LAJOS nagyváradi bankigazgató, ugyanitt 1887-ben született,
apja szállitási tisztviselő volt. A főiskola elvégzése után
bankpályára
lép,
eleinte a Nagyváradi
Hitelbanknál müködik 1921-ig, 1922ben pedig a Gazdasági Bank kötelékébe lép, amelynek
jelenleg az igazgatója. Az erdélyi zsidóság mozgalmaiban előkelő szerepet
játszik, tagja a zsidó segélyegyesületeknek, valamint a zsidó ujságiró egyesületnek. Zenekedvelő, kedvenc hangszere a hegedü. Felesége, szül. Friedmann Stefánia jótékony zsidó egyesületi tag.
DELEU JÁNOS vármegyei vezértitkár Zilahon, született 1877-ben, apja
közjegyző volt. Besztercenaszódon érettségizik, majd elvégzi a gráci felsőkereskedelmi akadémiát. Tanulmányai befejezése után ügyvédi irodákban praktizál 1919-ig, azután 1922-ig megválaszt
ják Szilágysomlyó város polgármesterének, 1927-ben Zilahra kerül mint vármegyei főjegyző, 1930 óta pedig Szilágyvármegye vezértitkári teendőit látja
el. A Silvana Bank igazgatósági tagja,
az Astra és a somlyói nőegylet tagja,
továbbá a Praporgescu-kulturegyesület
elnöke. A Gazetta de Duminica cimü
hetilap tulajdonosa és igazgatója. A román csillagrend lovagi rendjelével tüntették ki. A jövőben több hires férfiu
biográfiáját szándékozik megirni.
DELY ANDOR csékei adóhivatali
főnök, 1900-ban született Nagyváradon,
apja állami tisztviselő. Középiskolai éretségit tesz, majd a pénzügy szolgálatába
lép. Hosszabb ideig Szalontán vezető
pénzügyi tisztviselő, 1929 óta pedig a
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csékei adókerület főnöke. Az ottani kulturális és jótékony egyesületek vezetőségi tagja és tagja a mükedvelők bizottságának is. Szabad idejét vadászattal és sportolással tölti.
DEMETROVITS ELEK dr. nagyváradi bankvezérigazgató, ugyanitt 1876-ban
született, apja iparos
született, apja magán
zó volt. Középiskolát
és egyetemet végez
Nagyváradon, majd
ügyvédi pályára lép,
amelyen 18 évig müködik, egyuttal a
Nagyváradi
Takarékpénztár
ügyésze is volt. Később
részt vett az Agrár
Takarékpénztár alapitásában és jelenleg, mint annak vezérigazgatója fejt ki munkásságot. Az
N. S. E. elnöke, az Unio igazgatósági
tagja és számos egyesületnél játszik vezető szerepet. Nagyvárad egyik bankszaktekintélye, aktuális közigazgatási témákról cikkeket ir a lapokba. Felesége,
szül. Wallner Erzsébet, a jótékonyság
terén buzgólkodik
DÉVALD LÁSZLÓ a nagyváradi ipartestület főtitkára, ugyanitt 1885-ben
született, apja iparos.
volt.
Felsőkereskedelmi érettségit tesz,
majd
a
nagyváradi
ipartestületnél
müködik, amelynek hamarosan
jegyzője
lesz. 1910-ben ipartestületi titkár, 1920ban főtitkár. A Hangya
igazgatója.
A
a mészárosok körszövetkezetének felügyelő bizottsági tagja, a magyarpárt
vál. tagja és a népszövetkezeti hitelintézet alapitó igazgatója. Több kulturális és jótékony egyesületnél is tevékenykedik. A „Nagyvárad“ ipari mellékletének szerkesztője és számos cikket ir ipari szaklapokba. Felesége, szül.
Boros Mária.
DEUTSCH IGNÁC kalapgyári igazgató. Egerben született, apja földbirto-
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kos. A középiskola elvégzése után kereskedelmi pályára lép és 1922-ben
megalapitja a Heller és Deutsch kalapgyárat, amellett divatáru üzletet tart
fenn. Nagyvárad kereskedelmi életének
egyik fontos tényezője. A kereskedelmi
csarnok alelnöke, a GyOSz igazgatósági tagja és több kereskedelmi alakulatnál is szerepet játszik. 1928-ban aranyéremmel tüntették ki.
DIÓSZEGHI SÁNDOR zilahi városi
tanácsos és ipartestületi elnök, 1890 ben
született Zilahon, apja vendéglős. Iskoláit Zilahon végzi 1907 ben, majd kitanulja a mészáros és hentes mesterséget, három évig müködik Budapesten, azután önállósitja magát. A zilahi
sportklub elnöke, a magyar párt vármegyei tagozatának alelnöke és az iparos
kaszinó vál. tagja. Mint városi tanácsos
a város jólétének érdekében hasznos
munkásságot fejt ki. Felesége, szül. Kerekes Anna, a ref. nőegylet tagja.
DOBREI ROMULUS belényesi közigazgatási szolgálati főnök, 1898-ban
született, apja tanitó
volt.
Kereskedelmi
érettségit tesz, majd
a közigazgatási pályára lép és Belényesen fejt ki müköd
ést.
Jelenleg
Belényes város gazdasági osztályának főnöke és a Banca
Poporala
igazgató
sági tagja. Szabad
idejében a turisztikát üzi. Tagja több
társadalmi és kulturális egyesületnek.
DOMSA JULIAN ANDRAS dr. zilahi ügyvéd 1887-ben született, apja
gör. kel. lelkész volt.
A gimnáziumi érettségi után a kolozsvári egyetemre iratkozik be, majd birói és ügyvédi vizsgát tesz 1914-ben.
Több helyen ügyvédgyakornok, 1914
óta
pedig
önálló
ügyvéd. 1918-ban a
román nemzeti gár-
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da parancsnoka és kiküldöttje volt a
gyulafehérvári
nemzetgyülésen.
1919
ben zilahi polgármester, majd főszolgabiró, 1920-ban vármegyei ügyész, 1922—
26 között Szilágyvármegye főispánja
és mint ilyen a megyében 40 elemi iskolát és egy internátust létesitett. Politikailag a liberális párthoz tartozik és
a párt keretén belül harcol az ország
jólétéért. A Banca Gen. Economica elnöke és több bank igazgatósági tagja.
Az Astra tagja, a zilahi sportegyesület diszelnöke és a liberális párt zilahi
tagozatának elnöke. Szolgálatainak érdeméül a román csillagrend tiszti keresztjével, a román koronarend parancsnoki rendjelével és szolgálati érdemkereszttel tüntették ki. Fiatal korában
kiváló atléta volt, 30 dijat nyert. Zigányiban mintagazdasága van.
DRÁGUS ISTVÁN (topliczai) nagykárolyi mütechnikus, ugyanitt 1871-ben
született, apja iparos
volt. Iskoláit Nagykárolyban
végzi,
majd 9 évig Bécsben, Ausztriában és
Svájcban továbbképezi magát; 1895ben önálló lesz, jelenleg bádogos és
vizvezetékszerelő. A
nagykárolyi ipartestületnek 15 évig volt
az alelnöke, 9 év óta pedig a testület elnöke. A szatmári ipari és gazdasági
egyesület vezetőségi tagja, a kolozsvári
ker. és iparkamara vál. tagja; ő szervezte meg a nagykárolyi iparosok temetkezési egyesületét és a r. kath. legényegyletnek 20 éven át volt a világi
elnöke, most pedig örökös tagja. Tizennyolc évig volt városi képviselő, tagja
volt az első román nemzeti tanácsnak, végül vezetője volt két évtizeden
át az itteni dalárdának; a gör. kath.
ifjusági egyesület alelnöke. Ezek mellett több kulturális, jótékony egyesületnél és pénzintézetnél játszik vezető
szerepet.
Iparművészeti
kiállitásokon
több kitüntetést nyert. Családjával élénk
társadalmi életet él. Felesége, szül. Toma
Ilona, a nőegylet és az oltáregylet tagja.
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DUBRAVEANU VAZUL dr. belényesi ügyvéd, 1903-ban Miskolcon született, apja vasuti tisztviselő. Az egyetemet Kolozsvárott végzi 1929-ben, rövid ideig ügyvédjelölt, 1929 óta pedig
önálló ügyvédi irodát vezet. Az ügyvédi kamara tagja és az egyik helybeli
bank nagyrészvényese. Intenziv társadalmi életet él, szabad idejében a turisztikát üzi.
DUMBRAVEANU TODORA a zilahi állami gimnázium rajztanára, 1894ben született Békésen, apja vasuti tisztviselő. Rajztanári képesitést Budapesten
nyer, majd a bukaresti festőiskolát látogatja és Párisban továbbképezi magát. Tanári pályája mellett kiállitásokat
is rendez, amelyek szép erkölcsi sikereket hoznak; résztvesz Zilah város társadalmi mozgalmaiban.
DUMBRAVEANU JÁNOS vascaui
ügyvéd, 1898-ban Békésen született,
apja állami tisztviselő. Békésen érettségizik, a jogot Nagyváradon végzi 1928ban. Ugyanitt, Nagyszentmiklóson, Csékén müködik ügyvédi irodákban, 1930ban mint önálló ügyvéd átveszi Popo viciu Péter dr. irodáját. Az Astra, a
Casa Naționala és az ügyvédi kamara tagja. Vascau társadalmi életének egyik kimagasló alakja. A hadseregben, mint hadnagy szolgált.
ENGEL JÓZSEF dr. nagyszalontai
orvos, 1896-ban született, apja kereskedő. Középiskolát
és egyetemet 1919ben Budapesten végez. Orvosi müködése során a nagyváradi zsidó kórházban gyógyitott, majd
a béli, utóbb a cséffai járás körorvosa
volt, 1923. óta pedig Nagyszalontán
vezet orvosi rendelőt. Az orvosszövetség és a helybeli
kaszinó, továbbá keresk. kör tagja. Tudományos orvosi kérdésekről, szociális
betegségekről (tuberkolózis, rák) tanulmányokat irt és irodalmi tevékenységet
is kifejt. A Vörös Kereszt kitüntetést
birja.
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DUMITREANU ZENO dr. nagyváradi megyei főorvos, 1887-ben született Budapesten, apja ugyanitt rendőrségi főorvos volt. Egyetemi tanulmányait Budapesten végzi 1911-ben. A
Szent János kórházban praktizál hoszszabb ideig, 1927 óta Biharvármegye
főorvosa. A nagyváradi orvosszövetség
elnöke. A vármegye egészségügyi állapotainak rendezése körül nagy érdemeket szerzett, a járványos betegségek
leküzdésében hasznos munkásságot fejt
ki. Érdemeinek elismeréséül a román
csillagrend tiszti keresztjét és több kitüntetést adományoztak neki. Szabad
idejében sportol. Felesége, szül. Neagu
Silvia.
ENGELNÉ HARNIK ILONA dr.
nagyszalontai fogorvosnő, 1897-ben Hidalmáson
született,
apja kereskedő volt.
Az egyetemet Kolozsvárott
végzi
1924-ben, majd a
fogászati
klinikán
praktizál, 1926 óta
önálló fogorvosi rendelője van Nagyszalontán. Az orvos
szövetség, az izr. nőegylet, a Nagyszalontai Sport Club tagja.
ERDÉLYI LÁSZLÓ belényesi gyógyszerész és gazdász, ugyanitt 1860ban született, apja
főszolgabiró
volt.
Egyetemi tanulmányait
Budapesten
végzi
1884-ben;
Nagyszalontán,
Nagyváradon, Eger
ben praktizál, 1888
óta önálló gyógyszertára van, azonkivül
gazdaságot
tart fenn. A gyógyszerész szövetségnek, a helybeli kaszinó
és a Banca Civila igazgatója. Gazda,
ságában elért termelési eredményeiért
a biharmegyei gazdasági egyesület kitüntette. Gyermekei közül: János gyógyszerész, György tanár, Rózsika, férjezett
Pop őrnagyné.
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ERDŐS ZSIGMOND a nagyváradi
Phöbus vasöntöde és gépgyár vezérigazgatója, 1883-ban Bars Besenyőn
született, apja földbirtokos volt. Jogi
tanulmányait a budapesti egyetemen
fejezi be 1904-ben. Hosszabb ideig egy
gépgyárban müködik, majd önálló vállalkozó lesz, jelenleg pedig a nagyváradi Phöbus vasöntőde és gépgyár r. t.
vezérigazgatója és elnöke. Nagyvárad
és Biharmegye ipari világának kimagasló
szaktekintélye. A Gyosz és az iparkamara elnöke, több kereskedelmi és
ipartestület vezetőségi tagja.
FARKAS JENŐ nagyváradi biztositási vezértitkár, 1884-ben Tolcsván született, apja bortermelő volt. Kereskedelmi érettségit tesz,
majd a biztositási
pályára lép. 1921-ig
az Első Magyar Biztositóintézet
szat
mári fiókjánál müködik, azóta az Első
Erdélyi Biztositóintézet
vezértitkára
Nagyváradon
és
1928-ban ünnepelte 25 éves jubileumát.
Számos kulturális és társadalmi egyesület tagja, szerepet játszik a zsidó jótékonysági egyesületnél. Felesége, szül.
Klein Sarolta, gyermekei: Imre és
György.
FARKAS ISTVÁN nagyváradi gyógyszerész, 1874-ben Temesvárott született, apja főmérnök volt. Az egyetem
gyógyszerészeti
fakultását
1894-ben
Budapesten végzi el; Nagyváradon praktizál, 23 év óta ugyanitt önálló gyógyszertára van. A kereskedelmi csarnok
elnöke, megalapitója az erdélyi és bánsági gyógyáru kereskedők szövetségének. A román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki, azonkivül a kereskedelem és ipar terén szerzett érdemeiért érdemkereszttel jutalmazták.
FARKAS MÓR nagyváradi bankigazgató és háztulajdonos, 1886-ban
született, apja földbirtokos volt. A kereskedelmi iskola elvégzése után, bankpályára lép és rövidesen a Magyar Általános Hitelbank és Hitelintézet igaz-
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gatója, majd a Duna-Bank fiókjának
igazgatója lesz. Nagyvárad pénzügyi
életének kitünő ismerője és szaktekintélye. A háboru folyamán megsebesült és
többször kitüntették. Egy önálló bank
alapitásának tervével foglalkozik. Felesége, Lipkovics Etel jótékony egyesületeknél szerez érdemeket, gyermekei:
Ilonka, Ernő és Anikó.
FEHÉR DEZSŐ nagyváradi lapszerkesztő, 1870-ben született Disznósdon,
szülei
kereskedők
voltak. Gimnásiumot
és
pedagogiumot
végez; 1888-ban a
budapesti lapok cikk
irója és a „Bolond
Istók” szerkesztője,
1890-ben a „Nagyvárad” fel. szerkesztője, 1898-ban megalapitja a „Nagyvá
radi Naplót”, amely
nek 30 éven át volt szerkesztője és
tulajdonosa.
Szerkesztőségében
Ady
Endre, Nagy Endre, Emőd Tamás, Ju
hász Gyula, Dutka Ákos, Antal Sándor, Halász Lajos dr., Hegedüs Nándor, Katona Béla és Zsolt Béla dolgoztak évekig. Az erdélyi és bánsági népkisebbségi ujságiró szervezet nagyváradi tagozatának elnöke. Egyik alapitó
tagja a Szigligeti irodalmi társaságnak.
1898-ban kezdeményezésére megalakult
Nagyváradon a Vidéki Hirlapirók Országos szövetsége. Értékes irodalmi tevékenysége során megirta a „Főnyeremény” cimü vigjátékot, amelyet a Budapesti Szinház adott elő. Több novellás kötete jelent meg és könyvet adott
ki Ady Endre nagyváradi életéről és
Irásairól. Most irja a „Vér városa” cimü,
Ady Endre nagyváradi irásait méltató
kötetét.
FEHÉR FERENC dr. nagykárolyi
ügyvéd, 1886-ban Nyirsiden született,
apja kereskedő volt. A zilahi ref. gimnáziumban érettségizik, Kolozsvárott doktorál, az ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen teszi le. A háboru folyamán hadifogságba esik és öt évre Szibériába
kerül. Szabadulása után 1920-ban Nagykárolyban ügyvédi irodát nyit. A zsidó
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nemzeti öntudat és gondolat felébresztőjének egyik lelkes hive. A zsidó nemzeti szövetség nagykárolyi tagozatának
elnöke, az ottani zsidópárt titkára és
a városi tanács tagja. A zsidó nőegyesületnél és az egyházközségnél is szerepet játszik. Cikkeket ir a nagykárolyi
lapokba
FILDÁN AURÉL tenkei bankigazgató, 1869-ben Gyulavarsándon született, apja postamester volt. A gimnázium elvégzése után jegyzői oklevelet
szerez. Tenkén jegyző, 1918-ban ugyanitt főjegyzőnek választják meg; 35 évig
müködött a közigazgatási pályán. 1925ben vejével, Katona esperessel átvette
a Tenkei Kereskedelmi Bankot, amely
a bukás szélén állott és ezt fellenditve,
ma már e bank saját házában prosperál és a tenkei kereskedők, iparosok,
mezőgazdák teljes bizalmát birja. A
Tenkei Kereskedelmi Bank mellett a
Banca Poporala elnökigazgatója és az
autobusz vállalat vezetője. Elnöke volt
a biharmegyei jegyzőegyesületnek, az
ő nevéhez füződik Tenke elektrizálása
és aszfaltirozása. Számos egyesületnél
fejt ki még vezető szerepet. Szolgálatainak elismeréséül érdemkereszttel és
közegészségügyi érdemkereszttel tüntették ki. Tenke község egészséges vizellátásán fáradozik és három ártézi kut furásának propagálója. Családjának és a közérdeknek él. Felesége, szül. Kováts Irén;
gyermeke Irénke, férjezett Bica Lajosné.
FILIP JÁNOS dr. nagyváradi főorvos, 1895-ben Margittán született, apja
jegyző. Szilágysomlyón érettségizik, az
egyetemet Budapesten és Kolozsvárott
hallgatja. Zilahon, majd a kolozsvári gyermekmenhelyen és a nagyváradi bábaképzőn folytat prakszist 1928-ban önálló rendelőt nyit. Jelenleg a gyermekmenhely igazgató főorvosa. Az orvosszövetség nagyváradi tagozatának titkára, az orvos-egylet pénztárosa és a
Casa Naționala tagja. Tudományos orvosi cikkeket ir szaklapokba és orvosi
kérdésekről előadásokat tart. A háboru
folyamán többször kitüntették. A gyermekgondozás terén szociális és egészségügyi szempontokból megbecsülendő
érdemei vannak.
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FISCHER IMRE dr. nagyváradi sebészorvos,
1878-ban
Nagyszombaton
született, apja csokoládégyáros volt.
Nagyszombaton érettségizik, az egyetemet Budapesten végzi 1900-ban. Budapesten, Bernben, Berlinben, Münchenben, Laussanneban és Bécsben gyarapitja tudományos ismereteit, 1906 óta
önálló sebészorvos és a zsidó kórház
főorvosa. Az orvosszövetség és az orvosegyesület tagja. Tudományos orvosi
könyveket és cikkeket irt. A hadseregben ezredorvos volt, többször kitüntették. A Ferenc József-rend lovagja,
a koronás arany érdemkereszt és a Vörös Kereszt tulajdonosa.
FLEISCHER BÉLA dr. nagyváradi
ügyvéd, ugyanitt 1883-ban született,
apja
gazdálkodó.
Nagyváradon
érettségizik, az ügyvédi
vizsgát
1908-ban
szerzi meg Budapesten. 1908 óta önálló
ügyvédi irodája van
és a Magyar Ált.
Hitelbank
nagyváradi fiókjának ügyésze. Az Unio Klub
főtitkára, a Magyar
Párt választmányi tagja és tagja több
társadalmi és jótékony egyesületnek.
A nagyváradi lapokba jogi cikkeket ir.
A háboruban 36 hónapi frontszolgálatot teljesitett, többször kitüntették.
FLEISCHER GYÖRGY dr. nagyváradi bankvezérigazgató, ugyanitt 1895ben született, apja ügyvéd. A kereskedelmi akadémiát Lipcsében végzi
1914-ben, a jogot Budapesten 1920-ban
és Kolozsvárott doktorál. A kereskedelmi pályára lép, a Magy Ált. Hitelbank nagyváradi fiókjának tisztviselője,
majd a Biharmegyei Tkp. igazgatósági
tagja és jogtanácsosa lesz, később a
Nagyváradi
Takarékpénztár
igazgatóhelyettese, 1927 óta az Industria Bank
vezérigazgatója. Több pénzintézet és
vállalat igazgatósági tagja, a neolog
hitközség előljárósági tagja és az Unio
Club pénztárosa és választmányi tagja.
Közigazgatási tárnákról cikkeket ir a
lapokba. Kiváló zenész, a lipcsei zene
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konzervatóriumban tanult hegedülni. Zenei és művészeti témákkal is szerepelt
a nyilvánosság előtt. A háboru alatt
több kitüntetést szerzett.
FREMDA BÉLA margittai husiparos
és szőlőtulajdonos, 1875-ben Margittán
született, apja husiparos volt. Iskolái
elvégzése után a husiparosi pályára lép
és harminchat évvel ezelőtt, 18 éves
korában önállósitotta magát. A városi
bizottságnak
hosz
szabb időn át választmányi tagja volt,
azonkivül a református prezsbiterium gondnoka és pénztárosa; az ipartestület tagja. Az egykori
48-as körnek elnöke volt, jelenleg pedig Margittán a községi tanács tagja.
Helybeli vonatkozásu dolgokról cikkeket ir. Felesége, szül. Domokos Gabriella a jótékonyság terén buzgólkodik;
gyermekei: József, Elus és Béla.
FRIED JENŐ nagyváradi biztositási
igazgató, 1887-ben Ruskován született,
apja kisbirtokos. Kereskedelmi érettségit tesz, majd a biztositási pályára lép.
1907—22-ig a Duna
Biztositónál müködik, majd mint főügynökségi
vezető
átkerül a Transyl
vánia biztositó ve
zérügynökséghez, amelynek
jelenleg
igazgatói cimmel a vezetője és annak
négy vármegyében való kiépitésén fáradozik. Több társadalmi és kulturális
egyesületnél tevékenykedik. A háboru
folyamán többször kitüntették. Felesége,
Weinstein Gizella jótékony egyesület
tagja.
FRIEDMANN HERMANN nagyváradi vezérigazgató, ugyanitt 1885-ben
született, apja kereskedő. A középiskola elvégzése után 1904-ben a nagyváradi sörgyárhoz kerül mint tisztviselő,
majd tehetsége és szorgalma 1914-ben
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az igazgatói székbe juttatja. Jelenleg,
mint a Dreher Haggenmacher-sörgyár
vezérigazgatója vezeti a gyár ügyeit.
Az Ugir és Sörgyárosok Szindikátusának alelnöke és számos vállalat igazgatósági és felügyelő bizottsági tagja.
Közgazdasági kérdésekről cikkezik, több
kiállitáson aktiv részt vett. Felesége,
szül. Löwy Szerén Nagyvárad uri társadalmának jótékony akcióiban fejt ki
tevékenységet; gyermekei: István és
Béla.
FRIEDMANN MÓR dr. margittai ügyvéd, ugyanitt 1886-ban születetett, apja
kereskedő. Az egyetemet
Kolozsvárott
1912-ben végzi el.
Eleinte ügyvédi irodákban
müködik,
majd 1912-ben önálló ügyvéd lesz. Az
Egyesült Bank és a
Mezőgazdasági
rt.
ügyésze és jogi tanácsadója. A városi
tanács
választott
tagja 1913 óta és a verifikáló bizottság elnöke. 1921—30-ig a zsidó hitközség elnöke volt, jelenleg az előljárói bizottság tagja. Élénk részt vesz a
cionista mozgalmakban, a helybeli cionista egyesület vezetője. A margittai
gőzfürdő megvalósitása az ő nevéhez
füződik. Több nagyvállalat igazgatósági
tagja. Felesége, szül. Markovits Kornélia a nőegylet tagja; leánya: Magda.
FUCHS DEZSŐ margittai vállalati
igazgató, Havasmezőn 1904-ben született,
apja
fakereskedő.
Középiskolát
végez,
majd
kitanulja a faszakmát.
Szegeden a Löwy
Adolf és tsa. cégnél, majd a Valeamarei
erdőiparnál
praktizál
1923-ban
önállósitotta
magát,
jelenleg fa, tégla és
mezőgazdasági
vállalat rt. igazgatója. A margittai sportegyesület megszervezője és főtitkára, a
kereskedelmi csarnok, a margittai és
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az orsz. vadásztársaság és fások szövetségének tagja. Élénk szerepet játszik
a cionista mozgalmakban. A vivásban
és az atlétikában számos dijat és oklevelet nyert, sport és margittai érdekű
cikkeket ir külömböző lapokba.
FUCHS BENJAMIN nagyváradi főrabbi, 1877-ben született a pozsonymegyei Vágszereden, apja szintén főrabbi volt. Pozsonyban és Nagyváradon
végzi iskoláit, 1901-ben Brassóban,
1904-ben Nagyjókán, 1908-ban Bazinon, 1909-ben Nagybányán rabbi, 1918
óta nagyváradi ort. izr főrabbi és a
rabbiképzőiskola vezetője. A hitközség
égisze alatt müködő kulturális és jótékonysági egyesületek vezető tagja. Társadalmi és vallási tárgyu cikkeket ir a
nagyváradi lapokba. Számos hitközségi
intézmény, egyesület (gyermeknevelő intézet, szombatot tartó iparos egylet, aggok háza, tanonc-otthon, árvaház, modern vágó ház) és templom létesitése az
ő nevéhez füződik.
GAÁL GÁBOR nagyváradi vendéglő tuajdonos, 1896-ban született Békésen, apja cipőgyáros.
Középiskolai
érettségit tesz, majd
felsőipari iskolát végez Budapesten. A
Hoffer és Schrantz
budapesti
cégnél
praktizál, majd gazdasági pályára lép.
1929-ben átvette a
„Kis Pipa” elnevezésü éttermet és
kerthelyiséget. A kávésok és vendéglősök szindikátusának és a Crisana vadásztársaság tagja. Felesége, szül. Juhász
Margit segitőtársa az üzlet vezetésében.
GAÁL PÉTER érmihályfalvai bankigazgató, 1869-ben Nádudvaron született, apja gazdatiszt. Kereskedelmi érettségit tesz, majd a bankpályára lép. Debrecenben az Ipar és Kereskedelmi Banknál, Kecskeméten a Leszámitoló Banknál majd Zilahon a Takarékpénztárnál
és Hitelbanknál müködött, az utóbbit
32 évig vezette. 1929 óta a Biharmegyei Takarékpénztár és Gazdasági Bank
érmihályfalvai fiókjának igazgatója. Az
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Erdélyi Bankszindikátus igazgatósági és
a magyar párt vál. tagja. A hadikölcsön
körül kifejtett tevékenységéért dicsérő
oklevelet kapott a minisztériumtól; több
mélylátásu szak dolgozatot irt.
GÁLL SÁNDOR nagyváradi kataszteri mérnök, alfelügyelő, 1879-ben Budapesten született, apja tiszti főügyész
és országgyülési képviselő volt, a székely-puccs egyik vezére, aki Garibaldi
táborához szegődött és végig küzdötte
vele a Garibaldi háborut. A felső-kereskedelmi iskola elvégzése után mér
nöki szakvizsgát tesz A szatmári, munkácsi, besztercei kataszteri mérnökségeknél müködik, 1911 óta Nagyváradon fejt ki tevékenységet alfelügyelői
minőségben. A kath. körben szerepet
játszik. Felesége, szül. Csengery Ida;
gyermekei: Miklós, Sándor (cinkografusok) és Endre (fogtechnikus).
GARÁN JÁNOS dr. székelyhidi vezérigazgató, 1884-ben született Székelyhidon, apja járási körorvos volt. Kolozsvárott és Budapesten egyetemi tanulmányokat folytat, jogi doktorátust
Nagyváradon szerez. Eleinte törv. jegyző,
majd az Érmelléki Takarékpénztár kötelékébe lép és 1928-ig annak a pénztárosa. 1928 óta vezérigazgatói minőségben vezeti a pénzintézetet. (A bank
alaptőkéje négy millió lej, a betétek
tizenkét millióra rugnak.) A bankszindikátus igazgatósági tagja és tagja a
magyar pártnak Az 58 év óta fennálló
pénzintézet alapitásában nagyapja is
résztvett, apja pedig szintén a bank
igazgatója volt.
GAVRA SÁNDOR nagyváradi állami utépitészeti hivatal főnöke, született 1893-ban Baitán, apja jegyző. Iskoláit Bogarason és
Prágában 1923-ban
végzi. Mint mérnök
az államépitészeti hivatalban
alkalmazzák, amelynek 1924
óta a főnöke. Az
„Agir”
nagyváradi
elnöke, Biharmegye
nagytanácsának,
a
nagyváradi műszaki bizottságnak és a
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Casa Naționala tagja, továbbá szerepet
játszik több egyesületnél és hivatalos
bizottságnál. A román korona rend lovagi keresztjének és a román csillagrend
tiszti keresztjének birtokosa. Felesége,
Csuka Kornélia jótékony egyesületeknél
buzgólkodik.
GERA SÁNDOR dr. nagykárolyi
vezető járásbiró, 1891-ben született Belényesen, apja gör. kath. vikárius. Belényesen érettségizik, az egyetemet
Nagyváradon és Kolozsvárott végzi.
Eleinte ügyvédjelölt, majd Székelyhidon főszolgabiró, utóbb Szalárdon és
Alsójárán müködik a közigazgatás szolgálatában; 1925-ben a birói pályára lép,
1926 óta a nagykárolyi járásbiróság
ügyeinek vezetője. A háboru folyamán
31/2 évig orosz fogságban volt. Többször kitüntették.
GERMAN JÁNOS dr. nagykárolyi
főszolgabiró, 1892-ben Mecenticen született, apja gazdálkodó. A gimnáziumot Nagyváradon, a
jogot
Kolozsvárott
végzi. Ügyvédi irodában
praktizál,
majd részt vesz a
háboruban, megsebesül és többször kitüntetik.
Impérium
változáskor a román nemzeti gárda
és a román nemzeti tanács tagja volt.
Utána közigazgatási pályára lép, Nagyváradon főispáni titkár, később Mátészalkán főszolgabiró, 1924 óta pedig
a nagykárolyi járás főszolgabirája. A
nagykárolyi
kulturális
egyesületeknél
vezető szerepet játszik. Kezdeményezésére és befolyására az utóbbi időkben
hat iskolát épitettek Nagykárolyban és
kikövezték a községek uccáit. A román korona tiszti keresztjének tulajdonosa.
GERLICZY ISTVÁN báró nagyváradi nagyvállalkozó, 1895-ben született
Deszken, apja földbirtokos. Gimnáziumot
és jogot végez, majd önálló vállalkozásokba kezd. Az „Iris” crepp papirgyár
és a Viktoria-kert egyik résztulajdonosa
és érdekeltséggel bir több gyárnál és
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vállalatnál. Szabad idejében autozik
golfozik, teniszezik és vadászik. A román autóclub tagja, az N. S. E. tennisz-szakosztályának elnöke, a Gyermekvédő Liga tb. elnöke és a Szigligeti társaság tagja.
GHERGARIN LEONTIN zilahi liceumi igazgató, 1897-ben született Nagylakon, apja gör. kath. lelkész. Gimnáziumi érettségit tesz Belényesen, a theologiát Balázsfalván, az egyetemet Kolozsvárott végzi 1922-ben. Mint történelem és románszakos tanár 1919—20ban a balázsfalvai liceumban müködik,
1920—22-ben a kolozsvári polgári iskolának tanára, innen a nagykárolyi liceumhoz, majd a Baritiu György állami
liceumba kerül és iskolaigazgató lesz.
Az Astra örökös tagja, az I. O. V. elnöke a községi tanács tagja, azonkivül
számos kulturális és társadalmi egyesületnél fejt ki tevékenységet. A „Mesesul” cimü hetilapot és a Scoala Noastra folyóiratot szerkeszti. Az erdélyi
történelmi emlékgyámolitó bizottságnak
levelezője és mint ilyen értékes történelmi megfigyeléseket tesz.
GHETIE KORNÉL dr. krasznai főszolgabiró, született 1890-ben Sereden,
apja gör. kel. lelkész. Az államtudományi doktorátust Kolozsvárott 1917ben szerzi meg. Halmosdon segédjegyző, 1919-ben szolgabiró, 1923 óta
Krasznán járási főszolgabiró. Az Astra
és több egyesület tagja. A közigazgagatás terén szerzett érdemeiért a román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki.
GHETIE VIKTOR dr. szilágysomlyói bankvezérigazgató, 1898-ban Gerlán született, apja püspökhelyettes. A
jogi doktorátust Kolozsvárott teszi le.
Négy évig Szilágysomlyón főszolgabiró 1924 óta a 10 millió lej alaptőkével és 30 millió lej betétállománnyal
rendelkező Banca Comerciala vezérigazgatója, azonkivül a malom és villanyüzem r. t. vezérigazgatója. Az avereszkánus pártban élénk politikai aktivitást fejt ki, a párt uralma idején prefektus volt, jelenleg a szilágymegyei
tagozat elnöke. A román koronarend
lovagja.
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GLÜCK BÉNI nagyváradi pénzintézeti vezérigazgató, 1884-ben Cigányfalván született, apja
malomtulajdonos. A
kereskedelmi
érettségi letétele után
bankpályára lép. A
Mezőtelek
Vidéki
Takarékpénztárnál,
a Margittai és Tiszaközi
Takarékpénztárnál
müködik, 1927 óta a
Nagyvárad-Velence
Váraljai Takarékpénztár vezérigazgatója.
A bankpálya mellett a malomiparban
is tevékenykedik; a „Molnárok Lapjában” ir értékes szak-cikkeket. Tagja az
ujságiró klubnak és több egyesületnek.
Felesége: szül. Konrád Ilona.
GOLDBERGER EMIL dr. margittai
körorvos, 1886-ban Somló-Csikin született, apja gazdálkodó. Az egyetem
orvosi fakultását Budapesten 1911-ben
végzi el. Tanulmányai befejezése után
a nagyváradi közkórházban praktizál,
majd 1913-ban Szilágysomlyón önálló
orvosi rendelőt nyit. 1918 óta margittai körorvos. Az orvosszövetség és
több társadalmi egyesület tagja. Résztvett a háboruban, többször kitüntették.
Felesége, szül. Glück Róza.
GORONDI GÉZA nagyváradi postai
főtisztviselő, 1896-ban Telegden született, apja gyári tisztviselő. Érettségizik,
tanitói oklevelet szerez, majd Bukarestben postai szakvizsgát tesz. 1920 óta
a nagyváradi postaigazgatóságon
müködik, két évig m-szaki
gyakornok,
majd az épitési osztály főnöke. 1930
óta a Morgan-csoport alkalmazásában
a kerületi müszaki osztály és az interurbán hivatalok vezetője Bihar-, Szilágy-,
Szatmár és Máramarosmegyék területén. A Casa Nationala tagja és a postai
kulturegyesület pénztárosa. Résztvett a
háboruban, olasz fogságba esett, több

ször kitüntették. A posta ujjászervezése
körül hasznos mükődést fejt ki.
GROSZ ISTVÁN nagyváradi kereskedő és motorversenyző, 1903-ban Nagyváradon
született,
apja kereskedő. Kereskedelmi
érettségit tesz, majd 1928ban mérnöki diplomát szerez Lilében,
jelenleg a közgaz
dasági
doktorátus
megszerzésére
készül. Eleinte a bankpályán
müködött,
majd külföldi tanul
mányai után 1929-ben Nagyváradon
kereskedő lett és a Pantea Péter cég
tulajdonosa. Kiváló sportember, Románia egyik legjobb motorkerékpárosa, a
külföldi és belföldi motorkerékpárversenyeken több arany és ezüst érmet
nyert. A román Motor Club és a Makabea-sportklub tagja.
GONDA P. FAUSZTIN nagyváradi
irgalmas rendi házfőnök, 1894-ben Budapesten született, apja vasuti tisztviselő.
Középiskolát és gyógyszerészeti egyetemet Kolozsvárott végzett. 1914-ben,
az érettségi letétele után az irgalmas
rend kötelékébe lépett, 1928-ban az
irgalmasok nagyváradi házának főnökévé nevezték ki. Az egyházközség
életében tevékeny részt vesz és önzetlen munkálkodást fejt ki a betegápolás
terén. Az irgalmasok kórházába került,
elesettek és betegek gyógyitásán áldásosán fáradozik. Gazdálkodással is foglalkozik.
GULÁCSY SÁNDOR dr. székelyhidi ügyvéd és szőllőbirtokos, 1882-ben
Csokályon született. A debreceni jogakadémiát hallgatja, Kolozsvárott szigorlatozik és Marosvásárhelyen leteszi
az ügyvédi vizsgát. 1911 óta önálló
ügyvéd, azonkivül birtokát kezeli. A
Magyar Párt tagozati alelnöke, a községi tanács tagja, az érmelléki ref. egyházmegye főjegyzője és a székelyhidi
egyesületek lagja, Az érmelléki magyarság egyik értékes oszlopa. Felesége,
szül. Szentpály Ilona a jótékonyság terén buzgólkodik.
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GRÜNSTEIN BERNÁT dr. nagyváradi ügyvéd, 1884-ben született Belényesen, apja fakereskedő. Belényesen
érettségizik, az egyetemet Budapesten
végzi el 1908-ban. Nagyváradi ügyvédeknél praktizál, majd 1913-ban önálló
ügyvédi irodát nyit. A Banca Marmarosch,
a Nagyváradi Hitelbank és a Diósi Ignác
cég ügyésze. Az ügyvédi kamara, a kereskedelmi csarnok, az Unio klub, az
ujságiró klub és számos jótékony és társadalmi egyesület tagja. Régebben Budapesten ujságirói müködést fejtett ki.
A háboru folyamán többször kitüntették.
GYÖNGYÖSI ISTVÁN dr. Biharvármegye főügyésze, 1873-ban született Nagyváradon, apja vármegyei főlevéltárnok volt. Az egyetemet Nagyváradon végzi 1898-ban. A közigazgatási pályára lép, tevékeny szerepet játszik Biharvármegye közigazgatási ügyei
nek intézésében, majd 1914-ben vármegyei főügyész lesz. A Nagyváradi
Takarékpénztár igazgatósági tagja, a
róm kath. egyház község alelnöke, a
kath. kör vál. tagja és a tüdővész ellen
harcoló egyesület igazgatósági tagja.
Kitüntetéssel rendelkezik. Felesége a
jótékonyság terén buzgólkodik.
GYÖRFFY LAJOS báró krasznaiföld
birtokos, Krasznán 1901-ben született, ap
ja főszolgabiró és földbirtokos. Keszthelyen gazdasági akadémiát végez 1923-ban
majd a családi birtok vezetésében és fejlesztésében vesz részt Az erdélyi és szilágymegyei gazd. egyesület, a községi tanács tagja, a magyarpárt járási alelnöke.
Szabad idejében teniszezik és vadászik.
GYÖRGY IMRE nagyváradi épitészmérnök, ugyanitt 1902-ben született,
apja épitész. Érettségizik, majd egyetemet végez Brünnben 1925-ben. Brünnben praktizál, majd Nagyváradra kerül
és 1926 óta önálló épitész-mérnök.
Megnyerte a nagyváradi kereskedelmi
és iparkamara kiállitási csarnok pályázatát 6 versenyző közül, azonkivül Brünn
város szabályozási tervében elkészitette
a német szinház felépitési tervezetét.
Az Agir, a román motorclub és az ujságiró club tagja. Autó és motorsportkedvelő. Épitészeti témákról cikkeket
ir modern szaklapokba.

48

GURKA GYULA dr. belényesi ügyvéd, 1886-ban született Belényesen, apja
iparos. Az egyetemet
Kolozsvárott
1912-ben végzi el.
Belényesen és Nagyváradon
praktizál,
1913 óta önálló ügy
védi irodája van és
a Banca de Credit
ügyvezető
igazgatója. A magyar párt,
az ügyvéd egyesület
kath. népszövetség és
kaszinó tagja. A
helyi
tagozatának
elnöke. Társadalmi kérdésekről cikkeket ir és novellairással is foglalkozik.
Részt vett a háboruban: a német, a
bolgár és a közös hadsereg több kitünte
tését birja. Felesége szül. Mágori Lenke.
HAGEN FERENC székelyhidi róm.
kath. esperes, 1877-ben Nagykárolyban
született, apja gazdálkodó volt. Nagyváradon végzi a theológiát, Radnay Farkas püspök 1902ben szentelte pappá.
Egy évig káplán volt
Tasnádon, három és
fél évig Endrődön,
egy évig Váradolaszin müködött, majd
három évig hittanár
volt Nagyváradon. Jelenleg a székelyhidi kerület esperese és a kath. legény
egylet igazgatója. Pápai kitüntetéssel
rendelkezik. A kath. hitélet fejlesztése
terén példás munkásságot fejt ki.
HALÁSZ ÁRMIN nagyváradi gyárigazgató,
1888-ban
Körösszegapátin
született, apja kereskedő. Középiskolát
végez, majd Bécsben és Budapesten
a mülakatos mesterséget sajátitja el.
1912-ben önállósitja
magát és jelenleg a
nagyváradi Redőny
és
Lakatosárugyár
társtulajdonosa.
A
neolog izr. hitköz-
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ség elöljárósági tagja, a leányárvaház,
az aggok házának és az árva tanoncotthon, továbbá az iparkamara és a
kereskedelmi csarnok tagja. Családjának, foglalkozásának szenteli életét. Felesége, szül. Goldstein Piroska.
HALÁSZ SÁNDOR nagyváradi gyárigazgató, 1891-ben született Szakálon,
apja kereskedő. Középiskolai érettségit
tesz, majd a lakatosszakmát
tanulja
ki és Németországban,
Ausztriában,
Csehszlovákiában és
Jugoszláviában gyarapitja
szakismereteit. 1912-ben önállósitja magát, jelenleg a nagyváradi
Redőny és Lakatosárugyár társtulajdonosa. A leányárvaház, az aggok házának, az árva tanoncotthonnak, az iparkamarának és a kereskedelmi csarnoknak a tagja. Felesége a jótékonyság
terén fejt ki müködést.
HALÁSZ GÉZA élesdi adóhivatali
főnök, 1897-ben született Belényesen,
apja tanitó. Kereskedelmi
érettségit
tesz, majd pénzügyi
tisztviselő lesz Székelyhidon és Élesden fejt ki müködést,
1929-ben
Élesdre
adóhivatali
főnöknek nevezik ki. A
kaszinó, a teniszclub és a baromfitenyésztő egyesület
tagja. Élénk társadalmi életet él.
HALMÁGYI ALBERT zilahi bankvezérigazgató, 1870-ben született Szi
lágysomlyón, apja ügyvéd volt. Budapesten végzi az egyetemet, majd a közigazgatási pályára lép. Főjegyző lesz
Zilahon, utóbb polgármester. 1923-ban
nyugállományba vonul és azóta az egymilliókétszázezer lej alaptőkével, öt és
félmillió lej betéttel rendelkező Ipari és
Gazdasági Hitelszövetkezet elnöke és
vezérigazgatója. Az 1910-ben alakult
szövetkezet ma az ország legnagyobb
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szövetkezete, 850 tagja van. Halmágyi
vezető tagja valamennyi zilahi kulturális egyesületnek.
HAMERNYIK SÁNDOR tenkei esperes plébános, 1867-ben született Békésen. Nagyváradon
végzi a theológiát
1891-ben, pappá való felszentelése után
Szilágysomlyón, Endrődön és Debrecenben
lelkipásztoroskodik, 1927 óta
pedig tenkei esperes plébános. A magyar párt helyi tagozatának
vezetőségi tagja és szentszéki ülnök. Hiveinek közbecsülése övezi körül.
HEGEDŰS NÁNDOR
nagyváradi
lapszerkesztő és képviselő, 1884-ben
Nagyváradon született, apja kereskedő.
1902—06-ig a budapesti
egyetemen
bölcsészetet
tanul,
majd ujságirói pályára lép és a „Nagyvárad” cimü lap főszerkesztője és tulajdonosa
lesz.
Nagyvárad és vidéke magyar közönsé
gének zsurnalisztikai irányitásánál emelkedett szempontok vezették és ennek révén nemcsak mint főszerkesztő, hanem
mint a magyarság érdekeiért harcoló
képviselő is fontos szerepet játszik az
erdélyi magyarság politikai életében, ugy
a parlamentben, mint a „Nagyvárad” hasábjain küzd a magyar ügyekért. A magyar párt biharmegyei tagozatának alelnöke, a vármegyei tanács, az iparkamarai
tanács tagja. Felesége, sz Schwartz Paula.
HASSELEFF
ARTUR
nagyváradi
adminisztrátor, 1894-ben Jassiban született, apja molnár. A felsőkereskedelmi
elvégzése után birói praxist folytatott,
majd 1924-ben Nagyváradra kerül adminisztrátori (distributia de petrol) minőségben. A petróleum és petrol-termékek kitünő ismerője; egy nagyarányu gyár létesitésén fáradozik.
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HEGEDÜS IMRE nagyváradi gyógyszerész, 1894-ben született Kötegyánon, apja gyógyszerész. Az érettségi
letétele
után
az
egyetem gyógyszerészeti fakultását Budapesten 1922-ben
végzi el. Tanulmányai végeztével apja
nagyváradi gyógyszertárában praktizál, majd 1927-ben
átveszi a gyógyszertár vezetését. Az N. S E. alelnöke, a
gyógyszerész egyesület és Ufa. tagja.
Kiváló sportférfiu, vivásban, uszásban
és korcsolyázásban rekord teljesitményei vannak, hazai és nemzetközi versenyeken számos dijat és diszoklevelet
nyert; három izben országos bajnok volt.
HELLER IZSÁK nagyváradi gyártulajdonos, 1882-ben született Nagyvára
don, apja kereskedő.
A középiskola elvégzése után kereskedői pályára lép,
1922-ben a Heller
és Deutsch-kalapgyár és divatáru üzlet társtulajdonosa
lesz. Nagyvárad kereskedői világában
hangadó
szerepet
játszik, a Gyosz., a
kereskedelmi
és
iparkamara, a kereskedelmi csarnok és számos jótékony
egyesület tagja. 1928-ban Nagyváradon
rendezett kiállitáson aranyérmet nyert.
HEYMAN BÉLA nagyváradi éritészmérnök és mozitulajdonos, ugyanitt 1895ben született, apja orvos. A budapesti
József-müegyetem elvégzése után Komor és Jakab budapesti épitészeknél
praktizál, majd Franciaországban és
Olaszországban gyarapitja szakismereteit. 1925-ben megnyitotta a Heymanmozit, amelynek jelenleg is a tulajdonosa. A magyar párt kulturális és gazdasági bizottságának vál. tagja, az N.
S. E., az Unio- és ujságiró-club, továbbá
a régészeti egyesület és számos jótékony egyesület tagja. A budapesti mü-
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szaki lapokba számos cikket irt. Sokoldalu sportférfiu, 1914-ben a budapesti kardvivó versenyen első dijat
nyert. Mint épitész mérnök Nagyvárad
strandfürdő pályázatánál első dijat nyert.
Több nagyobbszabásu mü felépitése foglalkoztatja. Hivatásának, családjának él
és a magyarság ügyeinek lelkes támogatója. Felesége, szül. Rácz Agnes a
jótékonyság terén buzgólkodik.
HORVÁTH ÁRPÁD nagyváradi takarékpénztári vezérigazgató, Budapesten született 1873ban, apja főorvos
volt.
Budapesten
érettségizik
és
ugyanott végzi a kereskedelmi
akadémiát.
Bankhivatalnoki pályára lép, a
Belvárosi Takarékpénztárnál, a Pesti
Hazai Első Takarékpénztárnál, a Kolozsvári Takarékpénztárnál és Hitelbanknál müködik, majd 1916-ban a Nagyváradi Takarékpénztár vezérigazgatója
lesz és szőllőbirtokát kezeli. Több nagyvállalatnál érdekeltséggel bir, azonkivül
a kath. legényegylet diszelnöke, az N.
S. E. társelnöke, a kath. kör vál. tagja
és még számos egyesületnél játszik vezető szerepet. Mint evezős-versenyző számos dijat nyert, a sport több ágát űzi Pénzügyi cikkei, mély tudásról tanuskodnak.
Pápai és más kitüntetések tulajdonosa. A
nagyváradi közgazdasági és társadalmi
élet egyik vezető egyénisége, a kath. jót.
terén hervadhatatlan érdemeket szerzett.
HORVÁTH ÁRPÁDNÉ a nagyváradi hitélet és jótékonysági akciók buzgó
apostola,
1873-ban
Nagyváradon született, apja a nagyváradi káptalan főügyvédje volt. Az Orsolya-zárdában
nevelkedik, majd férjhez megy. A nagyváradi róm. kath.
egyházmegye
hitéletének fejlesztésében vezető szerepet
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játszik. A biharmegyei és nagyváradi róm.
kath. egyházmegye hitéletének vezetésében előkelő szerepet játszik. A biharmegyei és nagyváradi róm. kath. nőegylet és leány-egyesület elnöknője;
évek óta a romániai kath. nőszövetség
élén áll. Tagja számos vallásos és társadalmi egyesületnek. Értékes, finoman
cizelált versei a Pásztortüzben és a
nagyváradi lapokban jelennek meg. A
Pro Eclezia et Pontificeum pápai kitüntetés tulajdonosa, továbbá a háboru
alatt, mint a miskolci katonai kórház
főnöknőjét az I. és II. o. Vörös Kereszt
érdemkereszttel tüntették ki. Kulturális és jótékonyság terén eredményes és
értékes munkásságot folytat.
JAKABFI JÓZSEF élesdi vezérigaz
gató, Élesden született 1882-ben, apja
kereskedő. A kereskedelmi akadémia
elvégzése után banktisztviselő, majd
nemsokára a Bihar-Körösvölgyi Takarékpénztár r. t. vezérigazgatója lesz
Élesden. A pénzintézet ötvenezer korona alaptőkével alakult, jelenleg két
millió lei alaptőkéje van, betétállománya pedig tizenöt millió. Jakabfi az
Emke, a nagyváradi kereskedelmi csarnok a gazdasági egyesület, a Szigligeti társaság és a tőzsde tagja. Munkássága a bank fejlesztését és a felek
igényeinek kielégitését mozditja elő.
ILLYÉS JÓZSEF (leményi és kisbuni) nagykárolyi városi főszámvevő,
1894-ben
Nagykárolyban
született,
apja árvaszéki elnök volt 1912-ben Szatmáron érettségizik, ugyanakkor a nagykárolyi pénzügyigazgatóságon gyakornok, majd számtiszt és számellenőr,
1920
óta
pedig
városi
főszámvevő. A háboru folyamán orosz fogságba esett. A nagykárolyi vadásztársaság elnöke és tagja több kulturális
és társadalmi egyesületnek. Két hadikitüntetése van. Szabad idejét vadászattal tölti. Felesége, szül. györgyei
füzesmegyeri és komoroci Bencsik
Ibolya, jótékonysági akciókban tevékenykedik.
INGER ALFONZ dr. zilahi főállatorvos, Olmützben született 1894-ben,
apja gyári tisztviselő. Külföldön állatorvosi főiskolát végez, majd Bécsben

54

praktizál; 1920―26-ig járási állatorvos,
1928—29-ig Marosvásárhelyen müködik, jelenleg pedig Szilágyvármegye
főállatorvosa. A bukaresti állatorvosi
szövetség tagja. Részt vett a háboruban, hadikitüntetése van. Az állatorvosi szakfolyóiratba cikkeket ir Sok
oldalu sportember. Jelenleg Szilágymegye állattani viszonyainak megirásán
dolgozik.
IMRIK GUSZTÁV dr. a nagyváradi
kath. káptalan főügyésze, 1873-ban
Nagyváradon született, apja püspökségi
erdész volt. Az egyetemet Budapesten
végzi 1899-ben. Tanulmányai befejezése után ügyvédi irodákban praktizál,
1899. óta mint ügyvéd a nagyváradi
székeskáptalan szolgálatában áll és annak főügyésze. A kath. kör alelnöke,
az ügyvédi kamara, a férfi Mária
Kongregáció és több egyesület tagja.
A Mária Kongregációnak állandó előadója, 20 év óta a vallásos missió
szolgálatában áll. A hitélet terén szerzett érdemeiért a Szent Gertely lovagkeresztjével
tüntették
ki.
Felesége,
szül. Tóth Margit, jótékony egyesületeknél fejt ki magasztos müködést.
JAKOBOVITS EMANUEL dr. székelyhidi ügyvéd és bankjogtanácsos,
1878-ban Éradonyban született, apja
kereskedő. A reáliskolát Nagyváradon,
az egyetemet Budapesten és Bécsben
végzi; a doktorátust 1903-ban szerzi
meg Kolozsvárott. 1905 óta Székelyhidon önálló ügyvéd, bankügyész és
szőllőbirtokos. A Székelyhidi Népbank,
ahol müködést fejt ki, 1905-ben alakult, százezer korona alaptőkével, a
nagyváradi Egyesültbank és Takarékpénztár támogatásával. Az alaptőke jelenleg három millió lej, a betétek 10
millióra rugnak. A bank vezetősége:
Farkas Lóránt földbirtokos, Jakobovits
Emanuel dr., Kalló Imre földbirtokos,
Szabó Béla gyógyszerész, Roth Lipót,
Popper Ákos dr. és Weisz nagykereskedő.
JOSA KÁROLY nagyváradi malomrészvénytársasági
igazgató,
1892-ben
született, apja gazdasági ig. tanitó. A
tanitóképezde elvégzése után pénzügyi
pályára lép, majd 1928-ban az Imperial
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Őrlőmalom r. t. igazgatója lesz. A
természettudományi egyesület tagja, a
fűszer- és vegyeskereskedők, továbbá
az erdélyi géptulajdonosok egyesületénél vezető szerepet játszik. Reális meglátásu közgazdasági cikkeket ir pénzügyi szaklapokba. A háboru folyamán
többször kitüntették. Nagyvárad ipari
és kereskedelmi életének egyik közismert egyénisége.
JULIER VILMOS dr. nagyváradi nőorvos 1873-ban született Székelyhidon,
apja vendéglős volt. Budapesten 1898ban végzi az egyetemet, majd a budapesti klinikán praktizál; 1906 óta önálló praxist folytat mint női és szülészorvos. Az orvosszövetség és az orvosegyesület tagja, az NSE és számos más
egyesület és klub müködésében vesz
részt. A háboru folyamán többször kitüntették. Felesége a jótékonyság terén buzgólkodik.
KAHAN JENŐ nagyváradi bankigazgató, Tasnádon 1899-ben született,
apja kereskedő. A gimnázium elvégzése után bankpályára lép, hosszabb
ideig müködik a szatmári Pénzváltó és
Kereskedelmi Banknál, majd 1929 óta
a nagyváradi Háztulajdonosok Bankjának igazgatója. Vezető szerepet játszik a hitközségi életben és tagja számos társadalmi és jótékony egyesületnek. Célja a bankot naggyáfejleszteni és
az ország pénzügyi fejlődéséhez hozzájárulni. Kedvenc sportja: a tennisz és uszás.
KAKAS ISTVÁN nagyváradi adóhivatali főnök, Érsekujváron 1896-ban
született. A főgimnázium elvégzése után
jogot hallgat Nagyváradon. Közigazgatási pályára lép, aljegyző lesz, majd
pénzügyigazgatósági tisztviselő s rövidesen adóhivatali főnökké léptetik
elő. Az NSE ügyvezető alelnöke, a
Szigligeti társaság, a tüdővész ellen
védekező egyesület tagja és a Régészeti Társaság elnöke. Fiatalabb éveiben a „Tiszántul” c. lap munkatársa
volt. Huszonegy éves korában a III. o.
polgári hadi érdemkereszttel tüntették
ki. Felesége, szül. Váry Szabó Margit
a sportnak hódol.
KARDOS
SÁNDOR
nagyváradi
bankigazgató, 1891-ben
Pusztadobain
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született, apja gazdatiszt. A kereskedelmi érettségi letétele után az Egyesült Gipszgyárnál müködik, majd 1910ben a Magyar Általános Hitelbank
nagyváradi fiókjához kerül, 1923-ban
főnökhelyettes lesz, mig 1929 óta a
pénzintézet főnöke. Munkásságát több
irányban érvényesiti, élénk társadalmi
életet él. Több pénzintézet és nagyvállalat igazgatósági tagja, továbbá tagja
az Unio-klubnak és számos társadalmi
és kulturális egyesületnek.
KATZ RUDOLF nagyváradi vállalati igazgató, Csernovitzban 1891-ben
született, apja szabómester. Gimnáziumot és jogot végez Csernovitzban.
majd keieskedelmi pályára lép. Budapesten és Brassóban tevékenykedik,
1920 óta a Magyar Ált. Hitelbank ér
dekeltségéhez tartozó Interexim nemzetközi ki- és beviteli vállalat igazgatója Tagja az Iparkamarának, vál.
tagja a Kereskedelmi Csarnoknak, azonkivül több társadalmi és jótékony egyesületnél, klubnál közremüködik.
KECSKEMÉTI LIPÓT dr. nagyváradi főrabbi és zsidó liceumi tanár,
Kecskeméten 1865-ben született, apja
kereskedő volt. Kecskeméten jár gimnáziumba, majd Budapesten végzi a
rabbiképző alsó és felső tanfolyamot és
a budapesti tudományegyetemen 1888ban filozófiai doktorátust szerez. 1890ben Nagyváradra kerül mint rabbi és
rövidesen a nagyváradi hitközség főrabbija lesz. A Zsidó Árvaház, a Zsidó
Aggok Házának vezetőségi tagja és
tagja a Gyermekbarát Egyesületnek és
a Szigligeti Társaságnak »Vallási zsi
dóság és nemzeti zsidóság” cimen, továbbá „Egy zsidó vallás van-e, több-e?”
értékes és fontos jelentőségü könyvet
irt s jelenleg több egyházi vonatkozásu
könyv megirásával foglalkozik. A nagyváradi hitközség, amely nemrégiben ünnepelte 40 éves fennállását, három kö
tétét adta ki a, jubileum alkalmával.
KELLER SÁMUEL szilágysomlyói
ügyvéd, 1875-ben született Szilágysomlyón. Budapesten végzi egyetemi tanulmányait, az ügyvédi vizsgát is itt szerzi
meg. 1903 óta Szilágysomlyón önálló
ügyvéd. 1910-ben megalapitotta a Szi-
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lágyvármegyei Kereskedelmi és Iparbank rt.-ot. A zsidó hitközség volt elnöke és az ügyvédi kamara tagja. A
képviselő választásokon, mint képviselőjelölt szerepelt és Barabás Béla ellenjelöltje volt. A Szilágysági Ujság
szerkesztő-tulajdonosa volt. Leánya Keller Dida néven hangulatos verseket
ir, amelyek a „Mult és Jövő” folyóiratban és az erdélyi lapokban jelennek meg.
KELEMEN JENŐ nagyváradi bankigazgató, 1894-ben született Marosujváron, apja kereskedő. Kereskedelmi érettségit tesz Brassóban, majd banktisztviselő lesz. Budapesten a Magyar Általános
Takarékpénztárnál
müködik,
majd a Magyar Általános Hitelbanknál
főtisztviselő. 1923-ban a Marmorosch
Bank nagyváradi fiókjához kerül, ahol
főtisztviselő, majd 1929 óta aligazgató
lett. A háboru folyamán többször ki.
tüntették, sebesülése révén rokkant lett.
KENÉZ SÁNDOR csekei szolgabiró,
1881-ben született Nagyszalontán, apja
földbirtokos.
Nagyváradon
jogakadémiát végez, majd a közigazgatás szolgálatába áll. 1921 óta a csekei járás
szolgabirája. Az összes csekei egyesületeknél vezető szerepet játszik. Részt
vett a háboruban és kitüntetést szerzett. Szabad idejét vadászattal tölti.
KESZTENBAUM MIKSA nagyváradi
szövetkezeti
vezérigazgató,
1892-ben
Kisvárdán született,
apja kereskedő. Az
érettségi
letétele
után kereskedelmi
pályára lép, a nyersbőr szakmában müködik hosszabb ideig, 1922-ben megalapitja a „Bőrszövetkezet”-et, amelynek ma vezérigaz
gatója A szövetkezetnek vidéken több gyüjtőtelepe van
és élénk kereskedelmet bonyolit le.
Kesztenbaum a nagyváradi ort. izr. hit
község gazdasági tanácsosa, az Erdélyrészi Orsz. Mizrahi egyesület tagja, a
Joint bank ig. tagja, továbbá több egyesületnél játszik szerepet. Célja egy mo-
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dern bőripari telep, szappan és enyvgyár létesitése.
KILNER BÉLA dr. belényesi ügyvéd és bankigazgató, 1883-ban született Belényesen, apja husiparos volt.
Az egyetem jogi fakultását Budapesten
végzi 1913-ban. Belényesen és Aradon
müködik ügyvédi irodákban, 1913 óta
önálló ügyvéd és a belényesi Polgári
Bank r t. igazgatója. A belényesi sportegyesület és a kath. egyházközség
világi elnöke. A városi tanács állandó
választmányi tagja. Gazdasági kérdésekről értékes cikkei jelennek meg a
lapokban. A háboru folyamán többször
kitüntették. Szabadidejét vadászattal tölti, kedveli a tenniszt. Felesége, szül.
Moldoványi Jolán.
KISS GYULA dr. margittai ügyvéd,
Halmosdon 1879-ben született, apja tanitó volt. Érettségi
zik és Budapesten
végzi az egyetem
jogi fakultását. Ügyvédi irodában praktizál, 1911 óta önálló ügyvéd. Az
ügyvédi praxis mellett politikával is
foglalkozik, Margittán ő volt az első
román
képviselő.
Több pénzintézet, társadalmi és kulturális egyesület tagja. A pénzügy terén
is tevékeny müködést fejt ki. A román
koronarend tiszti keresztjével tüntet
ték ki.
KISS KÁROLY nagyszalontai kereskedő és városi tanácsos, 1888-ban született Békésgyulán, apja mükertész. A
felső ipariiskola elvégzése után a festő
és mázoló szakmát tanulja ki, majd Budapesten müködik és hosszabb idő óta
Nagyszalontán önálló mesterséget folytat. A város müszaki és gazdasági osztályának tanácsosa. Az ipartestület és
az iparos dalegylet elnöke, az Országos Dalosszövetség választmányának és
a ref. egyház prezsbitériumának tagja.
Résztvett a háboruban és többször kitüntették. A magyar dal- és nyelv- kultura fejlesztésénél érdemeket szerzett.
A nagyszalontai iparosság egyik meg-
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értő és hasznos munkásságu vezetője.
Felesége, szül. Debreczeni Mária festéküzletüket vezeti.
KISS JÓZSEF nagykárolyi adóhivatali főnök, 1892-ben született Nagykárolyban, apja városi tisztviselő. A gimnázium elvégzése után 1910-ben pénzügyi tisztviselő lesz és hamarosan adó
hivatali főnöknek nevezték ki. Az önkéntes tüzoltóság parancsnoka, a helybeli kulturális egyesületeknél vezető
szerepet tölt be. A Szatmárvármegyei
Közlönyben társadalmi vonatkozásu cikkei jelentek meg. A háboru folyamán
4 évet töltött orosz hadifogságban.
KISHALMY LAJOS dr. nagykárolyi
szanatórium-tulajdonos
és
főorvos,
1888-ban született Szatmáron, apja kereskedő. Szatmáron érettségizik, egyetemi tanulmányait Budapesten, Genfben, Párisban és Berlinben folytatja. Az
orvosi diplomát Budapesten szerzi meg,
majd Berlinben és külföldön tanársegéd,
Budapesten a Vörös Kereszt kórház főorvosa; 1922-ben megalapitja a nagykárolyi szanatóriumot, amelyet sebészeti
betegek számára rendezett be. A német sebésztársaság, az orvosszövetség,
a magyarpárt tagja és a helybeli kaszinó elnöke. 1913―14-ben szerb és
bolgár kitüntetéseket kapott, a háboru
lolyamán többször kitüntették. Német
orvosi szaklapokban állandóan cikkezik.
Berlinben előadásokat tartott a fertőző
betegségek leküzdéséről. Felesége, szül.
Kovács Julia, jótékony egyesület tagja.
KLEIN FERENC belényesi bankigazgató, 1862-ben született Tenkén, apja
kereskedő volt. Iskolái elvégzése után
kereskedelmi pályára lép, 1927-ben
megalapitja
Belényesen a Gazdák
Bankja Részvénytársaságot, amelynek
jelenleg az igazgatója A belényesi
izr. hitközség vezetésében szerepet játszik. 10 éven át a hitközség elnöke
volt. Felesége, szül. Weiss Róza, a jótékony nőegyletnél buzgólkodik.
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KLARMANN LAJOS szilágysomlyói
bankvezérigazgató. A vezetése alatt álló
pénzintézet 1897-ben alakult százezer
korona alaptőkével; most öt millió lejre
rug. A betétállomány 23―25 millió lej.
A bank vezetősége a következő: Klarmann Lajos vezérigazgató, Czeizler Bernát igazgató, h. vezérigazgató, Klarmann Ignác igazgató, Gáspár Gyula
dr. igazgató, Domsa Gyula dr. igazgató, Osián János dr. igazgató, Pislea
Teodor igazgató, Brüll Sámuel igazgató
és főkönyvelő. A nagyforgalmu, állandóan fejlődő pénzintézet főleg ipari
kereskedelmi és mezőgazdasági kölcsönök folyósitásával szerzett népszerűséget a felek körében.
KLEIN SIMON nagyváradi gyártulajdonos, ugyanitt 1892-ben született,
apja iparos. A középiskola elvégzése
után kereskedő lesz
Nagyváradon, 1919ben önállósitja magát, 1922-ben villanyerőre
beendezett, modern kalap
gyárat alapit, amelynek Erdélyben tiz
fióküzlete van. A
gyár 70 munkást foglalkoztat és napi 400 drb. szalma és
filckalapot állit elő. Klein Simon a gyárosok szövetségének, továbbá az ort.
és neolog izr. hitközség tagja. Az ipar
és kereskedelem terén szerzett érdemeiért kitüntették, 1928-ban a nagyváradi kiállitáson aranyérmet nyert. Felesége, szül. Grossmann Szerén, a nagyváradi főüzletet vezeti.
KLEIN ANDOR nagyváradi vezérigazgató, ugyanitt 1880-ban született,
apja kereskedő. A kereskedelmi akadémia elvégzése után a mezőhegyesi
cukorgyár tisztviselője lesz, mig 1899ben a bankpályára lép és a nagyváradi Leszámitoló Bank tisztviselője lesz.
Tehetsége és munkássága 1924-ben a
vezérigazgatói pozicióba juttatja. A
pénzintézet 1898-ban alakult, jelenleg
7 és félmillió lej alaptőkéje van, a betétállományok 55 millióra rugnak. A
bank elnökigazgatója Mosiu Traian.
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Klein Andor a helybeli iparkamara, az
Unio club és több egyesület tagja.
KŐSZEGHY
JÓZSEF
nagyváradi
városi főmérnök, 1868-ban a hevesmegyei Kölkuton született, apja uradalmi
jószágigazgató volt. Egyetemi tanulmányait Budapesten végzi 1891-ben, majd
az állam szolgálatába áll. Mint kultur-,
utépitő és vasuti mérnök tevékenykedik, 1902-ben önállósitja magát, jelenleg pedig Nagyvárad város főmérnöke.
Ebben a minőségben városépitészeti
és rendészeti akciók terén mulhatatlan
érdemeket szerzett. A mérnökegyesületnek 15 éven át volt az elnöke, számos
társadalmi, kulturális egyesület és klubok tagja. Szaklapokba és napilapokba
technikai és közgazdasági kérdésekről
cikkeket ir. A II. o. Magyar Érdemkereszt, a Porosz Kereszt és a Vörös
Kereszt tulajdonosa.
KOZICS GUSZTÁV élesdi esperes
plébános, 1875-ben született Nagyváradon, apja iparos.
Nagyváradon érettségizik, a theológiát
1898-ban végzi. Debrecenben,
Zilahon,
Békésen, Békéscsabán, Békésgyulán és
Biharkeresztesen lelkipásztoroskodott
és 1911-ben Élesdre
kerül, 1916 óta esperes plébános. Az
élesdi templomot és plébániát 1914-ben
épittette, 1929-ben pedig kőkeresztet
állittatott a templom elé és rendbehozatta a templom környékét. A háboru
alatt 13 sebesült részére kórházat szervezett. Tagja az élesdi községi tanácsnak, a fogyasztási és hitelszövetkezet
elnökigazgatója, a magyar párt élesdi
tagozatának elnöke és számtalan jótékony egyesület tagja. Szabad idejében
irodalommal, zenével, halászattal és festészettel foglalkozik. Német forditásai
különböző lapokban jelentek meg. Pasztellképeket festetett a templom falaira.
KÖTELES GUSZTÁV csekei ügyvéd, 1899-ben született Tenkén, apja
iparos. Mezőturon érettségizik, az ügyvédi vizsgát Nagyváradon teszi le. Ta-
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nulmányai befejezése után közigazgatási pályára lép, Tenkén, Nyárszegen
és Venteren jegyző, 1929-ben Csekén
önálló ügyvédi irodát nyit. Az itteni
társadalom egyik kedvelt tagja. müködését a köz érdekeinek szolgálatába állitja.
KOVÁTS ÖDÖN tenkei bankigazgató, 1870-ben született Tenkén, apja
iparos. A középiskola elvégzése után
iparosi pályára lép és önálló iparos lesz
Tenkén. 1922 óta a Tenkei Gazdasági
Takarékpénztár
ügyvezető igazgatója.
Az ipartestület és az iparos olvasókör
elnöke, a magyar párt tenkei tagozatának alelnöke. Az impériumváltozás
után az első választáson ő volt a kerület első magyar képviselőjelöltje. A
háboru folyamán kitüntették. Tenke és
környéke ipari életének értékes előmunkása.
KOVÁCS GYULA dr. nagyváradi
fogorvos, 1873-ban született Hegyközkovácsin, apja földbirtokos Nagyváradon érettségizik, egyetemi tanulmányait Budapesten és Berlinben végzi.
1900 óta önálló fogorvosi rendelője
van Nagyváradon. Az orvosegyesület,
az orvosszövetség, továbbá számtalan
társadalmi és jótékony egyesület tagja.
Behatóan foglalkozik a fogászati szakirodalommal. A háboruban mint ezredorvos szolgált, két kitüntetést szerzett.
Felesége Eisenbeyer Vilma, a jótékonyság terén szerepel.
KÖVÉR GUSZTÁV dr. nagyváradi
földbirtokos és mérnök, 1898-ban született, apja Aradon földbirtokos. Műegyetemi tanulmányait a budapesti és
zürichi egyetemen végzi, 1920-ban államtudományi doktorátust szerez Budapesten. A diplomáciai pályára lép,
Pekár Gyula miniszter mellett tevékenykedik, majd Nagyváradon megtelepszik és mérnöki irodát vezet, amellett a biharmegyei magyarság politikai
életének egyik irányitója, a kisebbségi
jogok elismertetésére irányuló akciók
bátor harcosa; „Magyar Szó” cimen napilapot szervezett, amely szintén a magyarság őszinte szócsöve. A nagyváradi magyar párt egyik elnöke, a kath.
népszövetség vezető tagja. Zsurnalisztikai müködése jelentékeny.
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KRETS LÁSZLÓ nagyváradi áruraktári igazgató 1879-ben született. A
felsőkereskedelmi iskola elvégzése után
kereskedelmi
pályára lép és 1919-ben
az Adria Ipari és
Mezőgazdasági r. t.
nagyváradi
áruraktárának
igazgatója
lesz. A Kereskedelmi Csarnok elnökségének,
továbbá
az Unio- és ujságiró
klubnak tagja Résztvett a háboruban,
kétszer kitüntették.
KRISZTIK JÁNOS margittai kántortanitó, 1900-ban született Derecskén,
apja iparos. Középiskolát és tanitóképezdét
1918-ban
Nagyváradon végez.
Micskén h. kántortanitó,
1919
óta
pedig
kántortanitó
Margittán. A kath.
népszövetség, a nőegylet és a gyermekbaráti intézmények müködésében
tevékeny szerepet játszik. A népirodalommal foglalkozik, cikkeket és novellákat ir. A gyermeknevelés terén különös érdemeket szerzett.
KRÜGER JENŐ dr. nagyváradi ügyvéd, 1881-ben született Nagyváradon,
apja reáliskolai igazgató volt. Az egyetemet Nagyváradon
végzi, 1903-ban államtudomány
doktorátust szerez. 1907
óta önálló ügyvéd
és a nagyváradi Takarékpénztár,
továbbá a római kath.
püspökség
főügyésze. Az ügyvédi kamaránál, a kath. körnél, a régészeti társaságánál, az N. S. E.-nél, a filharmonikus egyletnél és még számos egyesületnél játszik vezető szerepet. Kiváló
énekes, iskolázott tenor-hangja van, egy-

házi ünnepélyeken és hangversenyeken
is énekelt. Zeneesztétikai cikkeket és
zenekritikákat ir a lapoknak. Felesége
jótékony egyesületeknél fejt ki önzetlen müködést.
KUNDA ANDOR dr. nagyváradi hirlapiró, 1905-ben született Debrecenben, apja tisztviselő Egyetemi tanulmányainak (Páris) bevégzése után a
„Nagyváradi Napló” szerkesztőségébe
lép és jelenleg h. szerkesztői minőségben fejt ki értékes és sokoldalu zsurnalisztikai müködést. 1930-ban „Panaszok” cimmel novellás kötete jelent meg.
LAAR GERGELY székelyhidi adóhivatali főnök, Nagymajtényben 1894ben született, apja gazdálkodó. A középiskola elvégzése után pénzügyi pályára lép, majd a vasut szolgálatába
áll, később ismét visszakerül a pénzügyhöz. 1930 óta a székelyhidi járás
adókerületi főnöke. Az iparos sportegyesület tb. diszelnöke, azonkivül több
egyesület tagja. Számos kitüntetéssel
rendelkezik.
LÁNG PÁL tasnádi pápai kamarás,
plébános,
1885-ben
Nagymajtényban
született, apja kántortanitó volt. Szatmáron
érettségizik
és ott végzi a theologiát is. Eleinte nevelőtanár volt Munkácson a gróf Schönborn Károly családnál, majd Szatmáron, Nagykárolyban lelkipásztorkodott, 1924 óta tasnádi plébános, pápai kamarási rangban.
Müködése alatt Tasnádon 1927-ben három tanerővel rendelkező elemi iskolát
létesitett és ujjáalakittatta a templomot.
A magyar párt tasnádi tagozatának elnöke, az egyháztanács és az iskolaszék
elnöke, a kath. ifjusági egyesület védnöke, a kath. népszövetség tasnádi igazgatója, azonkivül számos egyesületnél
vezető szerepe van. A koronázási emlékkereszt tulajdonosa. A katolikus hitélet fejlesztése, továbbá a felekezeti és
nemzetiségi külömbség nélkül való kulturélet istápolása képezi életcélját.
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LAZA TÓDOR tenkei gyógyszerész,
1881-ben
Biharhosszuaszun
született,
apja gazdálkodó. A
gimnáziumot
Pozsonyban, az egyetemet
Budapesten
végzi, gyógyszerészi
oklevelet 1911-ben
szerez.
Budapesten, Szombathelyen,
Szatmáron, Kispesten, Gyulafehérváron
gyógyszerészsegéd, 1912 óta önálló gyógyszertára van; 1922-ben kerül
Tenkére. A tenkei állandó tanács tagja, a
helybeli sportegyesület elnöke, a megyei nagytanács tagja és szerepet ját
szik több kulturális és jótékony egyesületnél. Szabad idejében vadászik. Hivatásának és családjának él. Felesége,
szül. Szepessy Irén.
LÁZÁR GÁBOR dr. zilahi megyei
főorvos, Szaniszlóban 1887-ben szüle
tett, apja gör. kath. főesperes. A középiskolát Belényesen, az egyetemet
Budapesten és Bécsben 1915-ben végzi
el. A háboruban mint főorvos vett
részt és több hadikitüntetést szerzett;
a román korona tiszti rendjelének a
tulajdonosa. A háboru után járási orvos, majd körorvos, 1929 óta Szilágyvármegye főorvosa. Az Astra és több
egyesület tagja. A megye lakosságának
szociális és egészségügyi biztositása,
továbbá a járványos betegségek leküzdése érdekében hasznos munkásságot
fejt ki.
LÁZÁR AURÉL dr. néhai nagyváradi polgármester és ügyvéd, ugyanitt
1872-ben született,
apja ügyvéd volt.
Az egyetemet Nagyváradon és Budapesten
látogatta,
diplomát 1897-ben
szerzett.
Eleinte
ügyvédi
irodában
praktizál, majd 1897ben önálló ügyvédi irodát nyit.
1918-ban képviselőnek választják meg és a város közön-

ségének bizalma és tisztelete hamarosan a polgármesteri székbe juttatta. Az
Astra nagyváradi tagozatának elnöke,
a Celi trei Crisul cimü lap igazgatója,
a nagyváradi Casa Nationala alelnöke
volt és számos egyesület vezetésében
résztvett. Nagyvárad és Tenke diszpolgára, a román koronarend tulajdonosa volt. Radikális nacionalizmust képviselő cikkei értéket jelentettek. Nagyvárad fejlődése érdekében mint a város vezetője sokoldalu, hasznos tevékenységet fejtett ki. Az 1930. év végén váratlanul elhunyt. Felesége, szül.
Feiér Valéria a jótékonyság terén buzgólkodik.
LEICHMANN
JENŐ
nagyváradi
gyártulajdonos,
1894-ben
Sátoraljaujhelyen született, apja kereskedő. A
középiskola elvégézése után kereskedői
pályára lép, rövid praktizálás (Schwarcz
és Ullmann cég) után 1922-ben átveszi
a Florenz mérleggyár több fiókját és
azóta a gyár társtulajdonosa. A kereskedelmi Csarnok, a Gyosz és több
egyesület tagja. A mérleggyár 1768ban alakult produktumaival több kiállitáson (nagyváradi kiállitás 1928) dijat nyert. Felesége: szül. Stroh Elza.
LEÉB BERTALAN a romániai premontrei kanonokrend főnöke Nagyváradon, 1880-ban Székesfehérvárott született. Theologiai főiskolát és tudományegyetemet Budapesten végzett. Tanulmányai befejezése után főgimnáziumi
tanár, majd főgimnáziumi igazgató lesz;
jelenleg a romániai premontrei kanonokrend főnöke. Munkásságát és sokrétegű tudását az önállósitott premontrei
rend szolgálatába állitotta. Több kulturális és jótékony egyesület tagja.
LEITNER FERENC nagyváradi vendéglős, 1869-ben Németszentmihályon
született, apja vendéglős volt. Középiskolai tanulmányok után Budapesten
és a vidéken a vendéglősi szakmában
praktizál; 1903-ban önállósitja magát
és mint tulajdonos átveszi a Kék
Macska vendéglő vezetését. A Kávésok és Vendéglősök Egyesületének, a
Katholikus Körnek, a Katholikus Legényegyletnek és több társadalmi és jótékony egyesületnek tagja. Pályájának
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és családjának él, közismert jótékonyságáról. Felesége: szül. Böszörményi
Mária, az üzlet vezetésében segédkezik.
LÉVI LAJOS dr. zsibói járási körorvos, 1892-ben Felsőberegszón született, apja kereskedő. Nagybányán érettségizik, az egyetemet Budapesten és
Pozsonyban látogatja, 1920-ban doktorál. Vármezőn, 1923. óta pedig Zsibon
körorvos és amellett magánprakszist is
folytat. Az orvos-egyesület, a helybeli
sportklub, a polgári kör, a Joint zsibói
fiókja vezetésében szerepet játszik,
azonkivül választmányi tagja a cionista
szervezetnek. A háboru folyamán kitüntették. Az antialkoholizmus egyik
lelkes propagálója és értékes munkás,
ságot fejt ki a tuberkulózis leküzdése,
továbbá a csecsemő-védelem érdekében.
LICHTENEGGER HERMANN dr.
nagyváradi orvos 1884-ben született.
Az egyetem orvosi
fakultását Grátzban
1903-ban végzi el.
Bécsben 1920-ig a
Wertheim klinikán,
a Ferenc József és
a Terézia női kórházban
praktizál.
Ekkor Nagyváradra
kerül és az itteni
Poliklinika nő speciálista orvosa lesz.
Az orvos-egyesület és több társadalmi
egyesület tagja. Külföldön szerzett értékes tapasztalatait és tudását előnyösen érvényesiti a Poliklinika szociális
intézményének müködésében.
LOBONTIU EMIL dr. szilágysomlyói
középiskolai és müegyetemi tanár, 1893ban Boianon született, apja gör. kath.
esperes. Papi pályára készült, majd a
budapesti egyetem bölcsészeti és természettudományi fakultását végzi el.
Mint kiváló geológus behatóan foglalkozik Erdély földtani viszonyaival és
ezekről „A nagy kevély hegy geologiája”,
továbbá
„Szilágyvármegye
földrajza”
és „Erdély geologiája” cimen könyveket irt. Számos megfigyeléséről cikkeket irt a lapokba. A természettudomány
terén kifejtett munkálkodása magasabb
pozicióra predesztinálják, a temesvári
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müegyetemen tanári minőségben előadásokat tart. A román földtani intézet geológusa és a természettudományi
társaság rendes tagja. Politikai müködést a liberális pártban fejt ki, 4 éven
át volt országgyülési képviselő, továbbá
Bihar és Szilágymegye prefektusa. A
szilágymegyei liberális párt ügyvezető
alelnöke és a központi liberális párt
igazgató tanácsának tagja. A Cassa de
Credit Agriculturilor vezérigatója és a
Szilágysági
Földmivesbank
delegált
adminisztrátora. Számos kulturális, társadalmi és jótékony egyesületnél játszik vezető szerepet.
LOVASS DÁNIEL érmihályfalvai gazdálkodó
és
állattenyésztő,
ugyanitt
1876-ban született,
apja birtokos volt.
Gimnáziumot és gazdasági iskolát végez
Debrecenben. Eleinte Margittán a
mölki
apátságnál
praktizált, majd szüleinek birtokán gazdálkodik. Több kiállitáson számosaranyérmet nyert tenyészállataival, dohánytermelésével és produkcióival. Harmadfélévet a szerb fronton töltött A magyar pát tagozati és
az erdélyi gazdasági egyesület helybeli
fiókjának elnöke. a nemzeti és felekezeti különbség nélkül való emberi szolidaritást hirdeti. Felesége szül. Runay
Erzsébet, gyermekei: Károly, Teréz és
Dániel.
LŐVINGER MÁRTON margittai szálloda, vendéglő és mozitulajdonos, ugyanitt 1884-ben szüle
tett,
apja
vendéglős. Középiskolai tanulmányok után apjánál praktizál, majd
ennek
halála
után
átveszi
a
Margitszálloda, étterem és
kávéház, továbbá az
Apollo
mozgószinház vezetését. A kávésok és vendéglősök egyesületnek, a kereskedelmi csar-
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noknak és az ipartestületnek tagja.
Részt vett a háboruban, sebesülés következtében megrokkant, többször kitüntették. Szabad idejében hegedül.
LŐRINCZ SÁNDOR dr. nagyváradi
ügyvéd, 1887-ben Nagyváradon született, apja kereskedő. Az egyetemet Kolozsvárott végzi 1911-ben, az ügyvédi
vizsgát Marosvásárhelyen 1913-ban teszi
le. Előbb ügyvédi irodákban praktizál,
1913-ban önállósitja magát és a Phoebus
vasgyár ügyésze lesz. Az ügyvédi kamara, a magyar párt és az N. S. E.
turisztikai
szakosztályának
vezetőségi
tagja. Részt vett a háboruban, háromszor kitüntették. Szabad idejében turista kirándulásokat tesz.
LUPUTIU JÁNOS nagyváradi postaés távirdai főnök, 1877-ben a szatmármegyei Verendinen
született, apja nagyiparos. Gimnáziumi
érettségit tesz, majd
Budapesten
postaközlekedési tanfolyamot végez. Mint postatisztviselő Makón
Budapesten és Kisvárdán teljesit szolgálatot. 1906 óta
pedig Nagyváradon
müködik; 1919-ben a nagyváradi postaigazgatóság I. o. főnök-főtisztviselője
lesz. Az imperium változás első éveiben
postai vizsgabiztos volt és román nyelvre oktatta a postai személyzetet, ideiglenesen a cenzuránál is müködött. Felesége, szül. Pop Elena, fia: János a kolozsvári szemészeti klinika asszisztense.
MAYER ANTAL nagyváradi kano
nők, volt apostoli kormányzó, 1870-ben
született Debrecenben, apja postafőnök.
Egyetemet
Nagyváradon, Budapesten paleográfiát végez, 1893-ban
szentelik
pappá.
1892-ben
káplán,
1915-ben
püspöki
titkár, 1925-ben pápai prelátus, 1927ben pedig hosszabb
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ideig a nagyváradi egyházmegye apostoli
kormányzója. Bátormonostori c. apát,
tb. pápai káplán; a Vörös Kereszt kitüntetés tulajdonosa. Városi tanácstag
és megyei bizottsági tag, azonkivül számos jótékony egyesületet pártfogol. A
nagyváradi székes káptalan egyik nagytudásu és nagytekintélyű főpapja.
MANN ADOLF margittai bankigazgató, ugyanitt 1869-ben született, apja
Mór földbirtokos, 25
évig volt hitközségi
elnök. A középiskola elvégzése után
gazdasági
pályára
lép, majd a Margittai
Takarékpénztár
elnökigazgatója lesz.
Közgazdasági tevékenységén kivül vezérszerepet játszik a
zsidó hitközség életében; a margittai izr. hitközség elnöke, a Kereskedelmi Csarnok, több
vállalat és egyesület kebelében fejt ki
hasznos tevékenységet, a helybeli villanytársaság elnöke. Nagy szolgálatokat
tesz az izr. hitközségnek, a zsidó eszmének és a vele összefüggő akcióknak
lelkes pártfogója és szellemi vezére.
Bensőséges családi életet él feleségé
vei és gyermekeivel.
MANN ILUS, Mann Adolf margittai
bankigazgató leánya, hirlapiró Debrecenben 1910-ben született. Kereskedelmi
iskolát végez; tehetsége és ambiciója a
hirlapirói
pályára
küldi. Cikkeket tárcákat és kritikákat
ir, amellett versei
jelennek meg, amelyek értékes tehetséget árulnak el. A
leányegylet
müködésében vezető szerepet játszik, szabad
idejében tenniszezik.
MANGU JÁNOS zilahi polgármester, Kolozsmegyében 1876-ban született,
apja gazdálkodó. Tanitóképezdét végez
Balázsfalván, majd a tanitói pályára lép,
1919-ben tanfelügyelőnek nevezték ki,
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1929-ben nyugállományba vonult. 1930ban Zilah város polgármesterének választották meg. Az Astra, a tanitótestület tagja. A tanügyi szemlébe, iskolai
kérdésekről számos cikket irt. Érdemei
elismeréséül a román koronarend lovagi
keresztjével tüntették ki. A város fejlesztése és a közügyek rendezése terén
hasznos müködést fejt ki.
MANNILA KAMIL dr. nagyváradi
kereskedelmi és iparkamarai titkár,
1895-ben Sambatenin született, apja
lelkész. Az egyetemet Bukarestben végzi
el, majd kereskedelmi és ipari akadémiát látogat és a bécsi exportakadémiát abszolválja. Résztvett a Consiliul
Dirigent müködésénél, majd a bukaresti
kultuszminisztérium kabinet irodájának
főnöke lett. 1925 óta a nagyváradi Kereskedelmi és iparkamara titkára. Kiváló sportférfiu, futballozik, tenniszezik
és az atlétika több ágát üzi. A bukaresti futballszövetség elnöke, élénk részt
vesz az ország sportügyeinek vezeté
sében és fejlesztésében. Harminckét
egyesület tagja. Gazdasági és sportcikkeket ir különböző lapokba és irásait közli a „Hamburgische Correspondens” is. Felesége szül. Dimitriu Kornélia 1929-ben doktorált és laboratoriumi asszisztensnő.
MARCHIS ADRIAN dr. nagykárolyi
főorvos, 1893-ban született Szatmármegyében, apja gör. kath. vikárius és
szenátor.
Nagykárolyban
érettségizik,
az egyetemet Budapesten és Berlinben
látogatja, Kolozsvárott doktorál. Berlinben, majd Nagyváradon praktizál,
1923 óta a nagykárolyi kórház igazgató
főorvosa s amellett önálló prakszist is
folytat. Résztvett a háboruban, többször kitüntették. A román koronarend
tisztikeresztjének tulajdonosa. Az Astra
és az orvosi egyesületek tagja. Mint a
nagykárolyi kórház vezetője a kórház
felvirágoztatása
érdekében
közhasznu
és erdeményes tevékenységet fejt ki.
MARCHIS LÁSZLÓ tenkei főjegyző,
Szamosdobon született 1892-ben, apja
gör. kath. főesperes. A gimnáziumi
érettségi letétele után jegyzői oklevelet
szerez Kassán 1915-ben, majd közigazgatási pályára lép, 1918—20. között
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Nagylétán,
1920—24-ig
Görbegen,
1924―30-ig Talpason, majd 1930 óta
Tenkén főjegyző. Az Astra, a Casa
Naționala és több kulturális és jóté
kony egyesület tagja. Szabad idejében
vadászik. A közigazgatási pályán a nép
érdekeit szolgálja. Felesége, szül. Leu
Silvia, okleveles tanitónő és jótékony
egyesületek tagja.
MARCUS ISTVÁN dr. nagyváradi
ügyvéd, Hodisán született 1886-ban,
apja főesperes. Belényesen érettségizik, Budapesten jogot, Bécsben pedig
müvészeti akadémiát végez. Mint kiváló hőstenor-énekes Bécsben és Tropauban Wagner szerepekben lép fel,
majd a szalburgi opera tagja 1910—
14 közt müvészi hangversenyeket rendez Erdélyben és részt vesz a román
szinészet megszervezésénél. Végigküzdi
a világháborut többször kitüntetik, majd
átlép a román hadseregbe és az impérium változáskor kormánybiztos lesz
Nagyváradon. Később rendörprefektusnak nevezik ki és átszervezi a nagyváradi rendőrséget. Nemsokára ujabb
poziciót tölt be, mint müvészeti felügyelő. 1927 óta önálló ügyvéd. 1922ben „Vestul Romanie” cimmel meginditja az első nagyváradi román lapot,
1923-ban román magyar hetilapot szerkeszt „Problema teatrului Romanesc”
cimen brossurát ad ki, szociális és müvészeti kérdésekről számos cikket irt.
Résztvett a szinházi törvény megalko
tásánál, az erdélyi szinházi kerületek beosztása az ő tervei alapján történtek. A
nagyváradi román szinház megalapitója.
Számos egyesületnél előkelő szerepet
tölt be. Tagja az Averescu-pártnak. A
román koronarend és csillagrend tulajdonosa. Felesége, Merk Ritta bécsi
operaénekesnő.
MARCU SÁNDOR zsibói főszolgabiró, 1882-ben született, apja gör. kath. lelkész. Belényesen érettségizik, a jogot
Kolozsvárott végzi 1910-ben. Eleinte
Zsibón ügyvédjelölt, majd 1919-ben Kovásznán főszolgabiró. 1927 óta a zsibói
járás főszolgabirája Az Astra örökös
tagja és a jegyzői egyesület, továbbá a
tanitói egyesület tagja. A román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki.
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MARGINENAU DEMETER zilahi
tanfelügyelő Faraganban született 1889ben, apja gazdálkodó. Középiskolát és
tanitóképezdét végez, majd a tanitói
pályára lép. Balázsfalván és Buciumban
müködik, majd Zilahra kerül, 1930
óta zilahi tanfelügyelő 1915-ben ő
alapitotta és jelenleg vezeti az iparos tanoncotthont s ennek az intézménynek a létesitésével köszhasznu szolgálatot tett az iparosságnak. Az Astra
örökös tagja és agilis müködést fejt ki
számos testületnél és egyesületnél. A
közoktatás és a tanoncnevelés terén jelentős érdemei vannak. Felesége, szül.
Pop Elvira jótékony egyesületeknél buzgólkodik.
MARKOVITS HENRIK érmihályfalvai gyógyszerész, Gyimesbükkön született 1896-ban, apja
kereskedő.
Székelykereszturon
érettségizik, az egyetemet
Kolozsvárott
végzi 1920-ban. Tanulmányai befejezése után Petrozsényben,
Szászrégenben
és Tordán gyógyszerészeskedik, 1928
óta önálló gyógyszertára van Érmihályfalván. A gyógyszerész egyesület és több társadalmi
egyesület agja. A háboru alatt, mint
egészségügyi hadnagy szolgált, a koronás aranyéremmel tüntették ki. Sportkedvelő. Ideálista elveket vall.
MARKOVITSNÉ GEISZT RENÉE
dr. nagyváradi nőgyógyász, 1894-ben
Szurdukon született. Az egyetem orvosi fakultását Kolozsvárott végzi 1916ban. A kolozsvári nő gyógyászati klinikán, a budapesti zsidó kórház sebészeti osztályán és a Park szanatóriumban asszisztenső, 1916 óta önálló nőgyógyász Nagyváradon. Az összes helybeli jótékony egyesületek tevékeny tag-
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ja. Tudományos cikkeket ir orvosi kérdésekről, Hivatásának és családjának él.
Gyermeke: Kornélia.
MARKOVITS IGNÁC dr. nagyváradi orvos 1892-ben Szurdukon született, apja kereskedő. Az egyetemet
Kolozsvárott végzi
1914-ben Résztvett
a
világháboruban,
többször
kitüntették. A kolozsvári
állami gyermekklinikán, majd a budapesti Jendrasek-klinikán praktizál, 1919
óta önálló bel- és
gyermekspeciálista;
jólfelszerelt
röntgen-laboratoriummal
rendelkezik.
Az
orvosszövetség vál. tagja, a Zsidó Nemzeti Szövetség társelnöke, a Makkabea
Sportegyesület diszelnöke és több városi vállalat, egyesület tagja. Orvosi
témákról szaklapokban cikkezik.
MOSKOVITS MIKLÓS nagyváradi
gyáros, 1879-ben született. Charlottenburgban egyetemet végez, majd Budapesten vegyészmérnöki pályára lép;
jelenleg a nagyváradi Moskovits-ipartelep elnök-vezérigazgatója. A román
koronarend tiszti keresztjével tüntették
ki a romániai ipar fejlesztése körül szerzett érdemeiért. Felesége, szül. Schwarz
Franciska.
MÁRTONFI ISTVÁN dr. szilágy
Somlyói orvos, Gherlán 1895-ben született, apja gimnáziumi igazgató Az
egyetemet Kolozsvárott végzi 1918-ban.
A kolozsvári Dr. Jancsó-klinikán praktizál, majd 1919-ben ugyanitt önálló
praxist folytat, 1919 óta Szilágysomlyón belgyógyászati rendelőt vezet. Az
orvosszövetség és a helybeli kaszinó alelnöke, a magyar párt intéző-bizottságának tagja. Orvosi lapokban a vörhenyről és más orvostudományi kérdésekről cikkezik. A Vörös Kereszt ezüst
érdemrendjével tüntették ki.
MATEI JÁNOS dr. nagyváradi főorvos, 1886-ban Hidisen született, apja
gazdálkodó.
Nagyszebenben
érettségizik, az egyetemet Kolozsvárott végzi
el. Bécsben Finger dr. egyetemi tanár-
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nál, Leipzigban Jadassohn dr. tanárnál praktizált, 1919-ben a kolozsvári
bőrgyógyászati
klinikán
tanársegéd.
1918―19-ben Nagyszebenben az egészségügyi resszort tanácsosa. 1921-ben
Nagyváradon megszervezte a Poliklinikát és azóta ezen intézmény igazgató
főorvosa. 1921—23-ig a biharmegyei
kórház bőrgyógyászati osztályának főorvosa. Az Astra, az országos és a
nagyváradi orvosegyesület, a Casa Nationala tagja, azonkivül a „Cele trei
Crisul” cimü lap irányitásában is résztvesz. A nemzeti parasztpárt vezetőségi
tagja, a vármegyei bizottság alelnöke
és a vármegyei tanács tagja. 1926—
29-ig egészségügyi népelőadásokat tartott közel 300 községben, 100 községben pedig népkönyvtárakat alapitott.
„A nemi bajok leküzdése és a tuberkulozis” cimen dr. Sándor társaságában magyar orvosi könyvet adott ki.
Román nyelven több kollégájával a nép
között elterjedt betegségekről népisismertető füzeteket adott ki. A megye
egészségügyi viszonyainak rendezése és
a járványos betegségek leküzdése körül jelentős érdemeket szerzett.
MEHELEAN EMIL szilágysomlyói
pénzügyi ellenőr, Gerlán született 1887ben, apja állami tisztviselő. Gimnáziumot
végez, majd a pénzügyi pályára lép.
Désen, Szamosujváron, Battonyán, Mezőhegyesen müködik, 1919-ben mint
pénzügyi biztos. Szilágysomlyóra kerül,
ahol 1922 óta pénzügyi ellenőr. A román nőegylet tanácsának tagja, azonkivül több társadalmi egyesületnél fejt
ki müködést. Sportkedvelő, vadászik
és amatőr birkózó. A koronás ezüst érdemkereszttel tüntették ki. Pontosan
és körültekintően látja el hivatalát.
MERA VAZUL szilágysomlyói vállalkozó, polgármesterhelyettes, Tordán
született 1895-ben, apja gazdálkodó. A
gimnázium elvégzése után technikai pályára lép és a háboru után az egész
Szilágy-vármegyét behálózó autóbuszvállalatot létesit, amelynek jelenleg is
tulajdonosa. A szilágysomlyói választott tanács és állandó bizottság tagja
és h. polgármester. A nemzeti parasztpárt agilis és exponált tagja, a párt-
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ügyek érdekében hathatós munkásságot fejt ki. A Sylvania Bank és a
Banca Poporala igazgatósági tagja, továbbá több társadalmi egyesületnél játszik szerepet. A Viktoria és több háborus érdemkereszttel tüntették ki.
MESESIÁN KORIOLÁN dr. szilágysomlyói törvényszéki elnök, született
1873-ban Ákoson, apja gör. kath. lelkész.
A kolozsvári egyetem jogi és államtudományi fakultását végzi, majd ügyvédi
pályára lép és 1915-ig ügyvédi tevékenységet fejt ki; 1919 óta szilágysomlyói vezető járásbiró, jelenleg ugyanitt törvényszéki elnök és kir. itélői táblabiró. Mint százados végigküzdötte a
háborut, több kitüntetést szerzett. Az
Astra, a román nőegylet és az Agru
elnöke Felesége, szül. Trif Adél, a
„Domnita Ileana”-leányintézet igazgatónője. Meghitt családi életet élnek.
MELLAU ISTVÁN margitai esperesplébános, 1875-ben született, apja kisbirtokos.
Egyetemi
tanulmányait
Szatmáron és Nagyváradon végzi, 1899ben polgári iskolai
tanári oklevelet szerez.
Debrecenben
főreáliskolai
hittanár, majd a nagyváradi
tanitóképezdében tanit, egyuttal
internátusi igazgató,
1923 óta Margitán esperes-plébános,
pápai kamarás és szentszéki biró. A
kath. legényegylet igazgatója és a kath.
népszövetség kerületi tagozatának elnöke. „A bérmálás előmunkálatai”,
„Téli előadások”, „Jó tanácsok felnőtt
leányok számára”, „A nép lelke”,
„Az élet megszentelése” cimen mély
tudásáról tanuskodó munkái jelentek
meg.
Vallás-irodalmi
munkásságához
tartozik
még
a
Mellau-Losonczy:
„Kisebb
Misztériumok”
és
„Jairus
leánya” cimü könyvek. Esperesi kerületében gazdag hitéleti müködést fejt ki.
MAIOR VAZUL dr. nagyváradi városi tiszti főorvos, Cipaienen 1872-ben
született, apja gör. kel. esperes. Kolozsvárott végzi az egyemet 1892-ben,
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majd. Szabadkán és Nagyváradon praktizál; 1919 óta kerületi orvos, 1926
óta pedig városi tiszti főorvos. A város egészségügyi viszonyainak rendezése körül érdemeket szerzett, munkásságával a népjólét előmozditására törekszik. Közegészségügyi kérdésekről
cikkei jelennek meg tudományos szaklapokban. A román koronarenddel és
az I. o. egészségügyi érdemrenddel
tüntették ki. Felesége, szül. Saitan
Mária, fia: Tibor.
MEZEI MIKLÓS nagyváradi bankigazgató, Vámospéresen született 1897ben.
Kereskedelmi
akadémiát és jogot
végez, majd a bankpályára lép. Budapest egyik legnagyobb pénzintézeténél, az Angol-Magyar Banknál kezdi
el müködését, 1920ig gyarapitja bankismereteit Budapesten, ekkor a Nagyváradi Agrár-Takarékpénztárhoz kerül,
amelynek jelenleg az igazgatója. Nagyváradi pénzügyi világának hangadó, tekintélyes tagja.
MICHIS LÁSZLÓ nagyváradi vármegyei számvevőségi főnők, született
1887-ben Bârsăul de
joson, apja földbirtokos. Főgimnáziumot végez és államszámviteli
vizsgát
tesz
Budapesten.
Nagybányán, Nagyenyeden, Ipolyságon
müködik, majd mint
pénzügyi számvevő
Nagyváradra
kerül,
később Nagyszalontán járási számvevő, 1921 óta Biharvármegye számvevőségi főnőke. Résztvett a háboruban, kitüntetést (Signum
Laudis) is kapott. Az Astra, a Crișana,
a Casa Națională és több jótékony
egyesület tagja. Szabad idejét utazgatással tölti. Hivatásának és családjának
él. Felesége szül. Fazekas Julia, fia
László.
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MIHALCA SÁNDOR, a nagykárolyi
betegsegélyző pénztár vezetője, Szatmáron 1894-ben született, apja iparos.
Szatmáron érettségizik, Mármaros-Szigeten jogakadémiát végez. Résztvett
a háboruban, több kitüntetést kapott.
A háboru után a szatmári ker. betegsegélyző-pénztárnál müködik, 1929 óta
pedig a nagykárolyi betegsegélyező pénztár vezetője Az Astra, a nagykárolyi sportegyesület, a jegyzőegyesület és a kaszinó
tagja. Hivatalának keretén belül a munkásság gazdasági és egészségügyi helyzetének előremozditására törekszik.
MIKLÓSSY GÉZA vascaui malomtulajdonos és földbirtokos, Vaskohon
született
1894-ben
apja gazdálkodó. Iskolái befejezése után
a
pénzügyigazgatóság szolgálatába lép
és jelenleg is pénz
ügyellenőri
müködést fejt ki, amellett
malom és földbirtok
tulajdonos. Az iparoskör, a kaszinó és
több jótékony egyesület tagja, a malomszindikátus járási
tisztviselője. Résztvett a háboruban,
háromszor kitüntették. Munkásságát a
köz érdekeinek szolgálatába állitja.
MITTELMANN JAKAB nagyváradi
kereskedő, Székelyváján született 1884ben, apja földbirtokos. Középiskolát
végez, majd külföldön folytatja tanulmányait és rabbiképző vizsgát tesz
1904-ben. Tanulmányai befejezése után
birtokkezeléssel foglalkozik, majd kereskedő lesz, jelenleg az ort. izr. hitközség elnöke, ugyanennek 9 évig az alelnöke volt, azonkivül több társadalmi
kulturális és jótékony egyesület vezetője és tagja. Vallási és gazdasági
tárgyu cikkeket ir. Annak az egységnek a létrehozásán fáradozik, amely a
zsidóságot egy táborba tömöriti. Felesége, szül. Leitner Baba jótékony női
egyesületeknél fejt ki müködést.
MOGA JÁNOS szilágysomlyói bankigazgató, 1895-ben Fehérsebesen született, apja földbirtokos. A felsőkereskedelmiben érettségizik, majd végig-
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harcolja a háborut és több kitüntetést
érdemel ki. A háboru után bankpályára
lép, jelenleg a szilágysomlyói Banca Națională főpénztárosa és helyettes igazgatója. Az Astra örökös tagja a helybeli vadásztársaság alelnöke és aktivitást fejt ki a román nőegyletnél. Közgazdasági cikkeket ir. A román koronarend lovagi keresztjének birtokosa.
Hivatásának és családjának él.
MOLDOVÁN
JÁNOS
nagyváradi
ügyvéd, Gyulán született 1897-ben,
apja épitész Lugoson érettségizik, az
egyetemet
Kolozsvárott végzi 1925ben. 1927-ig ügyvédi irodában praktizál, azóta Nagyváváradon önálló ügyvéd. Az Asociația
Vestului Românesc
vezetőségi tagja, to
vábbá előkelő szerepet tölt be a biharmegyei néppártnál, az Apărare Națională Creștini nevü
ligánál, a Cassa Națională-nál az Astra-nál és a Crișana sportegyesületnél.
Politikai cikkeket ir különböző lapokba. Kitüntetéssel rendelkezik. Jövőjének célja a nemzet érdekében a politikai téren való érvényesülés, a kulturális célok előbbrevitele és a szegények
érdek nélküli támogatása.
MOLNÁR VILMOS dr. nagyváradi
főorvos, ugyanitt 1894-ben született,
apja kereskedő. Az egyetemet Budapesten végzi 1918-ban, majd a berlini
11. sz klinikán praktizál, azután Párisban folytatja tanulmányait, végül 1922ben mint belgyógyász a biharmegyei
közkórházhoz kerül, jelenleg pedig a zsidókórház igazgató főorvosa. Az orvosegyesület, továbbá számos társadalmi,
kulturális és jótékony egyesület tagja.
Résztvett a háboruban, több kitüntetése van. A zsidókórház fejlesztése
körül értékes munkásságot fejt ki.
MONUS SÁNDOR nagyváradi ipartestületi elnök, ugyanitt 1876-ban született, apja iparos. A középiskola elvégzése után iparosi pályára lép, majd
agilitása és szakismeretei révén szá-
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mos ipari egyesület kötelékébe lép. A
Carmen cipőgyár igazgatója, az ipartestület elnöke, az iparkamara tanácstagja, a Hitelszövetkezet ügyvivő igazgatója, az iparosok temetkezési egyesületének elnöke, a magyarpárt intéző
bizottságának tagja, azonkivül több társadalmi és jótékonysági egyesület vezetésében vesz részt. Az ipari téren
szerzett érdemiért a keresk. és ipari
érdemrend I. o. rendjelével tüntették
ki. Az iparosság érdekeinek, a magyarság ügyeinek és családjának áldozza
munkásságát. Felesége szül. Cser Róza.
MUREȘIANUNÉ Antalffy Margit
nagyváradi tánc, ballet és ritmikus torna
tanárnő
Kolozsvárott született 1892ben, apja szinész.
Polgári iskolát végez, majd Budapesten, Bécsben, Zürichben
táncakadémiát végez és Bukarestiben
balletvizsgát tesz. Nagyvá
radon nyit tánciskolát, balletet és modern táncokat tanit, azonkivül modern
külföldi táncpedagógiai intézetek mintájára meghonositotta Nagyváradon a ritmikus tánctornát. Növendékei több pantomimban szerepeltek sikerrel. Az öszszes nagyváradi jótékony egyesületeknél aktivitást fejt ki szabad idejében
lovagol, tenniszezik és uszik. Hivatásának és családjának él. Férje Mureșianu Adrian városi tisztviselő
MUȚIU VLADIMIR nagyváradi központi főszolgabiró, Belényesen született
1896-ban, apja lelkész. Középiskolát és
jogot végez Kolozsvárott, majd a közigazgatási pályára lép. Venteren közigazgatási gyakornok, 1919-ben Margittán szolgabiró, 1926 óta a nagyváradi
központi járás főszolgabirája. Minden
nagyváradi egyesületnél előkelő szerepet
tölt
be
Szolgálatainak
elismeréséül
többször kitüntették. Szabad idejében
sportol. Vérbeli közigazgatási férfiu,
aki az állam érdekei mellett, a közérdeket is szolgálja. Felesége, szül.
Cosma Eugenia.
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NAGY SÁNDOR nagyváradi illatszertár-tulajdonos, 1888-ban született,
apja városi hivatalnok. Középiskolai
tanulmányok után ipari pályára lép,
1909 óta önálló kereskedő, 1916-ban
angro illatszertárat létesit, azonkivül
uri- és hölgy-fodrász üzlete van. A
kereskedelmi csarnok, az ipartestület
továbbá a Törekvés, a NAC és az
Egyetértés
sportegyesület
tagja.
A
nagyváradi sport fejlesztése körül aktiv
és hasznos tevékenységet fejt ki.
Felesége szül. Perjéssy Erzsébet.
NEMES SÁNDOR dr. nagyváradi
főorvos, Szentgothárdon született 1891ben, apja bankhivatalnok. Az érettségi
letétele után, egyetemet végez Kolozsvárott
1913-ban;
hosszabb
ideig
a
kolozsvári szülészeti
és
nőgyógyászati
klinikán
müködik,
1920 óta pedig a
nagyváradi
bábaképző-intézet
főorvosa. Az orvosszövetség és az orvosegyesület v. alelnöke és számos társadalmi, kulturális és jótékony egyesület
tagja. Orvosi kérdésekről tudományos
cikkeket ir szaklapokba. A sportok
közül a tornát, tenniszt, autóvezetést
kedveli. A bábaképző intézet modernizálása érdekében hasznos munkásságot fejt ki. Felesége, szül. Stefanescu
Mária a helybeli női jótékony egyesület
alelnöknője, a nemzeti szinház szinmüvésznője volt.
NÉMETHY GYULA dr. nagyváradi
pápai prélátus, Puszta-Margitán született 1867-ben, apja földbirtokos. 1890ben theologiát végez Bécsben, 1892ben ugyanott theologiai doktorátust
nyer. Pályafutását mint székesegyházi
karkáplán kezdi, majd 1892—94-ig reáliskolai hittanár Nagyváradon, 1897-ben
theologiai tanár, 1921-ben apátkanonok,
1924-ben pedig pápai prélátus. A nagyváradi theologia igazgatója és Erdélyi
Kath. Akadémia elnöke. A biharvármegyei és nagyváradi régészeti egyesület, továbbá a Szigligeti társaság elnöke,
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azonkivül számos kath. egyesületnél
vezető és irányitó szerepet tölt be.
Széleskörű tudása meggyőző vallási
ereje az egyházmegye egyik tekintélyes
főpapjává avatják
NEAGU CORNÉL dr. vascaui főszolgabiró, 1899-ben Lazur de Beuson született,
apja
tanitó.
Belényesen
érettségizik,
Nagyváradon
tanul jogot, Kolozsvárott
szigorlatozik,
1920-ban
doktorál.
Eleinte ügyvédi irodákban müködik és
1919-ben, mint szolgabiró
közigazgatási
pályára
lép;
1919 óta a vascaui
járás főszolgabirája. Résztvett a Dobrinul Faipari r. t. megalapitásában és
az ő érdeme, hogy 1919 óta Vascau
községnek villanyvilágitása van. Az ag
rárreform végrehajtása körül keletkezett sérelmeket és elégedetlenségeket
nagy körültekintéssel és igazságérzettel eliminálta. Teljes erejéből támogatja
a járásában lévő favállalatokat, hogy a
nép minél több munkaalkalomhoz és
keresethez jusson. Számos uj templom,
iskola létesült járásában az ő müködése
idején; több templomot renováltatott.
A nemzetgazdaság fellenditése és a
népjólét fejlesztése körül elévülhetetlen
érdemeket szerzett. A felekezeti és nem
zetiségi különbség nélkül való béke és
harmónia hive. A háboru alatt 36 havi
frontszolgálatot teljesitett és többször
kitüntették.
NEBEL ÁBRAHÁM dr. nagyszalontai főrabbi, Záhonyon 1887-ben született, apja rabbi. A
theologiát
1918-ban
Budapesten
végzi,
1917-ben
filozófiai
doktorátust
tesz.
1920-ig mint középiskolai
vallástanár
müködik
Budapesten, 1924-ben mint
rabbi Fogaras megyébe kerül, 1925
óta nagyszalontai fő-
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rabbi. A rabbiegyesület ellenőre és az
Arany János Társaság tagja. Olvasott,
nagytudásu férfiu. „A talmudi munkásjog”, „Adásvételi jog a talmudban”,
„Zsidó vándorlások az ókorban”, „Liber Almursid Alkafi” cimen könyvei
jelentek meg. Családjának, hiveinek, a
vallásának és a tudománynak él. Felesége, szül. Herz Jolán, a jótékonyság
terén szerez érdemeket.
NEMES MÁTYÁSNÉ iparmüvésznő,
Sarkadon született, Nagyváradon végzi
a középiskolát, majd Bécsben és Budapesten iparmüvészeti tanfolyamot látogat. Tiz év óta iparmüvészeti szalonja
van Nagyváradon. Modern és izléses
lakásberendezéseket, csipkéket készit,
meghonositotta a filetnek háziiparszerüen való készitését. Cikkei egész Románia területén kelendőségnek örvendenek és Belgiumban is forgalomba
kerülnek. Nemes Mátyásné a Vizo volt
elnöknője, az aggok menházának alapitó tagja és tagja a Vörös Kereszt,
továbbá számos jótékony egyesületnek.
NES CORNÉL dr. belényesi igazgató-főorvos, ugyanitt 1871-ben született, apja papképezdei tanár és kanonok. Az egyetemet Grátzban végzi
1898-ban; tanulmányai befejezése után
arpádi és köröstarjáni körorvos, 1919
óta a belényesi kórház igazgató főorvosa és belgyógyász.
Az
orvosszövetség,
az Astra, a Casa Naționala tagja. A
társadalom és egészségügy terén szerzett érdemeiért a román koronarend
lovagi és tiszti keresztjével és az I. o.
egészségügyi érdemkereszttel tüntették
ki. Hivatásának és családjának él, a
kórház fejlesztését ambicionálja. Felesége, szül. Högn Ottilia.
NISTOR N. GAVRILA biharpüspöki vezető rendőrkomiszárius, 1893ban Baia Sprien született, apja gazdálkodó. Nagybányán érettségizik, Nagyváradon jogot tanul és erdészeti főiskolát végez Selmecbányán. Tanulmá-
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nyait a blaji Danutiu-ösztöndijból végezte. Mint hadnagy résztvesz a háboruban, vitézségéért többször (arany
vitézségi érem) kitüntették. Impériumváltozáskor a nemzeti tanács rendelkezése folytán megszervezi Felsőbánya
és környékén a román nemzeti gárdát
és a gárda részéről kiküldetett a gyulafehérvári egyesülési gyülésre. 1920ban a rendőrség szolgálatába áll. 1921
óta vezető komiszárius minőségben a
biharpüspöki
határrendőrség
főnöke.
Számos egyesület vezetője és tagja, a
helybeli sportegyesület megszervezője
és volt elnöke; román intézmények létesitésénél anyagilag és erkölcsileg érdekelt.
NOVOMESZKY IMRE nagyváradi
cukrász, született 1871-ben. Apja hivatalnok. Iskolái elvégzése után kitanulja a cukrászmesterséget Pozsonyban.
Nagyszombaton, majd a budapesti Gerbaudnál müködik és 22 éves korában
önállósitja magát. A kath. kör vál.
tagja, az ipartestület, a kereskedelmi
és iparkamara, az iparos temetkezési
egyesület és még több társadalmi egyesületnél játszik aktiv szerepet. Cukrászáruival 1907-ben Budapesten, 1908-ban
Temesvárott,
1928-ban
Nagyváradon
dijakat és oklevelet nyert, ugyszintén
1917-ben a Vörös Kereszt oklevelét
nyerte el. Felesége, szül. Vistyák Vilma.
NEUMANN IMRE tasnádi cégjegyző,
bankügyvezető, ugyanitt 1897-ben született, apja iparos. Felsőkereskedelmi
akadémiát végez Budapesten, majd a
Schwarcz Gusztáv és fiai budapesti
pénzintézetnél müködik, azután mint
hadnagy résztvesz a háboruban és többször kitüntetik. A háboru után, 1919ben a Tasnádi Kereskedelmi és Iparbankhoz kerül, amelynek jelenleg az
ügyvezető cégjegyzője. A magyar párt
és a tasnádi egyesület müködésében
aktiv tevékenységet fejt ki. A vezetése
alatt álló bank fejlesztésén fáradozik.
NISTOR JÓZSEF béli gör. kel. plébános. A budapesti tudományegyetem
teológiai fakultását végzi, 1911-ben
Nagyváradon pappá szentelik. Morodon
és Gurbán, 1924 óta pedig Bélen plébános, egyben a Tenkei Takarékpénz-
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tár béli fiókjának igazgatója, az Astra,
a Casa Nationala és több egyesület
tagja. A román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki. Hivatásának magaslatán áll, a nép érdekeinek előbbrevitelén fáradozik és a bank utján
anyagilag is elősegiti a nép boldogulását.
NUȚIU SÁNDOR nagyszalontai li
ceumi igazgató, Tomanán 1871-ben
született, apja gör. kat. lelkész. Nagybányán érettségizik, Nagyváradon theológiát, Budapesten egyetemet végez.
Eleinte Oláh József földbirtokos családjánál nevelő, majd (1908) a nagyváradi görög katolikus püspökségen
könyvtáros. Utóbb Belényesen gimnáziumi tanár és az internátus rektora
1920-ig, azután egy évig a nagyváradi
Gojdu liceumban müködik. 1921 óta
a nagyszalontai liceum igazgatója. Az
iskolaszék elnöke, a helybeli kaszinó
és sportegyesület tb. elnöke, az Astra
és több egyesület tagja. Hivatását nagy
felkészültséggel és leszürt tapasztalatokkal látja el.
OROS SEVER dr. tasnádi ügyvéd,
ugyanitt született 1899-ben, apja Biharvármegye
alispánja.
Belényesen
érettségizik,
Nagyváradon végzi az
egyetemet,
Kolozsvárott
doktorál.
1923—24-ben központi járási szolgabiró
Kolozsvárott,
majd
ügyvédjelölt,
1927 óta pedig Tasnádon ügyvéd. Élénk
és sokoldalu tevékenységet fejt ki. A
Vulturul bank ügyésze, a vármegye állandó bizottságának és a megyei bizottságnak tagja, a nemzeti parasztpárt tasnádi tagozatának titkára; többször volt
képviselőjelölt, a diákmozgalmak szellemi vezére. Az Astra és a Chamaria
tagja. A tasnádi járás Voinic csapatának parancsnoka és a szilágymegyei
lovas voinicok vezetője. Résztvett a
háboruban, többször kitüntették, majd
apjával együtt 1918-ban a román nemzeti gárda tasnádi parancsnoka volt és
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résztvett két erdélyi román ezred megszervezésénél. A román nemzeti parasztpárt müködésében aktiv szerepet játszik és a párt programmjának megvalósitásán nagy lelkesedéssel fáradozik.
A román csillagrend lovagi keresztjével tüntették ki.
OPRIS JÁNOS tasnádi főjegyző,
Vármezőn 1896-ban született, apja gazdálkodó. Belényesen érettségizik, Kolozsvárott jogot tanul és jegyzői oklevelet szerez. Pályáját Buciumban kezdi,
ahol 10 évig jegyző; 1929 óta tasnádi
főjegyző. müködése alatt sokat fáradozott a népérdekek megvalósitása érdekében, közremüködött több iskola
felépitésénél és minden erejével támogatja a falusi néposztály jogos törekvéseit. A törvény alapján, az igazság
és a harmónia, elvét vallja. Az Astra
örökös tagja. Érdemeiért a román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki.
OVESEA JÁNOS vascaui polgármester. 1880-ban Cernalul-Seceleloron
született, apja gazdálkodó. Kereskedelmi érettségit tesz és 1903-ban
theologiát végez Karánsebesen. Tanulmányai végeztével bankpályára lép, a
Bihoreana bank vascaui fiókjának igazgatója lesz, 1928-ban pedig polgármesterré választják meg. Az Astra, a
Casa Naționala és több társadalmi és
jótékony egyesület tagja. Résztvett a
háboruban; polgári érdemei elismeréséül a románul csillagrend lovagi keresztjével tüntették ki. Miként a multban, ugy a jövőben is a nép érdekeiért dolgozik.
PAPP KÁROLY nagykárolyi törvényszéki elnök, Szarvason 1872-ben született, apja pénzügyi tisztviselő volt.
Zilahon érettségizik, Nagyváradon egyetemet végez. A nagyváradi biróságon
gyakornokoskodik,
majd
aljegyző,
jegyző, albiró és biró; 29 évig müködik a tenkei járásbiróságnál, 1930 óta
Nagykárolyban törvényszéki elnök. Harmincöt évi szolgálata alatt erős jogérzettel, igazságszeretettel és közmegelégedéssel látta el hivatalait. Mindenkor hivatása magaslatán állott.
PAP SIMON dr. zilahi ügyvéd,
1898-ban Oarza de Joson született,
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apja gör. kath. esperes. Belényesen
érettségizik, Debrecenben jogot végez
és 1923-ban Kolozsvárott doktorál.
Két évig Szilágycsehen szolgabiró, jelenleg Pap György dr.-ral társügyvéd.
A Silvania ügyésze, az ideiglenes bizottság elnöke és a vármegye tiszti
főügyésze. Az ügyvédi kamara tagja,
a nemzeti parasztpárt zilahi tagozatának titkára és tagja számos társadalmi
és kulturális egyesületnek. A román
csillagrend tiszti keresztjének tulajdonosa. Munkásságát pártja és a nép
érdekeinek szolgálatába állitotta.
PAXIMADE SÁNDOR nagyváradi
bankigazgató, a ker. és iparkamara
elnöke, jogot és kereskedelmi
akadémiát végez. Tanulmányai befejezése
után
bankpályára
lép, 1920-ban a
Marmorosch - Blank
Bank
nagyváradi
fiókjához kerül és
előnyös képességei
hamarosan pozicióba jutattják. 1923ban könyvelő, 1924-ben pedig a pénzintézet igazgatója lesz. Nagyvárad kereskedelmi világában hangadó szerepet
játszik: a kereskedelmi és iparkamara,
továbbá a tőzsde elnöke, a kereskedelmi csarnok diszelnöke, azonkivül
számos pénzintézetnél és vállalatnál
érdekeltséggel bir. A román koronarend lovagi keresztjével és kereskedelmi érdemrenddel tüntették ki.
PARLAGHY
LAJOS
nagyváradi
mozi- és volt szinigazgató, Szentesen
1877-ben született, apja kereskedő és
iparos.
Gimnásiumot
végez,
utána
hivatalnokoskodik, majd 1897—98-ban
a budapesti Rákosi sziniiskola növendéke lesz, amelynek elvégzése után a
Magyar Szinházhoz szerződik. Kecskemétre, majd Erdélybe kerül, itt mint
szinész és titkár müködik, Kolozsvárott
22 évig szinész, titkár és igazgatóhelyettes; 1921-ben átvette a nagyváradi szinház vezetését és ennek 3 évig
volt az igazgatója, 1925-ben megnyitotta a Heyman szinkört és azóta en-

88

nek az igazgatója. Az erdélyi magyar
szinészetért lankadatlanul és elhivatással harcolt. Az országos szinészegyesület, a Szigligeti társaság és a Szépmüves Céh tagja.
PÁSZTOR EDE nagyváradi lap- és
nyomdatulajdonos,
ugyanitt 1879-ben
született, apja kereskedő.
Nagyváradon
érettségizik,
Budapesten jogot végez.
Hirlapiró
lesz,
a
Nagyváradi
Friss
Ujság főszerkesztője
és kiadó tulajdonosa
1917
óta
egyben
nyomdatulajdonos;
1910―18-ig
Nagyvárad város törvényhatósági bizottságának tagja. A grafikai munkaadók szövetségének ker.
elnöke, a biharmegyei magyar párt intézőbizottságának tagja, a zsidó hitközség képviselő testületének és a
város pénzügyi bizottságának tagja,
továbbá a Szigligeti-társaság számvizsgálója és a kereskedelmi csarnok vál.
tagja.
PÁSZTOR JENŐ nagyváradi lapszerkesztő és örzővállalati igazgató,
Medgyesen született
1895-ben, apja nyug,
vasuti
főfelügyelő.
Jogakadémiát végez
Nagyváradon és ál
lamtudományi államvizsgát tesz. 1912―
1920-ig a nagyváradi rendőrség fogalmazója volt. Részt
vett a háboruban,
többször
kitüntették. Jelenleg lapszerkesztő és a nagyváradi Vagyonőrző-vállalat igazgatója.
Ujságirói tevékenységet a Nagyváradi
Naplónál és több lapnál fejt ki. Az
ujságirószervezet, a Szigligeti-társaság,
a magyar párt és a futballbirók szövetségének tagja.
PÉCHY JÓZSEF nagyváradi gyártulajdonos, ugyanitt 1888-ban született,
apja Máv tisztviselő volt. A középiskola elvégzése után az üvegipart sajá-
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titja el, eleinte Nagyváradon Hang Frigyesnél, majd több erdélyi városban
és budapesti gyárakban praktizál, 1919
óta a nagyváradi tükör- és üvegcsiszolda-gyár társtulajdonosa. A lutheránus egyház, a nőegylet, az Egyetértés-egyesület és a református kör vezetésében aktiv szerepet játszik. 1928-ban
a nagyváradi kiállitáson a gyár produkciói első dijat nyertek. A világháboruban
résztvett,
többször
kitüntették.
Felesége, szül. Szellő Erzsébet, a jótékonyság terén buzgólkodik.
PELLE JÁNOS dr. nagyváradi ügyvéd a biharmegyei Jánosdán 1885-ben
született, apja állami
tisztviselő. Jogi vizsgáit
kitüntetéssel
tette le Nagyváradon, az itteni jogászifjuság vezére volt
két éven át és tevékeny szerepet játszott az akkori diákmozgalmakban. Dók
torátust
Kolozsvárott szerzett, az ügyvédi vizsgát 1911-ben tette le Budapesten, azóta Nagyváradon folytat ügyvédi gyakorlatot és tagja az ügyvédi
kamara választmányának. Régebben tevékeny társadalmi, politikai és irói
munkásságot fejtett ki. Két verses kötetet és egy szindarabot irt, amelyek
feltünést keltettek. Az impérium változás idején lakásügyi kormánybiztos volt.
1920-bana
képviselő
választásokon
Goga miniszter ellenjelőltje volt. 1920
óta a soviniszta románság részéről ért
támadások következtében visszavonult
a politikai szerepléstől. A román-magyar megértés hive. Tagja a Szigligetitársaságnak. Közismert sportsmann, a
NAC elnöke és az országos tenniszszövetség központi bizottságának tagja. Mint
ügyvéd forgalmas irodát vezet, nagy
vállalatok és uradalmak ügyésze, különösen érdekes nagy válópereivel tette
nevét ismertté. Az eddig eltelt időt átmenetnek tekinti a magyar multból a
román jövőbe és ezután a nemzetiparasztpárt oldalán részt akar kérni az
eljövendő politikai küzdelmeiből a ró-
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mán-magyar barátság kiépitése érdekében.
PAP CORIOLAN zilahi főszolgabiró
és földbirtokos, Nagyváradon 1896-ban
született, apja bankigazgató és prefektus volt. A gimnáziumi érettségi letétele után jogot végez Nagyváradon,
majd részt vesz a háboruban és olasz
fogságba esik. 1919-ben a római román követség katonai osztályán müködik, visszatérése után, 1921-ben a
közigazgatási pályára lép és szolgabiró
lesz Tasnádon. 1927—28-ban vármegyei
alispán volt, 1930 óta a zilahi központi
járás főszolgabirája. Az Astra, az Agru
és a zilahi társadalmi egyesületek vezető
tagja. A háboru folyamán többször kitüntették. Szabad idejében a sportnak
hódol.
PAP E. PÉTER belényesi gör. kel.
esperes, 1881-ben Lupoján született,
apja lelkész. 1905ben végzi a theologiát, majd pappá
szentelése után lelkész, 1918 óta belényesi esperes. Az
Astra, a Casa Naționala helybeli fiókjának és a kaszinó
kebelében
vezető
szerepet
tölt
be.
Belényes
társadalmának reprezentáns egyénisége, „Din
trecutul Beiusului”, „Monografia parochia ort. Beius”, „Oameni și fapte” cimen kiváló müveket irt, azonkivül hirlapoknak is dolgozik. Kulturmunkássága mellett célja egy gör. kel. leányintézet és egy kulturház létesitése. Az
egyháznak és a társadalomnak tett szolgálataiért a román koronarend és csillagrend tiszti keresztjével tüntették ki.
Felesége, szül. Pop Silvia.
PAPP JÁNOS JENŐ zilahi adóhivatali főnök, Tasnádszarvadon született
1892-ben, apja árvaszéki tisztviselő. Felsőkereskedelmi iskolát végez Budapesten és adótiszti vizsgát tesz Zilahon.
Majd résztvesz a háboruban és ennek
befejezése után 1919-ben a pénzügy
szolgálatába lép. 1927 óta Zilahon adóhivatali főnök és mint ilyen az állam
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érdekei mellett a lakosság érdekeit is
szolgálja.
Feladatának
elvégzésében
szakszerűséggel és méltányossággal jár
el. Célja továbbra is az állam érdekeit
szolgálni, mint a pénzügyi szerv egyik
jelentős tényezője.
PATOCS
FERENC
nagyszalontai
pénzügyi tisztviselő, ugyanitt született
1904-ben, apja magánzó. A középiskola elvégzése után
köztisztviselő
lesz
és a nagyszalontai
adóhivatalnál fejt ki
tevékenységet. Munkakörét ambicióval
és
szakértelemmel
látja el. Kiváló futballista, a NSE egylet egyik büszke
sége, aki eddig több mint kétszáz mérkőzésen játszott. Az asztaltenniszezésnél is szép eredményeket ért el. Sportkérdésekről cikkeket és tudósitásokat
ir. A nagyszalontai sportifjuság egyik
lelkes vezetője és nevelője.
PÁVEL MIHÁLY nagykárolyi nyugalmazott vármegyei főtisztviselő, Szlatinán született 1867ben, apja gör. kath
esperes. Gimnáziumi
érettségit
tesz
és
jogot végez Nagyváradon.
Vármegyei
levéltárnok, majd főlevéltárnok
lesz,
1919-ben
szenátorrá
választják
meg
és
hosszabb ideig helyettes
polgármester
volt. Az Astra és a nemzeti parasztpárt tagja. Érdemeiért 1930-ban a román csillagrend tiszti keresztjével tüntették ki.
PISLEA TÓDOR zilahi rendőrfőnök,
született Szilágysomlyón 1891-ben, apja
gazdálkodó. Iskoláit Nagyváradon és
Kolozsvárott végzi, majd katonai pályára lép. Az impériumváltozáskor Szilágysomlyón rendőrfőnöknek nevezik ki,
1929 óta Zilahon teljesit szolgálatot
rendőrfőnöki minőségben. Az állam és
a város közbiztonsága érdekében kiváló
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szolgálatokat végez. A Banca Generala
Econom. ig. tagja, a zilahi sportegylet
diszelnöke, az Astra örökös tagja.
Résztvett a háboruban. Polgári érdemeinek elismeréséül a román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki.
PERPÉK JÁNOS béli róm. kath.
plébános, Királydarocon 1895-ben született, apja gazdálkodó. Gimnáziumot
és theologiát Szatmáron
1919-ben
végzett. Pappá szentelése után Tiszaujlakon,
Sanislon,
Nagybányán, Madarászon lelkipásztoroskodott, 1929 óta
béli plébános. A
plébánia ügyeit hivatásának teljes tudatában, a hivők és
feletteseinek közmegelégedésére vezeti.
A béli római katholikus hitélet lelkes
és lankadatlan irányitója, az ottani egyházi egyesületek és társulatoknak vezető tagja. A magyar párt béli tagozatánál is vezető szerepet tölt be. Jelmondata: Az ember célja ez legyen: Sem
előre, sem hátra, csak mindég fölfelé!
PENKERT
SÁNDOR
székelyhidi
gyógyszerész, ugyanitt 1903-ban született, apja gyógyszerész volt. Szatmáron
főgimnáziumot,
Budapesten
1925-ben
egyetemet végez, diplomáját
Bukarestben
nosztrifikálják.
Apja
halála után átveszi
a gyógyszertár vezetését és amellett
szőllőkezeléssel foglalkozik. Az Érmelléki Takarékpénztár
igazgatósági tagja, a fürdő r. t.-nál
érdekeltséggel bir. Az 51 év óta alakult székelyhidi önkéntes tüzoltótestület
parancsnoka. A magyar párt, a gyógyszerész-szövetség, a magyar numizmatikai társaság és a helybeli iparos otthon tagja. Igen értékes, több mint ezer
darabból álló ritka régi pénz és régiséggyüjteménye van. Szabad idejében
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a sportnak hódol. Kitünő szavaló. A
gyógyszerésztudomány
buvárja,
uj
gyógyszerek előállitásával kisérletezik
és vegyi gyárat szándékozik alapitani
a Szászföldön.
PINTÉR ISTVÁN nagyváradi épitészmérnök és vállalkozó, ugyanitt 1902ben született, apja
épitész. 1924-ben elvégzi a budapesti
József-főherceg müegyetemet, majd az
épitészeti
pályára
lép. Sándy budapesti egyetemi tanár mellett müködik, 1925 óta önálló
épitészmérnök
és
vállalkozó Nagyváradon. A nagyváradi strandfürdőre kiirt országos pályázaton első pályadijat
nyert és ugyancsak első dijat nyert a
nagyváradi kiállitáson a Kereskedelmi
Csarnok kiállitási pavilonjával. Ő tervezte és épitette fel a Püspökfürdő hullámfürdőjét. A magyar pártnak, a Kereskedelmi Csarnok propaganda bizottságának, az Agirnak, a Petőfi társaságnak és az ujságirók egyesületének tagja.
Apja Pintér Mihály 37 évig mint épitészmérnök müködött Nagyváradon.
POLLITZER ALAJOS dr. belényesi
ügyvéd. Pozsonyban született 1882-ben
apja fatermelő. Az
egyetemet
Kolozsvárott és Budapesten végzi 1909-ben.
Tanulmányai
befejezése után Nagyváradon és Belényesen ügyvédi irodákban praktizál, majd
1909-ben
önálló
ügyvédi irodát nyit.
Sokoldalu, aktiv tevékenységet fejt ki. A Belényesi Hitelbank igazgatója, az izr. hitközség elnöke a magyar párt helybeli tagozatának és a kaszinó alelnöke. A városi
ügyek vezetésében, mint tanácsos vesz
részt, a közérdek tántorithatatlan harcosa
Belényes
társadalmi
életének
egyik vezető egyénisége, aki főleg a
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hitközségi és a kisebbségi ügy javára
sokat fáradozik. Szabad idejében sportol és hegedül. A Vörös Kereszt elismerő oklevelével tüntették ki.
PONNER ANTAL (zólyomi) magyarcsékei
plébános,
Máramarosszigeten
1885-ben született,
apja kincstári bányatisztviselő. Nagyváradon végzi a
theologiát, két jogi
alapvizsgát
tesz;
egyetemi évei alatt
a keleti nyelvek közül többet elsajátit. Pappászentelése
1910-ben
történt,
utána Biharon, Békésen, Endrődön, Biharszentandráson,
Szilágysomlyón, Bethlentelepen müködik, majd Budapesten hittanár, 1917ben önálló lelkész, 1919 óta Magyarcsékén plébános. Tizenkét nyelvet beszél, értékes müforditásokat végzett:
francia, olasz, német szépirodalmi termékeket forditott le. A békési lapokba
vezércikkeket irt. Az iskolaszék elnöke,
az Oltáregylet igazgatója, a helybeli
kaszinó tagja. A jövőben a katholikus
népszövetség ottani tagozatát szándékozik kibőviteni, továbbá tervbe vette
a katholikus kör és kulturház létesitését. Prédikációs gyüjteményét és müforditásait most rendezi sajtó alá.
POPP FELICIAN szilágysomlyói fogorvos, Szilágyszegen 1890-ben született, apja gör. kath. lelkész. A gimnázium elvégzése után fogorvosi vizsgát
tesz Budapesten, utóbb elismerő irattal
leteszi a román fogorvosi vizsgát is.
Eleinte Rudas dr. kolozsvári egyetemi
tanárnál, majd Groszmann dr. bártfai
fürdőorvosnál praktizál, 1911 óta önálló fogorvosi rendelője van Szilágysomlyón. A magyar fogorvosi vizsgával rendelkező egyesület elnöke és
ebben a minőségben mint kiküldött
szerepelt Bukarestben a müködési engedélyek ügyében. A liberális párt vál.
tagja, 1925—1929-ig városi tanácsos
és helyettes polgármester volt és sokat
fáradozott a köz érdekében. Hivatásának és családjának él.
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POP MIKLÓS dr. székelyhidi ügyvéd, Valea Draganului-on 1894-ben született, apja gyáros
Nagyszebenben
érettségizik, az egyetemet
Kolozsvárott
1919-ben végzi el.
Rövid prakszis után,
1924 óta önálló ügyvéd. Volt nemzetiparasztpárti
képviselő, jelenleg a párt
kerületi elnöke, a
Casa Naționala, az
ügyvédi szövetség, a helybeli szociális
egyesületek tagja. Résztvett a háboruban, többször kitüntették. A román csillagrend tiszti keresztjének tulajdonosa.
Felesége szül. Fábián Anna a jótékonyság terén fejt ki tevékenységet.
POP GYÖRGY dr. tasnádi főszolgabiró. 1895-ben született, apja gör.
kath. főesperes. Szamosujváron érettségizik, Kolozsvárott végez jogot. Tanulmányai befejezése után közigazgatási
pályára lép, Zilahon a központi járás
főszolgabirája, 1928 óta a tasnádi járás
főszolgabirája. Müködése alatt járásában öt uj iskolát épittet fel és ujabb
öt iskola felépitését kezdeményezte. Közhasznu ténykedéséért 1925-ben a közoktatásügyi minisztérium elismerő és
köszönő levéllel tüntette ki. Az Astra
örökös tagja és a helybeli kaszinó, továbbá más kulturális és jótékony egyesületek tagja; átmenetileg mint vicinális utbizottsági elnök tevékenykedett.
A román koronarend tiszti és lovagi
keresztjével tüntették ki. A községek
kulturális és közegészségügyi helyzetének feljavitásán fáradozik.
POP AURÉL nagykárolyi igazgató
és festőmüvész Érkáváson 1879-ben született, apja gör. kath. lelkész. A gimnázium elvégzése után egyetemet végez Budapesten, majd tanári pályára
lép. Budapesten, Rákospalotán, Bánffyhunyadon müködik, 1928 óta az ecsedi
láp ármentesitő társulat választott igazgatója. Kiváló festőmüvész, egyébként
Budapesten, Párisban, Brüsszelben és
Münchenben járt festőakadémiákra. Az
erdélyi festők táborában előkelő he-
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lyet foglal el. Hivatásának és müvészetének él.
POP VIKTOR szilágysomlyói liceumi
tanár, 1890-ben Socondul-Maren szülei
tett, apja jegyző. Tanári oklevelet szerez, jelenleg a szilágysomlyói liceumban a román-latin nyelv és irodalom tanára. A Federala elnöke, az Avarescunéppárt szilágymegyei tagozatának alelnöke, az Astra és a Casa Naţionala
tagja. 1926―27-ben képviselő volt. Irodalmi és politikai tárgyu cikkeket ir
lapokba. Célja az emberiség jólétének
nemzet és felekezeti különbség nélkül
való előmozditása.
POP SÁNDOR dr. nagyváradi kórházi főorvos Kolozsmegyében 1887-ben
született, apja lelkész. Az egyetem orvosi fakultását 1912-ben végzi el, majd
a bécsi katonakórházban és a pozsonyi városi kórházban praktizál. Jelenleg hosszabb idő óta a nagyváradi kórházban sebész-főorvos. Az orvosszövetség, az orvosegyesület és más szociális egyesületek tagja. A román csillagrend, a Ferenc József-rend és az
egészségügyi érdemkereszt tulajdonosa.
Orvosi szakmüvet irt és tudományos cikkei jelennek meg orvosi szaklapokban. Értékes munkásságát és tudását az emberiség és a társadalom szolgálatába állitja.
POLDESZ
RICHÁRD
nagyváradi
CFR főfelügyelő, Amerikában született
1873-ban, apja kereskedő. A müegyetemet
Budapesten
végzi 1896-ban és
azonnal a MÁV szolgálatába lép. Erdély
területén
müködik
és az impériumváltozáskor átkerül a
CFR hez. Jelenleg
vasuti
osztálymér
nök és CFR főfelügyelő. A városi müszaki bizottság és
a mérnök egyesület tagja. A magyar
államvasutaknál teljesitett szolgálataiért
és érdemeiért a koronás arany érdemkereszttel tüntették ki. Felesége szül.
Mihályfy Margit, a Szigligeti Társaság
tagja, fia: János, müegyetemi hallgató
Németországban.
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POPA DEMETER a nagyváradi mezőgazdasági kamaraaligazgatója. Ugyanitt 1891-ben született, apja kisbirtokos. Budapesten kereskedelmi
akadémiát, Aradon gör.
keleti
theologiát,
Nagyváradon
jogot
végez. Eleinte tanár
a nagyszalontai főgimnáziumban, majd
Nagyvárad
város
szolgálatába
lép,
1927 óta a mezőgazdasági kamara aligazgatója és a Magyar Általános Hitelbank nagyváradi fiókjának vezetőségi
tagja. Ezenkivül konferenciákat tart a
gör. kel. theologiai akadémián. A romániai iparosok és tisztviselők bankjának elnöke, az ujságiró-klub tagja.
Szociológiai és közgazdasági cikket ir.
Mint mükedvelő énekes szép sikereket
ért el. Biharvármegye mezőgazdasági
és pénzügyi viszonyainak fellenditése
körül jelentékenyen kivette a részét.
Felesége szül. Porumb Elvira a jótékonyság terén müködik.
POP CORNÉL dr. nagykárolyi ügyvéd és városi tiszti főügyész, Vezenden 1883-ban született, apja ügyvéd.
Belényesen érettségizik, az egyetemet
Kolozsvárott végzi;
eleinte Lázár Aurél,
majd Vlad Aurél
ügyvédeknél müködik, 1911 óta önálló
ügyvéd Nagykárolyban. 1924 óta városi főügyész. A
Banca Poporala elnöke, a Biharmegyei
Takarékpénztár igazgatósági tagja, a
gör. kath. egyház világi elnöke és főgondnoka, az Averescu párt tagozati
elnöke és az Astra, az ügyvédi kamara, az Agru és még több egyesület
vezető tagja. Képviselő is volt. Részt
vett a háboruban, többször kitüntették.
A román koronarend tiszti keresztjével 1922-ben tüntették ki. Az Avarescu
pártban a multban és jelenleg is ve-
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zető szerepet játszik. A gazdasági és
erkölcsi konszolidáció hive.
POP AUREL nagykárolyi városi tanácsos, Vezenden 1887-ben született,
apja ügyvéd. Kolozsvárott gyógyszerészeti fakultást végez, majd Aradon,
Egerben, Szászvároson és Szelistyén
müködik, 1920 óta nagykárolyi városi
tanácsos és a város pénzügyi osztályának vezetője. 1923-ban egy évig polgármester volt. Az Astra alapitó tagja,
a gyógyszerész egyesület tagja és hangadó szerepet játszik az összes nagykárolyi egyesületeknél. Mint a város
egyik legfontosabb szervének vezetője
a város gazdasági viszonyainak fejlesztése körül érdemeket szerzett. Mint hadnagy részt vett a háboruban.
POP SÁNDOR dr. tasnádi ügyvéd,
1895-ben született, apja erdészmérnök.
Beszterce-Naszódon érettségizik, jog és
államtudományi vizsgát tesz Kolozsvárott. Beszterce-Naszódon és Tasnádon müködik, 1925 óta önálló ügyvéd
Tasnádon és a Vulturul-Bank ügyésze.
A háboru folyamán orosz fogságba került, 1917-ben belépett a román légióba. A nemzeti parasztpárt járási vezető tagja, a megyei tanács titkára és
tagja, a megyei tanács titkára és tagja,
az Astra örökös tagja és az ügyvédi
kamara tagja. Tevékeny részt vesz a
politikában, célja a nép érdekeinek előmozditása.
POP EMIL dr. vascaui körorvos, apja
tisztviselő. Iskoláit Kolozsvárott, Balázsfalván és Dicsőszentmártonban végzi;
1922-ben doktorál Kolozsvárott. Eleinte
egyetemi tanároknál praktizál, 1927 óta
a vascaui járás körorvosa, amellett nőgyógyász és mikroanatomiai laboratóriuma van. Az orvosszővetség, az Astra
és a Casa Naționala tagja. Tudományos
orvosi cikkeket ir szaklapokba. Az ország egészségügyi helyzetének fejlesztésén és az emberiség érdekében fáradozik. müködése alatt szerzett érdemeiért a román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki.
POPESCU TÓDOR dr. tasnádi kir.
közjegyző, Butyinban született 1868
ban, apja jegyző volt. Belényesen érett
ségizik, az egyetemet Budapesten végzi.
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Öt évig ügyvédeskedik Aradon, majd
Fogarasra kerül, ahol 1918-ban alispán
lesz. A nemzeti tanács megbizásából
1912 óta kir. közjegyző Tasnádon. Az
Astra fogarasi kerületének elnöke, a
fogarasi Furnica Bank elnöke és Fogaras város főügyésze volt ott tartozkodása idején. Fogarasmegye társadalmi
és politikai életében vezető szerepet
játszik. Jelenleg is a román nép érdekeiért dolgozik. Részt vett a háboruban, mint hadnagy.
POP ROMULUS dr. nagyváradi ügyvéd és városi gazdasági szakértő, ugyanitt 1899-ben születetett, apja az impérium
változáskor
Biharvármegye első
román
prefektusa
volt, azonkivül ügyvéd és a Bihoreana
bank
megalapitója.
Pop Romulus 1924ben végzi az egyetemet Kolozsvárott,
a
legifijabb
jogi
doktor Erdélyben, már 20 éves korában doktorált. Közigazgatási pályára
lép, később ügyvéd és a városi gazdasági ügyosztályhoz kirendelt tanácsos.
Amellett birtokát is kezeli. Az ügyvédi
kamara titkára, Biharmegye gazdasági
szindikátusának alapitó tagja, a nemzeti
parasztpárt megyei és városi tanácsának tagja és pénztárosa, azonkivül a
Codreanu bank ig. tagja. Gazdasági
és jogi témákról cikkeket ir. Résztvett
a háboruban, kitüntették. Zene és sportkedvelő. A város gazdasági viszonyainak fejlesztése körül lankadatlan tevékenységet fejt ki. Felesége, szül. Zigre
Lucia a jótékonyság terén buzgólkodik.
POPOVICI ÁGOSTON székelyhidi
adóhivatali főnök, Aradon született
1891-ben, apja gör. kel. lelkész. Középiskolát és Budapesten felsőipariskolát végzett; 1913-ban a vasut szolgálatába lépett, 1918-ban pénzügyi tisztviselő tett. Eleinte adóügyi jegyző,
1922 óta a székelyhidi járás adóhivatali főnöke. Teendőit körültekintéssel,
ambicióval és igazságosan látja el. Az
irodalom pártfogója, a jótékonyság te-
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rén adakozó. Szabad idejében a sportnak hódol. Felesége, szül. Bogdán
Mária.
POPA KONSTANTIN vascaui bányatulajdonos és kereskedő Cristoron
született 1889-ben,
apja gör. kel. lelkész.
Belényesen
gimnáziumot végez,
majd kereskedelmi
pályára lép. 1910
óta önálló kereskedő és a vascaui márványbánya tulajdonosa. Bányájából a
községet ingyen látja el villanyárammal,
a bánya termékei az 1929 évi nagyváradi kiállitáson oklevelet nyertek A
bánya állandóan 2—300 munkást foglalkoztat. Célja az állam keretein belül a nép gazdasági érdekeit előmozditani.
POPOVICIU JÁNOS érmihályfalvai
főjegyző, Briglezen 1890-ben született.
Tanitói oklevelet és jegyzői oklevelet
szerez Kolozsvárott 1919-ben. Eleinte
Szurdukon jegyző, 1928 óta Érmihályfalván főjegyző. Célja egy modern emeletes középület létesitése, amelyben az
összes közhivatalok és a tervbevett járásbiróság is elhelyezést nyerne.
POYNÁR MIKLÓS dr. élesdi ügyvéd, 1858-ban Nagyváradon született.
1890 óta önálló ügyvéd Élesden. A
községi tanács elnöke, a Gojdu alapitvány elnöke, a nemzeti parasztpárt
élesdi tagozatának vezető tagja. A multban és a jelenben is a román nép érdekeit szolgálja.
POTORÁN
CORIOLÁN
margittai
szolgabiró 1903-ban Saudrein született,
apja tanitó, 1926-ban jogot végez Nagyváradon, majd a közigazgatási pályára
lép; 1927 óta a margittai járás szolgabirája. A Margittai sportegyesület alelnöke és vezető szerepet játszik a
villanyüzem és a kaszinó müködésében.
Teendőit igazság és törvényszeretettel
látja el. Felesége szül. Botiș Valeria
tanitónő.
POSPIECH LAJOS székelyhidi uradalmi számtartó, Teschenben született
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1869-ben, apja földbirtokos. Gazdasági
főiskolát végez Teschenben, majd két
évig Gedovitz gróf morvai birtokán
müködik, 1890 óta Stubenberg József
gróf székelyhidi uradalmának számtartója. Nemrégiben ünnepelte 40 éves
gazdatiszti jubileumát. A gazdasági
egyesület tagja. Szabad idejében vadászik. A hatalmas kiterjedésü birtok
vezetésében évtizedek óta szakértelemmel, állandó aktivitással és közmegelégedéssel vesz, részt.
PUCSER KÁROLY nagykárolyi bankigazgató, kereskedő és városi tanácsos,
ugyanott született 1869-ben, apja iparos. A gimnázium elvégzése után kereskedő lesz Nagykárolyban; jelenleg
a Nagykárolyi Takarékpénztár igazgatója és a város választott tanácsosa.
1925-ig a kereskedelmi csarnok nagykárolyi fiókjának alelnöke volt, 1925
óta pedig annak vezetője. A magyar
párt nagykárolyi tagozatának intéző bizottsági tagja, előkelő szerepet játszik
számos helybeli egyesületnél. Tiz évig
elnöke volt a kereskedelmi tanonciskolának és női kereskedelmi tanfolyamot létesitett, amely az imperiumváltozáskor megszünt. A nagykárolyi la
pokban kereskedelmi és társadalmi jellegü cikkeket irt. Tudásával és tapasztalatával a jövőben is a nagykárolyi
kereskedelmi világ érdekeit szolgálja
és támogatja.
POPESCU JENŐ Biharmegye főtanfelügyelője Nagyváradon, 1880-ban Mateason született, apja tanitó. Négy
gimnáziumot Brassóban, tanitóképezdét
Nagyszebenben végez, majd a tanfelügyelői tanfolyamokat látogatja és a kolozsvári egyetemen folytatja tanulmányait. Eleinte Resináron tanitó, Boitán
igazgató tanitó, 1919—30-ig. Háromszékmegye tanfelügyelője, közben 1922ben Háromszékmegye prefektusa volt,
1930 január óta pedig Biharmegye főtanfelügyelője. Az Astra örökös tagja
és a Casa Națională tagja, azonkivül
vezető szerepet tölt be a hivatásába
vágó egyesületeknél. A népiskolák részére magyar-román olvasókönyvet irt
A román koronarend és román csillagrend lovagja.
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POPESCU A. CORNEL dr. Biharvármegye állami ügyészségének főnöke
Nagyváradon, 1895-ben Lippán született, apja nyug, táblabiró. Nagyszalontán érettségizik, Budapesten végzi az
egyetem jogi karát és Kolozsvárott doktorál. Résztvett a háboruban, kétszer
kitüntették, forradalom idején a román
nemzeti gárda tagja lett. 1919-ben biharmegyei közigazgatási gyakornok, majd
aljegyző és Szalárdon főszolgabiró 1924ig. Azután önálló ügyvédi irodát nyit,
1929-ben állami ügyész, majd rövidesen Biharmegye állami ügyészségének
főnökjévé nevezik ki. A nemzeti parasztpárt központi választmányának tag
ja és előkelő szerepet játszik több nagyváradi kulturegyesületnél. Az állam és
a köz érdekeiért fáradhatatlanul dolgozik.
POPOVICIU L. ENEA dr. nagyváradi képviselő és ügyvéd, Kisjenőn
1897-ben
született,
apja k r. közjegyző.
Egyetemi
tanulmányait Budapesten és
Bécsben
végezte.
Eleinte ügyvédjelölt,
majd
1919―21-ig
főispáni titkár Maros-Torda
megyében, 1922-ben mi
niszteri titkár. A választásokon
képviselőnek választják meg, jelenleg is az
és mellette ügyvédi prakszist folytat. A
nemzeti parasztpárt béli kerületének vezetője, a Voinik-szervezet egyik vezetője, az Astra és a gör. kel. egyházmegye tagja. Politikai tárgyu cikkeket
ir. Érdemeinek elismeréséül érdemkeresztel tüntették ki. Felesége szül. Fleischer Anna a jótékonyság terén buzgolkodik.
POPESCU
CAIUS
OCTAVIÁN
nagyváradi vasuti fütőházi főnök, Facseten 1902-ben született, apja táblai
főügyész. Az egyetemet Bukarestben
végzi 1924-ben, majd mint mérnök a
CFR-hez kerül. 1927 óta a nagyváradi
fütőház főnöke. Az Agir, a politechnikai
egyesület, a Casa Naționala és a városi
müszaki bizottság tagja. Technikai kér-
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désekről cikkeket ir szaklapokba. Szabad idejében a sportnak hódol, futballozik, tenniszezik és uszik. Feladatát
szakszerüen és lelkiismeretesen látja el és
sulyt helyez az ipari tanoncok alapos
kiképzésére és hazafias nevelésére.
POPOVICIU PÉTER dr. Biharvármegye prefektusa Nagyváradon, 1891ben Seghiştén született, apja gimnáziumi tanár. Kolozs
várott végzi az egyetem jogi fakultását,
majd ügyvédi pályára lép. Intenziv és
eredményes müködést fejt ki a nemzeti parasztpártban,
reprezentativ egyéniséggel veszi ki részét a politikai életből; a Maniu kormány 1930 január 31-én Biharvármegye
prefektusának nevezi ki. Magas pozicióját az ország és a lakosság érdekeinek megfelelőleg tölti be, a megye
ügyeit nagy körültekintéssel és közmegelégedéssel vezeti. A Casa Națională társelnöke, a katonai club polgári
elnöke, azonkivül vezető szerepet játszik több egyesület müködésében.
POPPER ÁKOS dr. nagyváradi bankvezérigazgató, ugyanitt 1874-ben született,
apja
kereskedő
Kolozsvárott
végzi az egyetem jogi fakultását, a
doktorátust Budapesten 1900-ban szerzi
meg. Tanulmányai befejezése után azonnal a bankpályára lép, eleinte a Nagyváradi Leszámitoló Banknál müködik,
majd 1904-ben az Egyesült Bank kötelékébe kerül, ahol tudása és tehetsége a vezérigazgatói székbe juttatja.
Nagyvárad kereskedelmi és pénzügyi
életének hangadó faktora. A kereskedelmi csarnoknak 10 évig volt az
elnöke, jelenleg tb. elnök, a Kereskedelmi és Iparkamara, azonkivül számos
vállalat és egyesület vezetésében fejt
ki aktiv tevékenységet. Pénzügyi kérdésekről cikkei jelennek meg. Érdemei
elismeréséül a II. o. polgári érdemkereszttel tüntették ki.
POPOVICIU SABIN a nagyváradi
erdőgondnokság főnöke, Talpason 1900-
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ban született, apja gör. kel. lelkész.
Belényesen érettségizik és 1922-ben
erdészeti főiskolát végez Bukarestben.
A nagyváradi főerdészeti hivatalnál, a
béli erdőgondnokságon, majd a máramarosszigeti erdőigazgatóságon müködik, 1930 óta pedig a nagyváradi erdőgondnokság főnöke. Az erdészeti egyesület tagja. Hivatását lelkiismerettel és
sok agilitással tölti be. Szabad idejében uszik és vadászik.
POPPER JÓZSEF nagyváradi nagykereskedő, ugyanitt 1864-ben született,
apja háztulajdonos
és kereskedő volt.
A
kereskedelmi
érettségi
letétele
után apjának 1848ban alakult üzletét
vette át, amely azóta mint ifj. Popper
József-cég müködik
tovább. Husz éven
át törvényhatósági
bizottsági tag volt,
alapitó tagja a Gyermekbarát Egyesületnek, a Kereskedelmi Csarnok tagja,
az adókivető bizottság alelnöke, a ker.
és iparkamara és a zsidó hitközség vál.
tagja. Meghitt családi életet él. Felesége,
szül. Áron Berta. Négy fia van, akik
közül kettő külföldön él.
RÁCZ FERENC nagyváradi pénzügyi főtanácsos, Csekén született 1877ben, apja gazdálkodó. Gimnáziumi érettségit tesz Szatmáron, majd katonai
pályára lép. 1930-ban pénzügyi számgyakornok Pozsonyban, majd járási
számvevő, 1919 óta Nagyváradon pénzügyigazgatósági főtisztviselő, jelenleg
harmadosztályu szolgálati főnök. Sportmüködést fejt ki, cikkeket ir, az NSE
továbbá számos jótékony és társadalmi
egyesület tagja és hitközségi elöljárói
tag. Katonai érdemkereszttel tüntették
ki. Hivatását ambicióval és alapos felkészültséggel gyakorolja. Felesége szül.
Szekeres Kamilla.
RÁCZ ÖDÖN dr. nagyváradi szanatóriumi főorvos, Miskolczon született
1873-ban, apja orvos. Az egyetemet
Budapesten végzi 1896-ban. A budapesti klinikán három évig, majd a nagy-
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váradi bábaképzőnél hat évig müködik, hosszabb idő óta saját szanatóriumát vezeti. Az orvosi tudomány egyik
komoly képviselője, aki tudását és tehetségét az emberiség szolgálatába állitja. Szanatóriuma messzi vidéken ismert és a legjobb hirnévnek örvend.
Rácz Ödön dr. az orvosszövetség és
más orvosi egyesületek tagja. Orvosi
kérdésekről cikkeket ir és tudományos
megfigyelését könyvben adta ki. Szabad idejében zenei képességeit fejleszti.
RADÓ ÁRPÁD nagyváradi hirlapiró, Sárszegen született 1909-ben, apja
tisztviselő. Az érettségi letétele után
cipőgyári tisztviselő
lesz, de képességei
a hirlapirói pályára
terelik. A Nagyváradi
Napló
belső
munkatársa lesz és
dolgozik az Ellenzéknek is. Irodalmi
irásai gyakran jelennek meg szépirodalmi lapokban. „Lendület“ cimen
verses kötete jelent meg 1929-ben a
Franklin-nyomda kiadásában. A fiatal
erdélyi irógárda tehetséges tagja, akinek
egyik szindarabját Budapesten előadásra
elfogadtak.
RAJZ ANTAL nagyváradi iparos és
kereskedő, Gyulán született 1873-ban,
apja épitész. A középiskola elvégzése
után ipari pályára
lép, Berlinben, Bécsben és Budapesten
elektrotechnikai
szakképzettséget
nyer, 1922 óta iparos és kereskedő
Nagyváradon.
Az
ipari szakcsoport alelnöke, a Szombati
Asztaltársaság és több társadalmi és jótékony egyesület tagja. A Ferenc József-kereszt kitüntetést birja. Idejét és
tudását iparának fellenditésére forditj.
Felesége szül. Schreiber Janka, fia:
Andor.
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RAKITS ISTVÁN nagyváradi cukrász, Buziásfürdőn született 1879-ben,
apja
rendőrbiztos
volt.
Középiskolát
végez, majd a cukrászatot tanulja ki.
Temesváron, Budapesten a Gerbonál
és Lukácsnál, majd
a királyi udvarnál
müködött, 1912 óta
Nagyváradon önálló
cukrász. A tüdőszanatórium, a kisháziállatok védőegyesületének elnöke, a
cukrászegyesület
titkára.
Szaklapokba
cikkeket szokott irni. 1910-ben a kolozsvári kiállitáson dicsérő okiratot és
első dijat nyert. 1903-ban és 1904-ben
pedig Budapesten nyertek első dijat
cukrászkészitményei. A román királyi
udvarnak is több izben szállitott már.
Felesége, szül. Hirt Mária, a jótékonyság terén buzgólkodik. Gyermekei: Ella,
Dezső és Géza.
RÁTZ SÁNDOR belényesi bankigazgató, Karczagon 1893-ban született, apja kereskedő.
Kereskedelmi érettségit tesz, utána gazdálkodik, majd a
bankpályára
lép.
Eleinte a
„Timisiana” bank nagyváradi fiókjánál müködik, 1929 óta a
„Bihoreana”
belényesi fiókjának vezető főnöke. A kaszinó és több egyesület tagja. Sport
kedvelő, az atlétika több ágát üzi. Minden tehetségét és tudását a bank szolgálatába állitja és a fiókintézet ügyeit
ambicióval, eredményesen intézi.
RIMANÓCZY KÁLMÁN nagyváradi
gyárvezérigazgató,
ugyanitt
1895-ben
született, apja épitész. Budapesten kereskedelmi
akadémiát,
Debrecenben
gazdasági akadémiát végez. Iskolái és
tanulmányai befejezése után átvette a
hatvan év óta fennálló Rimanóczy parkettgyár vezetését, amelynek jelenleg
a vezérigazgatója. Az Ugir szakosztály
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alelnöke, azonkivül vezető szerepet játszik a Kereskedelmi és Iparkamara, a
Kereskedelmi Csarnok és Kath. Kör
és számos egyesület müködésében. Közgazdasági témákról cikkeket ir különböző lapokba. Résztvett a háboruban,
többször kitüntették. Nagyvárad ipari
világának egyik szaktekintélye, a gyár
fejlesztése körül eredményes tevékenységet fejt ki. Felesége, szül. Örömi
Margit, a helybeli nőegylet vezetésében, vesz részt. Gyermekei: Kálmán
és Ádám.
RÉTI SÁNDOR dr. margittai ügyvéd és laptulajdonos, Bihardiószegen
született 1894-ben,
apja állami tanitó.
Az egyetemet Kolozsvárott
végzi
1922-ben, majd ügyvédi irodában praktizál, 1922 óta önálló ügyvéd és a
„Margita” cimü lapot jelentetti meg.
Az Astra fiókjának
vezértitkára, az ügyvédegyesület tagja, a margitai vadásztársaság elnöke. Margita közigazgatási
vezetésében is előkelő szerepet játszik,
az interimár bizottság elnöke és vá
rosi tanácsos. Behatóan foglalkozik a
népirodalommal, számos társadalmi és
közérdekű cikket ir. Margita fejlesztése
és közviszonyainak javitása körül különös érdemeket szerzett.
RIFF EMANUEL nagyváradi ort. izr.
főkántor, a lengyelországi Rimanovban
született
1876-ban,
apja kereskedő. Iskolái elvégzése után
hires lengyelországi
kántoroknál
tanul
énekelni,
1898-ban
Stropkóban
kántor,
1901-ben
Miskolczon, 1904 óta pedig
Nagyváradon
ort. izr. főkántor. Kitünő
hanganyaggal
és iskolázottsággal rendelkezik, számos
sikere volt énekeivel, több babérkoszorut kapott és 1910-ben egy hang-
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verseny alkalmával magas pénzjutalommal tüntették ki szép énekéért. Öt évvel ezelőtt több mint egy évig amerikai turnén volt, amely sok sikert hozott részére. Hangja nagyhirü énekesnek predesztinálja.
RIȚIU SÁNDOR belényesi polgármester-helyettes, Balázsfalván 1893-ban
született, apja banktisztviselő. A középiskola elvégzése után a nyomdászszakmát sajátitja el, Kolozsvárott, Budapesten, Nagyszebenben és Nagyváradon müködik, 1912 óta önálló nyomdatulajdonos Belényesen és mint helyettes-polgármester részt vesz Belényes ügyeinek vezetésében. A város
érdekeinek áldozza munkásságát. Az
iparos testület, az Astra fiókjának, az
ifju iparosok egyesületének és több
egyesület müködésében aktiv szerepet
játszik. Két évig a belényesi tüzoltók
parancsnoka volt. Felesége, szül. Cernau Róza.
ROBITSEK BÉLA nagyváradi mészárosmester, 1884-ben Földesen született, apja mészáros.
Középiskolai
tanulmányok után a mé
száros
mesterséget
tanulja ki, 1918 óta
önálló
mészáros
Nagyváradon.
Az
ipartestületnek négy
évig volt az alelnöke, jelenleg 8 év
óta a husiparos szakosztály
elnöke,
a
kereskedelmi és iparkamara választott
igazgatósági tanácstagja, a magyar párt
választmányi tagja, a városi árvizsgáló
bizottság iparkamarai delegátusa, továbbá a tanonciskola iskolaszékének és
még számos társadalmi és jótékony
egyesületnek tagja. Mint a nagyváradi
iparosok egyik vezetője, nyomasztó
helyzetük megjavitására törekszik. Felesége, szül. Goldberger Mária, a jó
tékonyság terén buzgólkodik, gyermekei: Andor Ákos és Rózsa.
ROBITSEK KÁROLY nagyváradi
gyári üzemigazgató. Földesen 1896-ban
született. A középiskola elvégzése után
kereskedelmi pályára lép, a textilipar
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terén müködik Földesen és Debrecenben, az Ita gyár megalakulása óta ezen
gyár üzemi igazgatója. Aktiv részt vesz
a magyar párt, a kereskedelmi csarnok,
az ort. hitközség és számos jótékony
egyesület müködésében. Résztvett a
háboruban, kétszer kitüntették. Szakképzettségével és ambiciójával a gyár
fejlesztésére törekszik; a produkciók
kiváló minőségének és a gyárnak jó
hirneve eredményes munkásságának köszönhető. Felesége, szül. Weisz Szerén
jótékony egyesületeknél fejt ki müködést.
ROBICSEK REZSŐ helyettes malomigazgató Nagyváradon, 1884-ben Prágában gazdálkodó családból született.
Felsőkereskedelemiskolai
végzettséggel
vállalati tisztviselő lesz, 1925-ben szövőgyárban tevékenykedik, majd a nagyváradi László és Hunyadi malom-cég
levelezője lesz, jelenleg ugyanitt igazgatóhelyettes. Minden kulturális megnyilvánulás lelkes támogatója. Közgazdasági témákról értékes cikkeket irt.
Felesége a jótékonyság szolgálatában
áll, gyermekei: Rezső, Ella és Ottó.
ROHM MIKLÓS nagykárolyi bankigazgató, 1894-ben Maureniben született. Szegeden kereskedelmi érettségit
tesz, majd bankpályára lép. Budapesten
müködik, azután a Sváb Bank kötelékébe
lép. 1925 óta ezen bank nagykárolyi
fiókjának igazgatója. Számos helybeli
társadalmi és kulturális egyesület müködésében vezető szerepet játszik, gazdasági kérdésekről cikkeket ir a lapokba.
RÓNAI FERENC nagyváradi elektrotechnikus, Aradon 1900-ban született,
apja vasuti tisztviselő. A középiskola
elvégzése után müszerész lesz Aradon,
majd Budapesten, 1920 óta pedig a
nagyváradi villamosmüveknél van alkalmazásban. Kiváló sportférfiu, a román
futball-sport egyik igen értékes tagja.
Tiz év óta tagja a NAC-nak, kilencszer volt országos válogatott, 35-ször
pedig a város válogatott csapatában
szerepelt. 1924-ben a román válogatott
csapattal részt vett a párisi olimpiászon,
ekkor oklevéllel tüntették ki. 27 érmet
és tiszteletdijat nyert magasra ivelő
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sport-müködése alatt. Felesége, szül.
Ungi Erzsébet, fia Ferenc.
ROSENBAUM SIMON nagyváradi
autógarázs
társtulajdonos,
1892-ben
született, apja kereskedő. Középiskolai
tanulmányok után szerelő lesz Olaszországban, Pilsenben, a Skoda-müveknél, majd a Ganz-gyárban müködik, 10
év óta pedig önálló autó- és motorszerelő és az Andriska Rosenbaum autogarázs, motorjavitómühelyének a társtulajdonosa. A román autóklub, a motorklub, a gépkocsivezetők egyesületének és MCE tagja Technikai kérdésekről cikket ir szaklapokba. Résztvett
a háboruban, többször kitüntették. A
vállalat fejlesztésén és kibővitésén fáradozik.
ROSINGER
MIKLÓS
nagyváradi
bankvezérigazgató, ugyanitt 1885-ben
született, apja kereskedő.
Főreáliskolát
és jogot végez Nagyváradon,
majd
a
bankpályára lép. A
Leszámitoló
Banknál és a Jelzálog
Banknál
müködik
1919-ig, ekkor az
Unio Bank r. t. hoz
kerül, amelynek jelenleg a vezérigazgatója. A bank egy chicagói rádiógyár,
valamint a Pilot rádiócég vezérképviseletét birja és a pénzintézet a rádióosztály létesitésével a legtökéletesebb
amerikai
rádiókészülékek
forgalomba
hozatalát mozditja elő. Ebben a tekintetben uttörők akarnak lenni Romániában Rosinger Miklós az ujságiróklub,
az NSE és több egyesületnél fejt ki
müködést.
ROTH LIPÓT székelyhidi bankigazgató, Kisláron 1876-ban született, apja
földbirtokos. Nagyváradon végzi a kereskedelmi akadémiát, majd a nagyváradi sör- és szeszgyárnál müködik,
innen a székelyhidi Népbankhoz kerül,
amelynek a könyvelője, majd igazgatója
lesz, jelenleg pedig ügyvezető igazgató.
A magyar párt és székelyhidi egyesületek müködésében vezető szererepet
játszik. A koronás arany érdemkereszt-
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tel tüntették ki a magyar bankügyek
terén szerzett érdemeiért. Családjának
és hivatásának él.
ROSINGER SÁNDOR nagyváradi
bankigazgató, ugyanitt 1891-ben született.
Felsőkereskedelmi iskolát végezi,
majd
egy fiumei
nagy
gyarmatáru
cégnél, azután egy
bécsi
banknál
és
1909 óta Nagyváradon tevékenykedik:
10 éve az Unio Bank
r. t. igazgatója. Bátyjával együtt az Unio
Bank magas nivóra
való emelésén fáradozik és nagy ambicióval, agilitással vesz részt a bank
ügyek vezetésében. Közgazdasági kérdésekről cikkeket ir a lapokba. Számos
nagyváradi
társadalmi
és
kulturális
egyesület tagja. Felesége, szül. Takács
Rózsi, a jótékonyság terén buzgólkodik.
ROTH HERMANN dr. a zilahi megyei kórház főorvosa, Medgyesen született 1888-ban, apja
tanár.
Szülőhelyén
érettségizik, az egyetemet Kolozsvárott,
Bécsben és Berlinben hallgatja. A háboruban mint főorvos vett részt, többször kitüntették, a
Ferencz József-rend
lovagja. 1922 óta
a zilahi vármegyei
kórház igazgató főorvosa és operatőrje.
Tudását és tehetségét főleg a gyomorsebészetben fejti ki, a bélfekély betegségek kiváló szakértője. A 200 ágyas
kórház fejlesztésén fáradozik. Az orvosi
egyesületeknél vezető szerepet játszik
ROXIN
GYÖRGY
dr.
nagyváradi
ügyvéd és földbirtokos, Méhkeréken
született 1876-ban, apja földbirtokos
volt. Belényesen érettségizik, az egyetemet Nagyváradon és Kolozsvárott
végzi, az ügyvédi vizsgát Budapesten
teszi le. Tanulmányai végeztével ügyvédi irodákban praktizál, 1905 óta
Nagyváradon ügyvéd. A Banca Gene-
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rala ügyésze és Biharvármegye állami
főügyésze volt. Tagja a városi tanácsnak, a liberális pártnak és az Astrának.
A gazdasági kamara nagyváradi elnöke.
Ebben a minőségben nagy tevékenységet fejt ki, nemesitett magokat hozatott be a gazdaságok céljaira. Hivatásának, családjának és birtoka fejlesztésének él.
ROTHBART EDE nagyváradi szappangyáros, ugyanitt 1871-ben született,
apja
szintén
szappangyáros.
A
középiskola
elvégzése
után külföldön folytat
tanulmányokat,
majd 1895-ben átveszi apja szappangyárát és jelenleg a
Litinia-ásványviz
egyedárusitója
Salgó
Edével
együtt.
A kereskedelmi csarnok, a kereskedelmi és iparkamara tagja,
az ort. izr. hitközség alelnöke, a nagyváradi izr. szentegylet pénztárosa, azonkivül számos egyesületnél mint alapitó
és vezető tag szerepel. Felesége, szül.
Türk Jolán, a zsidó nőegylet vál. tagja
és a népkonyha pártoló tagja. Fiai:
Endre, Pál és Zoltán a gyár vezetésében segédkeznek.
ROXIN TODOR dr. nagyváradi ügy
véd, 1886-ban Tamasdan született, apja
tanitó. Az egyetem
elvégzése után 1918ig
ügyvéd,
majd
1919―20-ban
Debrecen székhellyel a
Tiszától a Clemenceau-vonalig a megszállott területek kormánybiztosa.
1918
novemberében
Crișan György dr. miniszterrel
a román
nemzeti tanács megbizásából Aradról
Jassyba utazott, hogy a királynak és a
kormányelnöknek
átadja
a
nemzeti
egyesülésre
vonatkozó
határozatokat.
Aktiv szerepet játszik a nemzeti parasztpártban, 1928 óta képviselő és
a biharmegyei tagozat alelnöke. Szá-
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mos kulturális, jótékony és sportegyesület vezető tagja. A román csillagrend tiszti keresztjével tüntették ki.
ROXIN SÁNDOR telegdi főjegyző,
Méhkeréken 1898-ban született, apja
gazdálkodó. Nagyszalontán érettségizik,
majd Aradon jegyző, 1924-ben rendőrségi komisszárius majd ismét a közigazgatás szolgálatába lép, 1927 óta
Telegd község főjegyzője. A jegyzői
egyesület, az Astra, a tartalékos tiszti
egyesület, a Cassa Națională tagja.
Szabad idejében gazdálkodik és vadászik. A Crucea Memorative érdemjellel tüntették ki. Pályáján az állam és a
nép érdekeit szolgálja.
RUSDEA MIKLÓS dr. nagyváradi
igazgató-orvos,
1894-ben
Szöllősön
született, apja gör. kel. lelkész. Az
orvosi diploma megszerzése után a kolozsvári ideggyógyászati klinika első
asszisztense, azután a bécsi ideg- és
elmegyógyászati klinikán praktizál, jelenleg a nagyváradi ideg- és elmegyógyászati kórház igazgató főorvosa.
Az orvosi egyesület és több szociális
egyesület tagja. A minisztérium delegáltja a megyei közegészségi tanácsban. Behatóan foglalkozik tudományos
orvosi kérdésekkel, francia, német és
román szaklapokban számos orvosi cikket és tanulmányt irt. A román csillagrend tiszti keresztjének tulajdonosa.
Hivatása magaslatán áll, orvosi müködése mellett irodalommal és zenével is
foglalkozik.
RUSU BENEDEK dr. nagykárolyi
kir közjegyző, 1888-ban született, apja
igazgató-tanitó. A gimnáziumi érettségi
után elvégzi a kolozsvári egyetem jogi
fakultását. Désen ügyvédjelölt, majd
Szászrégenben és Brassóban birósági
jegyző, Nyáradszeredán járásbiró, 1922ben Nagykárolyban közjegyző helyettes,
1924 óta pedig királyi közjegyző. A
városi választott tanács tagja volt. A
közjegyzői kamara, az Astra, a hitközség egyházi tanács, az iskolai tanács
és számos nagykárolyi alakulat müködésében tevékeny részt vesz. Kiváló
jogérzékkel rendelkezik, izzig-vérig közigazgatási férfiu.
RUGEA VAZUL margittai jegyző,

1892-ben született,
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apja nyug. tanitó.
Érettségizik,
majd
jegyzői
oklevelet
szerez. 1915—18-ig
aljegyző, azóta Barcán és több helyen
jegyző, jelenleg Margitta jegyzője. A Casa
Națională, a vadászegyesület, a margittai sportegylet és
több egyesület müködésében
vezető
szerepet játszik. Teendőit lelkiismeretesen és igazságérzettel látja el a községek fejlesztése és a nép érdekeinek
támogatása körül érdemei vannak.
SABÓ JÓZSEF nagyváradi pénzügyigazgatósági szolgálati főnök, Campeniben 1885-ben született, apja birtokos. Jogot végez és államszámviteltani
vizsgát tesz. 1910 óta a pénzügyi pályán müködik, eleinte járási számvevőgyakornok Topánfalván, majd Tordán
és Nagyváradon müködik, 1929 óta főtanácsosi ranggal a nagyváradi pénzügyigazgatóságon szolgálati főnök. Az
Astra, a Cultur Eroilor, továbbá számos társadalmi és jótékony egyesület
vezető tagja. Résztvett a háboruban,
többször kitüntették. 1922-ben a Servicul Credincios érdemkereszttel tüntették ki. Felesége szül. Rusu Auguszta
a jótékonyság terén buzgólkodik.
SABO DENIS nagyváradi főorvos,
1893-ban Makón született, apja gör. kath.
lelkész. Az egyetemet Budapesten végzi 1918-ban, majd
Nápolyban és Párizsban tanulmányutat tesz, külföldön
praktizál; a kolozsvári női kórházban
átmenetileg
segédorvos, 1923-ban pedig a biharmegyei
közkórház
főorvosává nevezték ki. Amellett önálló prakszist is folytat, női venerologiai rendelője van. A nemi betegségek elleni küzdelem lelkes harcosa, a női venerikus
betegek kórházba való jutattásban látja
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a bajok elháritási lehetőségét. Külföldi
tanulmányutjai alkalmával szerzett tapasztalatai alapján a nyilvános házak
megszüntetését célzó mozgalom hive
lett és ilyen értelemben több beadványt
intézett az egészségügyi minisztériumhoz. A beadványok eredménye a bordélyházak bezárása lett. Az intézet venerologiai
osztályának
modernizálása
körül sokat fáradozik. Az orvosszövetség, az Astra, a Casa Națională
tagja. Több kitüntetéssel rendelkezik.
Szaklapokban tudományos cikkei jelennek meg.
SABO N. GYULA érmihályfalvi főszolgabiró, 1889-ben Vasadon született,
apja ig. tanitó. Theologiát és jogot végez 1922-ben Nagyváradon, majd a közigazgatási
pályára
lép; 1919-ben Nagykárolyban vármegyei
jegyző,
1929-ben
nagykárolyi szolgabiró, 1925-ben Vár mezőn, 1926-ban Zilahon főszolgabiró,
1930 óta az érmihályfalvai járás főszolgabirája. A zilahi járás közigazgatási
szempontból való ismertető leirásáért
dijat kapott. A jogbiztonság és a különböző hivatalokkal való közigazgatási együttmüködés hive. Célja a nép
helyes nevelése és irányitása s visszakerülni azokba az állapotokba, amelyek
erkölcsileg és gazdaságilag a háboru
elött uralkodtak.
SABAU SÁMUEL belényesi főszolgabiró, 1893-ban Vasadon született, apja
ig. tanitó. Egyetetemet végez Nagyváradon s tanulmányai befejezése után
azonnal közigazgatási tisztviselő lesz.
1926-ban Nagyszalontán,
1929-ben
Cséffán, jelenleg pedig Belényesen főszolgabiró. Az Astra, a Casa Națională és még számos társadalmi és kul-
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turális egyesületnél vezető szerepet játszik. Résztvett a háboruban, kitüntették. Kiváló közigazgatási erő, aki a
törvény és igazság alapján jár el, mindamellett a nép jólétének előmozditását
egy pillanatra sem téveszti szem elől.
SABO JÁNOS dr. szilágysomlyói polgármester, 1885-ben Örvényesen született, apja gör. kath. lelkész. Az előkelő és nagymultu egerháti Sabo család sarja. Nagybányán érettségizik, Kolozsvárott jogot végez, Marosvásárhelyen ügyvédi vizsgát tesz. Eleinte
ügyvédi irodákban praktizál, majd 1911ben önálló ügyvédi irodát nyit. A város közönségének bizalma a polgármesteri székbe juttatja, azonkivül a Silvana
takarékpénztár igazgatója és ügyésze,
az ottani sportegyesület diszelnöke, a
Gazdasági Kamara v. tagja, a nemzeti
párt szilágysomlyói tagozatának elnöke,
az Astra és még számos egyesület
tagja. Lelkesen és eredményesen szolgálja az állam szempontjának figyelembe vétele mellett a köz és a város
érdekeit, rátermettséggel irányitja a
párt ügyeit. A város pénzügyi téren
való rendezése és az utépités körül érdemeket szerzett. A román csillagrend
lovagi keresztjének tulajdonosa.
SALLERBECK ANTAL nagyváradi
épitész 1887-ben Pozsonyban született,
apja épitész vállalkozó. Felső ipariskolát, müegyetemet és
iparmüvészeti szakiskolát végez Budapesten és tanulmányai végeztével épitész lesz. Eleinte
Budapesten
azután
a vásárhelyi városi
épitészeti hivatalnál
müködik, majd a
Samburg Lippe hercegi uradalom épitésze, 1926 óta pedig a nagyváradi róm.
kath. püspöki egyházmegye épitésze.
Az Ugir, a katholikus népszövetség,
az Iparmüvészeti Társulat és még számos egyesület és alakulat vezetőségi
tagja. Az egyházi téren kifejtett szolgálataiért a Xavéri Szent Ferenc-rend
III. o. érdemkeresztjével tüntették ki.
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Ötletes és praktikus tervezete van az
ideális lakóház felépitésére. A nagyváradi szeminárium, a zilahi rom. kath.
templom és még számos intézmény,
épület épitési munkálatait vezette. Beható tanulmányokat folytat az erdélyi
román stilusnak az épitkezéseknél való
alkalmazására. Résztvett a háboruban,
többször kitüntették.
SÁMI BÉLA dr. zilahi pénzügyigazgatósági szolgálati főnök, Szilágybagoson 1887-ben született, apja jegyző.
Zilahon érettségizik, Kolozsvárott végzi
az egyetemet, 1909-ben államtudományi doktorátust tesz. 1911-ben Szilágysomlyón főszolgabiró, majd megyei
aljegyző, 1920-ban főjegyző. Jelenleg
a zilahi pénzügyigazgatóságon szolgálati főnők. Sokoldalu tevékenységet fejt
ki. A vármegyei gazdasági egyesület
titkára, a helybeli sportclub vezető
tagja, a kaszinó háznagya és tagja több
egyesületnek. Érdemeinek elismeréséül
a román koronarend tiszti keresztjével
tüntették ki. Közigazgatási és gazdasági
cikekket ir különböző lapokba. Teendőit általános megelégedésre látja el.
SARMASAG DEMETER tenkei járási csendőrőrmester és birtokos, Lénárdfalván 1881-ben
született.
A
középiskolai tanulmányok után katonai
pályára lép, majd átkerül a csendőrséghez. 1929 óta a tenkei járás csendőrőrmestere,
amellett
a birtokát kezeli Az
Astra és több egyesület tagja. Szolgálati ideje alatt hat kitüntetést szerzett
Felesége, szül. Bum Szidonia.
SARKADY SÁNDOR dr. nagyváradi
ügyvéd, ugyanitt 1880-ban született,
apja iparos. Az egyetem elvégzése után
ügyvédi irodákban müködik, 1909 óta
önálló ügyvéd és jelenleg a református
egyház ügyésze. A bihari református
egyházmegye világi tanács-birója, a
magyar párt tagja és a helybeli sportegylet v. elnöke. Mint hadnagy részt
vett a háboruban, szerb és olasz fog-
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ságba került. Családjának és hivatásának él. Felesége, szül. Csengeri Olga,
a jótékonyság terén buzgólkodik. Gyermekei: Sándor, Erzsébet és István.
SAS EMIL nagyváradi vezérigazgató,
Várujhelyen született 1892-ben, apja
kereskedő. 1909-ben
elvégzi a budapesti
Keleti Akadémiát,
majd
a
Magyar
Vasuti Forgalmi r.
t.-hez kerül, ahol a
vasuti osztálynál 12
évig müködik 1921ben
Nagyváradra
kerül, jelenleg a vasutigazgatóság ügyvezető
igazgatója.
A vasut reorganizációs munkálatainál
vezető szerepet játszott és ezen müködése alatt elévülhetetlen érdemeket
szerzett. Gazdasági kérdésekről cikkeket ir a nagyváradi lapokba. Résztvett
a háboruban, többször kitüntették. Az
Unio Klub vál. tagja és több alakulatnál, szociális egyesületnél játszik szerepet. Világutazást tervez, amelynek tapasztalatait értékesiteni akarja eddig
is igen eredményes pályáján. Jövő célja:
a gazdálkodás.
SCHERZ ELEMÉR nagyváradi fogorvos, ugyanitt 1887-ben született, apja
gépgyáros.
Debrecenben
érettségizik,
Berlinben és Budapesten fogorvosi akadémiát végez. Budapesten a Lukácsfürdő fogorvosa, a háboru folyamán a
budapesti helyőrségi kórház fogászati
osztályának vezetője, majd ugyanitt önálló rendelőt nyit, 1919 óta pedig Nagyváradon fogorvos. A háboru folyamán
megalapitotta a katonai fogászatot és
a kormány megbizásából a 2000 orosz
hadifogoly tiszt fogászati kezelését intézte. Németországban, Olaszországban
és Lengyelországban hosszabb ideig
gyarapitotta ismereteit, kiváló egyetemi
tanárok asszisztense volt. Az Erdély és
Bánsági fogorvosi szövetség elnöke,
célja a fogtechnika tökéletesitése és
fejlesztése, hogy munkásságával a társadalom és a tudomány javára szolgáljon. A budapesti athlétikai club és több
helybeli társadalmi és jótékony egyesü-
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let aktiv és támogató tagja. Több érmet és diszoklevelet nyert. A háboru
folyamán többször kitüntették.
SCHRIFFERT BÉLA dr. nagyváradi
kanonok, Orosházán 1889-ben született,
apja kereskedő Az
egyetemet Budapesten végzi 1912-ben,
majd rövidesen püspöki
titkár
lesz,
1923-ban
oldalkanonok és cimzetes
apát; jelenleg kanonok és a káptalanság
gazdasági
referense. A Nagyváradi Takarékpénztár elnöke és a kath. népszövetség
nagyváradi fiókjának elnöke. A katholikus kör, a régészeti egyesület és még
számos alakulat vezetésében előkelő
szerepet játszik. Tevékeny részt vesz a
kisebbségi egyházak jogaiért folytatott küzdelmekben, főleg az iskola és a
kulturális ügyekben tett sokat a kisebbségeknek az impérium átvétele után.
SCUTASU SÁNDOR krasznai adóhivatali főnök, 1901-ben született. Vanatori Mehedințben, apja lelkész. Érettségizik, majd egyetemi tanulmányokat
folytat. 1926-ban a szatmári pénzügyigazgatósághoz kerül, jelenleg a krasznai adóhivatal kerületi főnöke. Az Astra
és több egyesület tagja. Teendőit pontosan és lelkiismeretesen látja el, az
állam érdekeinek megfelelően jár el,
mindamellett a nép érdekeit és helyzetét is méltányolja.
SELAGIANU KAMIL belényesi iskolaigazgató, 1873-ban született, apja
lelkész-tanár.
A
theologiát Budapesten és Kolozsvárott
végzi,
tanulmányai
befejezése után Déván és Belényesen
tanár, 1914-től hoszszabb ideig a leánygimnáziumban müködik, 1924 óta a
belényesi
Vulcángimnázium
igazgatója. Az Astra belényesi fiókjának
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elnöke, a tanárok egyesületénél, a helybeli kaszinónál és még számos társadalmi és kulturális alakulatnál érvényesiti ambicióját és tudását. Tiszteletbeli
kanonok, a román koronarend tiszti
keresztjének és a román csillagrend lovagi keresztjének tulajdonosa. Az iskolák fejlesztése és az ifjuság nevelése
körül érdemeket szerzett. Felesége, szül.
Butean Angela tanárnő.
SEBESTYÉN ARTHUR dr. nagyváradi orvos, Ártándon 1881-ben született, apja gazdálkodó, Szentesen érettségizik, az orvosi oklevelet Budapesten
1907-ben szerzi meg, Diebala Géza
egyetemi magántanárnál, majd a Szent
István kórházban, azután Baselban Stehelin tanár mellett praktizál; 1912 óta
önálló nagyváradi belgyógyász orvos.
Az orvosegyesület, a tüdővész ellen
küzdő egyesület és még több alakulat
müködésében vállalt szerepet. Orvosi
lapokba tudományos szakértekezéseket
ir. Hivatása magaslatán áll, életét a
tudományos munkálkodásnak szenteli.
SELAGIANUNÉ BUTEAN ANGELA belényesi tanárnő, született ugyanitt, apja főgimnáziumi igazgató. A
tanári oklevél megszerzése után a pedagógiai pályán tevékenykedik,
jelenleg Belényesen tanárnő és a város
képviselőtestületének tagja. A román
nőegylet
elnöknője,
a Szent Mária nőegylet alelnöknője, azonkivül az Astra,
az Agru és a Casa Națională tagja.
Polgári iskolai olvasókönyvet irt, amely
akadémiai dijat nyert. Din podoabele
Bihorului cimü könyve a biharmegyei
községeket ismerteti élvezetes, tárgyilagos és szines leirásban. Több konferencia beszédet és előadást tartott.
Kitünő pedagógiai erő, képzettségével
és ügyszeretetével mindenkor hivatásának magaslatán áll.
SELESIU GÁBOR nagyváradi városi tisztviselő, 1899-ben született, apja
kisbirtokos. Az érettségi letétele után
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1911-ben közigazgatási pályára lép.
1921 óta a városi katonai ügyosztály
vezetője. Régebben a várad velencei
közbirtokosság jegyzője volt. Régi kipróbált tisztviselő, aki a közigazgatás
terén kiválóan és közmegelégedéssel
müködik. Teendőit pontosan és eredményesen intézi el. Szabad idejében
a sportnak hódol. Továbbra is a közigazgatási pályán akarja az állam és
a nép érdekeit szolgálni.
SERAC AURÉL nagyváradi tüzoltó
főparancsnok,
Szökefalván
1887-ben
született, apja lelkész. Gimnáziumi tanulmányok után kereskedelmi pályára
lép és a várad velencei állomás vendéglőjének tulajdonosa lesz, 1917—20ig a román hadsereg kötelékébe tartozik, 1920-tól kezdve a nagyváradi tüzoltók főparancsnoka. A háboruban több
kitüntetést szerzett és fogságba is
esett. A Parancsnoki Kereszt háborus
érdemkereszttel tüntették ki. A város
tüzrendészeti
viszonyainak
fejlesztése
és a tüzoltótestület reorganizálása kürül hasznos müködést fejtett ki. Több
esetben a város lakosságának a közés vagyonbiztonság szempontjából nagy
szolgálatokat tett. A Casa Națională
tagja és több alakulat müködésében
vesz részt.
SFARLEA TRAJÁN tenkei főszolgabiró, 1882-ben Ciheun született, apja
gör. kath. lelkész.
Kolozsvárott
jogot
végez, majd ügyvédjelölt. Az impérium átvétele után
1925-ig
Nagyváradon szolgabiró, azu
tán Szalárdon, majd
1927 óta Tenkén
szolgabiró. A belényesi Draganul bank
igazatósági tagja és
számos társadalmi és jótékony egyesület vezető tagja. Főszolgabirói mü-
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ködése alatt 14 állami iskolát épittetett s ezzel nagy érdemet szerzett a
közoktatás terén. Érdemeinek elismeréséért a Resplata Muncii (I. o.) rendjelével tüntették ki. Résztvett a háboruban,
többször
kitüntették.
Minden
erejével a konszolidált viszonyok elérésére törekszik és munkásságát a nép
boldogulásának szolgálatába állitja.
SFERLE JÁNOS csékei főszolgabiró, Belényesen 1885-ben született,
apja iparos. Kolozsvárott végzi a jogot
1907-ben, majd az ügyvédi pályára lép.
1919-ben közigazgatási tisztviselő lesz,
1920 óta a csekei járás főszolgabirája.
Az Astra, a Casa Națională, a Kereskedelmi Csarnok és több alakulat tagja.
Sokat fáradozott a járási viszonyok
előbbrevitelén, huszonkét uj iskolát épittett, rendbe hozatta a községi utakat
és érdeme van a csékei ambulatorium
létesitésénél. A román koronarend lovagja. A háborut végigharcolta. Teendői elvégzésénél az állam és a köz érdekeit tartja szem előtt.
SILBERMANN ANDOR nagyváradi
vezérigazgató, ugyanitt 1891-ben született,
apja
kereskedő. Kereskedelmi,
majd
textil-szakiskolát végez Prágában, utánna textilpályára lép. Öt évig
a Fibra cég vezetője, majd 1930-ban
megalapitotta az Industria
Textilă-t,
amelynek jelenleg a
vezérigazgatója.
A
váradi utazókereskedők egyesületének
elnöke, azonkivül több gazdasági, kulturális
és
jótékonyegyesület
vezető
tagja. Közgazdasági kérdésekről cikkeket ir különböző lapokba. A vezetése alatt álló üzem rövidesen Nagyvárad egyik jelentős ipari vállalatává
fejlődik.
SIMA KORNÉL dr. a szilágymegyei tanács elnöke Zilahon, 1889-ben
Sunalon született, apja gör kath. lelkész. Belényesen érettségizik, az egyetemet Kolozsvárott végzi. Résztvesz a
háboruban, több kitüntetése van. A há-
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boru után a közigazgatási pályán szerzett érdemeiért a román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki. Miként
a multban, ugy a jövőben is pályáján
az állam keretein belül a nép érdekeiért száll sikra.
SIMINESCU MÁRTON nagyváradi
asztalos, Ferdinándon született, apja
iparos. Középiskolát
és ipari technologiát Budapesten végez. A mestertanfolyamot
Ujpesten
látogatja,
Bécsben
és Stuttgartban továbbképzi
magát,
majd asztalosmester
lesz Stuttgárti utja
alkalmával a karánsebesi
püspökség
támogatta, amely kétszer ösztöndijban
részesitette, hogy külföldön szobrászati
és szakrajzi iskolákban fejlessze ismereteit. A háboru folyamán fogságba
esett és a román légióval tért haza. A
nagyváradi ipartestület társelnöke, az
ipartestületi szövetségnek, az asztalosok
butorcsarnokának és az asztalosok szindikátusának elnöke. Nagyvárad városi
tanácsosa, a kereskedelmi és iparkamara és a betegsegélyző tanácstagja.
Az impériumváltozáskor a Cons. Dirigent a nagyváradi fa- és fémszakiskola
tanárjának nevezte ki, amely minőségben három évig müködött. Erzsébet
királyi hercegnő esküvője alkalmával
egy saját mintázásu és faragásu tükröt
küldött ajándékba. Az I. o. kereskedelmi és ipari érdemrenddel tüntették ki.
SINGER ARTHUR nagyváradi vezérigazgató,
Liptókokaván
1894-ben
született, apja birtokos. Kereskedelmi
érettségit tesz, majd ipari pályára lép.
A budapesti Weisz Manfréd telepen,
majd Németország nagyobb vállalatainál müködik, jelenleg az 1924-ben alapitott Metaloglobus-cég ügyvezető igazgatója. A vállalat egész Románia nagyobb üzemeinek dolgozik. A gyár
termékei 1925-ben a kisinevi kiállitáson ezüst érmet, 1928-ban a nagyváradi kiállitáson aranyérmet nyertek. A
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Metaloglobus rt.-nál Vulcanescu Mihály, Filenc Zsigmond, Cosina Viktor,
Junker Géza, Csergedy Jenő, Valkó
Hugó és számos ipari és kereskedelmi
tekintély bir érdekeltséggel.
SOLYMOS KÁROLY zilahi helyetespolgármester, ugyanitt 1883-ban született, apja iparos. A zilahi gimnáziumban érettségizik, Kolozsvárott jogot végez. Tanulmányai befejezése után a zi
lahi munkáspénztár igazgatója, majd
közigazgatási pályára lép. A város közönségének bizalma a város első pol
gárának helyettesévé avatja és ebben
a minőségben a polgármester mellett
Zilah fejlődését, a közügyek előbbrevitelét szolgálja. Müködése közmegelégedést vált ki a város polgársága körében.
SOMOGYI ÖDÖN dr. nagyváradi
ügyvéd, Kolozsvárott 1885-ben született, apja kereskedő.
Budapesten végzi az
egyetemet 1906-ban
eleinte ügyvédi irodákban
praktizál,
1909 óta önálló ügyvéd, a LeszámitolóBank
igazgatósági
tagja
és
jogtanácsosa. A székelyhidi
papirlemezgyár
és az élesdi faipari
rt. igazgatósági tagja. Vezető szerepet
játszik az Unio klubnál és számos jótékonysági egyesület kebelében. Munkásságával a gazdasági viszonyok fellenditésére törekszik. Felesége, szül.
Leipnik Irén, fia: Pál.
ȘETAN I. JONEL nagyváradi bankigazgató, született 1886-ban, apja kereskedő.
Antwerpenben
kereskedelmi
és ipari főiskolát végez, átmenetileg a
gabona szakmában külföldön müködik,
azután Romániába kerül és 1926 óta
Marmarosch Bank nagyváradi fiókjának
igazgatója. A könyvelői kamara elnöke
és vezető szerepet játszik számos kereskedelmi és társadalmi alakulatnál.
Közgazdasági cikkeket ir különböző
lapokba. Nagyvárad pénzügyi világának egyik szaktekintélye, aki kiváló
közgazdasági képességeit eredményesen
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alkalmazza a Marmarosch Bank vezetésének.
SOÓS ISTVÁN dr. nagyváradi ügyvéd, helyettes polgármester, Maroshidason
született
1895-ben, apja iskolaigazgató.
Az
egyetemet Kolozsvárott végzi; már
1915-ben a város
szolgálatába
lép,
1917-ben tb. aljegyző, 1920-ban másodaljegyző, 1921ben első aljegyző,
1926-ban városi tanácsos, 1928 óta helyettes polgármester és amellett ügyvédi praxist folytat.
A biharmegyei ref. egyházmegye tanácsbirája, a ref. prezsbiterium tagja,
az NSE elnöke, a Református Körügyésze, a polgári leányiskola ig. alelnöke, a Gyermekbarát Egyesület elnöke. Közigazgatási müvei jelentek meg
és cikkeket ir küfönböző lapokba. 1918ban a III. o. polgári hadiérdemkereszttel tüntették ki. Hivatása gyakorlása
mellett a közigazgatás keretein belül a
kisebbségi ügyek lelkes előharcosa.
SOR DEZSŐ dr. nagyváradi ügyvéd, Turterebesen 1883-ban született,
apja gazdálkodó. Ungváron érettségizik, a jogot Kolozsvárott végzi, ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen tesz. Tanulmányai befejezése után ügyvédi irodákban müködik, 1912 óta önálló ügyvéd Nagyváradon. A Dreher. Hagenmacher Sörgyár ügyésze és háztulajdonos. Az ügyvédi kamara, az izr. nőegylet és több alakulat müködésében
aktiv szerepet játszik. Szabad idejében
a sportnak hódol. Pályájának és családjának él. Felesége, szül. Kandel Irén,
gyermekei: Gertrud és Kató.
SPÉTER GYULA nagyváradi vállalati igazgató, Kolozsvárott 1897-ben
született, apja gyárigazgató. Kereskedelmi akadémiát és vegyészeti főiskolát végez. Nagy vegyipari gyáraknál
müködik, majd 1928-bana dr. Löblcég olajrészvénytársaságának, a Titon
rt.-nak igazgatója lesz és mint ilyen
ujfajta speciális olajakat honositott meg
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Romániában. A vegyipar fejlesztése terén szerzett érdemeiért a koronás arany
érdemkereszttel tüntették ki. A modern
üzemü Löbl olajrészvénytársaság fellenditését szakszerüséggel és ambicióval
mozditja elő. Felesége a nőegyletnél
fejt ki tevékenységet,
SPITZER ERNŐ nagyváradi gyári
üzemvezető-mérnök Temesvárott 1898ban született, apja kereskedő. Középiskolát és felső szövőiskolát Aachenben
végez. A G. M. B. H. és más világhirü
külföldi cérnaipari üzemeknél müködik, majd visszatér Romániába és jelenleg az Ito nagyváradi vállalat üzemvezetője. Külföldön szerzett tudása és
tapasztalatait eredményesen érvényesiti
a vállalat vezetésében és fejlesztésénél.
Sport és zenekedvelő. Célja a pályáján előrehaladni és önállósitani magát.
SPITZER MÁRTON dr. nagyváradi
fogorvos, ugyanitt 1879-ben született,
apja kereskedő. Egyetemi tanulmányait
Kolozsvárott és Chicagóban folytatja,
1904-ben szerez diplomát. 1906 óta
önálló fogorvos, a Fogorvosok Szövetségének, azonkivül több társadalmi és
jótékony egyesület tagja. Hivatásának
és családjának él.
STEIN HERMAN nagyváradi filmvállalati igazgató, 1879-ben Mezőbándon született, apja
kereskedő. A kereskedelmi iskola elvégzése után azonnal a filmpályára lép,
eleinte a kolozsvári
Apollo filmvállalatnál müködik, majd
több
filmvállalat
ügyeit intézi, jelenleg a Metro Goldwin filmtermékek Erdély részére szóló filmvállalat igazgatója.
A Filmszövetség és több egyesület
tagja. Erdély egyik legalaposabb filmszakértője. Felesége, szül. Neuburg
Rózsi a jótékonyság terén buzgólkodik.
STEINER BÉLA nagyváradi gyártulajdonos, 1901-ben Bécsben született,
apja gyáros. Az egyetem filozófiai
fakultását végzi Bécsben; tanulmányai
befejezése után 8 hónapig a timár mes
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terséget tanulja ki, majd 4 évig a
Carmen cipőgyár munkavezetője lesz,
1927 óta pedig a nagyváradi Esta
vegyigyár társtulajdonosa. A Gyosz és
több egyesület tagja. A sport több
ágát üzi, kiváló urvezető. Munkásságát
és tudását a gyár fejlesztésének és
naggyá tételének a szolgálatába állitja.
Célja a gazdasági krizis elmultával a
gyárat a legmodernebb nivóra emelni.
STEINER JENŐ nagyváradi gyártulajdonos, Halastón 1873-ban született,
apja iparos. Iskolái elvégzése után a
cipész mesterséget tanulja ki, majd közel husz éven át nagy vállalatok üzemvezetője és igazgatója volt. 1923-ban
megalapitotta
a
Carmen-cipőgyárat,
amelynek társtulajdonosa, azonkivül az
ő
érdekeltsége
a
Carmen-Esta-Sun
vegyiparigyár. A Carmen sportklub
elnöke, a Gyosz nagyváradi tagozatának alelnöke, az erdélyi bőripari szakosztály elnöke. Gyárának termékei 1929ben a barcelonai világkiállitáson aranyérmet nyertek. Szakmájába vágó kérdésekről számos belföldi és külföldi
lapba cikkeket ir; ujságirói müködést
is kifejtett: 21 éves korában a „Cipész”
cimü szaklapot szerkesztette, munkatársa volt a „Népszava”-nak, 1908—
1911-ig Bécsben a „Werckmeister” c.
lapot irányitotta. Polgári érdemei elismeréséül a koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
STEPHES RUDOLF a nagyváradi
városi
vasutak
igazgató-helyettese,
Brassóban 1891-ben
született, apja kereskedő. Katona iskolát végez Szebenben és Bécsben magasabb katonai technikai kiképzésben
részesül. Mint tüzérkapitány végigküzdötte a háborut,
többször kitüntették
A háboru után a
Nagyvárad városi villamos vasut főtisztviselője lesz, a technikai ügyeket
vezeti; 1927 óta főfelügyelő és igazgatóhelyettes. A nagyváradi villamos vasut
modernizálása terén érdemeket szer-
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zett, tervei alapján gyors és kényelmes
közlekedést teremtett. Terve a villamos
vasut még modernebbé fejlesztése, egyes
utvonalak átépitése és a kocsik ujjáalakitása.
STEINER ERVIN dr. nagyváradi
ügyvéd, ugyanitt 1884-ben született,
apja kereskedő. Nagyváradon érettségizik, az egyetemet is itt végzi 1908ban. Eleinte ügyvédi irodákban praktizál, 1912 óta önálló ügyvéd, továbbá
a Biharmegyei Takarékpénztár és több
ipari vállalat ügyésze. Az ügyvédi kamara, az Unio Klub v. tagja és számos társadalmi és jótékonysági egyesületnél játszik szerepet. Behatóan fog
lalkozik a jogirodalommal. Hivatásának
és családjának él.
STUBENBERG JÓZSEF gróf székelyhidi földbirtokos, ugyanitt 1865-ben
született, apja főrendiházi tag, cs. és
kir. kamarás volt. Az érettségi elvégzése után a hallei egyetemet látogatja,
amelynek elvégzése után előkelő szerepet játszik az ország ügyeinek vezetésében, amellett földbirtokát kezeli.
Cs. és kir. kamarás, majd főrendiházi
tag lesz. A katonai érdemkereszttel
tüntették ki. A német gazdasági egyesület és a romániai országos gazdasági
egyesület tagja. Az arisztokrácia egyik
jeles és reprezentáns tagja, mindamellett
sulyt fektet arra, hogy a nép helyzete
ugy gazdaságilag, mint erkölcsileg megjavuljon. Felesége, szül. br. Gudenus
Paula, gyermekei: József, Anna, Ernő,
Pál, Erzsébet és Teréz.
SUARESAN
JÁNOS
nagyváradi
pénzügyigazgató-helyettes,
Désaknán
született 1893-ban, apja kisbirtokos. A
gimnázium elvégzése után jogot tanul
Kolozsvárott, 1919-ben a pénzügyi pályára lép. Előzőleg a Magyar Állambánya gyakornoka, innen lép át a román pénzügy szolgálatába. Tudása,
szorgalma és tehetsége gyorsan viszik
előre, jelenleg a nagyváradi pénzügyigazgatóság II. o. igazgatóhelyettese.
Fontos teendőit körültekintéssel végzi,
az állam érdekeit minél intenzivebben és
eredményesebben kivánja szolgálni. Felesége, szül. Juhász Anna tanárnő és a
jótékonyság terén buzgólkodik.
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SULYOK ISTVÁN nagyváradi ref.
püspök, Pomádiban 1859-ben született,
apja asztalos volt.
A theologiát Debrecenben és Eidenburgban végzi, tanulmányai befejezése után gimnáziumi
tanár, majd Szegeden és Nagyváradon
lelkész. 1892―1921ig a bihari egyházmegye
esperese,
1921-ben püspökké
választják, de miután a kormány az uj
kerületet nem ismerte el, Sulyok István
lemondott; 1925-ben ujból püspökké
választották s ekkor a kormány is elismerte. Mint a Királyhágómelléki Református Egyházkerület vezetője a reá
háruló nehéz feladatokat hivatásának
teljes átérzésével oldja meg. Egyházi
és társadalmi vonatkozásu könyveket
és cikkeket ir. A magyar párt, a
gyermekbarát egyesület, a régészeti
egyesület és a tüdővész ellen küzdő
egyesület vezetésében aktiv és hangadó
szerepet játszik. A román koronarend
tiszti keresztjének tulajdonosa.
SUROIU JÁNOS dr. a nagyváradi
betegsegélyző
pénztár
igazgató-főorvosa, Rasinarin 1890-ben született, apja
gazdálkodó. Nagyszebenben érettségizik, az egyetemet Kolozsvárott és Bécsben végzi. Bécsben praktizál Moldovan
professzor mellett, 1919-ben a közegészségtani intézetnél asszisztens, 192024-ig az állami laboratoriumi intézet
bakterologusa, 1923 óta a nagyváradi
betegsegélyező pénztár igazgató főorvosa, amellett önálló orvosi laboratoriumot vezet. Az orvosszövetség és az
orvosegyesület vál. tagja, az Astra és
a Casa Națională tagja. A háboru folyamán orosz fogságba esett, majd mint
főhadnagy román légionárus lett. 1921ben a minisztérium megbizásából eredményesen vett részt a szilágymegyei
tifuszjárvány
leküzdésénél.
1922-ben
megnyerte a Berkovits dijat; orvosi
cikkeket ir és felolvasásokat tart.
SZABÓ JÁNOS (zsiri) nagyváradi
pénzügyi osztályfőnök, 1882-ben szü-
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letett, apja gazdálkodó. Főgimnáziumot
végez, majd államtudományi államvizsgát tesz. Tanulmányai befejezése után
pénzügyi pályára lép, Békésen, Salgótarjánon müködik, Szalontán adóhivatali főnök, jelenleg pedig a nagyváradi
pénzügyi osztály főnöke. Résztvett a
háboruban, háromszor kitüntették. Hivatásának lelkiismerettel felel meg. Felesége, szül. Izó Mária, gyermekei: Ilona,
János és László.
SZABÓ LÁSZLÓ nagyváradi kelmefestő és vegytisztitó, Nagyszalontán született 1862-ben, apja
iparos. A középiskola elvégzése után
a
kelmefestészetet
tanulja ki, Budapesten a Goldbergergyárban
praktizál,
majd Székesfehérvárott müködik, 1882
óta Nagyváradon önálló kelmefestő és
vegytisztitó iparos.
A ref. egyház prezsbitere, az ipartestület és több társadalmi és jótékonyegyesület tagja. Mint önálló iparos
most ünnepelte 48 éves jubileumát. A
szakmájában elismert cég, az iparát a
tisztesség jegyében folytatja. Felesége,
szül. Técsy Mária az üzem vezetésénél
segédkezik.
SZABÓ KÁROLY nagyváradi városi tanácsos, Biharpüspökin 1870-ben
született, apja asztalosmester. Iskolái
elvégzése után kitanulja az asztalosmesterséget és önálló mühelyt nyit. Jelenleg a város köztisztasági üzemosztályának vezetője és a legrégibb városi tanácsos. Munkásságával a város
és az iparosság érdekeit szolgálja. Az
ipartestület orsz, szövetségének vál.
tagja és a ref. prezsbitérium volt tagja.
Az első osztályu arany érdemkereszttel
tüntették ki. Felesége, szül. Kató Ágnes, gyermekei: Lajos épitész-mérnök,
a budapesti müegyetemen tanársegéd,
Margit, Mária és Ilona.
SZÁNTÓ DEZSŐ nagyváradi gyártulajdonos, ugyanitt 1872-ben született,
apja kereskedő. A középiskola elvégzése után lakatos pályára lép. München-
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ben, Berlinben, Drezdában, Bécsben,
Budapesten müködik, 1898 óta önálló
iparos, 1904-ben redőny- és kályha
gyárat alapitott, amelynek jelenleg is
a tulajdonosa. Ipartestületi előljáró, a
Gyosz, a kereskedelmi testület, a hitelszövetkezet és a kereskedelmi- és
iparkamara vezetőségi tagja. Több kiállitáson dijat nyert a gyár termékeivel.
Felesége, szül. Schiff Irén jótékony
egyesületeknél müködik, fia Sándor gépészmérnök és a gyár társtulajdonosa.
SZABÓ BÉLA székelyhidi gyógyszerész a zalamegyei Szentantalfán
1884-ben született,
apja ref. lelkész Pápán érettségizik, Budapesten az egyetem gyógyszerészeti
szakát 1907-ben végzi el. Eleinte Félegyházán
müködik,
1911 óta Székelyhidon önálló gyógyszerész és háztulajdonos. A Székelyhidi Népbank főrészvényese és ig. tagja.
A gyógyszerész kamara, a magyar párt
és számos egyesület tagja, a székelyhidi ref. egyházközség főgondnoka. A
háboruban katonai szolgálatot teljesitett. Az állam keretein belül a kisebbségi érdekeket szolgálja. Felesége, szül.
Kovács Margit a jótékonyság terén buzgólkodik.
SZÉKELY SÁNDOR nagyváradi főmérnök, ugyanitt 1873-ban született,
apja kereskedő. Budapesten végzi az
egyetemet 1895-ben
majd a nagyszalontai ármentesitő társulatnál
müködik,
utána a megye szolgálatába lép és mint
megyei mérnök részt
vesz a vicinális útvonalak épitésénél.
1930 óta főmérnöki
rangban a megye mérnöki hivatalának
vezetője. A megyei utak karbantartása
és fejlesztése ügyében sokat fáradozik. Mérnöki kérdésekről cikkei jelen-
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nek meg a lapokban. Sokoldalu sportférfiu, az NSÉ nagyváradi sportegylet
alelnöke és a mérnök egyesület tagja.
Fiatalabb éveiben mint globetrotler bejárta egész Európát.
SZÉKELY SÁNDOR dr. szilágysomlyói ügyvéd, ugyanitt 1885-ben született, apja kereskedő. Zilahon érettségizik, az egyetemet
Budapesten
végzi
1911-ben;
ügyvédi
irodában
praktizál,
1912 óta önálló ügyvéd.
A
Szilágysomlyói
Takarékpénztár ügyésze és
ig tagja, azonkivül
a Federala Salasul
és a Banca Națională szilágysomlyói fiókjának ügyésze. A magyarpárti csoport
részéről választott megyei tanácsos. Régebben városi tanácsos is volt. Az ügyvédi kamara tagja. Közgazdasági és
pénzügyi cikkeket ir lapokba. Mint pesti
ügyvéd a Népszavának cikkezett. Résztvett a háboruban. A közérdeket és különösképen a kisebbségi érdekeket szolgálja az állam keretein belül.
SZEMERE MIKLÓS a Nagyváradon
székelő
Biharmegyei
Takarékpénztár
vezérigazgatója,
ugyanitt
1887-ben
született, apja szállodatulajdonos.
A
kereskedelmi iskola
elvégzése után 1904ben elvégzi a lipcsei
kereskedelmi
főiskolát, majd a
bankpályára lép. Egy
évig a Petrozsényi
Takarékpénztárnál
müködik, majd a budapesti Magyar
Általános Hitelbank tisztviselője lesz,
itt kiváló rátermettségével, koncepciójával és szorgalmával szokatlanul
gyors karriert fut be. Igen fiatalon cégvezető, majd a nagyváradi fiók főnöke
lesz, ahonnan 1922-ben Nagyvárad
egyik legelőkelőbb és legrégibb pénzintézetének, a Biharmegyei Takarékpénztár vezérigazgatójának hivják meg.
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A Gyosz nagyváradi körzetének elnöke, a Romániai Hitelvédő egyesület
biharmegyei tagozatának elnöke, a nagyváradi pénzintézeti tisztviselők egyesületének diszelnöke és a kereskedelmi
csarnok társelnöke, a Bankszindikátus
alelnöke. Bihar és Szilágy megyék
pénzügyi, kereskedelmi és ipari életében tevékeny részt vesz, mint pénzügyi kapacitás nagy tekintélynek örvend. Szemere Miklós volt Nagyromániában a legelső, aki hatalmas angol
tőkét hozott az országba. A vezetése
alatt és irányitása alatt álló bankok és
vállalatok több mint ezer családnak
nyujtanak munkaalkalmat. Mint az ország gazdasági életének egyik legértékesebb exponense és mint ember egyaránt közkedvelt. A román koronarend
parancsnoki kitüntetésének tulajdonosa.
SZAPLONCZAY SÁNDOR (szaplonczai) szilágysomlyói gyógyszerész,
született Porcsalmán 1862-ben, apja
földbirtokos. Családja eredetét 1360-ig
vezeti vissza. Szatmáron érettségizik,
Budapesten
gyógyszerészeti
fakultást
végez. Eleinte Balatonfüreden müködik, 1890 óta Szilágysomlyón önálló
gyógyszerész. A szilágysomlyói magyar
kaszinó elnöke volt 12 éven át, a gyógyszerész egyesület és számos helybeli
alakulat müködésében tevékeny részt
vesz. Behatóan foglalkozik a gyógyszerész szakirodalommal, gyógyszerészeti kérdésekről tanulmányokat irt.
SZEMES FERENC dr. nagyváradi
bankigazgató, ugyanitt 1877-ben született, apja kir. tanfelügyelő volt. Premontri
főgimnáziumot,
felsőkereskedelmi iskolát és Budapesten
egyetemet
végez 1910-ben. A
bankpályára lép és
tehetsége,
tudása,
szorgalma
révén
1918-ban
már
a
Nagyváradi
Takarékpénztár ügyvezető igazgatója lesz. Az
Erdélyi Bankszindikátus felügyelő bizottsági tagja, a Tenkei Takarékpénztár, a Prometeus Bánya rt., továbbá szá-
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mos vállalat, kulturális és társadalmi
alakulat vezetésében előkelő és irányitó
szerepet játszik. A vezetése alatt álló
pénzintézet fejlesztésére irányul minden
munkássága. Biharmegye pénzügyi és
kereskedelmi világban megérdemelt tekintélynek örvend. Az 1847-ben alapitott
Nagyváradi
Takarékpénztár
1927-ben
a Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbankkal fuzionált és azóta mint ez utóbbinak a fiókja müködik. A választmány
elnöke Schriffert Béla dr. apátkanonok
Vezérigazgató Horváth Árpád, igazgató Szemes Ferenc dr., ügyész Krüger Jenő. dr.
SZIRMAY LAJOS dr. nagyváradi
ipartelepi igazgató, ugyanitt 1899 ben
született. Kolozsvárott államtudományi
doktorátust tesz, majd a bankpályára
lép. A Magyar Kereskedelmi Bank nagyváradi fiókjának helyettes főnöke lesz,
jelenleg a Moskovits ipartelep ügyvezető igazgatója. A Gyosz. vál. tagja
és több egyesület müködésénél fejt ki
tevékenységet. Nagyváradi ipari életének fejlődésében sok rátermettséggel és értékes munkálkodással vesz
részt. Felesége, szül. Moskovits Klára,
gyermekei: Zsófi és Ilonka.
SZUNYOGH BARNABÁS székelyhidi szolgabiró, Debrecenben 1885-ben
született apja városi főszámvevő. Debrecenben és Budapesten jogot végez,
majd a közigazgatási pályára lép, 1907ben Berettyóujfalun szolgabiró, 1910
óta pedig Székelyhidon szolgabiró. A
helybeli sportegyesület diszelnöke, azonkivül számos társadalmi és kulturális
egyesület vezetésében vesz részt. A
megyei közigazgatás egyik jelentékeny
tényezője, aki igazságérzettel vezeti hivatalát és a törvényszerűség mellett a
nép boldogulását is elősegiti. Zene és
irodalom kedvelő, értékes irásai jelennek meg a lapokban.
SZÜCS JÓZSEF diószegi birtokos,
ugyanitt 1882-ben született, apja gazdálkodó. Debrecenben végzi a gimnáziumot, majd Diószegen a szöllészeti szakiskolába jár Eleinte báró Bornemisza
Elemér uradalmánál gazdasági tisztviselő, majd gróf Telekinél gazdasági
ispán, 1904 óta Diószegen gazdálkodik,
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szöllőjét müveli és szöllőoltvány telepe
van. A ref. egyházközség főgondnoka,
a Hangya szövetkezetnek 3 évig elnöke volt, Hegyközség volt jegyzője
és a magyar párt tagja. Mint községi
biró utak épitésével, a járdák és hidak
rendbehozatalával nagy szolgálatot tett
a községnek. Szöllőoltványainak és fajgyümölcseinek idegen államokban is jó
hirük van. Különleges gyümölcs és
szöllőfajták előállitását tanulmányozza
és teljesen ujfajta almát termelt, amely
májusig is eláll. Az 1913-as kiállitáson
aranyérmet nyert.
TAMAS F. ARTUR nagykárolyi városi
tiszti főorvos, született 1875-ben Nagy
somkuton, apja telekkönyvvezető. Nagybányán érettségizik, az egyetemet Kolozsvárott 1901-ben végzi. Tanulmányai
befejezése után a bécsi 1. számu helyőrségi kórházban müködik mint ezredorvos, a háboru folyamán pedig mint
törzsorvos és főtörzsorvos teljesit szolgálatot. 1907-ben önálló orvos lesz, a
háboru befejezése után pedig Nagyszebenben müködik. 1920 óta Nagyká
roly városi tiszti főorvosa. Ebben a minőségben a város egészségügyi állapotainak megjavitásán és a járványos
betegségek leküzdésén fáradozik. A
Ferenc József-rend, a román csillagrend
és több kitüntetés tulajdonosa. Az
Astra alapitó tagja az Orvosszövetség
tagja és elnöke volt a Vörös Kereszt
Egyesület egyik fiókjának.
TEORAN
JÓZSEF
nagyszalontai
ügyvéd és alpolgármester, született
Madarászon
1900ban, apja gazdász.
Nagyváradon és Kolozsvárott
végzi
1918-ban az egyetem jogi fakultását.
Tanulmányai befejezése után ügyvédi
irodákban praktizál,
1928-ban
önálló
ügyvédi irodát nyit.
1930-ban Nagyszalonta alpolgármestere lesz. A szalontai
román ifjusági kör v. elnöke, az egyházkerület tanácsosa, az iskolaszék és
a Corvin sportegyesület tagja. Társa-
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dalmi és politikai cikkeket ir a Vestul
Romania, Gazeta de Vest és Dimineața
cimü lapokba. Mint a város alpolgármestere Nagyszalonta fejlesztésének áldozza munkásságát. Külföldi tanulmányutra készül, hogy ott szerzett tapasztalatait idehaza gyümölcsöztesse.
TELEKI BÉLA gróf zsibói földbirtokos, Kolozsvárott 1899-ben született, apja földbirtokos. Kolozsvárott
érettségizik, a jogot ugyanitt végzi,
1919 óta a zsibói családi uradalmat
kezeli. A nagykiterjedésü birtok és a
mümalom
fejlesztését
ambicionálja;
szakszerü vezetésével mintaszerü eredményeket ér el. A patinás erdélyi magyar arisztokrácia reprezentáns tagja,
aki mindenkor szivén viseli a nép és
a kisebbségi sorsba jutott magyarság
érdekeit. Az Erdélyi Kereskedelmi és
Hitelbank ig. tagja, továbbá a magyar
párt és az Erdélyi Gazdasági Egyesület kebelében előkelő szerepet játszik.
Résztvett a háboruban, két kitüntetést
szerzett. Felesége, szül. báró Bencz
Anna.
TERDIC FERENC zilahi vadászati
felügyelő, Gidán 1879-ben született,
apja gör. kath. lelkész. Belényesen
érettségizik, majd erdészeti főiskolát
végez Selmecbányán és Bukarestben.
Tanulmányai befejezése után a nagyváradi erdőmérnökségen müködik mint
erdőgondnok,
1923-ban
Szilágyvármegye vadászati felügyelőjének nevezik ki. A zilahi vadásztársaság alelnöke, a vármegyei nőegylet és több
zilahi egyesület tagja. Sokoldalu sport
férfiu és zenekedvelő. Az üveg, agyag
és élőgalamb lövőversenyeken több
első dijat nyert. Letörte az orvvadászatot és nagy mértékben emelte a
megye fogoly és fácán állományát. A
vadászatoknál a kopók helyett bevezette a vizslák alkalmazását.
TISZA KÁLMÁN gróf, Tisza Kál
mán Magyarország nagynevü miniszterelnökének a fia, 1872-ben született.
Középiskolai végzettség után egyetemi
tanulmányokat folytat, majd gazdasági
akadémiát végez. Jelenleg Biharmegyében, csegődi birtokán gazdálkodik. A
Biharmegyei Takarékpénztár és a hozzá
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tartozó iparvállalatok igazgatóságának
elnöke. Minden idejét lefoglalja a gazdálkodás, a sportok közül a vadászatnak hódol.
TÉBY BÉLA tenkei ref. tanitó, Kabán 1899-ben született, apja tanitó.
Tanitóképezdét
végez
Debrecenben,
majd
Aradmegyében tanit, 1924 óta
Tenkén ref. tanitó.
A magyar párt, a
kaszinó, a ref. ifjusági egyesület, a dalárda, az ipartestület
müködésénél
agilis
müködést fejt ki és
igen értékes iparmüvészeti tárgyakat készit. Az állam
keretein belül a magyar érdekek lelkes
szószólója.
TÓTH LÁSZLÓ nagyváradi pénzügyigazgatósági főpénztáros, Komádiban született 1883ban, apja vármegyei
tisztviselő. Az érettségi
letétele
után
pénzügyi
tisztviselő
lesz,
Erdély
több
városában
müködik,
szorgalma,
tudása
és
rátermettsége
gyorsan előre viszik
pályáján: 1926 óta
pénzügyi főtanácsosi
rangban a nagyváradi pénzügyigazgatóság főpénztárosa. Müködésében az állam érdekeit és hivatása követelményeit tartja szem előtt. Felesége, szül.
Fairber Clamantin, fia László egyetemi
hallgató.
TRATTNER
VIKTOR
nagyváradi
pénzügyigazgatósági ellenőr-főnök, szü
letett Brassóban 1891-ben, apja bankhivatalnok. Kereskedelmi érettségit tesz,
majd pénzügyi tisztviselő lesz. Hosszabb
ideig müködik Csikvármegyében, 1926ban ellenőrnek nevezik ki, 1928 óta
pedig a nagyváradi pénzügyigazgatóságon teljesit szolgálatot, mint főnöki
rangban müködő ellenőr. Müködése folyamán kiváló pénzügyi erőnek bizonyult, hivatalát eredményes munkásság-
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gal látja el. Miként a multban, ugy a
jövőben is az állam érdekeit akarja szolgálni.
TRIFF TITU dr. nagyváradi ügyvéd
és szenátor, 1886-ban Tordán született,
apja kir. telekkönyvvezető. Az egyetemet Kolozsvárott 1913-ban végzi el.
Tanulmányai befejezése után ügyvédi
irodákban müködik, 1913 óta önálló
ügyvéd és jelenleg szenátor is. Az UTV
és a Bihorul sportegyesület alelnöke,
az Astra alapitó tagja, a román propaganda bizottság v. tagja és számos kulturális és társadalmi egyesület vezetésében vesz részt. Jogi kérdésekről cikkeket ir különböző lapokba. Résztvett
a háboruban, többször kitüntették. A
román csillagrend és a román koronarend keresztjének a tulajdonosa. Mint
szenátor az ország jólétének fejlesztésén
fáradozik. Felesége, szül. Pop Georgina.
TRUFASIU TRAIAN zilahi gör. kath.
főesperes és szenátor, Giorcután 1882ben született, apja
jegyző. Balázsfalván
érettségizik,
Gerlán
1906-ban theologiát
végez. Ugyanitt preparandiai tanár, majd
lelkész, 1914 óta
Zilahon főesperes és
jelenleg a nemzetiparasztpárt
szenátora
1914-ben
ő
épitette
az
első
zilahi gör. kath. templomot, 1930-ban
pedig a nagytemplomot, amely tizmillió lejbe került, azonkivül több templomot létesitett, iskolákat renováltatott
és lelkészi lakokat épittetett fel. Egyházi
lapokba vallási tárgyu cikkeket ir. A
Silvania Bank fiókjának vezérigazgatója,
az Astra és a Kaszinó örökös tagja,
azonkivül számos egyesületnél irányitó
szerepet vállalt. A román koronarend
parancsnoki keresztjével és papi érdemkereszttel tüntették ki. Tiszteletbeli arhidiacon. Mint szenátor az állam és a nemzet érdekeit képviseli,
papi hivatásában pedig az egyházi élet
fejlesztését mozditja elő.
TURLA MIKLÓS dr. nagyváradi
ügyvéd, született 1882-ben, apja gaz-
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dálkodó. Pozsonyban érettségizik, Eperjesen jogakadémiát végez 1907-ben,
Budapesten doktorál és itt teszi le az
ügyvédi vizsgát. Eleinte ügyvédi irodákban praktizál, 1919-ben törvényszéki biró Erzsébetvároson, majd Nagyváradon törvényszéki tanácselnök. Jelenleg ügyvéd. Több magyar törvénykönyvet és jogi szakmunkát (Az erdélyi
házassági törvény, Az erdélyi családjog,
A magánjogi felelősség, stb.) forditott
le románra és látott el magyarázatokkal. A családjogról cikksorozatot irt a
Viitorulba és több cikke jelent meg
különböző lapokban. Az ügyvédi szövetség megbizásából most dolgozik a
közokiratok szerkesztéséről szóló regáti
törvény összehasonlitásán az erdélyi és
bukovinai jogrendszerrel. Az Astra, a
Casa Națională az ügyvédi kamara,
az ügyvédi felebbviteli bizottság és a
liberális párt kebelében vezetőszerepet
játszik. Az igazságszolgáltatás reformja
körül különös érdemeket szerzett.
UDVARI JÓZSEF dr. szilágysomlyói ügyvéd és helyettes polgármester,
Szilágyszentkirályon 1884-ben született,
apja iparos. Az egyetemet Kolozsvárott és Budapesten végzi, majd a közigazgatási pályára lép. Városi tanácsos
és polgármesterhelyettes volt. Huszonhat év óta intenziv ujságirói müködést
fejt ki, a „Szilágysomlyó” hetilap szerkesztője és kiadója. Az orsz. ujságiró
szervezet tagja, a Somlyói daloskör
elnöke, a mükedvelő társulat igazgatója a magyar párt helyi tagozatának
főtitkára, a helybeli sportklub alelnöke
a ref. egyházmegye Somlyói képviselője, azonkivül számos egyesületnél és
alakulatnál játszik hangadó szerepet.
Résztvett a háboruban, kitüntették. A
köz, de különösképen a magyarságérdekeinek szolgálatába állitja munkásságát.
ULLMANN SALAMON krasznai bankvezérigazgató,
Alsóvalkon,
1883-ban
született, apja szeszgyáros. Rabbiiskolát
végez, majd gazdálkodó és szeszgyáros lesz Ördögkuton és Krasznán. 1922
óta a Krasznai Kereskedelmi és Iparbank vezérigazgatója. A pénzintézetet
1922-ben Népbank elnevezés alatt ő
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alapitotta egymillió lej alaptőkével A
pénzintézet a mezőgazdasági hitelek
nyujtásával nagy népszerüségnek örvend a környéken Ullman Salamon
széleskörü tudását és sokoldalu tehetségét a bank felvirágoztatására és forgalmának kibővitésére forditja.
VADÁSZ JENŐ margittai bankigazgató, Polgáron; 1882-ben született, apja
gazdálkodó. Gazdasági akadémiát végez
Nagyváradon,
majd gazdasági pályára lép. Malomtulajdonos lesz, később
bankigazgató.
Jelenleg
a
nagyváradi
Egyesült
Bank margittai fiókjának igazgatója és
a margittai villamos
vállalat vezérigazgatója. Ő alapitotta
az ottani villamos üzemet. Husz év óta
városi tanácsos, a margittai kereskedelmi
csarnok és a helybeli sportegyesület
elnöke, azonkivül több társadalmi és
kereskedelmi alakulat vezetésénél tevékenyen közremüködik. Mint bankigazgató sok rátermettséggel és éleslátással tölti be pozicióját, mint városi
tanácsos pedig a közérdeknek tesz el
évülhetetlen szolgálatot. Felesége, szül.
Fuchs Nelly, jótékony egyesületeknél
buzgólkodik, fiai: Pál és Péter.
VALEANU P. GYÖRGY dr. nagykárolyi képviselő és hirlapiró, Vezenden 1890-ben született, apja gazdálkodó. Balázsfalván
érettségizik, ugyanitt theologiát hallgat,
Budapesten
egyetemet és énekkonzervatoriumot
végez, Kolozsvárott
doktorál.
Intenziv
ujságirói müködést
fejt ki Kolozsvárott
és Bukarestben, mint politikus a nemzeti parasztpárthoz tartozik, amelynek
a szilágymegyei képviselője. Kiváló
énekes, számos sikert könyvelhet el,
1914-ben a magyar kir. opera subven-
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cióját élvezte. A nemzeti parasztpárt
nagykárolyi tagozatának elnöke, és az
Astra fiókjának elnöke, a Librăria
Românească vezetőségi tagja, a Patrianyomda
részvényese,
az
ujságirószervezet tagja. Résztvett a háboruban; 1917-ben a román csillagrend
tiszti keresztjével tüntették ki, ugyanezt a kitüntetést kapta 1929-ben is.
Lelkes nemzeti parasztpárti harcos, a
nemzeti szempontok keretein belül demokratikus elveket vall.
VÁMOS HENRIK margittai bankigazgató, született 1886-ban Debrecenben, apja kereskedő.
Kereskedelmi érettségit tesz és azonnal a bankpályára
lép. Eleinte a budapesti
Kereskedelmi
Banknál
müködik,
majd a Margittai
Takarékpénztárnál,
és az Egyesült Bank
margittai
fiókjánál
tevékenykedik;
tehetsége és rátermettsége révén 1926ban a Nagyváradi Agrár Bank margittai fiókjának igazgatója lesz A helybeli sportegyesület diszelnöke, a villamos társaság ig. tagja, a községi tanács tagja, azonkivül társadalmi és kulturális egyesületeknél tölt be előkelő
szerepet. A Vörös Kereszt érdemjellel
tüntették ki. Felesége szül. Ehrenfeld
Ilonka, jótékony egyesületeknél buzgólkodik, gyermekei: Kató és Lili.
VÁRADI ÖDÖN dr. nagyváradi ügyvéd, ugyanitt 1874-ben született, apja
iró. Az egyetemet
Budapesten
végzi
1904-ben.
Eleinte
ügyvédi
irodákban
müködik, 1904 óta
önálló ügyvéd. A
nagyváradi háztulajdonosok
Szövetségének és a nagyváradi Zsidó Nemzeti Szövetség elnöke, a Háztulajdonosok Bankjának, az Épitő és Telekvásárló Bank és az Inkasszó Bank igaz-
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gatója és ügyésze, a város pénzügyi
bizottságának tagja, a Zsidó Iparosok
Egyesületének ügyésze, a Bankszindikátus fegyelmi bizottságának v. tagja,
az ügyvédi kamara v. tagja, a Szigligeti Társaság v. tagja, továbbá számos
intézmény vezetésében serénykedik. Gazdag irodalmi és hirlapirói müködést
fejt ki az erdélyi lapokban. Szépirodalmi
és jogi könyveket irt. Nagyvárad egyik
tekintélyes pénzügyi kapacitása, kereskedelmi körökben hangadó szerepet
játszik. Résztvett a háboruban, többször kitüntették.
VAS HENRIK székelyhidi vasuti technikai felügyelő, 1876-ban Ungváron
született, apja kereskedő.
Szülőhelyén
érettségizik,
Budapesten müegyetemet végez 1901ben.
Tanulmányai
befejezése után a
MÁV-nál müködik,
hosszabb ideig Csikszeredán teljesit szolgálatot, 1902 óta
székelyhidon
gya
korolja hivatását; jelenleg a CFR szolgálatában technikai felügyelő Kipróbált szakismereteivel tudásával és szorgalmával értékes szolgálatokat tett a
vasutnak. Felesége, szül. Platzner Cecilia, fia Endre.
VAȘCA TÓDOR nagyváradi betegsegélyző pénztári igazgató, Homorogon 1891-ben született, apja gazdálkodó. Nagyváradon
jogot hallgat, Kolozsvárott
szigorlatozik. Eleinte Zilahon
ügyvédjelölt,
majd résztvesz a háboruban,
fogságba
esik, 1917-ben a román légióval hazakerül. 1920-ban a
nagyváradi betegsegélyző osztályfőnökévé, 1921-ben a nagyváradi munkafelügyelőség főnökévé nevezik ki. 1923
óta a betegsegélyző pénztár igazgatója,
a Bihorul és a NAC elnöke, a Vikto-
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ria vadásztársaság elnöke, a cserkészek parancsnoka, továbbá az Astra, a
Casa Națională és még több egyesület müködésében aktiv szerepet játszik. A vezetése alatt álló szociális
intézmények fejlesztése körül jelentékeny érdemei vannak. Az állam és elsősorban a munkásság érdekeinek megfelelően vezeti felelősségteljes hivatalát.
VAIDA GYULA szilágycsehi főszolgabiró, 1892-ben Hurezen született,
apja ügyvéd. Nagybányán érettségizik,
Kolozsvárott jogot, Lugoson teológiát
hallgat. 1920 óta Szilágycsehen szolgabiró, majd a járás főszolgabirája lesz.
Hivatása mellett birtokát kezeli. Az
Astra, a román kaszinó és több társadalmi és kulturális egyesület müködésében és vezetésében vesz részt. Kiváló közgazdasági férfiu, igazságszeretettel végzi teendőit és a törvény
keretein belül a nép érdekeit nem téveszti szem elől.
VÉGH GYULA nagyváradi gyártulajdonos, 1904-ben Szalontán született,
apja kelmefestő. Középiskolai
tanulmányai után a berlini
textilfestő akadémiát
látogatja, majd több
Berlini gyárban praktikus
ismereteket
szerez, azután Magyarországon
tevékenykedik, 1928 óta
a Végh Endre kelmefestékgyár
tulajdonosa. A gőz és villanyerőre berendezett modern gyár sok munkáscsaládnak ad kenyeret. A kereskedelmi csarnok, a kaszinó és több alakulat tagja.
Szorgalmas kisérleteivel, tudásával és
tapasztalataival gyárának és iparának
fejlesztését mozditja elő.
VÉSZI JENŐ margittai lapszerkesztő,
ugyanitt 1894-ben született, apja nagykereskedő Kereskedelmi érettségit tesz,
majd az ujságirói pályára lép. Jelenleg
a „Margita” cimü lap felelős szerkesztője. Az ottani sportegyesületnél, az
izr. hitközségnél és több alakulatnál
vezető szerepet játszik. Gazdag és értékes hirlapirói müködést fejt ki, a
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margittai közvélemény rátermett irányitója. Verseket, tárcákat is ir, Szatmáron szinházi ujságot szerkesztett.
WEISZLOVITS LAJOS nagyváradi
kőfaragó és temetkezési vállalkozó,
ugyanitt
1861-ben
született. A reálisiskolai érettségi után
külföldre megy, ahol
jeles mesterektől kitanulja a kőfaragás
müvészetét. Visszatérése után átveszi
apja üzletét. Ő készitette a Szigligeti
Ede emlékmüvet, a
József főherceg emléktáblát, Olteanu püspök sirkövét, a
cionista templom tábláját és még számos mestermüvet alkotott. Városi bizottsági tag és résztvesz majdnem minden nagyváradi egyesület müködésében.
Külföldön és itthon több mint tiz dijat és kitüntetést nyert. Románia kőfaragó iparának egyik legismertebb és
legtekintélyesebb reprezentánsa.
VEKSZLER ZOLTÁN dr. belényesi
körorvos, Somlóujfalun 1892-ben született, apja magánhivatalnok.
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten végzi Eleinte
a kolozsvári klinikán müködik jeles
orvostanárok
mellett, 1921 óta járási
körorvos,
jelenleg
a béli járásban tevékenykedik. Az orvosszövetség és több társadalmi egyesület tagja. Az 1-ső osztályu egészségügyi érdemkereszttel tüntették ki az
egészségügy terén szerzett érdemeiért.
Résztvett a háboruban, három kitüntetést szerzett. Hivatásának és családjának él. Felesége, szül. Salamon Etel,
gyermekei: András és Emilia.
VENDLER
ERNŐ
bihardiószegi
bankigazgató, született 1874-ben, apja
főerdész. A kereskedelmi érettségi letétele után bankpályára lép, amelyen
tudásánál és tehetségénél fogva gyor-
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san halad előre. Eleinte Nagyváradon
a Gazdasági Banknál müködik, 33 év
óta a Bihardiószegi Takarékpénztár R.
T. ügyvezető igazgatója és szőlőbirtokos. A magyar párt és a Gazdakör
müködésében vezető szerepet játszik.
A bank 1897-ben alakult 80 000 korona alaptőkével, ez jelenleg 200.000
lei, a tartalékok 300 000 lei. a betétek
10 és fél millió leire rugnak. A bank 24
százalék osztalékot fizet. A vezetőség
tagjai: Weinberger Bertalan elnök, Nemes István alelnök, Vendler Ernő ügyv.
igazgató és Antalóczy Sándor pénztáros.
VENTER ISTVÁN dr. csekei kir.
közjegyző, 1890-ben született, apja magánzó.
Nagyváradon
érettségizik,
egyetemi
tanulmányait
Nagyváradon
és Budapesten végzi, az ügyvédi vizsgát Kolozsvárott teszi le. Eleinte ügyvédi irodákban praktizál 1920―1926-ig
önállóügyvéd, 1926
tól kezdve pedig
Csekén kir. közjegyző. 1918-ban részt
vett a nemzeti gárda megszervezésében és tagja volt a román nemzeti tanácsnak. Régebben értékes hirlapirói
müködést fejtett ki. Résztvett a háboruban, megsebesült, háromszor kitüntették. 1923-ban a román koronarend
tiszti keresztjével tüntették ki. A nép
jólétének, továbbá az ország gazdasági
és kulturális fellendülésének szolgálatába állitja értékes munkásságát.
VERŐ ALBERT nagyváradi müjéggyári igazgató, ugyanitt 1881-ben született, apja kereskedő. Középiskolát végez, majd magántisztviselő lesz. Báró
Schossberger központi irodájában müködik, azután a nagyváradi Adria malomnál tevékenykedik, majd 25 évig
önálló fakereskedő, jelenleg pedig az
Orient Cristal rt. müjéggyár igazgatója.
A faár-megállapitó bizottság és több
egyesület tagja, a Bankszövetkezet elnöke volt. Hosszabb időt töltött külföldön, Amerikában járt és értékes tapasztalatait számos vállalat alapitásá-
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nál gyümölcsöztette. Kiváló kereskedelmi szakismeretekkel rendelkezik, a
kereskedelmi társadalom magas koncepcióju, éleslátásu egyénisége, aki szerénységével számos hivet szerzett magának. Zenekedvelő.
VETZÁK EDE dr. nagykárolyi ügyvéd, ugyanitt 1877-ben született, apja
bankigazgató. Budapesten és Münchenben jogi és államtudományi tanulmányokat végzett és ezek befejezése után
közigazgatási pályára lép; tb. aljegyző,
majd ügyvéd. Szatmár vármegye tb.
főügyésze, a Nagykárolyi Takarékpénztár elnök vezérigazgatója, a Kölcseynyomda vezérigazgatója, a nagykárolyi
ügyvédi szövetség elnöke, a r. kath.
hitközség világi elnöke, a magyar párt
helyi tagozatának diszelnöke és msgyei
alelnöke, az Erdélyi Bankszindikátus
alelnöke, a Nagykárolyi Ipari és Közgazdasági rt. igazgatósági tagja, azonkivül még számos egyesületnél játszik
vezető szerepet. Tudósit pesti lapokat
és több lap szerkesztésében vesz részt.
A Ferenc József és a Pápai Nagyszentgergely rend lovagja, a román koronarend tiszti keresztjének tulajdonosa, azonkivül a Vörös Kereszt diszérmével tüntették ki. Nagykároly és
Szatmármegye társadalmának egyik vezéregyénisége, közgazdasági és politikai téren reprezentációs szerepet játszik.
VOVU ATHANÁZ zsibói vezérigazgató, 1881-ben Vlahon született, apja
kereskedő. A freibergi bányászati akadémián nyer oklevelet, majd az AltanTepei bánya vezetője lesz tiz éven át.
1918―21-ig a Banca Generala romániai szénbányáinak igazgatója, azóta a
Valea Agrisului bányarészvénytársaság
zsibói vezérigazgatója. A bánya 20 vagon terméket szállit naponta és 400
embernek ad munkát. Vovu Athanáz az
Astra és a macedoniai románok szövetségének, továbbá a bányamérnökök
egyesületének tagja. Kiváló szakismereteit eredményesen gyümölcsözteti a
vezetése alatt álló bánya vezetésében.
WASSERSTROM SÁNDOR nagyváradi téglagyáros, ugyanitt 1887-ben
született, apja kereskedő. Középiskolát
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és jogot végez, majd a kereskedelmi
pályára lép. Jelenleg téglagyár- és ingatlantulajdonos
(Wasserstrom
telep).
Az izr. hitközség gazdasági elnöke,
vezető tagja az összes nagyváradi
zsidó, szociális és jótékony egyesületeknek. A nemzeti alapon álló zsidóság
erdélyrészi központjának elnöke, a Népünk cimü zsidó heti folyóirat szerkesztője és tulajdonosa. A zsidóság
érdekeiért és jövőjéért intenziv munkásságot fejt ki, célja az itteni zsidóság egy táborba tömöritése.
WEISZ NÁNDOR nagyváradi malomtulajdonos,
Bihardiószegen
1887ben született, apja malomtulajdonos.
Felső kereskedelmi érettségit tesz Nagyváradon, jelenleg a Weisz Jakab és
fiai diószegi gőzmalom tulajdonosa. A
malom naponta 2―300 mm. buzát őröl
és állandóan 15 munkást foglalkoztat.
Számos nagyváradi és bihardiószegi
kulturális és társadalmi egyesületnél
fejt ki müködést. Irodalom és müvészpártoló. Családjának és hivatásának él.
WINKLER MÓR dr. nagyváradi fogorvos, Margittán született 1891-ben,
apja kereskedő. Kolozsvárott végzi az
egyetemet, majd a kolozsvári fogászati
klinikán tanársegéd, közben Párisban,
Berlinben, Londonban fejleszti szakismereteit. A Kishitelbank ig. tagja, több
jótékonycélu és társadalmi egyesület
müködésében fejt ki tevékenységet. A
háboru folyamán többször kitüntették.
Zsidó egyesületek és a Vizo megszer
vezésénél vezető szerepet vitt. Sokat
áldoz jótékony célokra. Felesége, szül.
Schönberger Magda jótékony egyesületeknél buzgólkodik.
WINKLER SIMON a nagyváradi
Deutsch K. J. rt társtulajdonosa, Margittán 1883-ban született, apja szeszgyáros. Kereskedelmi iskolát végez,
majd kereskedelmi pályára lép. Budapesten,
Léván,
Dicsőszentmártonban
müködik, 1919 óta a Deutsch K. J
részvénytársasági alapon álló üvegkereskedés társtulajdonosa és a Pécsy és
Tsa tükőrgyár társtulajdonosa Résztvett ez utóbbi cég alapitásánál 1920ban. A kereskedelmi csarnok gazdasági bizottságának elnöke, az ujságiró
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klub és több egyesület müködésében
aktiv szerepet játszik. A Kereskedők
Lapjában cikkezik kereskedelmi vonatkozásu témákról. Vállalatainak felvirágoztatása érdekében eredményes munkásságot fejt ki. Felesége, szül. Grosz
Margit a jótékonyság terén fejt ki müködést.
ZAUDERER
DÁNIEL
nagyváradi
posztókereskedő, Kolozsvárott született,
apja kereskedő. Középiskolai tanulmányok után 1900-ban kereskedői pályára
lép, 20 év óta önállóan müködik. 1913
óta Nagyváradon virágzó és egyre fejlődő posztókereskedése van. Az öszszes nagyváradi kulturális és jótékony
egyesületek müködésében aktiv müködést fejt ki. Üzletét a kereskedelem
igazi érdekeinek megfelelő szellemben
vezeti, ezáltal kiterjedt vevőkörnek
örvend.
ZBORAY GYULA nagyváradi üzlettulajdonos, Sátoraljaujhelyen 1869-ben
született, apja erdőfelügyelő. A középiskola
elvégzése
után férfi és női
szabóságot tanul ki,
majd a szücspályára
lép, amelyen 26 év
óta müködik. Jelenleg a Zboray és dr.
Andriska szücsüzlet
beltagja, azonkivül
vezető szerepet játszik Nagyvárad kereskedelmi életében.
A kath. népszövetség hitelintézetének
alapitója és ig. elnöke, a kath. népszövetséghez tartozó Hangya elnöke és
alapitó tagja. A kereskedelmi és Iparkamara beltagja, a Munkásbetegsegélyző
egylet elnöke, és még számos egyesületnél töltött be vezető szerepet;
törvényhatósági bizottsági tag volt 12
éven át. Közgazdasági, kereskedelmi
és ipari kérdésekről cikkeket ir különböző lapokba. Felesége, szül. Guszman Mária.
ZIGRE MIKLÓS dr. nagyváradi ügyvéd és politikus, ugyanitt 1882-ben
született, apja ügyvéd. Budapesten végzi
az egyetemet 1908-ban. Tanulmányai
befejezése után ügyvédi irodákban prak-
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tizál, 1908 óta önálló ügyvéd. Az impériumváltozás után az ország politikai
életében aktiv és előkelő szerepet játszik. 1919-ben Biharmegye és Nagyvárad prefektusa, majd belügyi államtitkár, későbben képviselő, azután sze
nátor és a szenátus elnöke. A gör. kel.
egyházmegye zsinatjának, az ügyvédi
kamarának az Astrának és még számos egyesületnek vezetésében tevékenykedik. Az országnak és a nemzetnek tett nagyértékü szolgálataiért magas érdemrenddel tüntették ki.
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ZSÁK JENŐ szalontai fényképész,
Aradon 1895-ben született, apja iparos.
Fémiskolát végez, majd a Fiat, a Marta
és több nagyobb motorgyárban fejleszti ismereteit. Jelenleg fényképész
Nagyszalontán és mint sportember közismert. Kiválóan futballozik, többször
mint válogatott futballjátékos szerepelt,
azonkivül az atlétika minden ágát üzi.
Az ATE, a NSC tagja, számtalan dijat
és sportkitüntetést nyert. 1931-ben ünnepeli sportmüködésének 20 éves jubileumát.
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ACHIM SILVIUS dr. sényi ügyvéd,
ugyanitt 1895-ben született, apja bankigazgató.
Szatmáron
főgimnáziumot,
Kolozsvárott egyetemet végez és ügyvédi vizsgát tesz. Tanulmányai befejezése után ügyvédi irodákban müködik,
1922 óta önálló ügyvéd. A Casa Noastra fiókjának ügyésze, azonkivül az
Astra, az ügyvédi kamara és több társadalmi, kulturális egyesület müködésében vesz részt. A háboruban mint
hadnagy harcolt, háromszor kitüntették.
Sény társadalmában hangadó szerepet
játszik.
ALEXA VAZUL heandai főszolgabiró, Nuseniban született 1890-ben,
apja földbirtokos. Besztercenaszódon
érettségizik, majd Kolozsvárott közigazgatási tanfolyamot végez. Eleinte
több helyen jegyző, majd 1923-ban
szolgabiró, járási titkár és vármegyei
hivatali főnök, 1928 óta a heandai járás főszolgabirája. Aktiv részt vett a
román nemzeti tanács vezetésében és
az impériumváltozáskor szerepet játszott a román közigazgatás megszervezésénél. A háboruban többször kitüntették. Az Astra az orsz. tisztviselő egyesület és több alakulat tagja.
Irodalom müvelő és irodalom barát.
A román koronarend lovagi keresztjének tulajdonosa. Mint szakképzett
közigazgatási férfiu, a nép érdekeit demokratikus alapon képviseli.
ANCA JÁNOS Baia Sprie-i főesperes, 1866-ban Nagysomkuton született, apja jegyző. Balázsfalván gimnáziumot, Gherlán theológiát végez 1893ban. Több helyen fejt ki lelkészi müködést, 1930 óta a Baiai Spriei esperesi kerület főesperese. Az Astra és
az összes ottani társadalmi, kulturális
és jótékony egyesületek vezető tagja.

Eddigi gazdag és eredményes müködése után is az államot és az egyházat akarja szolgálni. Visszavonult életet él.
AVRAM GYÖRGY besztercebányai
vezérigazgató, 1890-ben született, apja
tanitó. Besztercenaszódon érettségizik,
Selmecbányán erdészeti főiskolát végez.
Besztercebányán,
Sátoraljaujhelyen
müködik, majd erdöiskolai tanár, az
impérium változáskor részt vesz a
Consiliul
Dirigent
müködésében, utána
Bukarestben a földmivelésügyi miniszteriumban teljesit szolgálatot. 1923 óta
a Regna vezérigazgatója. Az Astra, a
mérnöki egyesület, az Ugir, a besztercei Kereskedelmi és Iparkamara és a
Munkásbiztositó pénztár müködésében
aktiv részt vesz, azonkivül tagja a városi tanácsnak és az iskolaszéknek. Érdemeinek elismeréséül a román korona
rend, lovagi keresztjével tüntették ki.
BÁLINT SÁNDOR dr. máramarosszigeti városi tiszti főorvos, született
1889-ben, apja gör. kath. lelkész. Az
egyetemet Nagyváradon és Budapesten
végzi. Hires orvosprofesszoroknál praktizál, 1914-ben havasmezöi körorvos,
közben résztvesz a háboruban, többször kitüntetik, majd borsai körorvos,
1920 óta pedig Mármarossziget városi
tiszti főorvosa. A borsai nemzeti tanács vezértitkára volt. Az orvosi kamara volt tagja, az Astra tagozati alelnöke, a sportegylet elnöke, az Averescu párt ottani tagozatának alapitó
tagja. A román koronarend tiszti és
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lovagi keresztjének tulajdonosa. A „Gazeta Maramureșană” munkatársa, tudományos orvosi cikkeket is ir a szaklapokba. A város egészségügyi hivatalának érdemteljes vezetése mellett
magánlaboratoriumot is szervezett.
BALOȘU ROMULUS dr. szatmári
rendőrkomisszárius, Abrudbányán 1895ben született apja
kir.
végrehajtó.
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott
végzi 1924 ben.
Résztvesz a háboruban, kétszer megsebesül, majd a román hadsereg kötelékébe lép és részt
vesz a tiszai harcokban. 1920-ban
közigazgatási pályára lép, szolgabiró
lesz Pécskán, majd egyetemi tanulmányai befejezése után Déván vármegyei
prefektusi titkár, utána Kolozsvárott
ügyvéd lesz. 1930 óta a szatmári rendőrség bünügyi osztályának főnöke.
Ebben a minőségben több nagyszabásu bünügy nyomozását irányitotta
eredményesen. A helybeli ujságiró club,
az Universitatea sportegylet és több
szociális alakulat tagja. Kedvenc hangszere a cselló. Felesége, szül. Karsay
Margit festőtehetség.
BARNA SÁMUEL dr. nagybányai
ügyvéd, 1877-ben született, apja kereskedő. A szatmári ref. gimnáziumban
érettségizik, egyetemet Kolozsvárott és
Nagyváradon látogat, ügyvédi vizsgát
1905-ben Marosvásárhelyen tesz. Ekkor
önálló ügyvédi irodát nyit Nagybányán,
egyuttal a Banca de Credit S. A.
ügyésze. Az ügyvédi szövetség, a Jointbank, az ügyvédi világszövetség és
számos helybeli, társadalmi és jótékony
alakulat vezető tagja. A közügyek és
a közjótékonyság terén szerzett érdemeiért a román koronarenddel tüntették ki. A zsidó eszme és a zsidó kulturintézmények lelkes támogatója, főleg zsidó gyermekek vallásos nevelése
körül fejt ki hasznos tevékenységet.
BANCU
LEON
besztercenaszódi
bankigazgató, 1888-ban Feldrun szü-
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letett, apja jegyző volt. Besztercenaszódon érettségizik, Kolozsvárott kereskedelmi akadémiát végez. Eleinte a
kolozsvári Banca Economul tisztviselője, majd egy nagy bécsi exportvállalatnál müködik két évig, utána bankkönyvelő, 1914 óta az Aurora bank
pénztárosa és könyvelője lesz, 1920
óta pedig ezen intézet igazgatója. A
Banca Grănicerilor felügyelő bizottságának tagja, az Astra, a Kereskedelmi
és Iparkamara és még több kereskedelmi, társadalmi és kulturális alakulat
müködésében vesz részt. Tekintélyét
gazdasági kérdésekről irott mély meglátásu cikkei növelik. A vezetése alatt
álló bank fejlesztésén fáradozik.
BÄR EMÁNUEL dr. dési betegsegélyező pénztári főorvos, Besztercenaszódon
1892-ben
született,
ugyanitt
érettségizik, az egyetemet
Kolozsvárott
végzi el. Budapesten a budai fővárosi kórház alorvosa,
majd a kolozsvári
országos
munkáspénztár
főorvosa;
1921 óta a dési betegsegélyző
pénztár
főorvosa
és
röngtenlaboratoriummal
rendelkező belgyógyász orvos. Az orsz.
orvosegyesület, az orvosi kamara, a
Magyar Természettudományi Társulat
tagja. A háboruban mint főorvos vett
részt, többször kitüntették. Tudományos
cikkekkel gyarapitja az orvosi szakirodalmat. A fertőző betegségek elleni
küzdelemben eredményes müködést fejt
ki, a Gerson kura propagálója.
BARZU JÁNOS máramarosszigeti
tanfelügyelő, Simándon született 1899ben, apja gazdálkodó. Aradon középiskolát végez, Kolozsváron egyetemi
tanulmányokat folytat, a tanitóképezdét 1920-ban Máramarosszigeten végzi.
1924-ig tanitó Máramarosszigeten, 1928ban helyettes tanfelügyelő, 1930-ban
pedig tanfelügyelőnek nevezik ki. A
közoktatásügy terén tudásával, rátermettségével érdemeket szerzett. Tagja
számos egyesületenk. Külföldi tanul-
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mányutra készül. Hivatásának és családjának él. Felesége, szül. Jurca Margit, okleveles tanitónő és a román nőegylet tagja.
BÁTHORY LAJOS dr. máramarosszigeti ügyvéd, ugyanitt 1883-ban született, apja sóbánya
főnök. Az egyetem
elvégzése után Kolozsvárott, majd Marosvásárhelyen müködik, 1909 óta
Máramarosszigeten
ügyvéd. Élénk társadalmi életet él,
közhasznu tevékenységet fejt ki, különösen a kisebbségi
élet terén. A Szatmárvármegyei Takarékpénztár fiókjának ügyésze, a gör.
kath. rutén egyház főgondnoka, a vármegyei állandó tanács és az ügyvédi
kamara tagja, a román kaszinó igazgatója, a kath. kör. ügyésze, a magyar
párt helyi tagozatának vál. tagja. Három évig a megyei nagytanács elnöke
volt, 1907—17-ig pedig hetilapot szerkesztett. 1928-ban mint listavezető vett
részt magyarpárti programmal a választásokon. Érdemeiért 1923-ban a román
koronarend lovagi keresztjével tüntették ki. Felesége szül. Lázár Irma, a
román nőegyletnél buzgólkodik, gyermekei: György, Margit és Gábor.
BARSAN LEON dr. besztercebányai orvos, Rustioron 1893-ban született, apja gör. kath.
lelkész. Besztercenaszódon érettségizik, egyetemi tanulmányait Budapesten
végzi Kolozsvárott
a járványkórházban
és a munkásbiztositó intézetnél müködik, majd a VI.
hadtest katonai kórházánál fejt ki tevékenységet. Utóbb dr. Otto Krem
bécsi orvostanár mellett praktizál, 1924ben kórházi orvos lesz és önálló bel-,
nemigyógyászati rendelőt nyit. A Banca
Centrala igazgatósági tagja A „Sep-
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tamuna” cimü lap felelős szerkesztője.
1918―19-ben a budapesti román legációnál katonai attasé volt. A román
koronarend
parancsnoki
keresztjével
tüntették ki.
BARBUL JÁNOS (sósmezei és gaorai) szatmári kulturmérnök, nyug. miniszteri tanácsos, Remetemezőn 1874ben született, apja gazdálkodó. Nagybányán érettségizik, jogot és müegyetemet Pozsonyban és Budapesten végez.
1899-ben gyakornok Pozsonyban, Debrecenben, Szatmáron, majd Munkácson
mérnök; kiváló ténykedései gyors előmenetelt biztositanak számára, hamarosan miniszteri müszaki tanácsossá nevezik ki. Az utóbbi időben három vármegyében irányitotta a földreform végrehajtásának müszaki részét 1930-ban
30 évi eredményes munkálkodás után
nyugalomba vonult. Saját erejéből küzdötte fel magát és kitartó szorgalommal vivta ki az elismerést. Jelenleg a
földreformmal kapcsolatos tagositásokkal és szakmájába vágó mérnöki munkálatokkal foglalkozik. Élénk társadalmi
életet él, az Astra és számos kulturális
egyesület vezetésénél tevékenykedik.
Felesége, szül. hadpataki Pataky Margit jótékony női egyesületeknél buzgólkodik.
BÉRES
JÁNOS
mármarosszigeti
gyógyszerész és földbirtokos, ugyanitt
született
1870-ben,
apja
földbirtokos.
Máramarosszigeten
érettségizik, az egyetem gyógyszerészeti
fakultását
Budapesten 1892-ben végzi
el. 1898-ig Budapesten, majd 1910ig
Lovasberényen
müködik, azóta Máramarosszigeten van
önálló gyógyszertára Az itteni gyógyszerész testület, a kath. egyháztanács,
a kath. népszövetség, a kath. kör, a
polgári kör, a dalkör, a Cooperativa
de Credit és a MSE elnöke, az Országos Magyar Dalárda kerületi alelnöke.
Három évig városi tanácsos volt.
Élénk társadalmi életet él, a kulturális
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és jótékony mozgalmak önzetlen támogatója. Felesége, szül. Steinholz Mária,
a kath. nőegyletnél és jótékonycélu
egyesületeknél fejt ki áldásos müködést. Fiai: János, József, István és Antal.
BEJAN ANASTASIU besztercebányai bankvezérigazgató, 1883-ban született, apja lelkész. Felsőkereskedelmi
iskolát végez, 1905 óta bankpályán
müködik. Rátermettsége, tudása és ambiciója gyorsan viszik előre, jelenleg a
Banca
Granicerilor
vezérigazgatója,
azonkivül a gör. kel. szinódus képviselője és vezető szerepet tölt be a
Regna egyesületnél. Tagja a templomi
és iskolai testületnek; a liberális párt
naszódmegyei tagozatának alelnöke. A
megye kereskedelmi világának egyik
reprezentáns egyénisége, politikai szereplése is számottevő.
BERKÓ ARTUR dr. máramarosszigeti kórházi főorvos, 1889-ben Fogarason született, apja
kereskedő. Ugyanitt
érettségizik,
egyetemi tanulmányokat
Kolozsvárott,
Berlinben és Budapesten végez. 1912ben tartalékos főorvos és két katonai
kitüntetésben részesitik, 1912―1916-ig
kórházi alorvos Fogarason, mjd a budapesti Verebélyklinikán müködik, 1919-ben a román
hadseregben orvos főhadnagy és Nagyváradon a katonai kórház sebészeti
osztályának vezetője; 1920 óta a máramarosszigeti kórház sebészeti osztályának főnöke. Műtői oklevéllel rendelkezik és meghivást kapott egy délamerikai kórház-szanatórium átvételére.
Tudományos orvosi cikkei a nagyobb
nyilvánosság előtt is ismertté teszik nevét. A román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki. Hivatásának és családjának él. Felesége, szül. Lengyel
Margit gyermekei: István, Boriska,
György.
BOCA JÓZSEF dr. a dési ügyvédi
kamara dékánja Gherlán 1879-ben született, apja kereskedő Egyetemet végez
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és ügyvédi diplomát szerez Budapesten, 1907 óta Désen ügyvéd. A háboru folyamán különböző frontokon
harcol, többször kitüntetik. Az impérium átvétele után a megye vezetésében vállal fontos szerepet, majd 1920ban az Averescu-kormányban vezértitkár; háromszor megválasztották képviselőnek. Jelenleg ügyvéd, az ügyvédi
kamara dékánja, a Somesul cimü lap
igazgatója, a szamosvölgyi vasut adminisztrátora a néppárt szamosi szervezetének elnöke, azonkivül számos társadalmi és kulturális egyesületnél aktiv
müködést fejt ki. Szamos és Besztercenaszód vármegyék mezőgazdasági kamaráinak elnöke volt. A néppárt elveinek és programjának lelkes harcosa.
BETHLEN PÁL gróf bethleni földbirtokos, ugyanitt 1851-ben született,
mint Erdély régi és
történelmi
magyar
családjának
sarja.
Apja főispán és kormánybiztos volt Budapesten
érettségizik, Zürichben erdészeti akadémiát végez.
Tanulmányai
befejezése után öt
évig a tizes huszárezred
főhadnagya,
majd 15 éven át Szolnok-Doboka
megye főispánja. 1905 óta bethleni
birtokán gazdálkodik és reprezentáns
szerepet játszik Erdély magyarságának
mozgalmaiban. Az Erdélyi Muzeumegylet, a Szamosvölgyi Vasut, a Bethleni Takarékpénztár és még több alakulat vezetésében tevékenykedik, a Magyar Párt megyei tagozatának elnöke.
A Szent István rend, a Vöröskereszt
középkereszt, a Ferenc József emlékérem és több gazdasági és erdészeti
kitüntetés tulajdonosa. Felesége, szül.
gróf Tisza Jolán, jótékony akciók nemes pártfogója.
BOCA VALENTIN beileanai főszolgabiró, 1887-ben Caranul Micén született, apja bankigazgató és tanitó.
Besztercenaszódon érettségizik, Kolozsváron jogakadémiát végez Egerben,
Kolozsvárott és Désen ügyvédjelölt
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1919-ben Désen szolgabiró, majd Beileanan főszolgabiró. Az Astra, a román
kaszinó és több társadalmi és kulturális egyesületnél hangadó szerepet tölt
be. Közigazgatási müködése alatt a
községek fejlesztésének és a nép jólétének ügyében számos akciót kezdeményezett ő szervezte meg a választásokra a határmenti falvakat. Munkássága az állam és a nép érdekeit
mozditja elő.
BETHLEN BÉLA dr. gróf bethleni
földbirtokos, Aranyosgyéren 1888-ban
született, apja főispán és képviselő
volt.
Budapesten
érettségizik, Kolozsvárott jogi és államtudományi doktorátust tesz, a monostori
gazdasági
akadémián oklevelet szerez. Eleinte
a közigazgatási pályán müködik Kolozsmegyében, majd mint huszárfőhadnagy résztvesz a háboruban, többször
kitüntetik 1916-ban aranysarkantyus vitézzé avatják. A háboru után birtokának vezetését veszi át, továbbá sokoldalu egyházi és közgazdasági tevékenységet fejt ki. A széki egyházmegye
főgondnoka, a Dés Szamosujvári Villamos Vállalat elnökigazgatója a Dési
Hitelbank alelnöke, a Kolozsvári Er
délyi Bank és Takarékpénztár igazgatósági tagja, a Szamosujvári Gazdasági
Egyesület elnöke, a Magyar Párt szamosmegyei tagozatának alelnöke, továbbá előkelő szerepet tölt be az Erdélyi Gazdasági Egyesület, az Emke
és az Erdélyi Muzeumegylet vezetésénél. Felesége, szül. Kornis Klára grófnő,
gyermekei; Éva, Klára Ilonka, Agnes.
BODESCU EMIL dr. besztercenaszódi városi tiszti orvos, ugyanitt 1902ben született, apja nyug, törvényszéki
irodaigazgató. Besztercenaszódon érettségizik, Kolozsvárott végzi az orvosi
egyetemet. Eleinte a kolozsvári klinikán praktizál, 1927-ben körorvos, 1930
óta Besztercenaszódon körorvos és városi tiszti orvos. A kolozsvári autó-
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klub, a betegsegélyző pénztár orvosa;
tagja az orvosszövetségnek és a helybeli kaszinónak. Kerülete egészségügyi
viszonyainak megjavitásán fáradozik. Tudományos cikkeket ir orvosi folyóiratokba.
BOCA MIKLÓS szatmári ügyvéd,
született Petean 1895-ben, apja birtokos Szatmáron érett
ségizik, az egyetem
jogi szakát Nagyváradon 1927-ben végzi el; Ungváron gör.
kat. theológiát abszolvál. 1919—25-ig
a Szatmár kerületi
földreform
bizottságnál
müködik,
1927—29-ig
ügyvédjelölt; 1927 óta
Szatmáron ügyvéd és a gépkocsivezetők
szindikátusának ügyésze. Az Astra, az
Olimpia sportegyesület tagja, a liberális
párt megyei központi és városi választmányának tagja. Sportkedvelő, diákéveiben több dijat nyert középiskolai
versenyeken. Hivatását ügyszeretettel
gyakorolja, jogi értekezleteket tart a
gépkocsi tulajdonosoknak és vezetőknek. Ügyvédi pályája mellett széleskörü politikai, és társadalmi tevékenységet fejt ki. Felesége, szül. Anderco
Alexandrina, a román jótékony nőegyletnél buzgólkodik.
BODONYI ALAJOS dr. a szatmár
közkórház főorvosa, Parádon 1877-ben
született, apja gazdálkodó. A budapesti
tudományegyetem orvosi fakultásának
elvégzése után mint segédorvos egy évig
müködik a budapesti
dologkórházban, majd ugyanott
az 1. számu női klinikán müködik 31/2
évig, 1911 óta pedig Szatmáron szülész- és nőorvos, 1919-ben végül a
szatmári állami közkórház nőgyógyászati osztályának vezető főorvosa lesz.
Hivatásának él, tudását és képességeit
hasznosan érvényesiti.
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BOITOR ISTVÁN dr. szamosujvári
ügyvéd, városi tanácsos, ugyanitt 1897ben született, apja iparos. Érettségi
után Kolozsvárott jogot végez. Pályája
kezdetén ügyvédjelölt, 1930 óta Szamosujváron önálló ügyvéd. 1926 óta
választott városi tanácsos, az állandó
választmány tagja. Vezető szerepet játszik az Astra és számos helybeli társadalmi és kulturális egyesület müködésében. A nemzeti parasztpárt keretein belül élénk politikai tevékenységet fejt ki. A háboruban kitüntették;
utóbb a szamosujvári román nemzeti
gárda megszervezője volt és résztvett
a tiszai harcokban is. A város-fejlesztés egyik lelkes propagálója és a közügyek érdekében sokat fáradozik.
BOKOTEY TÓDOR (bilkei) máramarosszigeti főjegyző, 1889-ben Pálosremetén született, apja földbirtokos.
Késmárkon érettségizik, államtudományi
államvizsgát
Máramarosszigeten
1919-ben tesz. Résztvesz a háboruban,
többször kitüntetik. A háboru után
közigazgatási pályára lép, 1920-ban
Máramarosszigeten vármegyei jegyző,
1924-ben II. o. főjegyző, jelenleg I. o.
főjegyző. A helybeli vadásztársaság
tagja, a rokkantegyesület elnöke, azonkivül több egyesületnél fejti ki aktiv
müködést.
BOLCHIS GYÖRGY dr. szatmári
városi tiszti főorvos, Ratestiban született 1889-ben, apja
jegyző.
Egyetemi
tanulmányait Budadapesten végzi 1912ben, utána Nagyváradon kórházi alorvos, majd Kassán
és Pászton müködik.
Résztvesz a háboruban, többször kitüntetik, a háboru
után Pászton községi orvos, 1922 óta városi tiszti főorvos, továbbá a betegsegélyző pénztár orvosa és a rom. kath. leányliceum
egészségtani tanára Az orvosszövetség,
az Astra, az Olimpia sportklub, az ujságirók, továbbá az iparosok klubjának tagja. A város közegészségügyi
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fejlesztése terén számos érdemet szerzett. A román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki. A Bratianu
György liberális frakció városi tagozatának elnöke. Kiválóan hegedül, a
Filharmonikus és a Vas. Lucaciu zeneegylet vál. tagja. Feleség, szül. Schaffernag Paula a jótékonyság terén müködik, a háboru folyamán a betegápolás
terén szerzett érdemeiért Vörös kereszt
érdemjellel tüntették ki.
BÖLÖNYI LÁSZLÓ szatmári magánzó. Nagybányán 1859-ben született,
kincstári hivatalnok
volt. Iskoláit Nagybányán végzi, majd
mészáros és hentes
üzletet nyit. Harminc év óta magánzó, az iparos otthon diszelnöke és
majdnem valamenynyi szatmári társadalmi és jótékony
egyesület müködésében fejt ki agilitást. Minden ténykedésében az iparosság helyzetének
előbbrevitelét tartja szem előtt. A szatmári iparostársadalom egyik leghasznosabb és legértékesebb tagja.
BORGIDA JÓZSEF dr. szatmári ügyvéd, ugyanitt 1893-ban született, apja
gazdálkodó. Budapesten végzi a jogot, ügyvédi vizsgát 1920-ban tesz.
1921-ben önálló ügyvédi
irodát
nyit
Szatmáron. Az Erdélyi Zsidó Nemzeti szövetség szatmári
csoportjának
elnöke s mint ilyen
nagy agilitással irányitja a szövetség ügyeit. Munkásságát a zsidóság kulturális és egzisztenciális érdekeinek szolgálatába állitja.
Résztvett a háboruban, ötször kitüntették.
BOTA VALÉR dr. szatmári városi
tiszti és kórházi orvos, Buteasan 1898ban született, apja gör. kath. lelkész.
Szatmáron érettségizik, az egyetemet
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Budapesten és Kolozsvárott végzi. Eleinte a szatmári kórházban praktizál,
majd a nagyváradi közkórházban segédorvos, 1923-ban Szatmárra kerül,
innen tanulmányutra Párisba utazik,
ahol értékes tapasztalatokkal egésziti
ki ismereteit. Hazatérte után városi
tiszti orvos lesz, amellett a városi kórház szemorvosa. Az Astra, az orvosszövetség és több egyesület tagja.
A liberális párt vezetőségi tagja. Tudományos cikkeket ir orvosi szaklapokba. A román koronarend lovagja.
A liberális párt és célkitüzéseinek megvalósitásán fáradozik.
BORCA GYÖRGY (apsai) máramarosszigeti
betegsegélyző
pénztári
igazgató és földbirtokos, 1898-ban
Giulestin született,
apja gazdálkodó. A
gimnáziumot Budapesten végzi, tanul
mányai befejezése
után a harctérre kerül, ahol többször
kitüntetik. 1921-ben
egy éven át Mára
marosszigeten rendőrkapitány, majd a betegsegélyző pénztár igazgatója lesz. Hivatása gyakorlása mellett saját földjén gazdálkodik.
A munkásság kulturális és jóléti ügyeinek lelkes pártfogója. Az Astra, a
helybeli kaszinó és számos szociális
egyesület müködésében vesz részt. Szabad idejében sokat sportol. Érdemeinek elismeréséül a Crucea Memorativa
érdemjellel tüntették ki. Felesége, szül.
felsőkálinfalvi Jurea Irén, jótékony egyesületek tagja.
BOZAC EMIL besztercebányai kir.
közjegyző, született 1881-ben, apja gazdálkodó. Belényesen érettségizik, jogot
Budapesten és Kolozsvárott 1904-ben
végez. Eleinte joggyakornok, majd
Besztercebányán törv. jegyző, utána
aljárásbiró, 1919-ben pedig Besztercebányán az első román vezetőügyész.
1922-ben Naszódon kir. közjegyző,
1923 óta végül Besztercebányán közjegyző. Mint vezetőügyész 1919-ben
fontos szerepe volt az Oroszborgó és
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Nagydemeter községek környékén történt román-szász villongások elfojtásában. A felingerült tömeg a csendőrökre is rálőtt, Bosac azonban tapintatos és körültekintő intézkedésével
megmentette a helyzetet és az ügyet a
polgári eljárás utjára terelte. A jog és
igazságérzet jellemzi minden ténykedését. A besztercei egyesületeknél vezető szerepet játszik. Felesége, szül.
Gleim Ella, a jótékonyság terén buzgólkodik.
BREBAN ANTAL (brébfalvi) nagybányai betegsegélyzőpénztári igazgató,
Kis-Sikaslón
1894ben született, apja
gör. kath. esperes.
Gimnáziumi
érettségi után résztvesz
a háboruban, megsebesül és kitüntetik. Leszerelése után
Debrecenben
jogakadémiát
végez.
1918—21-ig a román
hadseregben
szolgált és ekkor ujból kitüntették.
1923 óta a nagybányai betegsegélyző
pénztár igazgatója. Az Agro örökös
tagja, azonkivül a Tricolor sportegyesület és a helybeli román kaszinó tevékeny tagja. Családja Rákóczy idejében nyerte a nemességet. Felesége,
szül. szmrecsányi Nagy, Ilona, jótékony
akciókban vesz részt. Élénk társadalmi
életet élnek.
BREBÁN SÁNDOR nagybányai gör.
kath. főesperes, Szamosteleken 1876ban született, apja esperes. Belényesen érettségizik, theológiát Nagyváradon és Szamosujváron 1898-ban végez.
Tanulmányai befejezése után Szamosujváron szentszéki jegyző, 1901-ben
Nagybányára kerül mint a plébánia
adminisztrátora, majd esperes és főesperes lesz. Több jubileumot ért meg,
tudása és eddigi eredményes müködése tekintéllyé avatják. Hivatása mellett élénk müködést fejt ki a nemzeti
paraszpártban. 1928-ban a párt szatmári tagozatának elnöke, megyei képviselő, a várm. tanács elnöke és 1929ben a város ügyeinek vezetésével meg-
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bizott interimár-bizottság elnöke volt.
Politikai és társadalmi cikkeket ir különböző lapokba. A román csillagrend
és a Resplata Munci I. o. érdemkeresztjének tulajdonosa. Célja a nemzeti parasztpárt programjában lefektetett szociális és kulturális elveknek diadalra juttatása és a gyakorlatban való
érvényesitése.
BUMBIU VAZUL dési főtanfelügyelő,
született 1886-ban, apja gazdálkodó.
Szamosujváron tanitóképezdét végez,
majd 24 éven át igazgató-tanitó, 1929
óta pedig a szamosmegyei tanfelügyelőség vezetője. A nemzeti parasztpárt,
az Astra tagja és a helybeli Népbank
igazgatósági tagja. A román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki.
A megyei iskolák reorganizálása, uj
iskolák létesitése ügyében sokat fáradozik és tevékeny munkássággal a népkultura és az állam érdekeit szolgálja.
BURCUS TRAIAN dr. szatmári fogházigazgató, Stanán 1898-ban született,
apja tanitó. Belényesen érettségizik,
az egyetemet Kolozsvárott végzi és
1926-ban
ügyvédi
vizsgát tesz. A háboru
folyamán
orosz
fogságba esett, majd
1917-ben
visszatért
a román légióval és
mint főhadnagy szolgált a román hadseregben. Zalatnán térparancsnok, Gyulafehérvárott
állomásparancsnok
volt
1922-ben doktorál, majd ügyvédjelölt,
1926―30-ig Szatmáron ügyvéd, 1930
óta az itteni fogház igazgatója. A Romania de Nord cimü hetilapot alapitotta és szerkesztette. A Lupu vadásztársaság elnöke, az Astra, az Olimpia sportegylet, az ujságiró-klub és
több alakulat tagja. Tagja volt az állandó városi tanácsnak. Zenekedvelő.
Felesége, szül. Nistor Kornélia, a jótékonyság terén buzgólkodik.
BUSICA EMIL lapusi főszolgabiró,
1887-ben Zalhán született, apja gör.
kath. esperes. Désen érettségizik, jogi
tanulmányait a Kolozsvári egyetemen
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végzi. Eleinte Besztercebányán ügyvédjelölt, majd Bethlenben szolgabiró, 1922ben Kekesen főszolgabiró, 1930 óta a
lapusi járás főszolgabirája. Az Astra
helyi tagozatának és több kulturális és
társadalmi egyesület müködésében vezető szerepet játszik. Kiváló közigazgatási készültséggel, alapos jogérzettel
és a nép érdekei szem előtt tartásával
vezeti a járás ügyeit. Érdemeinek elismeréséül a román koronarend tiszti
keresztjével tüntették ki. A forradalmi
időkben a bethleni járás nemzeti tanácsának titkára volt.
BUTTA VAZUL dr. Besztercenaszód
vármegye prefektusa Besztercebányán
1898-ban
született,
apja
gazdálkodó.
Besztercenaszódon
érettségizik, Kolozsvárott jogot és államtudományt
tanul. Eleinte ügyvédjelölt, majd Désen
vármegyei főjegyző,
1925-ben
ugyanott
törvényszéki
biró;
1928 óta Besztercenaszód vármegye főispánja. A vármegye jobb jövőjéért sokat fáradozik, személyesen járja be a megye községeit,
hogy meggyőződjön az állapotokról és
segitségére legyen a népnek. A békés
polgárok ügyét felkarolja és eréllyel
tör le minden zavargást. Hivatalát rátermettséggel, tudással és igazságérzettel vezeti. Az állam érdekeit tartja
szem előtt s amellett lelkesen támogat
minden kulturális, gazdasági és jótékony megmozdulást. Érdemeiért a román csillagrend tiszti keresztjével tüntették ki. A nemzeti parasztpárt kebelében élénk politikai müködést fejt ki.
Értékes politikai és társadalmi cikket
növelik tekintélyét.
Dr. CHERCHESNÉ NEGUS ILONA
szatmári nőorvos, Kolozsvárott végzi
az orvosegyetemet, majd az ottani szülészeti klinikán Georgiu orvostanár mellett asszisztál; utóbb a brassói betegsegélyzőnél müködik, majd a nagyváradi gineologiai intézetnél tevékenykedik; jelenleg kémiai laboratoriumi
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asszisztensnő. Szabad idejében sokat
sportol. A román nőegylet tagja, a nők
társadalmi érdekeiért harcol. Tudásával, szorgalmával és tudományos kisérleteivel értékes tagja az orvostársadalomnak.
CABA ARTEMIU dr. szatmári ügyvéd, Szamosujváron 1905-ben született,
apja ügyvéd Nagybányán gimnáziumot
látogat,
egyetemi
tanulmányait
Kolozsvárott fejezi be.
Eleinte ügyvédi irodákban
müködik,
1930 óta szatmári
ügyvéd. Az Astra,
az ujságiróklub és
több társadalmi és
kulturális
alakulat
kebelében aktiv szerepet játszik. Politikai elveit pártjának keretén belül
igyekszik érvényre juttatni. A választásoknál fontos szerepet tölt be. Sportkedvelő, a sport több ágát üzi. Jogi
témákról mély meglátásu cikkeket ir a
Reviste Iuridica cimü jogi folyóiratba.
Érdemeiért 1926-ban a román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
CHERECHES ISTVÁN dr. szatmári
ügyvéd 1889-ben Kisbányán született,
apja tanitó. Egyetemet 1920-ban Kolozsvárott végez. Résztvesz a háboruban, kétszer megsebesül, többször kitüntetik. Több helyen ügyvédjelölt, 1926
óta Bukarestben, majd Szatmáron önálló ügyvéd és a Creditul Agricol Satmarean ügyésze. Sokat utazott külföldön, megjárta Amerikát is. Ottléte
alatt az amerikai Carpatina román irodalmi társaság tagjává választották.
Élénk politikai szerepet játszik a liberális pártban, 1920-ban résztvett a párt
megszervezésében és ekkor a megyei
tagozat vezértitkára is volt. 1922-ben
liberális képviselőjelölt volt, jelenleg a
párt vármegyei tagozatának elnöke és
több egyesület vezető tagja. Értékes
jogi és politikai cikkeket ir. Több nyelvet beszél.
CHITUL GYULA dr. besztercebányai vármegyei tiszti főorvos, Hátszegen 1872-ben született, apja kir. adó
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tárnok. Kolozsvárott végzi az egyetemet, katonaorvos lesz, majd 1901-ben
körorvos Bethlenben. Háboru alatt
Besztercebányán kórházparancsnok volt;
1919 óta Beszterce-Naszód vármegye
tiszti főorvosa és törvényszéki orvos.
A megye területén megszervezte a ragályos és sociális betegségek, továbbá
a gyermekhalandóság elleni védelmet,
rendezte az iskolák egészségi ügyeit,
szabályrendeleteket bocsájtott ki a falvak köztisztaságának, továbbá az ipar
és kereskedelem higéniájának fejlesztésére és gondoskodott a szegények és
gyámoltalanok istápolásáról és gyógykezeltetéséről. Több egyesületnél fejt
ki aktiv müködést. „Az első segély”
cimen könyvet adott ki, azonkivül több,
tudományos orvosi fejtegetést tartalmazó füzete és cikke jelent meg. A
román koronarend parancsnoki és lovagi keresztjével tüntették ki; háboru
alatt is több kitüntetést szerzett.
CIORTEA AURÉL dr. nagybányai
főorvos, Kolozsvárott 1895-ben született, apja állami
tisztviselő.
Kolozsvárott,
Budapesten
és Bécsben egyetemet hallgat. Hoszszabb ideig praktizál
Kolozsvárott
Apáthy és Grigoriu
egyetemi
tanárok
mellett, majd a különböző klinikai osztályokon
müködik.
Utána magánprakszist folytat, 1925-ben
a nagybányai kórház igazgató-orvosa
lesz. Kiváló sportférfiu, diákéveiben
több dijat nyert az atlétikai versenyeken, a KEAC footbalcsapatban játszott,
jelenleg vezető tagja több sportegyesületnek. Az Astra, az orvosszövetség
tagja a Catina Népbank ig. tagja; a
szociálizmus hive; orvostudományi cikkeket ir. Felesége szül. Jung Mária,
jótékony egyesületek tagja.
COROIU SÁNDOR dési polgármes
ter, született 1890-ben, apja földbirto
kos. Kolozsvárott jog és államtudományi vizsgát tesz és közigazgatási
tanfolyamot végez. Tanulmányai befe-
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jezése után erdömérnök Selmecbányán,
ezt a pályát azonban 1929-ben politikai okból felhagyta. A forradalom idején a szamosujvári nemzeti tanács tagja,
1919-ben szolgabiró, majd megyei közélelmezési kormánybiztos. 1922 és 25
között árvaszéki ülnök és helyettes elnök, utána városi tanácsos és alpolgármester; jelenleg Dés polgármestere
és amellett ügyvédi prakszist folytat.
Mint polgármester a várospolitikát rátermettséggel irányitja és sokat fáradozik a város fejlesztése érdekében. A
nemzeti parasztpárt megyei tagozatának vezértitkára s pártjának egyik alapos politikai felkészültségü exponense.
Az Astra és számos dési egyesület vezetésében előkelő szerepet játszik. A
román koronarend tiszti keresztjének
tulajdonosa.
COCONEȚI EMIL dr. Szatmár vármegye pénzügyi osztályának főnöke,
Halmin
1897-ben
született, apja állam
nyugdijas. 1922-ben
a debreceni egyetemen jogi diplomát
nyer. Résztvesz a háboruban, olasz fogságba kerül, többször kitüntetik. A
háboru után
közigazgatási
pályára
lép, 1920-ig szolgabiró, majd Nagykárolyban vármegyei
aljegyző, 1922-ben Felsőbányán polgármester, 1924-ben Szatmáron vármegyei jegyző, 1926 óta pedig a vármegye pénzügyi osztályának vezetője;
emellett 1925-ben Bukarestben gyorsiró diplomát szerez, jelenleg a szatmári kereskedelmi iskolában gyorsirást
tanit. A helybeli egyesületek müködésében értékes tevékenységet fejt ki.
Hosszabb ideig szerkesztette a Neamul Nostru nagykárolyi lapot. Felesége,
szül. Anca Cornelia jótékony akciókban vesz részt.
COSMA OKTAV dr. heandai ügyvéd, 1892-ben született, apja gör. kath.
lelkész. Balázsfalván érettségizik, Kolozsvárott jogtudományt végez és doktorál. Eleinte ügyvédi irodákban mü-
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ködik, 1923 óta pedig önálló ügyvéd.
Politikai tevékenységet a nemzeti parasztpártban fejt ki, amelynek vezetőségi tagja. A megyei tanács, az Astra és az ügyvédi kamara tagja. Résztvett a háboruban orosz fogságba került, ahonnan 1927-ben a román légióval tért vissza és 1919-ben résztvett
az erdélyi román ezredek megszervezésében. Érdemeiért a román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
Pályáján az igazságosság és a nép jogos érdekei vezérlik.
COMAN GYÖRGY máramarosszigeti pénzügyigazgató, Borsán 1882-ben
született, apja gör.
kath. esperes. Iglón
érettségizik, jogi tanulmányait
Máramarosszigeten végzi.
Azonnal a pénzügyi
pályára
gravitál,
Máramarosszigeten,
majd 4 évig Dicsőszentmártonban müködik, 1928 óta a
máramarosszigeti
pénzügyigazgatóság vezetője. Fontos
szerepet játszott a forradalom utáni
időkben, amikor megszervezte a máramarosszigeti pénzügyigazgatóságot és
annak tisztviselő karát. A megyei bizottság, a Mezőgazdasági Kamara, az Astra tagja, a kisállat-nemesitő egyesület
elnöke. A megye és az ország pénzügyi állapotainak fejlesztése körül hasznos és eredményes munkásságot végzett. Érdemeinek elismeréséül a román
koronarend tiszti és lovagi keresztjével tüntették ki.
COSTIN ÁGOSTON nagysomkuti
gyógyszerész 1890-ben Vadon született, apja tanitó. Szamosujváron érettségizik, Kolozsvárott 1918-ban egyetemi végzettséget nyer. Brassóban,
Földváron, Kolozsvárott és Szamosujváron müködik, 1920-ban Nagysomkuton önálló gyógyszertárat nyit. Élénk
és sokoldalu müködést fejt ki: a nemzeti parasztpárt vezetőségi tagja, a
Szatmári Vármegyei Bank igazgatósági
tagja, az Iparosegylet elnöke, a megyei gyógyszerészek testületének el-
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nöke, a gyógyszerész egyesület és a
kereskedelmi és iparkamara tagja. Szatmár vármegye kereskedelmi és ipari
világában irányitó szerepet játszik. Az
ország pénzügyi és gazdasági helyzetének szigoru erkölcsi nivóra való felemelésének buzgó propagálója. A román koronarend lovagja. A háboru folyamán többször kitüntették.
COZMUTZA KORNÉL dr. besztercebányai városi tiszti főorvos, Nagykárolyban 1892-ben született, apja postafőigazgató. Budapesten jár egyetemre,
majd annak elvégzése után a bécsi Allgemaine Krankenhaus-ban, Budapesten
Jendraschik orvosprofesszornál és a
kolozsvári klinika ideggyógyászati osztályán müködik, 1921-ben Szentgyörgyfürdőn kör- és fürdőorvos, 1929 óta
Besztercebányán városi tiszti főorvos
és a betegsegélyző-pénztár orvosa. A
város higeniai fejlődése tekintetében
igen eredményes tevékenységet fejt ki
és ennek kapcsán lépéseket tett az ipari
üzemek vizvezetékkel való ellátása és
a kórházi állapotok feljavitása érdekében. Tudományos cikkei különböző orvosi szaklapokban jelentek meg A román koronarend tiszti és lovagi keresztjével tüntették ki.
CRISTEA N. GYÖRGY dési ügyvéd és polgármesterhelyettes, Magyarláposon
1899-ben
született,
apja
állami tisztviselő. Kolozsvárott
egyetemi
tanulmányokat
végez, majd ügyvédi
pályára lép. Élőbb
ügyvédi
irodákban
fejt ki tevékenységet,
majd
önálló
ügyvéd lesz és 1930
óta Dés város helyettes polgármestere. A nemzeti parasztpárt, a Szamosmenti Sportegyesület (alelnök) és az Astra helyi tagozatának vezetésében szerepet játszik.
Pozicióját hivatásának teljes átérzésével tölti be. A szolgálati érdemkereszttel és a Viktoria rendjellel tüntették ki.
CSÁTI LAJOS szatmári fogász,
Pacséren 1882-ben született, apja gaz-
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dálkodó. Tanulmányai befejezése után
Szegeden, Budapesten és Bécsben müködik, 1920 óta — miután Bukarestben
két szakvizsgát tesz — Szatmáron önálló fogászati rendelőt vezet. Résztvett
a háboruban, megsebesült, többször
kitüntették. A magyar párt és több
társadalmi és jótékony egyesület tagja.
Hivatásának és családjának él. Felesége,
szül. Takács Margit, jótékonycélu nőegyesületeknél tevékeny szerepet játszik.
DAN TUDOR dr. besztercebányai
ügyvéd, született 1900-ban, apja g. kel.
lelkész. Besztercenaszódon érettségizik,
Kolozsvárott jogot végez. Temesváron,
Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Besztercebányán müködik ügyvédi irodákban, 1927 óta önálló ügyvéd és országgyülési képviselő. Politikai hitvallása a
nemzeti parasztpárt egyik vezető alakja;
a párt keretén belül intenziv politikai
tevékenységet fejt ki, kerületének érdekeit lelkiismeretesen képviseli a parlamentben. Az Astra tagja, a Regna
ig. tagja. A román koronarend tiszti
keresztjével tüntették ki.
DANCASIU ILARIE szatmári vasuti
főfelügyelő, Resineriban született 1872ben, apja földbirtokos.
Tanulmányait
Nagyszebenben,
Székelyudvarhelyen
és Bécsben 1891ben végzi el. Aktiv
katonatiszt lesz és
a háboru folyamán
mint vasutas tiszt a
szerbiai
Heerresbahn
parancsnoka.
Háboru után forgalmi osztályfőnök, 1921 óta pedig Szatmáron vasuti főfelügyelő. Számos szatmári egyesület kebelében aktiv szerepet vállalt. Mint régi kipróbált és alapos
szaktudással rendelkező vasutas, munkásságát továbbra is a vasuti viszonyok fejlesztésének szolgálatába állitja.
DEBRECZENI ISTVÁN szatmári
református lelkész, Nagyszalontán 1887ben született, apja iparos Debrecenben
érettségizik, a ref. theologiát is itt
végzi el. Pappá szentelése után Nagyszalontán lelkész, 1925 óta a szatmári
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plébánia vezetője. A Magyar Párt szatmári tagozat kulturális bizottságának
elnöke, egyházkerületi tanácsbiró, a
Királyhágó-melléki egyházkerület hivatalos lapjának, a „Reformátusok Lapjának” főszerkesztője. „Sirjatok a sirokkal” „Kicsoda Ez” cimen egyházi beszédeket adott ki. Megirta a nagyszalontai Arany János egyesület történetét, Arany Jánosra vonatkozó adatokat
gyüjtött és katalógust szerkesztett az
Arany muzeumról, A szatmári és egyházi lapokba értékes egyházi és irodalomtörténeti cikkeket ir. A református
hitélet és a magyar kultura terjesztése
körül hervadhatatlan érdemeket szerzett.
DEMIAN ADRIAN szatmári városi
zeneiskolai igazgató, Negreán 1899ben született, apja
földbirtokos. Zeneakadémiai tanulmányait
Budapesten,
Kolozsvárott és Rómában végzi; 1920
óta a szatmári városi
zeneiskola igazgatója és zeneszerzési
szak tanára. Egyforma rutinnal és
tehetséggel hegedül
és zongorázik, többször sikeresen szerepelt a nyilvánosság előtt. Kiváló
zeneirodalmi ismeretei vannak, több
igen értékes szerzeményt irt; 1922ben a közoktatásügyi minisztériumtól
elismerő oklevelet kapott. Az Olimpia
sportegylet, az Astra, a Lucaciu zeneegylet és több alakulat tagja; katonai
kitüntetéssel rendelkezik.
DEMIAN TITUS dr. szatmári ügyvéd, helyettes polgármester, Negreán
1896-ban született, apja földbirtokos.
Kolozsvárott jog és államtudományi
vizsgát tesz, majd Pap Mihály dr. ügyvéddel társas irodát nyit. A város állandó választmányának tagja és helyettes polgármester. A város társadalmának bizalmát élvezi és a köz érdekeit
eredményesen képviseli. A nemzeti parasztpárt intéző bizottságának tagja,
azonkivül szerepet játszik az Astra és
számos szatmári alakulat müködésében.
A nemzeti parasztpárt elveiért harcol,
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1927-ben a nemzeti parasztpárt képviselőjelöltje volt. 1918-ban Nagybánya
vidékén megszervezte a román nemzeti
tanácsokat, majd 1919-ig a román hadsereg kötelékéhez tartozott.
DÉNES SÁNDOR szatmári lapszerkesztő, Mikolán 1880-ban született,
apja földbirtokos. A debreceni jogakadémia elvégzése után mint ügyvédjelölt Budapesten müködik. 1901-ben
kezdi hirlapirói pályafutását, a „Debrecen” cimü lapnál, majd budapesti
nagy napilapok szerkesztőségének tagja
lesz. 1917 óta a szamosmenti magyarság legelterjedtebb és legnivósabb lapjának a „Szamos”-nak a főszerkesztője,
azonkivül a budapesti „Est” szatmári
tudósitója. A toll lelkes harcosa, aki
gerincesen küzd a kisebbségi érdekekért és a közvélemény avatott irányitója. A kisebbségi ujságirószervezet
szatmári csoportjának diszelnöke, a
szatmári és szatmármegyei magyar párt
elnöke, a zsidó iparostanonc-otthon elnöke és hangadó szerepet játszik az
összes szatmári egyesületeknél.
DOBOSIU ANDRÁS dr. ügyvéd,
szatmár vármegye prefektusa, 1875ben született, apja gör. kath. lelkész.
Nagyváradon és Budapesten végzi az
egyetemet, ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen tesz. 1903 óta önálló ügyvéd 1928-ig, mikor a nemzeti parasztpárti kormány—mint a párt egyik
elismert tehetségü és rátermett tagját
— Szatmár-vármegye prefektusává nevezi ki. Magas pozicióját a vármegye
lakosságának általános megelégedésére
tölti be, az állapotok megjavitásán és
a megye fejlődése érdekében eredményesen fáradozik. A nemzeti parasztpárt szatmári tagozatának alelnöke, az
Agrárkamara elnöke, az Északromániai
Állatexport Szindikátus elnöke, az Astra és még számos egyesület támogató
és irányitó tagja. A nemzeti parasztpárt egyik kiváló vezető egyénisége,
aki tevékeny munkásságát az állam és
a nép érdekeinek szolgálatába állitja.
A román csillagrenddel tüntették ki.
DOBRA TÓDOR az Északromániai
Állatexport Szindikátus titkára Szatmáron, 1902-ben Oroion született gaz-
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dálkodó családból. Tordán érettségizik,
a kereskedelmi akadémiát Kolozsvárott
1924-ben végzi. 1921-ben egészségügyi felügyelő Kolozsvárott, majd 1928ig a Renner-bőrgyárban tisztviselő,
utána a Földgáz Kisajátitó rt.-nál müködik és banktisztviselő. 1930 óta Iparkamarai titkár és az Állatexport Szindikátus titkára. Sportkedvelő, szabad
idejében tenniszezik és futballozik A
közelmultban városi válogatott futballcsapatban játszott. Több szak- és sportegyesület agilis tagja. Élénk társadalmi
életet él.
DOSA TEOFIL dr. szatmári városi
vezértitkár,
Sacalașeniban
1879-ben
ben született, apja
gör. kath. lelkész.
Balázsfalván érettségizik, az egyetetemet Kolozsvárott
végzi, ügyvédi vizsgát 1912-ben Marosvásárhelyen tesz.
Eleinte
ügyvéd,
majd a háboru után
1919-ben főszolgabiró, 1921-ben árvaszéki elnök Nagykárolyban, 1922-ben
Szatmáron, helyettes polgármester, jelenleg pedig városi vezértitkár. Közigazgatási pályáján kifejtett munkásságát a jogvédés és igazságszeretet jellemzi. Az Astra és számos társadalmi,
továbbá kulturális egyesület müködésében játszik vezető szerepet. A korhatár elérése után nyugdijba vonul és
ügyvédi irodát nyit.
DOMIDE LEONIDA dr. SzolnokDoboka vármegye főorvosa Désen,
1882-ben Rodnán született, apja gör.
kath. esperes. Budapesten végzi az
egyetemet, majd a budapesti Rókuskórházban és a poliklinikán müködik,
utóbb egy évig önálló orvos, 1908ban Désen körorvos, 1919 óta megyei
főorvos és amellett önálló fogászati
prakszist is folytat. Az orvosszövetség
helyi tagozatának elnöke, az Astra
és több társadalmi és kulturális alakulat tagja. Kiváló zenész, zeneirodalommal foglalkozik. A közegészségügy terén szerzett érdemeiért a román
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koronarend lovagi és parancsnoki keresztjével, azonkivül az I. o. egészségügyi érdemkereszttel tüntették ki. Humanista felfogása révén munkásságát tudatosan forditja az emberiség hasznára.
DRAGOS AUREL szatmári gör.
kath. főesperes és vallásügyi felügyelő,
Nagybányán
1883ban született, apja
birtokos.
Theológiai
tanulmányait
Budapesten
végzi,
majd
Szamosujváron tanár és szentszéki
jegyző
lesz
1920-ban
Szatmármegyében
esperes,
1923-ban
Szatmáron esperes,
majd
főesperes és jelenleg a szatmármegyei
gör kath. egyház felügyelője és vallásügyi inspektor. Tevékeny részt vesz
a belpolitikai életben, közremüködött
a liberális-párt szatmármegyei tagozatának megszervezésében, a megyei és
városi liberális körzet alelnöke. Az
összes egyházi intézmények élén áll, a
városi és a megyei tanács tagja. 1910ben Vámfalun iskolát épittetett, jelenleg is egy uj g. kath. templom épitésén fáradozik. Felesége, szül. Roman
Julianna, nőegyesületek tagja.
DUMBROVICEANU SÁNDOR dr.
nagybányai poliklinikai igazgató-főorvos, ugyanott 1890-ben született, apja
vendéglős. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott, Budapesten és Grázban végezte. Eleinte a nyitrai megfigyelő állomás segédorvosa, majd Szamosujváron résztvesz a kolera járvány leküzdésében, 1916―18-ig harctéri szolgálatot teljesit, melynek folyamán több
kitüntetést nyer, 1919-ben a bukaresti
Cantacuzino és Babes bakteorológiai
intézetnél müködik, utóbb Grázban
tanulmányozza a szociális betegségeket, azután a szatmári közegészségügyi
felügyelőség igazgatója lesz, 1923 óta
pedig a nagybányai poliklinika igazgató főorvosa, továbbá gyakorló belgyógyász és urológus. A román koronarend parancsnoki és a román csillagrend tiszti keresztjének tulajdonosa.
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DUMITRESCU VAZUL szatmári
bankigazgató,
Bukarestben
1880-ban
született, apja kereskedő. Kereskedelmi
érettségit tesz, majd a Banca Națională
folyószámla osztályánál kezdi el pályafutását. Hat évig müködik a központban, majd Pitestibe kerül, Románban
már főkönyvelő és helyettes igazgató;
1921 óta a Banca Națională szatmári
fiókjának igazgatója Szatmármegye kereskedelmi és ipari világának tekintélye, akinek vezetése alatt a bank eredményesen és a hivatásának megfelelően müködik. A könyvelői kamara, az
iparkamara és több egyesület vezetésében előkelő szerepet játszik; tagja
a városi állandó választmánynak, ilyen
képpen reprezentáns közéleti müködést
fejt ki. Kiváló tudásával a pénzintézet
fejlődését szolgálja.
FEKETE SÁMUEL dr. szatmári szemorvos, ugyanitt 1877-ben született, apja
nagykereskedő.
A
budapesti
egyetemen 1901-ben orvosi diplomát szerez, majd a budapesti egyetemi szemklinikán, később a
Szent István kórházban 3 évig Grósz
Emil orvostanár mellett müködik. Német- és Franciaországban jár tanulmányuton, hazatérés
után, 1905-ben Szatmáron telepszik le
és szemgyógyászati rendelőt nyit. A
szatmármegyei orvosszövetség alelnöke,
számos kulturális és társadalmi egyesület tagja. A háboru folyamán mindvégig harctéri szolgálatot teljesitett;
a Ferenc József-rend lovagja és több
kitüntetés tulajdonosa.
ERDŐSS FERENC szatmári törvényszéki elnök, született 1878-ban, apja
gör. kath. lelkész. Nagybányán érettségizik, Máramarosszigeten jogakadémiát végez, Budapesten 1907-ben biró
vizsgát tesz. Halmiban járásbiró, majd
Szatmáron törvényszéki aljegyző és
jegyző, Nyiregyházán járásbiró, Szatmáron vezetőügyész, utóbb törvényszéki tanácselnök, 1924 óta pedig Szat-
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máron törvényszéki elnök. Az Astra
örökös tagja és több egyesületnél fejt
ki müködést. A koronázási emlékéremmel tüntették ki. Pályáján a jog hivatott őre.
FLOREA VAZUL máramarosszigeti
városi vezértitkár, 1896-ban Szaploncán született, apja városi tisztviselő
volt. Máramarosszigeten jogtudományi
államvizsgát tesz, majd a rendőrség
szolgálatába lép. 1924-ben Máramarosszigeten rendőrkapitány, majd helyettes polgármester, 1926 óta városi vezértitkár. Az Astra, az Agra és számos kulturális és társadalmi alakulat
vezetésében vesz részt. A háboru folyamán ötször kitüntették. A közigazgatási pályán hasznos tevékenységet fejt
ki a köz és az állam érdekében.
FODOR MARIN dr. a dési kórház
igazgató-főorvosa, Abrudon 1898-ban
született, apja ügyvéd volt. Orvosi diplomát a kolozsvári egyetemen nyer, utána
a kolozsvári egyetemi klinikán praktizál neves orvostanárok mellett, majd
Párisban sebész tanársegéd lesz; 1930
óta a dési állami kórház igazgató és
sebész főorvosa. Az orvosegyesület, a
párisi ginecologiai egyesület lev. tagja.
A háboru folyamán többször kitüntették. Tudományos orvosi értekezései és
cikkei tekintélyét növelik, behatóan és
kisérletszerüen foglalkozik a sebészet
és a nőgyógyászat tudományával. Célja
a vezetése alatt álló kórház modern
szellemben való vezetése és fejlesztése.
FORNA EMIL dr. máramarosszigeti
kórházi főorvos, született 1902-ben, apja
földbirtokos.
Egyetemi tanulmányainak
befejezése után a
kolozsvári
klinikán
tanársegéd, 1930 óta
a
máramarosszigeti
állami kórház dermatológiai és venerológiai osztályának
főorvosa,
amellett
magánprakszist
is
folytat.
Diákévei
alatt 2 évig a szamosvölgyi diákság elnöke volt, jelenleg az Astra, az orvosszövetség és a helybeli sportegyesület
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tagja. Tudományos orvosi cikkei és fejtegetései jelennek meg szaklapokban,
a gyógykezeltetési módszerről külön
könyvet adott ki.
FRANKÓ JÁNOS szatmári bankigazgató, ugyanitt 1887-ben született,
apja kereskedő. Érettségi után kereskedelmi akadémiát végez Budapesten.
1908-ban a Belvárosi Takarékpénztár
tisztviselője lesz, 1910-ben pedig a
Szatmári Leszámitoló bankhoz kerül,
majd tudása, szorgalma és rátermettsége révén a szatmári Casa Noastra
igazgatójának hivják meg. Az Unio vagongyár felügyelőbizottságának, a Kereskedelmi Csarnok tagja és hangadó
szerepet játszik az itteni közgazdasági
élet irányitásánál. A bank fellenditésén
fáradozik.
FRIEDMANN ÁRPÁD dr. szatmári ügyvéd, ugyanitt 1883-ban született, apja kereskedő. Szatmáron
érettségizik, ügyvédi oklevelet Budapesten szerez. Mint
főhadnagy résztvett
a háboruban, amelynek folyamán a kisezüst,
a
Signum
Laudis és Károly
csapatkereszttel tüntették ki. A háboru
után ügyvédi prakszist folytat, Szatmár egyik közismert
és keresett ügyvédje. Élénk társadalmi
életet él, számos társadalmi és kulturális akcióban vesz részt. Felesége,
szül. Moskovits Sarolta, jótékony egyesületnél vezetőszerepet játszik.
GAÁL ISTVÁN dési bankigazgató,
ugyanitt 1876-ban született, apja földbirtokos volt. A kolozsvári kereskedelmi akadémia elvégzése után bankpályára lép és a dési Hitelbanknál
kezdi el pályafutását. Később a Nemzeti Hitelintézet mezőturi fiókjának igazgatója 3 évig, majd a dési Polgári
Bank vezetésében vesz részt. A közelmultban megalapitotta a Banca Populara Plugarul pénzintézetet, amelynek
jelenleg is igazgatója. A bank 5 millió
lej alaptőkével alakult, a betétállomány
3 millió lejre rug. A bank vezetői:
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Mezei János dr. elnök, Micsa Liviu dr.
igazgató, Mihut Alexa, Herb Vazul,
Pop Jakab, Selistean József, Oláh Árpád, Tamás Vazul. A népbank kisgazdáknak és mezőgazdasági célokra ad
hitelt, amivel elősegiti a mezőgazdaság fejlődését.
GÁSPÁR EDE szatmári bankigazgató, Pécsett 1883-ban született, apja
kereskedő. Reáliskolát és felsőkereskedelmi iskolát végez Bécsben. Eleinte a
mátészalkai Ipar és Kereskedelmi Banknál müködik, 1905-ben Szatmárra kerül, ahol jelenleg a Szatmári Hitelbank
ügyvezető
igazgatója. Szatmármegye
és a város közgazdasági életében vezető szerepet játszik. A Prinz Testvérek rt. felügy. bizottsági tagja, a Kishitelbank és Takarékpénztár, továbbá
az izr hitközség, a keresk csarnok, a
kereskedők egyesülete és még számos
társadalmi és kulturális alakulat vezetésében vesz részt. A háboru folyamán
többször kitüntették. Bankja, amely főleg a kisgazdáknak folyósit kölcsönöket, a szakszerű irányitás mellett szépen halad a fejlődés utján.
GIURGIU EMILIAN dr. szatmári főorvos, Zizinben 1890-ben született, apja
gör.
kel.
lelkész.
Budapesten és Grátzban végzi egyetemi
tanulmányait és a
békésgyulai közkórházban, majd Szebenben mint belgyógyász
müködik;
utóbb
katonaorvos
a 23. vadászzászlóaljnál, 1919-ben a
román hadsereg kötelékébe lép főorvosi minőségben. Később Párisban müködik, 1921-ben Szatmáron a munkásbiztositó pénztár és a
Poliklinika főorvosa. Külföldi szaklapokba tudományos cikkeket ir és a
vérbaj gyógykezelésével kapcsolatban
állandó kisérleteket folytat. Kórházalapitási tervvel foglalkozik. A román
csillagrend tisztikeresztjének tulajdonosa, a háboru folyamán többször kitüntették. Az orvosszövetség szatmári tagozatának elnöke, az Astra levelező tagja.
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GHERGHEL MIKLÓS dr. nagysomkuti orvos, Tarilában 1899-ben született, apja kereskedő. Fogarason érettségizik, orvosi diplomát 1925-ben nyer
a kolozsvári egyetemen. Eleinte a kolozsvári szülészeti klinikán müködik
Grigoriu orvostanár mellett, 1925 óta
önálló orvos, jelenleg a nagysomkuti
járás orvosa. Ebben a minőségben hasznos tevékenységet fejt ki a szociális
betegségek leküzdésében és érdemei
vannak a járás közegészségügyi viszonyainak megjavitása tekintetében. Az
Astra, az orvosszövetség tagja. 1918ban a Crucea Memorative érdemjellel
tüntették ki.
GOSCHI MÁTYÁS szatmári városi
főmérnök, Bogároson 1888-ban született, apja iparos. A
müegyetemet Budapesten végzi 1912ben Eleinte a Nagykárolyi állami épitészeti hivatalnál müködik, majd részt
vett a háboruban,
amely alatt többször kitüntették. A
háboru után Nagykárolyban,
majd
Csikszeredán mérnök, 1925-ben pedig
a városi mérnöki hivatal főnöke. Munkásságával és tudásával eredményesen
vesz részt a város fejlesztésében. Sportkedvelő, aktiv futballista volt, ő alapitotta Nagykárolyban a Viktoria Sportegyesületet. A r. kath. hitközség egyházi tanácsosa. Mérnöki pályája alatt
több pályadijat nyert, igy a kolozsvári
Szamoshid pályázatát is ő nyerte. Felesége szül. Janitzky Irma a kath. nőegyletnél müködik.
GRECU JÁNOS szatmári iparkamarai főtitkár és kereskedelmi iskolai
igazgató, Cernatiban földmives családból, 1896-ban született. Kereskedelmi
akadémiát 1924-ben Bukarestben végez.
A háboru után a Banca Naționalánál
müködik, majd 1921-ben Szatmáron
banktisztviselő és egyidejüleg a helybeli kereskedelmi iskolában a könyvelési szak tanára. 1928 óta a kereskedelmi és iparkamara főtitkára, jelenleg
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ezenkivül a felsőker. iskola igazgatói
teendőit is ellátja, továbbá hivatalos
könyvelési szakértő. A szatmári kereskedelmi és ipari egyesületeknél intenziv müködést fejt ki. Érdekes fejtegetésü közgazdasági cikkei jelentek meg
különböző lapokban. Felesége, szül.
Scumpia Vioara okl. tanitónő, szépirodalommal foglalkozik.
GRIGA TIMOTEI besztercebányai
helyettes pénzügyigazgató, Raglán 1883ban született, családja gazdálkodással
foglalkozott. Besztecenaszódon érettségizik,
Kolozsvárott pénzügyi szakvizsgát tesz. Tenkén
és Besztercebányán
müködik mint pénzügyi
tisztviselő,
gyorsan elsajátitott
szaktudása és magasabb feladatok elvégzésére alkalmas
rátermettsége révén 1930-ban a besztercebányai pénzügyigazgatóság igazgatóhelyettesévé léptetik elő. Sokoldalu
üzleti tevékenységet fejt ki. Az Astra,
az iskolaszék tagja, az egyházi templomegyesület elnöke, azonkivül a román
kaszinó és még több alakulat müködésében vezető szerepet játszik.
GROSU M. MIKLÓS dési kir. közjegyző, 1892-ben Avrameniben született. Jasiban végzi az egyetemet; eleinte ügyvéd, majd 1918―25-ig városi
tanácsos, 1927—28-ban vármegyei prefektus, jelenleg pedig 1928 óta Désen
kir. közjegyző. Magas közigazgatási
funkcióinak idején hivatalát pontosan
és a köz érdekeinek megfelelően látta
el. A „Viitorul Someșului” cimü lapot
szerkesztette és számos társadalmi, kulturális akcióban tevékenykedik. Résztvett a háboruban, többszőr kitüntették.
A román koronarend lovagja. A liberális pártban tevékeny szerepet játszik,
pártja programmjának megvalósitásán
fáradozik.
GUTTMANN BÉLA dr. szatmári
gyógyszerész, Bodrogszerdahelyen 1888ban született, apja földbirtokos. Budapesten 1912-ben végzi az egyetemet és
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ugyanott doktorál. 1919 óta önálló
gyógyszerész Szatmáron, jelenleg a
Korona gyógyszertár tulajdonosa. Az
orsz. gyógyszerész egyesület szatmári
körzetének titkára, továbbá a kereskedelmi csarnok és több társadalmi, kulturális egyesület tagja. Gyógyszerészeti
szaklapokban cikkei jelennek meg a
szakmájába vágó kérdésekről. Résztvett a háboruban, amelynek folyamán
többször kitüntették. Célja jó hirnévnek örvendő gyógyszertára nivóját még
magasabbra emelni.
GYENES IMRE besztercebányai bankigazgató, Kecskeméten 1886-ban született, apja banktisztviselő volt. A kereskedelmi akadémia elvégzése után a
szegedi Kereskedelmi és Iparbanknál
müködik 2 évig, utána a Kolozsvári
Takarékpénztár és Hitelbanknál, majd
a Marosvásárhelyi Takarékpénztárnál
és Szászrégenben fejt ki tevékenységet;
1910 óta Besztercebányán bankfiók
igazgató. Eddigi müködése alatt szerzett tapasztalatait szép eredménnyel
gyümölcsözteti a vezetése alatt álló
pénzintézet müködésében. Gazdasági
kérdésekről heti és napilapokba értékes cikkeket ir. A r. kath. egyház
gondnoka, magyarpárti városi tanácsos,
a magyarpárt, továbbá számos társadalmi, kulturális és jótékony egyesület
irányitásában vesz részt. A koronás
magyar érdemkereszttel tüntették ki
HANGO VALÉR dési kincstári
ügyész, 1885-ben Mogoaján született,
apja tanitó. Szamosujváron érettségizik,
Kolozsvárott egyesitett jog-állam és
ügyvédi vizsgát tesz. Tanulmányai befejezése után Désen ügyvéd, majd 1919―
21-ig törvsz. biró, azután ismét ügyvéd és huzamosabb idő óta kincstári
ügyész. A liberális párt keretén belül
intenziv politikai müködést fejt ki, a
párt elveinek és programjának hü harcosa. Az Astra, az iskolaszék tagja, a
helybeli vadászegylet elnöke, a román
kaszinó igazgatója. Érdemeiért a román
csillagrend lovagi keresztjével tüntették ki.
HODOR GYULA dr. (bárczafalvi)
máramarosszigeti orvos, Harczafalván
1893-ban született, apja jegyző. Egye-
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temi tanulmányait Budapesten és Kolozsvárott 1920-ban végzi el. 1920―27ig sebészgyakornok és nőgyógyász tanársegéd, 1927-ben Máramarosszigeten
kórházi segédorvos, nőgyógyász specialista és Cfr. orvos. Orvosi hivatása
mellett sok időt áldoz a sportnak, Románia egyik legkitünőbb birkozója,
többszörös bajnok. 1918-ban a magyar
bajnokság második helyzettje volt a
közép A-ban, 1922-ben a keleteurópai
bajnokság közép B. bajnoka, harminc
dijat nyert. 1923-ban a romániai birkozószövetség elnöke volt. Az orvosszövetség, a MSE, az Astra, a Diana
és Dragos vadászegyesületek tagja.
Résztvett a háboruban, többször kitüntették. Hivatásának és családjának él.
HARASZTHY BÉLA dr. (mokcsai
és haraszti) szatmári ügyvéd és a r.
kath. káptalan ügyésze,
Nagykikindán
1875-ben
született,
apja állami hivatalnok.
Budapesten
ügyvédi
oklevelet
szerez,
1905
óta
Szatmáron
ügyvéd
és a r. kath. egyházmegye
ügyésze.
1500 holdas mintagazdasággal és mintatehenészettel rendelkezik. A környék
egyik tekintélyes magyar vezető egyénisége, aki részt vett Szatmár város
képviseletében IV. Károly néhai magyar király koronázásakor és mint várm.
törv. hat. biz. tag részt vett Rákóczy
hamvainak hazahozatalánál. Tagja volt
a képviselő testületnek és a magyar
világban gyakori közéleti szerepléshez
jutott. Jelenleg a magyar párt intézőbizottságának tagja és számos társadalmi és kulturális egyesületnél tölt be
vezető szerepet. Felesége, szül. Ács
Aranka jótékony egyesületeknél buzgólkodik.
JANCU SÁNDOR nagybányai kerületi bányaigazgató, 1874-ben Nagrágon született, apja gazdálkodó. Nagyszebenben érettségizik és Selmecbányán bányászati főiskolát végez. 190005-ig Resicán müködik, majd a Vitko-
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vitzi rt. és a rudnai vasbányák üzemvezető mérnöke lesz, 1909-ben a nagybányai
kerületi
bányaigazgatósághoz
kerül, melynek jelenleg az igazgatója;
a vezetése alatt álló komerzializált bányák 2500 munkást és 150 tisztviselőt
foglalkoztatnak. Kerületéhez a nagybányai, veresvizi, kereszthelyi bányák,
a felsőbányai, kapujki, benti, óradnai,
fernesei és strunbui kohók tartoznak.
A nagybányai gör. kel. egyház világi,
az iskolaszék és az uri kaszinó elnöke,
továbbá az orsz. mérnökegyesület, az
orsz. bányamérnökegyesület és az Astra tagja. Munkásságát az üzemek fejlesztésére irányitja.
HORVÁTH SÁNDOR szatmári diszitő és festő, ugyanitt 1896-ban született, apja iparos.
Középiskolát és iparmüvészeti
iskolát
Budapesten végez,
majd Bécsben és
Budapesten továbbképzi magát. Hoszszabb idő óta önálló iparmüvész, fes
tő és diszitő Szatmáron. Iparát nemcsak mesterségnek
hanem müvészetnek is tekinti, tervezetei feltünést keltenek. Számos kulturális egyesület támogató és aktiv
tagja. Résztvett a háboruban, négyszer tüntették ki. Szabad idejében előszeretettel vadászik.
JANITZKY PÁL szatmári mérnök,
Nagykárolyban 1899-ben született, apja
kereskedő. 1924-ben
végzi a müegyetemet, majd agrárreform
végrehajtási
mérnök Nagykárolyban, 1926 óta pedig az ottani villamosmüveknél müködik. Több pályázaton szép eredméni
nyel vett részt. A
szatmári gör kath.
székesegyház felépitésére kiirt pályázat terveit felülvizsgáló bizottság megvette tervezetét. Az oravicai várme-
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gyeház pályázatán harmadik dijat nyert.
A román mérnökegylet, a ka zinó, a
sportegylet, a rom. kath. hitközség, a
kongregáció tagja. Értékes közszolgálatot teljesit. Felesége, szül. Erdélyi
Anna, kath. egyesületeknél tevékeny
szerepet játszik.
JIVAN JÓZSEF szamosujvári vezető
járásbiró, 1897-ben Seleuson született,
apja tanitó. Jogi tanulmányait a budapesti és kolozsvári egyetemen végzi.
Eleinte joggyakornok Temesvárott és
Csikszeredán, 1925-ben a Székelyföldön albiró, 1929 óta Szamosujváron
vezető járásbiró. Szerepet játszott a
temesvári román nemzeti tanácsnál, rövidebb ideig rendőrprefektusi titkár is
volt. Az Astra, a Petru Major, a Iorga,
Banatul Romanesc egyesületek müködésében aktiv müködést fejt ki. A Banatul Romanesc és a Dacia cimü lapokban politikai cikkei jelentek meg. Behatóan tanulmányozta a székelyek
kisebbségi helyzetét és tapasztalatait a
minisztériumba jutatta. Munkakörét fejlett jogérzettel és ambicióval látja el.
ILEA VAZUL dr. máramarosszigeti
elmegyógyintézeti
igazgató-főorvos,
Nagysomkuton 1891-ben született, apja
segédjegyző volt. Érettségi után Budapesten végzi az egyetem orvostudományi fakultását. Eleinte Fiuméban
Grosics professzor mellett, majd Budapesten a lipótmezői elmegyógyintézetben Oláh dr. és Fabinyi dr. orvosprofesszorok mellett müködik. 1919ben az olaszországi elmegyógyintézeteket tanulmányozta, majd a Consiliul
Dirigent elmeügyi referense, utóbb a
szakkórházak vezetője; 1920 óta a
máramarosszigeti elmegyógyintézet igazgató-főorvosa. Az Astra tagozati, az
orvosi egyesület elnöke, az elmeorvosegyesület és az Astra orsz. irodalmi és
tudományos szakosztályának, továbbá a
nemzeti parasztpárt központi bizottságának tagja. Népszámláláskor a vármegye delegátusa volt. Tudományos
könyvet és cikkeket irt, különösen a
bünöző elmebetegekről jelentek meg
érdekes megfigyelései. Az „Astra Maramureșului” hetilap és a „Pupeza” vicclap szerkesztője.
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ILIESIU JÁNOS nagysomkuti gör.
kath. esperes, született 1862-ben, apja
kántor. Nagybányán érettségizik, theologiát Szamosujváron végez; pappá
szentelése után Krasznán, Románbaksán,
Bükktotfalván lelkész, 1913 óta Nagysomkuton gör. kath. esperes, szentszéki ülnök és cimzetes főesperes. Közel négy évtizedes papi müködése alatt
nagy szolgálatokat tett egyházának és
számos tisztelőt szerzett. A nemzeti paraszt párt helybeli tagozatának elnöke, az
Astra és számos társadalmi és kulturális egyesület vezetésében előkelő szerepet játszik. Érdemeiért a román koronarend parancsnoki rendjelével tüntették
ki. Felesége, szül. Lengyel Rozália,
gyermekei: Todor, kórházi főorvos, és
Koriolán kolozsvári gyufagyári igazgató.
ILIESIU GERGELY besztercebányai
posta és távirda főnök, Raglán 1879ben született, apja
gazdálkodó. Besztercenaszódon érettségizik, majd Budapesten
postatiszti
tanfolyamot végez.
Budapesten, Debrecenben,
Nagyszebenben fejt ki tevékenységet, 1910 óta
Besztercebányán
müködik,
jelenleg
az itteni postai és távirdai hivatal főnöke. A háboru folyamán 1914—18-ig
mint postatiszt müködött és katonai
arany érdemkereszttel tüntették ki. Az
Astra, a Cercul Cultural tagja. A közszolgálat terén szerzett érdemeiért a
román koronarend lovagi keresztjével
tüntették ki. Hivatásának él.
ILNIȚCHI EUSEBIU máramarosszi
geti fogházigazgató. Sajóban 1893-ban
született, apja gör. kath. főesperes.
Máramarosszigeten jogakadémiát végez,
előzőleg orvostanhallgató volt. 1919ben mint a román hadsereg tart, főhadnagyát a Crucea Comemorativa érdemjellel tüntetik ki, 1920-ban statisztikai
főnök a vármegyénél, majd 1922-ben
járási tb. főszolgabiró, 1923-ban a máramarosszigeti ügyészségi fogház igazgatója. Munkakörét ügyszeretettel és
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körültekintéssel tölti be. Résztvett a
háboruban, kétszer megsebesült, több
kitüntetést kapott. Az államnak tett
szolgálataiért a román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki. Felesége,
szül. Mihályi Mária okl. tanitónő.
ILOSVAY LAJOS szatmári kanonok,
Tiszaujlakon 1861-ben született, apja
jegyző volt. Szatmáron érettségizik, a
theologiát ugyanitt végzi. 1884-ben
szentelik pappá majd Nagybányán,
Szatmáron, Máramarosszigeten plébános, 1895-ben izsómonostori cimzetes
apát lett, majd főesperes, őrkanonok
és éneklőkanonok. A szatmár—nagyváradi egyházmegye kiváló képzettségü,
tekintélyes főpapja. A kath. hitélet fejlesztése terén hervadhatatlan érdemeket
szerzett. Magasztos gondolatokat tartalmazó egyházi cikkeiből négy önálló
könyve jelent meg. A Caritas egyesület elnöke, a kath. legényegylet védnöke, az Oltáregyesület igazgatója, a
Magyar Párt intézőbizottságának tagja
és még számos vallásos és kulturális
egyesületnél tölt be vezető szerepet.
JUGA AURÉL dr. bethleni körorvos született 1888-ban, apja esperes.
Balázsfalván érettségizik, az egyetemet
Kolozsvárott és Budapesten végzi.
Eleinte a Rókus kórházban, majd a kolozsvári kath. kórházban müködik, utóbb
a grázi klinikán fejt ki tevékenységet,
1919 óta a bethleni járási körorvos és
CFR. orvos. A háboruban mint főorvos
vett részt, ötször tüntették ki. Az Astra,
a liberális párt, az orvosegyesület és a
helybeli kaszinó tagja. Hivatását az
emberiség szolgálatába állitja, sokat
fáradozik járása közegészségügyi viszonyainak feljavitásán és a szociális
betegségek leküzdése érdekében.
JUGA JUSZTIN nagybányai adóhivatali főnök, 1897-ben Țiopon született, apja gör. kel. lelkész. Szatmáron
felsőkereskedelmi érettségit tesz és Szamosujváron pedagógiai tanulmányokat
folytat. Eleinte munkásbiztositó pénztári tisztviselő Szatmáron, majd a petrozsényi munkásbiztositónál főkönyvelő.
1929 óta a nagybányai adóhivatali kerület főnöke. Teendőit lelkiismeretesen
és rátermettséggel végzi. A helybeli
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kaszinó, az olvasókör és több egyesület müködésében fejt ki intenziv müködést. A jövőben továbbra is a pénzügy terén óhajt szolgálatokat tenni az
államnak és a köznek.
JUGA GÁBOR dr. máramarosmegyei főispán, 1880-ban Selistyén született, apja birtokos
volt. Régi, hires történelmi
családból
származik, Dragos
vajda, Moldova meg
alapitója Juga máramarosi vajdának
fia volt. A Juga
vajda utódai mai
napig is Selistyén
laknak és Juga Gábor ennek a családnak a sarja. Belényesen érettségizik, a jogot Kolozsvárott végzi. Felsővison ügyvéd, aki impériumváltozás idején fontos politikai szerepet vállalt.
Vajda miniszter tanácsosa volt és résztvett az 1920-as békekonferencián. 1919—
20-ban, 1926-ban és 1927-ben ellenzéki képviselő volt. A nemzeti parasztpárt elveiért küzd, a rend és igazságosság helyreállitását tüzte ki feladatául, rendithetetlenül harcol a korrupció ellen. A nép gazdasági és kulturális érdekeinek lelkes támogatója, Berbest község erdőinek értékesitésével
több mint 3 millió lejt szerzett a községnek. 1928 óta Máramarosmegye prefektusa és a visói bank igazgatója és
alapitója. A máramarosmegyei nemzeti
parasztpárt elnöke, az ügyvédi kamara,
az Astra és számos alakulat vezetésénél irányitó szerepet játszik Résztvett
a háboruban, szibériai hadifogoly volt,
ahol megszervezte a román légiót és
azzal tért vissza. Érdemeiért a román
koronarend és a román csillagrend
tiszti keresztjével tüntették ki.
JURKA FLAVUIS (felsőkálinfalvi)
máramarosszigeti mezőgazdasági kamarai
elnök,
földbirtokos,
1889-ben
Szarvasszón született, apja földbirtokos.
Budapesten egyetemet végez, Máramarosszigeten államtudományi állam
vizsgát tesz. 1910-ben közigazgatási
gyakornok, majd Máramarosszigeti tb.

190

szolgabiró. 1919-ben főszolgabiró, majd
a mezőgazdasági kamara elnöke lesz.
Résztvett a háboruban, megsebesült,
többször kitüntették. Az impériumváltozáskor a liberális párt máramarosi
szervezését irányitotta s tagozati alelnök lett. Az Astra, a helybeli sportegyesület és több társadalmi, kulturális egyesület tevékeny tagja. Jelenlegi
pályáján a mezőgazdasági kamara fejlesztését segiti elő értékes munkásságával. Egyébként családjának és hivatásának él. A román koronarend lovagja. Felesége, szül. Klima Anna budapesti miniszteri tanácsos leánya, a
jótékonyság terén buzgólkodik.
KÁLMÁN LAJOS halmii járási állatorvos, 1888-ban Ujpesten született,
apja magánzó. Budapesten elvégzi az
állatorvosi főiskolát
és katonai szolgálat után 1911―18-ig
Magyarbecskereken
Brádon,
Aradon,
Petrozsényben
és
egyebütt
müködik,
1918 óta a halmii
járás
állatorvosa.
Élénk
társadalmi
szerepet játszik. Az ottani takarékpénztár felügyelő bizottsági tagja, a kaszinó
választmányi tagja és minden jótékonycélu akcióban részt vesz. Szabad idejében sokat olvas. Hivatásának és családjának él. Felesége szül. Györi Margit, jótékony egyesületeknél fejt ki intenziv tevékenységet. Gyermeke: Zsuzsa.
KLEIN LIPÓT szesz és élesztőgyár tulajdonosa Seimen. A gyárvállalat 1859ben alakult.
KASTENSKY GÉZA máramarosszigeti rendőrkveszturai titkár, ugyanitt
1895-ben született, apja erdőfőtanácsos. Müegyetemi hallgató, majd jogi
és államtudományi vizsgákat tesz. Résztvesz a háboruban, kétszer megsebesül
és megrokkan. A háboru folyamán
többször kitüntették. 1919-ben a rendőrség szolgálatába lép, alkapitány lesz,
majd rendőrségi titkár, rendőrfőnökhelyettes. A város rendjének és közbiztonságának
fenntartása
érdekében
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hasznos szolgálatokat végez. Valamenynyi egyesületnél aktiv szerepet játszik,
szereti a sportot. Behatóan foglalkozik
az irodalommal, tehetséget eláruló verseket ir, önálló verskötete is megjelent. A közpályán szerzett érdemeiért
a román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki. További célja az ügyvédi vizsga és a doktorátus elnyerése.
KOVÁTS ANDRÁS (pásztélyi) máramarosszigeti helyettes pénzügyigazgató
Középvison
1882-ben
született,
apja gör. kath. esperes.
Belényesen
végzi a gimnáziumot
majd jegyző, városi
számtiszt, utóbb a
pénzügyi tanfolyam
elvégzése után Máramarosszigeten
pénzügyigazgatósági titkár és pénzügyi tanácsos; 1930 óta helyettes pénzügyigazgató. Kitünő szakerő, az ország
pénzügyi adminisztációjának egyik értékes tisztviselője. Számos egyesületnél fejt ki tevékenységet. Hivatásának
és családjának él. Felesége szül. sajói
Man Aurélia jótékony nőegyletnél tölt
be szerepet, leánya Ilona, tanitóképezdét végez.
KOVÁTS GYULA dr. (berenczei)
szatmári szülész és nőorvos, Apán 1877ben született, apja földbirtokos. 1904ben végzi az egyetemet Kolozsvárott,
majd 18 évig aktiv katonaorvos, a tengerészetnél, mint őrnagy-orvos szolgált, résztvett a háboruban, kétszer
megsebesült és többször kitüntették.
1912-ben egy robbanás alkalmával elvesztette balszeme világát. 1919 óta
önálló orvosi rendelője van. 1920-ban
kórházi főorvos volt, de politikai okok
miatt elbocsájtották állásából. A szatmári Hubertus vadásztársaság alelnöke,
az orvosszövetség tagja. 1906-ban néhai Károly királytól a parasztlázadás
leverése után a 25 éves jubileumi érdemkeresztet kapta. Felesége, szül. liripi és ivacskoi Böszörményi Mária jótékony egyesületek vezetésében vesz
részt.
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KNIZSEK KÁROLY dési villamos
vállalati igazgató, Brogyán 1880-ban
született, apja erdőgondnok. Müszaki
főiskolát végez, majd a budapesti Ganzgyár épitési osztályának vezetője, utóbb
ezen gyár szombathelyi irodájának vezetője; 1909 óta a Szentbenedeki Elektromosmü rt. igazgatója. Sokoldalu tevékenységet fejt ki a környék nagy
ipari müködésében. Az Ugir, a kazántulajdonosok szövetségének, a villamosmüvek szövetségének választmányi tagja és a dési egyesületeknél is hangadó
szerepet tölt be. A háboruban, mint
tengerész harcolt. A vezetése alatt
álló elektromos üzemet a gazdaságosság és célszerüség elve alapján
fejleszti.
KRIZSÁN JÁNOS a nagybányai szabad festőiskola vezetője, ugyanitt 1886ban született, apja bányatisztviselő. Iskolái elvégzése után festői tehetségének kibontakozását segiti elő külföldi
tanulmányutjaival. Münchenben, Rómában, Párisban jár, gazdag impresszióit
tükrözteti vissza külföldi viszonylatban
is nagyértékü festményein. Résztvett
nagy sikerrel a budapesti, bécsi és
müncheni mücsarnokok kiállitásain, 1902
óta a nagybányai szabad festőiskola
alapitó tagja s jelenleg ennek vezetője. Festményeiben a természet monumentálitását, drámaiságát és emberi
vonatkozását örökiti meg a müvészet
fejlett eszközeivel.
KRIZSÁNNÉ, szül. CSIKOS ANTONIA nagybányai festőmüvésznő, Debreczenben 1891-ben született, apja városi főorvos. Felső leányiskolát és festészeti akadémiát végez Budapesten.
Müveivel rövidesen jó nevet viv ki
magának, 1908-ban már Budapesten
tünik fel, 1912 óta a nagybányai festőkolonia értékes tagja. A budapesti
Mücsarnokban és a Nemzeti Szalonban
több kiállitást rendezett és állandóan
résztvesz a nagybányai festők csoportos kiállitásán. A kritika erős, egyéni
utakon haladó tehetségnek könyveli el.
Bécsben, Münchenben, Párisban tanulmányutat végzett. Leginkább a tájképekben és portrékban domborodik ki
müvészi felfogása.
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LÁZÁR VAZUL dr. máramarosszigeti főszolgabiró, 1896-ben Giuleștin
született, apja földbirtokos volt. Máramarosszigeten érettségizik, jogot a kolozsvári egyetemen végez. Utána közigazgatási pályára lép, Máramarosszigeten vármegyei titkár, majd 1928 óta
főszolgabiró. Kitünő közigazgatási szakerő, a törvény rendelkezései mellett a
nép és a lakosság érdekeit is szolgálja. Az Astra és több egyesület müködésében játszik jelentős szerepet.
Résztvett a háboruban, hatszor kitüntették. A közigazgatási pályán szerzett
érdemekért a román koronarend tiszti
keresztjével tüntették ki.
LEHENI EMIL főmérnök, Dreteán
1898-ban született, apja gör. kath. lelkész. Müegyetemet 1923-ban Prágában
végez. Eleinte Besztercebányán mérnök, majd Fogarasmegyében főmérnök,
1930 óta utépitészeti főmérnök Désen.
1919-ben résztvett a nemzeti gárda
megalakulásában, Verespatakon és Monostoron gárdaparancsnok volt, a Tisza fronton harcolt. Az Astra, a Mérnökegyesület, a Hid és Utmérnöki egyesület tagja. Müvésze a zenének, Csernovitzban
konzervatóriumot
végzett;
önálló hangversenyeket adott nagy siker mellett. Szolgálati érdemjellel tüntették ki, közhasznu tevékenységéért.
LOGUNI DIONISIU dr. besztercebányai ügyvéd, Neposon 1863-ban született Besztercenaszódon érettségizik,
Kolozsvárott jog és államtudományi
államvizsgát tesz és Besztercebányán
gyakorló ügyvéd lesz. Az impériumváltozáskor előkelő politikai müködést
fejt ki, résztvesz a liberális párt megszervezésében, a párt tagozatának egyik
tekintélyes szereplője és mint ilyet 1927ben Naszód vármegye liberális prefektusává nevezik ki. A megye fejlesztése
érdekében sokat fáradozott és magas
pozicióját körültekintéssel látta el. A
román koronarend tiszti keresztjének
tulajdonosa. Jelenleg ügyvédi prakszisát folytatja és pártja programjának
megvalósitásán munkálkodik.
LUKÁCS OTTÓ máramarosszigeti
városi főmérnök, Lubictován 1892-ben
született, apja evangélikus lelkész. Az
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egyetem elvégzése után állami szolgálatba lép. Rimaszombaton erdőmérnök,
majd Besztercenaszódon müködik, 1920
óta Máramarosszigeten városi főmérnök. Ebben a minőségben a városrendészeti és épitési ügyeket teljes odaadással végzi és eredményes müködést
fejt ki a városfejlesztése érdekében. A
Mezőgazdasági Kamara méhészeti szakosztályának vezetője, az Agir, a Progresul Silvic és számos társadalmi és
kulturális egyesület tagja. A háboruban mint hadnagy vett részt, kitüntették. Méhészeti lapokba szakkérdéseket
fejteget.
LÜKŐ BÉLA dr. szatmári kórházi
igazgató főorvos, ugyanitt 1883-ban
született, apja bankigazgató.
Szatmáron érettségizik, Budapesten
egyetemet
végez. Négy évig a
budapesti
bonctani
intézetben
tanársegéd, majd a Rókus
kórházban
müködik
Herzl dr. mellett,
két és fél évig Budapesten mütőorvos
a sebészeti klinikán Reczey orvostanár
mellett. Külföldi sebészeti osztályokon
fejleszti tudását, 1912 óta a szatmári
állami kórház sebészfőorvosa, 1918 óta
igazgató főorvos. Több bonctani dolgozata és sebésztárgyu könyve jelent
meg német nyelven. A Magyar Sebésztársaság
és
Természettudományi
Társaság, továbbá a Deutsche Chirurgische Gesellschaft és több tudományos és orvosi egyesület tagja. A Ferenc József rend lovagja. A háboru fo
lyamán többször kitüntették. A román
csillagrend és a román koronarend tulajdonosa Az orvostársadalom igen értékes képviselője, állandó tudományos
kisérleteket folytat a tudomány és az
emberiség hasznára.
MANU GYÖRGY dr. nagybányai
ügyvéd és bankelnök, Caianulon 1894ben született, apja gazdálkodó. Balázsfalván érettségizik, az egyetemet Kolozsváron végzi. Eleinte Szamosujváron, 1923 óta pedig Nagybányán mü-
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ködik. A Plugarul bank alapitó elnöke.
A bank alaptőkéje 3 millió lej, altruisztikus intézmény, amelynek vezető
tagjai: Contean Romul, Colțe Miklós,
Pokol Inocent dr., Dubrovcsai Sándor dr., Streuk György és Ciocodisan
Onisim. Manu György aktiv politikai
ténykedést fejt ki a liberális párt keretén belül, amelynek tagozati titkára.
A Baia Mare cimü lap felelős szerkesztője és a Curentul tudósitója. A
háboru alatt többször kitüntették.
MAN AURÉL dr. (sajói és jánosvajdafalvai) a máramarosszigeti ügyvédi kamara prodékánja, a máramarosmegyei
Vámfalun
1867-ben született,
apja gör. kath. lelkész. Az ügyvédi
vizsga letétele után,
1895 óta Máramarosszigeten ügyvéd,
az itteni ügyvédtársadalom reprezentáns tagja. A magyar éra alatt tb. vármegyei főügyész
volt, jelenleg az ügyvédi kamara prodékánja és a Banca Maramureșana igazgató elnöke. Előkelő társadalmi szerepet tölt be, hivatásának és családjának
él. Felesége szül. perényi és nagyszöllősi Perényi Mária bárónő, a volt magyar belügyminiszter unokahuga, első
férje gróf Hessenstein Károly volt.
Gyermekei: gróf Hessenstein Mici, továbbá Olga, Aurél és Angéla.
MANU GERGELY dr. lapusi körorvos, 1891-ben Boeren született, apja
görög kel. lelkész
Besztercenaszódon
érettségizik, az egyetem orvosi fakultását
Kolozsvárott végzi.
Utána harctéri szolgálatot teljesit, háromszor
kitüntetik.
A háboru után 1921
óta Lapuson mint
járási körorvos és
Röntgenorvos tevékenykedik. Az orvosegyesület, az Astra
tagja; mint a liberális párt tagozatának

196

választmányi tagja, aktiv tevékenységet
fejt ki. Sokat és hasznosan fáradozik
a nép egészségi állapotainak megjavitása érdekében, a szociális betegségek
leküzdése terén különös érdemeket
szerzett
MARINA MIHÁLY dr. máramarosszigeti főispáni titkár, 1907-ben Alsóapsán született, szülei
gazdálkodók.
Szatmáron
érettségizik,
Kolozsvárott
végzi
az egyetemet, 1930ban
doktorál.
Tanulmányai
befejezé
se után közigazgatási pályára lép és
1931 óta Máramarosmegye
főispáni
titkára. Fiatal kora
dacára a rátermettséget és sok körültekintést igénylő poziciót kifogástalanul tölti be. Két éven át elnöke volt
a máramarosszigeti diákegyesületnek és
tagja a kolozsvári Chemareanak. Szociológiai kérdésekről cikkeket ir folyóiratokba, egyébként a Patria tudósitója.
Sportkedvelő, vivni és futballozni szeret. Ügyvédi pályán akar továbbhaladni.
MARTIAN JULIÁN besztercenaszódi
sörgyáros,
Oláhnémetiben
1867-ben
született. Iskolái elvégzése után 20 évig
az osztrák-magyar hadsereg tisztje,
majd 4 évig honvédőrnagy; jelenleg a
besztercenaszódi Martin és Társa sörgyár tulajdonosa, azonkivül nagybirtokos és mezőgazdasági szeszgyár tulajdonosa. 1905-ben a gyár felerészének
tulajdonosa lett, 1916 óta pedig a gyár
teljes egészében a tulajdona. Az üzemet szakszerű irányitásával rövidesen
modern és jóhirü gyárrá fejlesztette.
Politikai szereplése folyamán pártonkivüli képviselő volt. Felesége szül. Goldstein Ida, a gyárban társtulajdonosként
szerepel. Gyermekei: Leó és Julián.
MEZEI JÁNOS dr. dési ügyvéd,
ugyanitt 1882-ben született, apja közgyám volt. Szamosujváron érettségizik,
Kolozsvárott jog és államtudományi
egyetemet végez, az ügyvédi vizsgát
Marosvásárhelyen teszi le; 1909 óta
Désen ügyvéd. Résztvett a román nem-
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zeti gárda megszervezésénél, annak
egyik katonai vezetője volt és szerepet
játszott a nemzeti tanácsnál is. 1920ban Dés első román polgármestere,
1928-ban pedig Szamosmegye főispánja
volt. A Banca Populara Plugarului elnöke és egy másik pénzintézet igazgatósági tagja. Az Astra örökös tagja és
több egyesületnél is müködést fejt ki.
Mint politikus a liberális párthoz tartozik, tagozati vezetőtag; a párt programjának megvalósitásán fáradozik.
MERTZ JÓZSEF szatmári női és
férfidivatáru kereskedő, Nagyváradon
1870-ben
született.
Iskolái
elvégzése
után a kereskedői
pályán
praktizál,
1892-ben önállósitja
magát és jelenleg
saját házában 39 év
óta fennálló divatkereskedése
van.
Szatmár kereskedői
világának egyik reprezentánsa. A kereskedelmi társulat elnöke, a Szatmári
Első Takarékpénztár ig. elnöke a Securitas önsegélyző egyesület elnöke, a
Kereskedelmi Csarnok alelnöke, kath.
hitközségi egyháztanácsos, az iskolaszék vál. tagja és a magyar párt tagozati alelnöke. Felesége szül. Deésy
Margit, jótékony akciókban fejt ki tevékenységet. Fiai: József, László, Gábor, Nándor, leányai: özv. dr. Gönczy
Béláné és Margit.
MICSA LIVIU dr. dési ügyvéd és
képviselő Hátszegen 1875-ben született, apja járásbiró
volt. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten végzi. Utána
Désen ügyvédi irodát nyit, 1900 óta
önálló ügyvéd. A
forradalom idején a
Szolnokdoboka megyei nemzeti tanács
elnöke volt s a nemzeti gárdák megszervezését irányitotta
megyéjében. 1919-ben a megye főis-
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pánja lett, 1920-ban a dési kerület szenátora, 1922-ben ujból szenátor. A
nemzeti parasztpárt keretén belül fejt
ki intenziv politikai müködést, a nemzeti és a parasztpárt egyesülése előtt
az előbbi párt titkára volt Szolnokdoboka megyében. 1926-ban ellenzéki
képviselő 1927-ben ujból képviselő
1928 óta kormánypárti képviselő. A
nemzeti parasztpárt központi választmányi tagja, a Szamosmegyei Villamos
Társaság, a Szamosvölgyi Vasut rt.
igazgatósági tagja, azonkivül több pénzintézet és társadalmi alakulat vezetésében vesz részt. A román csillagrend
parancsnoki keresztjével tüntették ki.
MICSA VIKTOR szamosujvári polgármester, Székelyudvarhelyen 1888ban született, apja járásbiró volt. Désen érettségizik, a kolozsvári jogi doktorátus elvégzése után ügyvéd lesz,
majd 1919-ig Désen főszolgabiró, utóbb
Szamosujvár polgármestere. A forradalmi időkben a román nemzeti gárda
szamosmegyei parancsnoka és a nemzeti tanács tagja. Mint a város első
polgára a város és az állam érdekeit
szolgálja, Szamosujvár gazdasági ügyeit
kitünően irányitja, adósságok nélkül
tartja fenn a várost. A nemzeti parasztpárt, az Astra és számos társadalmi, kulturális és jótékony egyesületnél előkelő szerepet játszik. Résztvett
a háboruban, többször kitüntették. A
román koronarend tiszti keresztjének
tulajdonosa.
MIHAILAS MIHÁLY dr. besztercebányai ügyvéd és helyettes polgármester 1899-ben Santianán született, apja
esperes.
Bukarestben jogot végez,
Kolozsvárott doktorál,
Nagyváradon
ügyvédi vizsgát tesz.
Eleinte
közjegyzőjelölt
Szászrégenben, majd Lugoson
ügyvédjelölt,
1927
óta Besztercebányán
ügyvéd és helyettes polgármester. Mint
ilyen sokat fáradozik a város és a lakosság érdekeiért. A nemzeti paraszt-
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párt tagozati vezértitkára, a Regna
ügyésze, az Épitőmesterek Szindikátusának tb. elnöke, a Gloria sportegylet
alelnöke, az Astra, a kaszinó és több
alakulat vezetésében aktiv szerepet játszik. A Sapte Uruna lap szerkesztője.
A pártja programjának megvalósitásáért
küzd, hivatásának él.
MIHÁLKA GYULA szatmári főgyógyszerész, 1887-ben Máramarosszigeten született, apja
bányamérnök. Egyetemet végez Kolozsvárott 1914-ben,
majd mint katona
gyógyszerész állam
szolgálatba lép. 1921
óta a szatmári betegsegélyző pénztár
főgyógyszerésze. A
háboru
folyamán
mint századost többször kitüntették. A gyógyszerész kamara
tagja, az alkalmazott gyógyszerészek
csoportjának elnöke. Tudásával, szorgalmával a betegsegélyző pénztár gyógyszertárának fellenditésén fáradozik. Szabad idejét vadászattal, halászattal és
regattázással tölti.
MIHÁLYI PÉTER dr. (apsai) máramarosszigeti bankelnök és politikus,
Szarvasszon 1880-ban született, apja
földbirtokos és képviselő volt. Bécsben
és Budapesten egyetemet végez. 1901ben közigazgatási gyakornok, tb. szolgabiró, 1905-ben határrendőrségi kapitány, 1910-ben őrnagy, majd 1918-ig
magyar országgyülési képviselő. A háboru folyamán fontos kormány megbizatásokat teljesit. 1914―16-ig a nyiregyházai megfigyelőállomás miniszteri
biztosa, 1916-ban közélelmezési kormánybiztos, 1917-ben a VII. hadtest
polgári kormánybiztosa Kövess tábornok mellett. Az impériumváltozás után
1920-ban résztvett a liberális párt megszervezésében, 1922—26-ig képviselő,
majd 1928-ig ujból képviselő; jelenleg
a Közgazdasági Bank rt. igazgató-elnöke. A román koronarend tiszti keresztjének tulajdonosa. Feleségével szül.
kovássi Kovássy Irénnel visszavonult
életet élnek.
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MOYS GYULA máramarosszigeti
törvényszéki elnök, Tiszafehéregyházán
1878-ban született, apja tanitó volt.
Máramarosszigeten érettségizik, ugyanitt jogakadémiát végez. Eleinte ügyvédjelölt, majd Szilágysomlyón törvényszéki jegyző, 1913-ban aljárásbiró,
1914-ben járásbiró, 1915-ben Máramarosszigeten törvényszéki biró, 1920-ban
táblabiró, 1922-ben tanácselnök és azóta
a törvényszék elnöke. Hivatalos teendőit fejlett igazságérzettel és törvényszeretettel intézi, hivatása magaslatán
áll. Az Astra és több kulturális egyesület tagja. Minden idejét hivatásának szenteli.
MOLDOVÁN JÁNOS dr. besleani
ügyvéd, 1883-ban Coianul-Micen született, apja gör. kath.
lelkész volt. Besztercenaszódon érettségizik,
Kolozsvárott
doktorál,
az
ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen
teszi le Désen, Ludason müködik, 1912
óta Beclean önálló
ügyvéd és bankfiók
igazgató.
Tevékeny
müködést fejtett ki a román nemzeti
gárda megalakulása idején, a nemzeti
tanács járási titkára volt. Az Averescu
párt helybeli tagozatának vezetőségi
tagja, a kaszinó elnöke, az ügyvédi kamara, az Astra tagja. Pártja elveinek
hű harcosa. Munkásságát a jövőben
gazdasági téren óhajtja kamatoztatni.
MORITZ KÁROLY ileandai bankvezérigazgató, ugyanitt 1865-ben született, apja erdész volt. Erdészeti főiskolát végez Selmecbányán, 1891 óta
a Nagyileandai Takarékpénztár rt. tisztviselője, 1918-ban a bank vezérigazgatója lesz. A vezetése alatt álló pénzintézet 1891-ben alakult 20.000 forint alaptőkével, amely ma 500 000 lejt tesz ki.
Tartaléktőke 225.000 lej. Betétállomány
41/2 millió, az osztalék 12%. A pénzintézet vezetői: Móritz Sándor, Biltin
Valér dr., Cosma Valér, Daday István,
Hremiás Ignác, Verbitzky Géza, Simó
Béla. A takarékpénztár előnyös félté-
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telek mellett gazdasági kölcsönöket folyósit s ezzel részt vesz a környék
gazdasági viszonyainak fellenditésén.
MUDURA JÁNOS szatmári munkaügyi felügyelő, Corbestiban 1897-ben
született, apja gör. kel. lelkész volt.
Nagyváradon egyetemet végez, majd
Aradon rendőrtiszt, 1923—29-ig a temesvári munkaügyi felügyelőségen tölt
be poziciót, 1930 óta a szatmári és
máramarosszigeti munkaügyi felügyelőség vezetője. Az ipar, kereskedelem
müködése felett, az állam érdekeinek
szem előtt tartásával felügyeletet gyakorol s egyben ezeknek a fellenditésén fáradozik. Több egyesületnél szerepet játszik.
MUNTEAN VIKTOR dr. SzolnokDoboka megye főispánja, 1884-ben
Baie de Criesen született, apja körjegyző. Brassóban érettségizik, Kolozsvárott jogot végez, ügyvédi vizsgát
Marosvásárhelyen tesz. Ügyvédi pályára lép, eleinte Csákigorbón müködik, majd 1919-ben törvényszéki biró
lesz Kolozsvárott. 1920-ban a csákigorbói kerület képviselője és ügyvéd,
utána háromszor képviselő és két izben szenátor. 1928 óta főispán. A nemzeti tanács kerületi elnöke volt és szerepet játszott a román nemzeti gárda
müködésében. Az agrárügyekben a
földmivesek érdekeiért harcolt eredményesen. A nemzeti parasztpárt csákigorbói tagozatának elnöke, az Astra
és több alakulat vezető tagja, az Orizontul cimü lap volt munkatársa. Számos cikket irt hirlapokba. Mint prefektus erős kézzel és a köz érdekeinek szem előtt tartásával vezeti a vármegye ügyeit. A nemzeti parasztpárt
elveinek megvalósitásán fáradozik. Az
országnak és a népnek tett szolgálataiért a román csillagrend tiszti és lovagi keresztjével tüntették ki.
NAGY ENDRE dr. dési gazdasági
egyesületi titkár, Kutyfalván 1883-ban
született, apja ref. lelkész. Érettségizik,
majd gazdasági tanintézetet végez Kolozsvárott, ugyanitt 1911-ben államtudományi doktorátust szerez. Állami
ösztöndijjal tanult. Eleinte lovag Scheller lévai uradalmában segédtiszt, majd
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a kolozsvári állami vetőmagvizsgáló
állomásnál müködik, 1910-ben a Szolnok-Doboka megyei gazdasági egylet
segédtitkára, majd titkára. Résztvesz
a háboruban mint hadifogoly Szibériába kerül, a háboru után elfoglalja
régi állását. Szibériából értékes növénygyűjteményt hozott haza több ládával,
amit a pesti Nemzeti Muzeumnak adományozott. Az Erdélyi Gazda, Ellenzék
és a Magyar nép cimü lapokba cikkeket ir. A gazdakörök szervezése és
vezetése cimen könyvet adott ki azonkivül több gazdasági könyve jelent meg.
Az erdélyi mezőgazdasági helyzet kitünő szakértője, aki sokat fáradozik a
gazdasági állapotok fellenditése érdékében.
NECHITI VALÉR a szatmári betegpénztár igazgatója, 1896-ban Ilván született, apja tanitó.
Az érettségi letétele
után 3 évig harc
téri szolgálatot teljesit,
megsebesül,
többször
kitüntetik.
Utóbb a román hadseregben is szolgál,
1921-ben a nagybá
nyai
betegsegélyző
pénztár
szolgálati
főnöke lesz, 1929
óta az intézmény igazgatója. Hivatalát
lelkiismeretesen vezeti, szociális és emberbaráti tevékenységet fejt ki. A Hubertus vadászegyesület, az Astra és
több egyesület tagja. Régebben cikkeket irt társadalmi kérdésekről. Felesége, szül. Hangea Valéria a helybeli jótékony nőegyletnél buzgólkodik.
NILVAN SÁNDOR nagysomkuti
bankigazgató, ugyanitt 1887-ben született, apja bankigazgató. Jogot végez
Kolozsvárott, majd a bankpályára lép.
A Chioreana Bankhoz kerül ahol tudása és tehetsége rövidesen az igazgatói pozicióba juttatja, amellett birtokát kezeli. A mezőgazdasági kamara
vál. tagja, a megyei tanács alelnöke.
Érdemeiért a román koronarend tiszti
keresztjével tüntették ki. A vezetése
alatt álló bank és a birtoka fejlesztésén
fáradozik.
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NACU DEMETER Besztercenaszód
polgármestere, ugyanitt 1892-ben született, apja gazdálkodó. Iskolái elvégzése után aktiv tiszt,
majd 1927 óta ügyvéd. A város közönségének bizalma
3 éven át a polgármesteri székbe juttatta, jelenleg Besztercenaszód választott polgármestere
és ügyvéd. Pozicióját a város társadalmának általános
megelégedésére tölti be, az állam és a
város érdekeit szolgálja egyaránt, sokat fáradozik Besztercenaszód fejlesztésén és a gazdasági állapotok megjavitásán. A liberális párt tagozati vezértitkára és a liberálispárt ifjusági
szervezetének elnöke. Az Astra, a Vörös Kereszt-egylet és még számos társadalmi és kulturális egyesületnél előkelő szerepet játszik. A román koronarend és a román csillagrend lovagja
és még több kitüntetés tulajdonosa.
Tevékeny munkásságát hivatása és pártja
érdekeinek szolgálatába állitja.
NICOARA OPTIMIU felsőbányai
polgármester, Petrisen 1897-ben született, apja gör. kel.
lelkész. Kolozsvárott
egyetemet végzett,
majd a háboru után
vármegyei főjegyző,
1929 óta pedig polgármester. A város
közönségének bizalmát és tiszteletét
vivta ki, a közügyek
felkarolásával és a
város ügyeinek eredményes vezetésével. A polgári kör elnöke, a román kaszinó titkára, a magyar kaszinó vál. tagja, a tüzoltószövetség, a helybeli sportegyesület és a
Fazekas Társaság elnöke, az Astra és
több egyesület tagja. A Pátria felsőbányai tudósitója. Politikai érzelmei a
a
Chemalisták
táborába
helyezik.
Felesége, szül. Dukret Juliána, a jótékony
nőegyletnél fejt ki tevékenységet.
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NISTOR AURÉL dr. nagybányai
ügyvéd, 1873-ban született, apja gör.
kath. esperes volt. Budapesten 1895ben jogot végez, előbb Budapesten,
1908 óta Nagybányán önálló ügyvéd.
Az impérium változásakor és az ezt
követő időkben fontos politikai szerepet játszott. Mint a nemzetőrség parancsnoka rendet teremtett a városban
és biztositotta a polgárok nyugalmát.
Nagybánya kormánybiztosa volt, 1921—
1925-ig pedig mint szenátor védte kerülete érdekeit. 1926-ban az Agrárkamara és a Tisza-Szamos szabályozó
társaság
kormánybiztosa.
A
város
ügyeit intéző ideiglenes bizottságánál
elnöki szerepet töltött be. Számos
egyesületnél intenziv müködést fejt ki,
a „Baia-Mare” cimü lap igazgatója
és szerkesztője volt. A román koronarend tiszti keresztjének tulajdonosa.
OLTEANU P. JÁNOS dr. dési ügyvéd, 1883-ban született, apja főesperes
volt. Egyetemi tanulmányait
Kolozsvárott, Budapesten és
Bécsben végzi. Ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen
tesz;
1920 óta Désen önálló ügyvéd. A magyar éra alatt vm.
bizottsági tag volt.
A forradalmi napokban a nemzeti
tanács láposi szervezetének elnöke. A
Vörös Gárda halálra itélte, de a kivégzés előtt többek közbenjárására megmenekült. A gyulafehérvári nemzetgyülés tagja volt, 1919-ben az első román kormány országgyülési képviselője.
1921—28-ig városi főügyész volt. Intenziv politikai müködést fejt ki a liberális pártban. Tagozati alelnök, pártjának egyik lelkes tagja. A Lapusana Takarékpénztár elnöke a Szolnok-Dobokai
Gazdasági egyesület és a helybeli gör.
kath. egyház vál. tagja. A Viitorul-ba
és különböző lapokban politikai cikkeket irt. Mintagazdaságot vezet birtokán. A román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
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OȘIANU GÁBOR dr. nagybányai
ügyvéd, 1881-ben Felsőbarsán született,
apja községi biró.
Budapesten egyetemet végez, Bécsben
tölti katona éveit,
1913 óta önálló ügyvéd. A Phönix, a Casa Noastră, a Minele
de Plumb și Cink
vállalatok és Nagybánya város ügyésze. A nemzeti parasztpárt
elveinek
harcosa, 1919—20-ban Zilah- kerületi
képviselő. 1927—28-ban ellenzéki képviselő, jelenleg kormánypárti képviselő. A parlament költségvetési, továbbá közigazgatási és közmunkaügyi
bizottságának tagja. Az 1928. évi költségvetés vitájánál 2 órás beszédet tartott és többször szólalt fel a törvényjavaslatok beterjesztésénél. A háboruban 7 hónapig francia hadifogoly volt.
1919-ben tért haza mint légionárus,
négyszer kitüntették. A román csillagrend tiszti keresztjének tulajdonosa. Számos alakulatnál vezetőszerepet tölt be.
PÁLFFY ZOLTÁN dr. bethleni körjegyző, 1884-ben szöletett, apja tanitó
volt. Kolozsvárott érettségizik, ugyanott
államtudományi államvizsgát és doktorátust tesz. Tanulmányai végeztével Bethlenben ügyvédjelölt, majd mint főhadnagy részt vesz a háboruban. 1919 óta
a közigazgatási pályán müködik, 1926
óta bethleni körjegyző. Kiváló közigazgatási szakerő, tudását és ismereteit
kitünően eredményesiti ugy a megyei
adminisztrációnál, mint a lakosság
ügyeinek támogatásánál. A kaszinó és
számos kulturális és társadalmi egyesület müködésében vesz részt A háboru
folyamán kitüntették. Családjának és
hivatásának él.
PAPP LÁSZLÓ máramarosszigeti erdészeti vezérfelügyelö, 1888-ban született Felsőbányán, apja gör. kath. esperes. Selmecbányán bánya és erdőmérnöki főiskolát végez, utána erdőmérnök gyakornok és részt vesz a zborói Rákóczy kastély renoválási munkálatainál, 1910-ben Máramarosszigeten,
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majd Budapesten a minisztériumban
segédmérnök, utóbb 1915—18 között
a sárosvármegyei állami segitő-akció
épitési vezetője, amikor két járás elpusztitott házait ujjáépitette. 1918-ban
főmérnök a besztercebányai kincstári
erdőgondnokságon, 1919—21-ig Nagybányán kincstári erdőgondnok, majd
1925-ig a görgényi kincstári uradalom
vezetője, közben Ferdinánd király vadászati felügyelője, 1930-ig a resicai
vasmüveknél főfelügyelő, 1930-ban a
minisztériumhoz beosztott erdészeti vezérfelügyelő. Jelenleg a máramarosi beruházási munkálatokat vezeti. Vizi, vasuti, erdészeti, ut és hidépitő üzemek
berendezésénél speciális szakgyakorlattal bir. A kincstári uradalmak fejlesztésénél számos érdemet szerzett.
PEDURE JÁNOS szamosujvári javitóintézeti igazgató, Brassóban 1878ban született, apja képviselő volt. Bécsben katonai akadémiát végez, az impérium átvételkor mint aktiv őrnagy
átlép a román állam szolgálatába. 1919ben a m. kir. földmivelésügyi minisztérium részéről Erdélyrészi kormánybiztos volt. 1922-ben Maros-Torda megyében főszolgabiró, majd 1928-ban
rendőrkapitány, 1929 óta a szamosujvári állami gyermekjavitó intézet igazgatója. A vezetése alatt álló intézetben 210 fiu és 40 lány elhanyagolt neveltetését és sorsuk javitását intézi páratlan odaadással és ügyszeretettel. Több
kulturális és jótékony egyesület tagja,
a szegénysorsu gyermekek helyzetét
mindenkor támogatólag karolja fel. A
Ferenc József rend lovagja és számos
kitüntetés tulajdonosa. A helyes gyermeknevelési módszerről értékes cikkeket irt.
PERHAITA SÁNDOR máramarosszigeti sziguranca főnök, Alsógyékényesen 1892-ben született, apja gör. kath.
lelkész. Kolozsvárott egyetemet végez,
majd a sziguranca szolgálatába áll és
az állambiztonság szempontjából kifejtett sikeres müködéséért rövidesen sziguranca főnöknek nevezték ki. Jelenleg a máramarosszigeti állambiztonsági
hivatal vezetője. Fontos pozicióját rátermettséggel tölti be, számos politi-
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kai bünügyről rántotta le a leplet és
több izben kiváló szolgálatokat tett a
kormánynak. Az Astra, az MSE, továbbá számos egyesület müködésében
játszik szerepet. Visszavonult életet él,
teljes mértékben az állam érdekeit szolgálja.
PERHAITA MIKLÓS a stoicenii
egészségügyi állomás vezetője, a szamosmegyei Libotinban, 1883-ban született. Középiskolai
tanulmányainak befejezése után a budapesti
államrendőrség szolgálatába
lép. Résztvesz a
háboruban, háromszor kitüntetik. Az
impériumváltozáskor szerepet vállal
a román nemzeti gárda megszervezésében Kolozsvárt. Az ő vezetése alatt
álló román nemzeti gárda csapatai 1918ban visszaszoritották Maroslaposnál az
ellenséges csapatokat. A román impérium átvétele után Perhaita lett az első
román primár Marosláposon. 1920 óta
az ort. román egyház képviselője, továbbá elnöke a liberális párt marosláposi tagozatának.
PETROVAN OCTAVIÁN máramarosszigeti pénzügyi osztályfőnök, 1900ban született, apja
nyug. jegyző Szatmáron érettségizik,
majd egyetemi tanulmányokat folytat
és a pénzügy szolgálatába lép. Hamarosan a máramarosszigeti pénzügyigazgatósághoz kerül, ahol tudása és
szorgalma révén osztályfönök lesz. Az Astra, a tart. tisztek egyesületének, a román nőegylet,
a kereskedelmi csarnok és még több
egyesület tagja. A jövőben továbbra is
a pénzügy terén óhajtja szolgálni az
államot.
PLETOȘU GERGELY besztercebányai esperes, született 1848-ban, szü-
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lei gazdálkodással foglalkoztak. Besztercenaszódon
érettségizik,
Nagyszebenben theologiát végez, majd a lipcsei és budapesti egyetemen filozófiát
hallgat, 1890-ben mint lelkész Nagyszebenbe kerül, majd Besztercenaszódon 31 éven át tanári müködést fejt
ki; 1909 óta Besztercebányán esperes.
1905-ben román történelmi könyvet irt,
azonkivül számos filozófiai cikkben foglalta össze tudásának és széleskörü ismereteinek mondanivalóit. A román ko
ronarend parancsnoki és tiszti keresztjével, továbbá az I. o. Răsplata Muncii
érdemjellel tüntették ki.
PETRUȚ JÁNOS dr. Târgul-lăpuși
ügyvéd, 1877-ben Valeun született, apja
földbirtokos
volt.
Szamosujváron érettségizik,
Kolozsvárott egyetemet végez és doktorál, az
ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen teszi
le. Eleinte Laguson,
majd
Dombraveniben müködik 1912
óta
Târgul-Lapușon
önálló ügyvéd és a
Lapușana Bank ügyésze. Az Astra, az
esperesi szék tagja. Politikai müködést
a liberális pártban fejt ki, amelynek
tagozati elnöke. A forradalom idején
aktiv szerepet játszott a román nemzeti
tanács müködésében.
PILCZ EDE máramarosszigeti főesperes, 1873-ban Nagykárolyban született,
apja iparos. Szatmáron végzi 1896ban a theologiát,
majd pappá szentelése után Erődön,
Doboruszkán, Nagy
bocskon, Szinérváralján müködik, utóbb
Máramarosszigeten
tanitóképezdei
hittanár,
1910-ben
Nagysomkuton plébános; 1926 óta Máramarosszigeten
müködik és jelenleg a megye katholikus
főesperese. A katholikus hitélet fejlesztése körül eredményes müködést fejt
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ki, sokat fáradozik a kerületébe tartozó
egyházi intézmények fenntartásán. Vármegyei bizottsági tag, a magyar párt
vármegyei elnöke, az iskolaszék igazgatója, a kath. kör vezetője. 1906—
1910-ig lapot szerkesztett, amely a
háboru alatt megszünt.
POKOL SÁNDOR (de Loznamere)
nagybányai politikus és nagybirtokos,
1872-ben a számosmegyei Lelkán született, apja földbirtokos volt. Máramarosszigeten tanitóképzőt, Balázsfalván theologiát végez. A háboru kitöréséig a Valea
Bureutulu-i telepet
és a Lipótbányát
müvelte, azontul a
Pokolbánya és a Calazantius bányacsoport kitermelésével foglalkozik. Több
helyen nagykiterjedésü birtokai vannak.
Aktiv politikus, pártelnök, számos bank
vezetésében vesz részt, a szatmári
Banca Națională igazg. tagja. Lelkes
támogatója a kulturális és társadalmi
egyesületeknek.
1919—22-ig
kétszer
szenátor, egyszerre két helyen is megválasztották. Nagybánya polgármestere
volt. Felesége, Mária királyné koronázása alkalmával, saját bányáiból ter
melt aranyat ajándékozott a koronához
és a koronázási palásthoz; néhai Ferdinánd király a szép ajándékot 1921ben levélileg megköszönte.
POKOL INOCENTIU (de Loznamere) dr. nagybányai nagybirtokos és
bányatulajdonos,
ugyanitt
1896-ban
született, apja bányatulajdonos. A Budapesti Ferenc József intézetbe járt, majd
Kolozsvárott jog és államtudományi
doktorátust szerez. Az impérium változás után fontos szerepkört töltött be.
A Consiliul Dirigent igazságügyi tárcájának kabinetfőnöke, majd németországi,
azután svájci követségi attasé. Hivatásos és nagyképességü politikus, aki
minden ténykedésben az ország és a
nép érdekeit szolgálja; számos kulturegyesület alapitója, több templom és
iskola felépitését anyagilag támogatta,
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bányájában jelenleg 2―300 családot
foglalkoztat. Az utóbbi 30 év alatt az
ő bányája termelt ki legtöbb aranyat
és ezüstöt Európában. Több magas kitüntetés tulajdonosa. Felesége, szül.
Viktoria Dori Jeaniu.
POP JONEL dr. nagybányai ügyvéd,
Pop-Cernestiben
1894-ben
született,
apja gör. kath. lelkész. Debrecenben
jogot végez, Kolozsvárott doktorál,
Szamosujváron
theologiát
abszolvál.
Bukarestben 5 és fél évig müködik,
1928 óta Nagybányán önálló ügyvéd
és bankügyész. Az impériumváltozás
után Nagybánya székhellyel Szatmár,
Máramaros és Szilágy vármegyék állambiztonsági főnöke volt. Mint tanár a
nagybányai lyceumban müködött, ahol
román nyelvet tanitott. A nemzeti parasztpárt elveinek hü harcosa. Az állam
keretein belül a nép érdekeiért küzd.
Az Astra, az ügyvédi kamara, a kereskedelmi csarnok, a kaszinó és több
alakulat müködésében szerepet játszik;
I. o. szolgálati érdemkereszttel tüntették ki.
POP TRAIAN nagybányai főszolgabiró, Cernestiben 1890-ben született,
apja gör. kath. lelkész. Nagybányán
érettségizik, Budapesten jog és államtudományi doktorátust tesz. 1914-ben
birósági
joggyakornok
Nagybányán,
majd a nagyváradi itélőtáblánál tanácsjegyző, 1922 óta nagybányai főszolgabiró. Ezen állásában fejlett igazságérzettel intézi járása ügyeit, az állam érdekeinek betartása mellett a nép helyzetének megjavitásán fáradozik. Az
Astra, az Agru, az iskolaszék, továbbá
számos társadalmi és kulturális egyesület müködésében irányitó szerepet játszik. A közigazgatási pályán szerzett
érdemeiért a román csillagrend lovagi
keresztjével tüntették ki
POP KORNÉL dr. nagysomkuti ügy
véd, született 1881-ben, apja gör. kath.
esperes. Kolozsvárott jogot végez, Marosvásárhelyen 1907-ben ügyvédi diplomát szerez. Nagyszebenben, Szászsebesen, Zilahon müködik, 1907 óta
Nagysomkuton ügyvéd és a Banca
Chioarul ügyésze. Az ügyvédi kamara,
az Astra és több társadalmi és kultu-
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rális egyesület tagja. Résztvett a háboru
ban, kitüntették. Hivatásának és családjának él.
POP ALADÁR nagysomkuti főszolgabiró Ardeden 1889-ben született,
apja járásbirósági igazgató. Belényesen érettségizik, jogot Budapesten végez. Ügyvédi pályára lép, majd résztvesz a háboruban és többször kitüntetik. 1919-ben Avasujvároson, 1925-ben
Erdődön szolgabiró, 1930 óta a nagysomkuti járás főszolgabirája. Kipróbált,
tevékeny közigazgatási erő, aki az ál
lám és a nép érdekeinek szolgálatába
állitja munkásságát. Az Astra erdődi
tagozatának volt alelnöke és számos
kulturális és társadalmi egyesület vezetésében vesz részt.
POP VAZUL dr. nagybányai vezető
járásbiró, Józsefházán 1886-ban született, apja tanitó. Kolozsvárott és Budapesten jogi tanulmányokat végez. 1911ben Zilahon törvsz. jegyző, 1918-ban
albiró, majd helyettes vizsgálóbiró,
utóbb a szamosujvári, bethleni járásbiróságon müködik, 1919-ben a szatmári törvényszék vezető ügyésze, 1928ban törvsz. elnöki rangban törvsz. biró,
1930 óta vezető járásbiró Nagybányán.
Az Astra, a szatmári Lukács zenekonzervatorium alapitó tagja, a Román Iparos és a Kereskedelmi Ifjak Körének
tb. elnöke, a szatmárvármegyei birói
és ügyvédi kar könyvtárosa. Fejlett
igazságszeretettel rendelkezik, jogi kérdéseket fejteget szaklapokban. Szabad
idejében zenei hajlamait elégiti ki.
POP VAZUL dr. máramarosszigeti
kir. közjegyző, Alsóapsán 1884-ben született, apja táblabiró
és
szenátor.
Kolozsvárott jogot végez, utána Budapesten
müködik,
majd 1918-ig országgyülési
képviselő nemzeti párti
programmal.
1920ban Háromszékvármegye
főispánja,
azután ügyvéd. 1926ban Szatmáron, utóbb Máramarosszigeten kir. közjegyző lesz. Élénk politikai
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müködést fejt ki a nemzeti pártban.
Sportkedvelő, viv, evez, korcsolyázik,
a korcsolyasport fejlesztése körül érdemeket szerzett. A helybeli sportegylet korcsolya szakosztályának elnöke,
cserkészfőparancsnok, az Astra a Polgári Kör és több egyesület tagja. Élénk
társadalmi életet él.
POP ZSIGMOND dr. (nagysomkuti)
máramarosszigeti vármegyei tiszti főorvos, ugyanitt 1892ben született, apja
ügyvéd. Budapesten
és Halleiben járt
egyetemet.
Eleinte
a budapesti helyőrségi
kórházban
Bencze dr. mellett
müködött,
majd
1918-ban a máramarosszigeti
Stanisló-kórház
igazgató-főorvosa lesz, 1919-ben magánorvos, utóbb városi orvos, 1928 óta
vármegyei tiszti főorvos. A megye
egészségügyi viszonyainak fejlesztése
körül jelentős érdemei vannak. Sokat
fáradozik a fiatal generáció egészséges
nevelése érdekében, fürdők és kórházak létesitésével a közegészségügynek
tesz értékes szolgálatot. A nemzeti parasztpárt vezetőségi tagja és több egyesületnél szerepet játszik. A Ferenc József-rend lovagja, a román koronarend
és több magas kitüntetés tulajdonosa.
A járványos és nemi betegségek leküzdéséről tanulmányokat ir orvosi szaklapokba.
POP VAZUL beileanui ügyvéd, képviselő, 1887-ben Corvinestin született,
szülei gazdálkodással
foglalkoztak.
Besztercenaszódon
érettségizik, Kolozsvárott jog és államtudományi doktorátust tesz. Eleinte
Tekén, majd Marosujváron müködik,
1921 óta Bethlenben önálló ügyvéd.
Intenziv
politikai
müködést fejt ki a nemzeti parasztpárt-
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ban, a párt célkitüzéseinek megvalósitásáért harcol. Jelenleg, 1928 óta orszgy.
képviselő s mint ilyen sokat fáradozik
kerülete érdekeinek a parlament előtt
való elismertetéséért. Az Astra, a román kaszinó és több alakulat müködésében vesz részt. A háboruban többször kitüntették, 1918―20-ban a román hadsereg tagja volt. A román
csillagrend
tiszti
keresztjének
tulajdonosa.
POP CORNÉL dr. Szolnok-Doboka
megye alispánja Désen, Lozna Marén
1889-ben született, apja gör. kath. esperes. Belényesen érettségizik, Kolozsvárott jogot végez. Eleinte Kolozsvárott ügyvédjelölt, 1919-ben Désen másodfőjegyző, majd főispáni titkár; 1930ban Dés város polgármestere és jelenleg a megyei tanács elnöke. A vármegye ügyeinek vezetésében eréllyel és
ambicióval vesz részt. Célja az adminisztrációnak
a
korrupciótól
való
mentesitése, a tisztviselői kar selejtezése, a vármegyei utak európai nivóra
való emelése, a megyei kórház kibővitése és modernizálása. A román csillagrend tiszti keresztjével és több magas érdemjellel tüntették ki.
POPA ARGIR dr. besztercebányai
bankigazgató,
Alsófügeden
1896-ban
született, apja gazdálkodó. Balázsfalván érettségizik, Kolozsvárott jogi és
államtudományi doktorátust tesz. Bankpályára lép, a Banca Centrala tisztviselője lesz, utóbb 3 évig ügyvédjelölt,
majd a Banca Centrala besztercebányai
fiókjának igazgatója lesz. Az Astra, az
Agru és több besztercebányai kulturális és egyházi alakulat vezetésében vesz
részt. A háboru folyamán, mint hadnagy olasz fogságba esett és 1918-ban
a román légióval tért vissza.
POP OKTÁV dr. vármegyei főjegyző Szatmáron, Copaselen 1891-ben
született, apja
ig.-tanitó. Egyetemet,
theológiát és jegyzői tanfolyamot végez. A háboru folyamán mint teológus
az amerikai Vörös Keresztnél teljesitett szolgálatot a román hadseregben.
1920-ban Fogarason közigazgatási gyakornok,
mad
szolgabiró,
vármegyei
jegyző és főispáni titkár. 1924-ben
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Nagybányán városi főjegyző, 1931 óta
Szatmár vármegye főjegyzője. Az öszșzes nagybányai egyesületek tagja. A
háboru folyamán a román koronarend
lovagi, majd a tiszti keresztjével tüntették ki. A közigazgatási pályán ügyszeretettel halad előre. Felesége szül.
Barzan Virginia a nagybányai Mircea
jótékony egyesület elnöknője.
POP LAJOS OLIVIU dr. szatmári
főszolgabiró, ugyanitt 1891-ben szülelett, apja gör. kath.
lelkész. Kolozsvárott
jogot végez, 1914ben
közigazgatási
gyakornok, majd segédjegyző, jegyző
és helyettes főszolgabiró lesz. 1919ben Avasujvároson
utána Erdődön, 1924
óta pedig Szatmáron
főszolgabiró. Teendőit rátermettséggel és a köz érdekeinek
megfelelően látja el. Az Astra, az Ujságiróklub, az Olimpia sportegylet kebelében tevékenykedik. Szabad idejében motorkerékpározik és hegedül. Felesége szül. Lengyel Katalin a román
nőegylet tagja és jótékony akciók aktiv résztvevője.
POP ZSIGMOND dr. szatmári vármegyei főorvos, Basestiben 1871-ben
született, apja táblabiró volt. Szatmáron érettségizik, Kolozsvárott végzi az
egyetemet. Eleinte Purjesz dr. egyetemi tanár mellett praktizál, 1906-ban
Zsibón, 1909-ben Szilágycsehen orvos;
1919 óta Szatmármegye főorvosa. Az
impériumváltozáskor átvette a kolozsvári orvosi hivatalt és 8 hétig vezette.
Minden erejét és tudását a megye közegészségügyi
viszonyainak
megjavitására forditja. A nemzeti parasztpártban politikai tevékenységet fejt ki, a
Vörös Kereszt egyesület és az orvosszövetség elnöke, az Astra és több
egyesület tagja. Érdemeiért a román
koronarend lovagi és tiszti keresztjével
tüntették ki.
POPP OKTÁV dr. szatmári vaggongyári igazgató, 1884-ben Causon született, apja gör. kath. lelkész. Belé-
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nyesen érettségizik, jog és államtudományi tanulmányait Budapesten és Kolozsvárott végzi. Közigazgatási pályára
lép, Szatmáron városi tanácsos, 1920ban megalakitja a Casa Noastrat; a
melynek a vezérigazgatója is. Szatmárvármegye kereskedelmi és ipari világában tekintélyes szerepet játszik. Északkelet Románia gazdasági életének fejlesztésén fáradozik. A kereskedelmi és
iparkamara elnöke, a szatmári kereskedelmi társaság diszelnöke, városi és
várm. közgyülési tag és még több előkelő poziciót tölt be. Közigazgatási
és közgazdasági cikkei emelik tekintélyét. Érdemeiért a román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
POP OKTÁV dr. szatmári vármegyei főügyész, Nagymaroson 1886-ban
született, apja gör. kath. esperes. Egyetemet Budapesten és Kolozsvárott vé
gez, ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen
tesz. Nagysomkuton és Szatmáron ügyvédjelölt, 1913-ban Ileandán önálló
ügyvéd, 1919-ben Nagykárolyban, 1925ben pedig Szatmáron ügyvéd és várm.
főügyész. Az Astra örökös tagja, az
ügyvédi kamara és több alakulat, azonkivül számos társadalmi és kulturális
mozgalomban fejt ki élénk tevékenységet. A jövőben gazdasági téren
óhajtja kifejteni képességeit.
POP ADRIÁN szatmári pénzügyigazgatósági osztályfőnök, Boitán 1881ben született, apja gör. kath. lelkész.
Balázsfalván érettségizik, Nagybecskereken jegyzői tanfolyamot végez, Bécsben tiszti vizsgát tesz. Utána jegyzőpályára lép, majd pénzügyi szolgálatot
teljesit 1920-ban Nagysomkuton adótárnok 1925-ben Nagybányán müködik, 1930 óta a szatmári pénzügyigazgatóságon szolgálati főnök. Alapos képességekkel rendelkező pénzügyi erő,
aki hivatása gyakorlása közben értékes szolgálatokat tesz az államnak. Az
Astra és több egyesület tagja.
POP BALDI MIKLÓS besztercebányai rendőrfőnök, Nagyváradon 1896ban született, apja táblai tanács elnök. Kolozsvárott érettségizik, utána
Kolozsvárott és Nagyváradon jogi tanulmányokat folytat, majd katonai pá-
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lyára lép. 1920-ban rendörségi tisztviselő Nagyváradon, 1923-ban I. o. főkapitány, 1929 óta pedig besztercebányai rendőrfönök. Mint ilyen a közrend és az államrend érdekében eredményes müködést fejt ki, több nagyszabásu büneset kideritésénél vett részt.
Az Astra, a hadiárvák egyesületének
és a Vörös Kereszt egyesület vezető
tagja, azonkivül szerepet játszik társasadalmi és kulturális alakulatoknál.
Többször kitüntették.
POP AURÉL besztercebányai pénzügyigazgató, 1892-ben Felsőzsukon született, apja gör kath. lelkész. Balázsfalván érettségizik, Kolozsváron egyetemet végez, mint hadnagy résztvesz
a háboruban, többször kitüntetik, 1916ban megrokkan, 1917-ben a nagyváradi
pénzügyigazgatóságon müködik, 1918ban Kolozsvárott pénzügyi titkár, 1920ban Tordán helyettes pénzügyigazgató,
majd Kolozsvárott müködik; 1928 óta
Besztercenaszód vármegye pénzügyigazgatója. A kincstár érdekeinek szakképzett és kiváló képviselője, aki müködésével köznek államnak egyaránt értékes szolgálatokat tesz. A forradalmi
időkben Felsőzsükön a nemzeti gárda
parancsnoka volt. A közpályán szerzett
érdemeiért a román koronarend lovagi
keresztjével tüntették ki.
PRODAN JÁNOS dr. dési ügyvéd
és bankvezérigazgató 1881-ben született, apja gör. kel. lelkész. Kolozsvárott végzi egyetemi tanulmányait, Marosvásárhelyen ügyvédi vizsgát tesz;
1922 óta Désen ügyvéd és jelenleg a
Banca Romană din Valea Somesului
pénzintézet vezérigazgatója. Az impériumváltozáskor fontos szerepkört töltött be. Átvette a megyei közigazgatást és alispánhelyettes lett. Résztvett
a liberális párt erdélyi megszervezésében, a párt tagozati alelnöke lesz,
1922—25-ig vármegyei prefektus, 1927―
28-ban országgyülési képviselő. Politikai müködése alatt szerzett érdemeiért
és az országnak tett szolgálataiért a
román csillagrend parancsnoki és tiszti
keresztjével tüntették ki, azonkivül több
kitüntetés tulajdonosa. Az ügyvédi kamara és a hadirokkant egyesület el-
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nöke, továbbá számos gazdasági, társadalmi és kulturális alakulat vezetésében vezető szerepet tölt be.
PUSCASIU JÓZSEF dr. dési ügyvéd, Szilváson 1900-ban született, apja
tanitó volt. Szamosujváron érettségizik, Bukarestben
és Kolozsvárott jogot végez. Eleinte
Désen ügyvédjelölt,
1926 óta ugyanitt
önálló ügyvéd. Az
Astra, az ügyvédi
kamara és több helybeli egyesület agilis tagja. Hadnagyi
rangban résztvett a háboruban, többször kitüntették. Hivatásának él és
egyre szélesebb társadalmi kapcsolatokat teremt.
RACOTZI-FILIP SÁNDOR (rákotzfalvi és kápolnai) dr. nagybányai ügyvéd és földbirtokos, Désen 1886-ban
született, apja árvaszéki ülnök. Régi
családból származik, amely 1525-ben
kapott nemességet. Állam- és jogtudományt a budapesti, berlini, oxfordi
egyetemeken tanul, majd ügyvédi pályára lép. Szatmáron, később Bukarestben, jelenleg Nagybányán tevékenykedik. Élénk politikai müködést
fejt ki az Avarescu-pártban: 1919‒20ban szatmármegyei képviselő A párt
tagozati elnöke, a Casa Noastră első
elnöke, az Astra örökös tagja, továbbá
számos társadalmi és kulturális egyesületnél előkelő szerepet tölt be. Mint
főispán átszervezte a megyei közigazgatást és fellenditette a gazdasági életet. Több magas kitüntetés tulajdonosa.
Továbbra is pártja érdekeinek megvalósitásáért harcol. Hivatása mellett gazdálkodással foglalkozik.
RADOCEA I. GYÖRGY nagysomkuti
bankvezérigazgató,
Bukarestben
1875-ben született. Iskolái elvégzése
után a Bragadiru-cég könyvelője és a
Banca Popurala tisztviselője lesz, 1902
óta a nagysomkuti Chiorana bank könyvelője, 1923 óta pedig a bank ügyvezető vezérigazgatója és fogyasztási szövetkezeti igazgató. A bank fejlődése
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sokat köszönhet állandóan aktiv és
eredményes munkásságának. A Banca
Chiorana 1900-ban alakult százezer korona alaptőkével, mely most 400 ezer
lej. A betétek 800.000 lejre rugnak,
az osztalék 20 százalék. A bank veze
tősége: Rodocea vezérigazgató, Nyilván Sándor igazgató, Rácotzi-Filip dr.
Osian Gábor dr., Pop Sándor, Gerge
Miklós dr., Márk Viktor dr., Boatsel
János, Felti János, Buteana János, Radocea György a nemzeti parasztpárt,
a Kereskedelmi Kamara, a megyei tanács és több alakulat müködésében
hangadó szerepet játszik. A román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
RAȚIU SÁNDOR máramarosszigeti
rendőrkomisszárius, 1894-ben született,
szülei gazdálkodók voltak. Belényesen
érettségizik, Kolozsvárott egyetemre jár.
Mint hadnagy résztvesz a háboruban,
megsebesül, többször kitüntetik. 1919ben prefekturai gyakornok, 1927-ben
szigurancafőnök, jelenleg rendőrkomiszárius. Mint ilyen hasznos müködést
fejt a város közbiztonsága és az állam
érdekében. Rendőrtiszti müködése alatt
több sikeres rendőrségi akció füződik
nevéhéz. Érdemeiért a román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki.
Az Astra és több helybeli egyesület
tagja.
RÉVÉSZ JÁNOS nagybányai evang.
lelkész, Nyiregyházán 1863-ban született, apja városi főjegyző volt. 1885ben theologiai akadémiát végez, 1886óta Nagybányán segédlelkész, majd helyettes lelkész. 1887
óta pedig rendes lelkész. Továbbá az
egyházkerület számvevőszéki elnöke és
egyházkerületi biró.
Az evang. egyház egyik nagytudásu és
lelkes vezetője, aki a hitélet fejlesztése
mellett igen gazdag egyház-, szépirodalmi és tudományos müködést fejtett
ki. Hetven kötete jelent meg, negyven
év óta szerkeszti a „Nagybánya és Vidéke” c. hetilapot, 4 évig az „Igehir-
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dető” c. egyházi lapot szerkesztette
Soltész püspökkel. Lelkészi müködése
folyamán templomot és papi lakot épitetett, és igyekszik az egyházat anyagilag függetleniteni a hivők megterhelése
nélkül. A magyar párt tagozati elnöke,
takarékpénztári igazgatósági és várm.
bizottsági tag, azonkivül élénk társadalmi müködést fejt ki különböző egyesületeknél. Felesége szül. Szokol Irén,
zongoramüvészetével
többször
sikert
aratott a nyilvánosság előtt. Gyermekei: Zoltán, törvényszéki jegyző Kecskeméten, Ily zongoramüvésznő és operaénekesnő, Mito iró és költő.
Ifj. REITER MÓR szatmári bankigazgató, ugyanitt 1874-ben született,
apja kereskedő. Pozsonyban kereskedelmi akadémiát végez 1896-ban, rögtön kereskedelmi pályára lép, ahol tudása és szorgalma hamarosan megtisztelő pozicióba juttatják. Szatmáron a
Kereskedelmi rt. igazgatója, majd később a Casa Noastră igazgatója lesz.
Az intézet fejlesztése körül eredményesen fáradozik. Szatmár kereskedelmi és
gazdasági világában hangadó szerepet
játszik. A Kereskedelmi csarnok elnöke
és több helybeli alakulat kebelében
tevékenykedik.
RODEAN OPREA dr. máramaros
szigeti kórházi igazgató főorvos, 1889ben Selistén született, apja gazdálkodó
volt. Egyetemi tanulmányait Grázban
és Budapesten végzi, medikus korában a grázi belgyógyászati klinikán
müködik. Később Lugoson kórházi alorvos, 1920 óta Máramarosszigeten müködik, jelenleg az ottani kórház igazgató-főorvosa, amellett belgyógyászati
magánprakszist folytat. Hivatása gyakorlása mellett behatóan foglalkozik az
orvostudományi problémákkal és sokat
fáradozik a kórház fejlesztése érdekében. A hadseregben mint őrnagy-orvos szolgált. A közegészségügy terén
szerzett érdemeiért a román koronarend és a román csillagrend tiszti keresztjével tüntették ki. Az Orvosszövetség és egyesület, az Astra és több
helybeli szociális egyesület tagja.
ROGNANU PÉTER besztercebányai
tanfelügyelő, 1879-ben született, szülei
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földmüveléssel foglalkoztak. A középiskola elvégzése után tanitó, majd igazgató-tanitó, utóbb helyettes tanfelügyelő, jelenleg pedig Besztercebányán
tanfelügyelő. A közoktatás fejlesztése
körül szerzett érdemeiért a Răsplata
Muncii érdemkereszttel tüntették ki. A
megye iskolaügyeit az állam és a nép
érdekének megfelelően vezeti, agilis
müködést fejt a népoktatás minél szélesebb rétegekben való elterjesztése
tekintetében. Számos egyesület és alakulat müködésében vesz részt.
ROȘCA VALÉR dr. dési főügyész,
1889-ben született, apja gör. kel. lelkész. Brassóban román gimnáziumot
végez, Kolozsvárott jog és államtudományi doktorátust tesz. Nagyszebenben
ügyvédjelölt, majd résztvesz a háboruban amelynek folyamán kitüntettik. A
háboru után 1919-ben a nagyszebeni törvényszéknél müködik, 1922-ben ügyész
1924 óta pedig vezetőügyész. Hivatása magaslatán áll, fejlett jogérzettel és
körültekintéssel vezeti hivatala ügyeit.
Számos nagyszabásu bünügyben tartott
vizsgálati tiszteletet varázsolnak neve
köré. Az Astra és több kulturális egyesület tagja Értékes szépirodalmi müködést fejt ki.
RUSU SIMON dési bankigazgató,
Codoron 1867-ben született, apja földbirtokos.
Besztercenaszódon
érettségi
zik, Kolozsvárott kereskedelmi
akadémiát végez. Désen
bankpályára lép, a
Somesana bank titkára és cégvezetője
lesz, 1901-ben résztvesz a Banca Populara
megalapitásában és ezen intézet
igazgatója lesz. A magyar éra alatt a
román nemzeti politikai párt céljaiért
harcolt, az impériumváltozás körüli
időkben is élénk politikai szerepet játszott. Tagja volt a nemzeti tanács tizes
bizottságának, 1926-ban főispán, 1927ben kereskedelmi és iparkamarai kormánybiztos Kolozsvárott. Az Averescu
néppárt tagozati alelnöke, az Astra
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örökös tagja, a gör. kath. egyház főgondnoka. A román szinházi és kulturális üiyek lelkes támogatója. Érdemeiért a román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
ROTH LAJOS szatmári banküzlettulajdonos, ugyanitt 1881-ben született,
apja kereskedő. Gimnáziumot és kereskedelmi akadémiát végez, majd a Kereskedelmi Bank tisztviselője lesz Szatmáron. Rövidesen függetleniti magát
és 1924-ben Roth Lajos és Társa pénzváltó üzletét és menetjegyirodáját nyitja
meg, amellett a Phönix biztositó intézet főügynökségét is képviseli. Kiváló
banktudással rendelkezik és többször
értékes szolgálatokat tett a köznek.
Közgazdasági ténykedéséért 1915-ben
a Ferenc József rend lovagja lett
Pénzügyi kérdésekről cikkei jelennek
meg különböző lapokban Eredményesen tevékenykedik bankja fejlesztése
érdekében.
SALLAK JÁNOS főmérnök, vár. erdőhivatali főnök Szatmáron, 1885-ben
Pujon született, apja
ig.-tanitó. Szamosujváron érettségizik,
Selmecbányán 1914ben erdészeti főiskolát végez. 1915ben Déván erdőmérnök gyakornok,
1916-ban Désen az
erdőgondnokság vezetője, utóbb erdőmérnök,
1919-ben
Szatmáron a vár. erdőhivatalhoz kerül,
jelenleg ezen hivatal főnöke, amellett
gazdálkodással,
szöllőtermeléssel
és
méhészettel foglalkozik, többszörös ház
és földtulajdonos. A Hubertus vadásztársaság és a helybeli sportegylet tagja.
Felesége, szül. Mangold Irma nagykárolyi butorkereskedő lánya, jótékony
egyesületek tagja.
SALAMON MÓR nagybányai bankvezérigazgató, Mózes Mártonnal együtt
a Nagybányai Hitelbank élén áll s a
jól megalapozott, élénk üzletmenetü
pénzintézet ügyeit egészséges szellemben vezetik. A bank 1911-ben alakult
százezer lej alaptőkével, a betétállomá-
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nyok öt millióra rugnak. Az osztalék
10%. A nagybányai pénzintézetek közt
elökelő helyet elfoglaló bank leginkább
ipari és kereskedelmi kölcsönök folyósitásával foglalkozik.
SARUDI FARKAS dr. nagybányai
ügyvéd, Körösmezőn 1894-ben született, apja fakereskedő. Nagybányán érettségizik, Máramarosszigeten jog és államtudományi vizsgát tesz, 1930-ban
Kolozsvárott doktorál. Résztvesz a háboruban, mint hadnagyot többször kitüntetik. Leszerelés után 1919-ben Cfr.
tisztviselő 1930 óta önálló, ügyvéd és
a Maguriana rt. ügyésze. Élénk társadalmi életet él. A Joint kishitelbank
alelnöke, a nagybányai zsidó egyesület
titkára, az ügyvédi szövetség és kereskedelmi csarnok tagja. Az emberi egyenlőség és szabadság ideológiáját vallja.
SANTOAI GYÖRGY dr. ileandai
állatorvos 1899-ben Tiriamban született, családja gazdálkodással foglalkoznak. Belényesen érettségizik, egyetemi
tanulmányait Bukarestben végzi. Katonai szolgálati ideje után Tordán, 1928
óta Ileandán járási állatorvos. Bukaresti tartózkodása alatt klinikai asszistens volt. Az Országos Állatorvosi Szövetség, az Astra és több alakulat tagja.
Hivatását érdemeket szerezve gyakorolja. Szabad idejében vadászattal szórakozik.
SÁNDOR SÁNDOR dr. ileandai körorvos, 1900-ban Bretzun született, apja
orvos. A kolozsvári egyetem elvégzése
után 2 évig az itteni belgyógyászati
klinikán praktizál. 1925-ben Apahidán
körorvos, utána katonai szolgálatot végez, 1927 óta Ileandán járási körorvos.
A járás közegészségügyi viszonyainak
megjavitásán teljes tudásával és ambicióval fáradozik. A szociális betegségek leküzdése érdekében hathatos munkásságot fejt ki. Behatóan foglalkozik
az orvosi szakirodalommal, cikkeket ir.
Az orvosegyesület és több társadalmi
alakulat tagja. Szabad idejében sportol.
SEHAU JENŐ besztercebányai bankvezérigazgató, a Banca de Credit Societate pe Acții din Bistrița pénzintézetet vezeti, amelynek felvirágoztatását
kiváló bankismereteinek felhasználásá-

[Erdélyi Magyar Adatbank]

223

(S) SZAMOSVÖLGYE ÉS MÁRAMAROS (S)

val idézi elő. A bank 1906-ban alakult
100.000 lei alaptőkével, amely most 5
millió lei, a tartalékok 2 millió leit
tesznek ki. A betétállomány 17 millió
leit tesz ki. A környéken jó hirnévnek
örvendő pénzintézet, egyike azoknak,
amely a legnagyobb betétállománynak
örvend.
SCHILLER GYÖRGY mármarosszigeti ipartestületi elnök, kelmefestő és
vegytisztitó, Temeshidegkuton
1890ben született, apja
kerékgyártó. Iskolái
elvégzése után a
kelmefestő szakmában müködik Aradon,
Szegeden,
Nagyszebenben, Kaposvárott,
Mannheimben, Münchenben és Debreczenben. 1913-ban Máramarosszigeten önállósitja magát. A máramarosszigeti iparosság vezetője és az iparosügyek lelkes támogatója. Az Ipartestület elnöke,
az Iparosotthon és a Polgári Kör alelnöke, az iparos temetkezési egylet igazgatóságának tanácstagja, a kereskedelmi egyesület választmányi tagja, a
MSE ellenőre és intézője, a magyar
párt ellenőre. A katholikus hitközség
müködésében aktiv szerepet játszik, számos jótékony akcióban vesz részt.
SCHLAGETTER NÁNDOR dr. szatmári kórházi főorvos, Kulán 1892-ben
született, apja földbirtokos. Egyetemi
tanulmányait Budapesten
1918-ban
végzi. Részt vett a
háboruban, megsebesült, többször kitüntették. Tanulmányai befejezése után
a budapesti sebészeti klinikán tanársegéd,
1922-ben
kórházi alorvos, 1923 óta a szatmári
irgalmas kórház sebész speciálista főorvosa, azonkivül sportorvos és egészségügyi tanár a zárdában. Társadalmi
téren élénk müködést fejt ki. A róm.
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kath. hitközség, továbbá a kath. népszövetség elnöke, a férfi kongregáció
prefektusa, a Caritas menház igazgatója,
a püspöki udvar és a Szeminárium orvosa, az orvosszövetség és a magyar
párt tagozatának alelnöke. Számos jótékony akcióban vesz részt. Orvosi kérdésekről számos cikke jelent meg szaklapokban. Az orvostudomány tökéletesitése és az egészségügy fejlesztése terén jelentős érdemei vannak.
SCHÖNBERGER DÁVID dési bankigazgató, Nagybányán 1878-ban szülelett, apja rabbi volt. Érettségizik, rabbiképző tanfolyamot végez Pozsonyban.
Kereskedői pályára lép és 1904―11-ig
Désen müködik, majd 1911-ben meg
alapitja az Általános Takarékpénztárt,
amely fuzió után 1913 óta Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár r. t.
dési fiókintézet néven müködik tovább.
Schönberger Dávid 1929 óta a bank
igazgatója, s mint ilyen sok rátermettséggel és kitünő bankismerettel irányitja a pénzintézet ügyeit. A sportegyesület elnöke, az izr. hitközség, a
gazdasági egyesület és könyvelők orsz.
egyesületének vál. tagja.
SCRIDON LEON dr. besztercebányai bankigazgató, 1863-ban született,
gazdálkodó családból. A kolozsvári
egyetem elvégzése után közigazgatási
pályára lép, Besztercenaszód megyében
jegyző, szolgabiró, főjegyző, alispán,
majd főispán. 36 évig müködött a közigazgatás szolgálatában, 1923-ban nyugállományba vonul, azóta az Aurora
Bank fiókjának igazgatója, az Regna
erdőkisajátitó társaság és az Agrul elnöke. Városi tanácstag, az egyházi ta
nács és az iskolaszék tagja, azonkivül
számos kulturális és gazdasági alakulat müködésében vesz részt. A Gazeta
Bistriții igazgatója, számos cikke jelent
meg kulturális és népi kérdésekről.
Egyetlen politikai pártnak sem tagja.
A becsületes munka hive és az emberi előrehaladás eszmei utjának egyengetője.
SELEGIAN JÁNOS dr. nagybányai
városi tiszti főorvos, Erdőaranyoson
született 1884-ben, apja földbirtokos.
Budapesten orvosi diplomát nyer, majd
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az Ujszentjános kórház alorvosa, 1911ben Nagybányán orvos, 1919 óta ugyanott városi tiszti főorvos, amellett mint
egyetemes orvos magánpraxist is folytat. A budapesti és az országos orvosegyesület tagja. A hadseregben népfelkelő orvos. Az egészségügy terén
szerzett érdemeiért a román csillagrend
tiszti keresztjével és a Vörös Kereszt
érdemjellel tüntették ki. Felesége, szül.
Olsavszky Valéria, gyermekei: Leticia
és Heléna.
SELES JENŐ dr. szatmári iskola
igazgató, Loznán 1882-ben született,
apja tanitó. A theologiát és az egyetem irodalmi tanszékét végzi Kolozsvárott, 1908-ban már Szamosujváron polgári iskolai tanár, 1911-ben bölcsészeti
doktorátust tesz, majd 1919―20-ban
Máramarosszigeten középiskolai tanár;
jelenleg a szatmári Eminescu-lyceum
igazgatója. Minden tevékenységét hivatásának szenteli, a közoktatásügy terén
jelentős érdemeket szerzett. A román
koronarend lovagja. Számos társadalmi
és irodalmi cikke jelent meg a lapokban. Az Astra tagozati elnöke, a Lucaciu zeneegylet, a román nőegylet és
még számos társadalmi és kulturális
egyesület müködésében vesz részt.
Felesége, szül. Bogdan Valéria, a helybeli társadalmi egyesületeknél fejt ki
tevékenységet; gyermekei: Liviu és
Lucia.
SORESCU MIRCEA szatmári kórházi főgondnok, Brassóban 1881-ben
született, apja ügyvéd. Brassóban érettségizik, majd aktiv tiszt lesz. 1905-ben
polgári pályára lép, jogi tanulmányokat folytat, amelyeknek elvégzése után
közigazgatási tisztviselő, majd a szatmári kórház főgondnoka lesz. Fáradhatatlan munkásságot fejt ki a kórház
fejlesztése érdekében és célja a félbe
maradt uj kórházépületet tető alá hozni.
Müködése folyamán jelentős érdemeket
szerzett, amiért a román koronarend és
román csillagrend keresztjeivel tüntették ki.
SIMA KONSTANTIN targul-lapusi
ügyvéd, született 1900-ban, szülei gazdálkodók. Szamosujváron érettségizik,
kolozsvári jogot végez. Törvényszéki
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jegyző, majd ügyvédjelölt lesz, 1926
óta ügyvéd Targul Lapuson. Politikai
müködést a nemzeti parasztpárt keretén belül fejt ki, amelynek vezetőségi
tagja. Az ügyvédi kamara tagja, a gör.
kath. egyház gondnoka és több társadalmi és kulturális egyesület tagja. Az
országnak és a köznek szerzett érdemeiért a román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki. Pártja programjának megvalósitásán fáradozik.
SIMON TRAIAN besztercebányai
főszolgabiró, Saratán 1887-ben született,
apja gör. kath. lelkész. Grátzban kereskedelmi
egyetemet, Szamosujváron
theologiát
végez.
Eleinte Nagyiklódon
lelkész, majd az imperium változásakor
közigazgatási pályára lép; 1919-ben
szolgabiró, 1920-ban
főszolgabiró
lesz,
jelenleg Besztercebányán főszolgabiró.
Fejlett szaktudásu és törvényszerető
közigazgatási férfiu, aki a nép gazdasági és kulturális érdekeinek előremozditásán törekszik. A besztercebányai
Cercul Cultural, továbbá több egyesület tagja. Közigazgatási lapokban megjelennő értékes cikkei tekintélyét növelik. A román csillagrend lovagja.
STEINER JÓZSEF szatmári bankvezérigazgató, 1893-ban született, apja
iparos. Nagyváradon kereskedelmi iskolát végez, majd banktisztviselő lesz.
Tudása, szorgalma és tehetsége gyorsan előreviszi pályáján: előbb a Nagyváradi Agrártakarékpénztárnál müködik, majd Nagyváradon a Magyar Általános Hitelbank fiókjánál, ujból Aradon az Erdélyi Hitelbanknál fejt ki tevékenységet: 1926 óta a Szatmárvármegyei Takarékpénztár vezérigazgatója.
Mint ilyen eredményesen irányitja a
bank ügyeit és kiváló bankismeretei
révén a pénzintézet felvirágoztatását
szolgálja. A Szatmári Első Cserépgyár
és a Joint bank szakosztályi elnöke,
azonkivül több alakulatnál tölt be értékes szerepet.
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STAIȚIU JÁNOS szatmári vasuti
főfelügyelő, Nagylakon 1885-ben született, szülei gazdálkodással foglalkoztak. A budapesti
müegyetem
elvégzése után Aradon a
vasbeton épitkezési
vállalatnál müködik,
majd résztvesz a háboruban,
kétszer
megsebesül,
többször kitüntetik. 1919ben a vasuti technikai osztályának főnöke, utóbb Brassóban, Aradon és Nagyszebenben müködik mint főfelügyelő; 1930 óta a szatmári vasutigazgatóság technikai főfelügyelője. Kiváló sportférfiu, az athlétika,
különösképpen a távolugrás terén szép
eredményeket ért el. Negyven érmet
nyert különböző sportversenyeken, a
Mafc-ban futballozott. Aradi tartózkodása alatt ő létesitette a Glória CFR.
sportegyesületet és ő épitette fel a
sportpálya tribünét. Az Astra, a temesvári Auto Klub, a Meteor klub és a
Glória CFR tagja. Kiváló müködése
sokban hozzájárul a vasuti viszonyok
fejlesztéséhez. 1923-ban a román koronarend lovagja lett.
SERBAN JÁNOS dr. besztercenaszódi
ügyvéd, született 1867-ben, apja gazdálkodó. Belényesen érettségizik, Debrecenben jogot végez. Eleinte községi
jegyző, majd Rudnán szolgabiró, utóbb
árvaszéki ülnök, főszolgabiró, végül
Besztercebányán vármegyei prefektus.
1928 óta önálló ügyvéd és az Aurora
bank jogtanácsosa. A liberális pártban
élénk politikai müködést fejt ki. Az
Astra, az Agru, az iskolaszék, a Vörös
Kereszt egyesület, azonkivül több helybeli alakulatnál vezető szerepet játszik.
Mint mezőgazdász is kiváló; „Mezőgazdaság és mezőrendőrség” és az
„Erdőtörvény” cimen értékes könyvei
jelentek meg. A román koronarend
tiszti keresztjének tulajdonosa.
STERNBERG ALADÁR dr. máramarosszigeti orvos, ugyanitt 1881-ben
született, apja kereskedő. Budapesten
1908-ban végzi az egyetemet. Előbb

228

kórházban praktizál, majd a Nagyszöllösi kórház másodorvosa, 1912-ben
Máramarosszigetre kerül s azóta itt
müködik, mint szemspeciálista orvos.
Pályáján alapos tudományos felkészültséggel tevékenykedik, tudományos kisérleteket folytat, a baktériumok bevételével végzett eredményekről brossurákat adott ki. Kül- és belföldi lapokba szakkérdésekről ir értékes cikkeket. A vakok gyógykezeltetése terén
humánus munkát végez; az ifjuság lelkes pártfogója és irányitója. Az ottani
cserkész, a Brith Trumpledor főparancsnoka, a cionisták helyi csoportjának elnöke, német hetilap szerkesztője
és tulajdonosa, azonkivül több bank
vezetőségi tagja és előkelő szerepet
játszik számos egyesületnél. Müvészi
kivitelü rézdombormüveket készit.
STUPARIU LAJOS dr. nagysomkuti
orvos, Ardusadon 1859-ben született,
apja földbirtokos. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott, Budapesten és Bécsben végzi. Eleinte a budapesti Rókus
kórházban praktizál, majd a mehádiai
és herkulesfürdői fürdőkön müködik.
Oravicabányán és Versecen törzsorvosi rangban katonaorvos, ebben a minőségben résztvesz a háboruban, 191322-ig a verseci dietétikus és természetes gyógymodu szanatóriumnak igazgató-főorvosa. 1922―25-ig a temesvári
gyermekmenhely igazgató főorvosa és
felsőbb megbizást kapott több gyermekmenhely felállitására a bánsági és
krajovai körzetben A román koronarend parancsnoka.
SUCIU ISTVÁN a nagybányai pénzügyi hivatal igazgatója. Copacelen 1889ben született, apja iskolaigazgató. Kereskedelmi akadémiát 1914-ben Bécsben végez. Balázsfalván a püspöki uradalom tisztviselője, majd a nagybányai
pénzügyi hivatalhoz kerül, ahol képességei révén rövidesen az itteni pénzügyi kerület vezetőjévé nevezik ki. Hivatalát szaktudással és ügyszeretettel
látja el. Az Astra, az Uri Kaszinó, a
román nőegylet vezetőségi tagja, a gör.
kath. egyház világi elnöke, a román
kaszinó igazg. tagja, a Dacia nyomda
és több vállalat és bank igaz. tagja, az
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iskolaszék elnöke. Érdemeiért a román
csillagrend lovagi és a román koronarend
parancsnoki keresztjével tüntették ki.
SÜDY TIBOR dr. szatmári ügyvéd,
ugyanitt 1885-ben született, apja nyug,
városi
tisztviselő.
Jogi tanulmányokat
Nagyváradon és Kolozsvárott
folytat,
Berlinben doktorál,
ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen tesz;
1910 óta önálló ügyvéd. Sokoldalu társadalmi életet él.
A Szatmár-Vidéki
Tkpt. és a Szatmári
Polgári Tkpt. a szatmári csizmadia testület, a szabó- és szücs ipartestület és
az iparosotthon alapitó tagja, a helybeli sportegylet, a Caritas egylet elnöke, a magyar párt titkára, majd
ügyésze, azonkivül még számos alakulat vezető tagja. Képviselőjelölt és
helyettes polgármester volt. A magyar
kisebbség érdekeiért és a magyar nyelv
jogaiért fáradhatatlan buzgalomal harcol. A nyelvvizsgán elbukott városi
magyar tisztviselők állásban tartásáért
és a szatmári magyar szinház fenntartásáért önzetlen munkálkodást fejtett
ki. Fiatal korában több ifjusági mozgalomban vett részt.
SZABÓ ENDRE máramarosszigeti
gör. kath. rutén vikárius Nagyrákóczon 1867-ben született, apja gör kath.
esperes. Gimnáziumot és theologiát
Ungváron
végez.
Eleinte több helyen
lelkész,
1917-ben
Máramarosszigeten
vikárius
plébános,
majd főesperes; jelenleg is a máramarosszigeti
gör.
kath. ruthén egyház vezetője. Mint
ilyen a hitélet fejlesztése körül nagy
szolgálatokat tett egyházának. A kerületébe tartozó templomok és iskolák
közül többnek a felépitése az ő nevéhez füzödik Az egyházi egyesületek
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szellemi irányitója és köztiszteletben álló
vezetője. A román koronarend lovagja
lett 1922-ben. Egyházi és társadalmi
cikekket ir.
TÁJBERT JÓZSEF a szatmári villamosmüvek
igazgatója,
Orosházán
1870-ben született,
apja iparos. Iskoláit
Hódmezővásárhelyen végzi, majd Temesvárott 1891-ben
gépészi
oklevelet
nyer.
Elektrotechnikai tanulmányait
Budapesten
fejezi
be 1897-ben. Ekkor
a Ganz és Társa
elektrotechnikai osztályán nyer alkalmazást, innen 1899ben a Magyar Vasuti Forgalmi rt.-hoz
hivják meg a békésvármegyei villamossági rt. üzemvezetőjének, 1903ban ugyanebben a minőségben a szatmári villamos müvekhez kap meghivást és 1918-ban átveszi a villamos
müvek igazgatását. Az üzemet minden
zökkenés nélkül vezette át a forradamon, az impériumváltozáson és most is
közmegelégedésre áll az üzem élén.
Majdnem minden szatmári társadalmi
egyesület tagja és aktiv részt vesz a
kultura mozgalmaiban. Nagy zenebarát.
TEREK GÉZA szatmári tanár ugyanitt 1889-ben született, apja iparos. Bölcsészeti
egyetemet
végez
Kolozsvárott,
majd
kereskedelmi
iskolai tanári okle
velet nyer Budapesten. Résztvesz a háboruban,
megsebesül, többször kitüntetik. A háboru után
visszakerül a szatmári
kereskedelmi
iskolához, ahol megkezdte tanári müködését. A SzSE vivószakosztályának 11 év óta elnöke, a
ref. egyház prezsbitere, a Bethlen Gábor Kör elnöke és még több alakulatnál játszik szerepet. Matematikai tankönyveket irt, amelyek az összes román iskolákban be vannak vezetve.
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Irodalmi téren aktiv müködést fejt ki,
verseket, cikkeket, esztétikai tanulmányokat ir. Versei, amelyek mély tehetséget árulnak el, most jelennek meg.
Teoria Asigurărilor cimen 168 oldalas
román tudományos könyve jelent meg.
THORMA JÁNOS nagybányai festő,
a Nagybányai Festőtársaság diszelnöke,
Kiskunhalason 1870-ben született, apja
m. kir. adótárnok. Nagybányán érettségizik, 1887-ben Budapesten rajztanárjelölt, majd 1889—90-ben Holóssy tanitványa Münchenben. Négy évi tanulmányuton van Párisban, Olasz-, Belgaés Spanyolországban. 1896-ban Réthy
Istvánnal együtt meghonositotta Nagybányán a Holóssy festőiskolát. Ugyanekkor résztvesz a festőkolonia megalapitásában. 1902—27-ig a nagybányai
festőiskola tanára és vezetője. Az iskola megszüntetése óta csak müvészetének él. Első festménye „A szenvedők” a párisi szalonban dijat nyert.
1896-ban az Aradi Vértanuk, 1897-ben
Békesség veletek, Október elsején, Szeptember végén. Kocsisok, Kártyások,
Modellek, Ibolyaszedők, Majális cimü
festményei feltünést keltenek és nagy
dijakat szereznek festőjüknek. Számos
festménye külföldi képtárak és muzeumok gyüjteményébe vándorolt. Jelenleg a Tavaszi meleg eső, a Fürdőzők és a Talpra magyar cimü munkáin
dolgozik. Az erdélyi festőmüvészek gazdag vénáju, reprezentábilis tehetsége,
akit 1924-ben az I. o. Bene Merenti
aranyéremmel tüntettek ki.
TIRLA SABIN szatmári állomásfőnök, Románpécskán 1897-ben született,
apja gör. kel. lelkész. Makón érettségizik
1916-ban,
utána résztvesz a
háboruban, kétszer
megsebesül, háromszor fogságba esett,
de
mindannyiszor
megszökött;
többször kitüntették. A
háboru után egy
évig a román hadsereg tagja, ekkor a Crucea Comemorative-val tüntették ki. 1922-ig a ko-
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lozsvári egyetem jogi fakultását hallgatta, majd a vasut szolgálatába lép.
Kolozsvárott, Nagyszalontán, Biharpüspökin, Nagyváradon, Hollodon müködik; 1930 óta a szatmári állomás főnöke. Munkásságával tevékeny részt
vesz a vasut reorganizációjánál. A vasuti
egyesület és az Olimpia sportegyesület
tagja. Felesége, szül. Bodea Margela,
jótékonycélu tevékenységet fejt ki.
TIBIL ÁGOSTON dr. nagysomkuti
ügyvéd, Postán 1896-ban született, apja
földbirtokos. Kolozsvárott jogot végez
és ügyvédi vizsgát tesz. Eleinte Szatmáron, 1922 óta Nagysomkuton önálló
ügyvéd és a Banca Populara, továbbá
az Albina ügyésze. Politikai tevékenységet fejt ki a liberális pártban, a párt
és a társadalom érdekeit mozditja elő.
Az orsz. ügyvédkamara, a liberális párt
megyei választmányának tagja.
TÖRÖK JENŐ szatmári cégvezető,
1882-ben Hodászon született, apja
gazdálkodó. Az érettségi után kereskedelmi pályára lép, Nagyváradon, majd Szatmáron müködik 1920
óta a Casa Noastra cégvezetője és a
Vasbehozatali rt. felügyelő-bizottsági
tagja. Kiváló kereskedelmi szakismeretei révén széleskörü tevékenységet fejt
ki Szatmár gazdasági életében. A kereskedelmi csarnok titkára, a könyvelői kamara vál. tagja és pénztárosa.
Résztvett a háboruban, kétszer kitüntették. A bank fejlesztésén fáradozik.
URDEA JÁNOS máramarosszigeti
bankvezérigazgató, 1889-ben Segesváron, gazdálkodó családból
született.
Nagyváradon
jogakadémiát
végez.
1914-től mint tart.
hadnagy, a román
hadsereg tagja, ekkor a Crucea Comemorative
érdemjellel
tüntették
ki.
A háboru után 1922ig a máramarosszigeti sziguranca vezetője, majd liberális
országgyülési képviselő. Résztvett a
máramarosszigeti
Banca
Comerciala
megalapitásában, melynek a vezérigaz-
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gatója lett. A bank alaptőkéje 5 millió
lej, tartalékalap 1 és fél millió lej, a
betétállományok 15 millió leire rugnak
Mint vezérigazgató eredményes müködést fejt ki a bank fellenditése érdekében. A liberális párt vármegyei tago
zatának alelnöke, az Astra és számos
társadalmi és kulturális egyesület müködésében előkelő szerepet tölt be.
Felesége, szül. Papp Zora társadalmi
akciókban vesz részt.
WAGNER JÓZSEF dr. néhai nagybányai bányakerületi főorvos, született
1872-ben, meghalt
1927-ben. Budapesten végezte az egyetemet, majd egy évig
a Reczey klinikán
praktizált, 6 évig a
Rókus
kórházban
müködött, egy évig
pedig a szülészeti
klinikán volt tanársegéd. Kiskunhalason gyakorló orvos
volt, majd Felsőbányára került, utána
Nagybányán bányaorvos és a bányakerület főorvosa volt. A hadseregben
tart. ezredorvosi rangban szolgált. Részt
vett egy szanatórium létesitésében. Müködése folyamán értékes szolgálatokat
tett az orvostudománynak és a társadalom betegeinek. A Ferenc Józsefrend lovagja volt és több magas kitüntetést kapott érdemei elismeréséül.
Felesége, szül. Pázsit Ilona.
WEISZ SÁNDOR dr. szatmári ügyvéd, 1878-ban született, apja gazdálkodó. Budapesten ügyvédi vizsgát tesz,
Kolozsvárott doktorál. Eleinte Kisvárdán müködik, 1905 óta Szatmáron ügyvéd. A Szatmári Hitelbank alapitója,
főrészvényese és jogtanácsosa, a Joint
kishitelbank nagyrészvényese és igazgatósági tagja. A szatmári izr. nőegylet és a népkonyha elnöke, a magyar
párt szatmári tagozatának és a kereskedelmi kamara alelnöke, azonkivül
még több kulturális és jótékony alakulatnál szerepet játszik. Fáradhatatlanul
harcol a kisebbségek érdekeiért.
WEISER ARTUR dr. nagybányai
gyárvezérigazgató, a Phönix chémiai
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gyár élén áll, amely Szatmár iparának
egyik legproduktivabb és legfejlettebb
üzeme. 80 millió lej alaptőkével rendelkezik, hatszáz munkást foglalkoztat.
A gyár kénsav, rézgálic, vasgálic, timsó,
glaubersó keserüsó és superfosfat termékeket állit elő. A produktumok a
belföld piacán nagy keresletnek örvendenek. A Phönix igazgatósági tagjai:
Chirculescu Miklós, Mircea C. Bedő R.
és Weiser Oszkár. A gyár kiállitási
anyaga az 1929 es kolozsvári kiállitáson aranyérmet nyert.
ZACIU GH. FELICIAN dr. szatmári
ügyvéd, Pomiban 1900-ban született,
apja tanitó Kolozsvárott jogi doktorátust tesz, majd a
nagyváradi itélőtáblánál
tanácsjegyző,
1928 óta Szatmáron
önálló ügyvéd és a
Gazeta
Satmarului
felelős szerkesztője.
Fiatal kora dacára
népszerüségnek örvend és széleskörü
müködést fejt ki. A liberális párt vezetőségi tagja, az Astra, a Cultur Patriei,
a Hubertus egyesületek tagja, az Olimpia Sportegylet vál. és az Iparosegylet
tagja, az Autobusz-szindikátus ügyésze.
Intenziv ujságirói müködést fejt ki. A
politika terén is eredményes müködést
fejt ki. Mint ügyvéd több nagyszabásu
bünügyben sikeresen védte ügyfeleit.
Felesége, szül. Mut Cornelia okl. tanárnő, a helybeli román nőegylet tagja.
ZANESCU M. JÁNOS seimi pénzügyi ellenőr, Felső-Macesiuban 1906ban született, apja földbirtokos. Jogi tanulmányokat folytat, majd a
pénzügy szolgálatába lép. 1927-ben
Nagyváradon pénzügyi tisztviselő, majd
Szatmáron ellenőr, jelenleg a szineváraljai adókerület adóügyi ellenőre. Mint
ilyen hivatását sok ambicióval és ügyszeretettel gyakorolja.
ZAGREAN TÓDOR besztercenaszódi polgármester és iskolaigazgató,
ugyanitt 1881-ben született, apja gazdálkodó volt. Déván 1900-ban tanitóképezdét végez, majd Prislopon, Mono
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ron, Salván tanitó, 1919 óta Besztercenaszódon elemi iskolaigazgató. A város
közbizalma azzal tüntette ki, hogy a
város első polgárának választották meg.
A tankerületnél vezető szerepet tölt be,
a Cooperativa elnöke, az Astra tagja,
iskolaszéki jegyző és az Aurora bank
igazgatósági tagja. A közoktatás terén
szerzett érdemeiért 1925-ben kitüntették.
REDNIK JÓZSEF dr. (gyulafalvi)
máramarosszigeti állami ügyész és földbirtokos. Farkasvéren 1884-ben született, apja főszolgabiró.
Családjának
1317-ből származik
a nemessége. Jogi
tanulmányait Máramarosszigeten, Kolozsvárott és Marosvásárhelyen
végzi.
Utána
ügyédjelölt,
1913 óta önálló ügyvéd. Az impériumváltozás után 1919―
1920-ban főszolgabiró, majd rövid
ideig árvaszéki ülnök; 1921 óta a vármegye állami ügyésze, amellett birtokán
minta gazdaságot vezet és állatokat
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tenyészt. Az Asociacțiune Cultura Román alapitó tagja, a Munkás- és Rokkant egylet tagja, azonkivül a helybeli
vadásztársaság és az MSE. tagja azonkivül előkelő szerepet játszik számos
társadalmi és kulturális egyesületnél.
Értékes pályafutása alatt sokat fáradozott a köz érdekeiért. Családja tagjai
a multban mindig előkelő szerepet játszottak Erdély és a megye történetében; egyik őse Rednik Átanász 1700ban fogarasi gör. kath. püspök volt.
ZEGREANU PÁL besztercebányai
erdőfőmérnök, Besztercenaszódon 1893ban született, családja gazdálkodással
foglalkozik. Érettségi után erdészeti főiskolát végez Selmeczbányán és Bukarestben. Eleinte egy évig Kolozsváron
a városi erdészeti hivatalnál müködik,
1920 óta Besztercebányán erdöfőmérnök és az erdészeti hivatal aligazgatója.
Az erdészeti testület, az Ugir, a mérnökegyesület tagja. Munkakörét kiváló
szakismeretekkel és ambicióval látja el,
eredményes munkásságot fejt ki az
erdészet fejlesztése érdekében. Hivatásának él.
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AGYAGÁSY KÁROLY dr. (cölöni)
ny. megyei főorvos, kir. tanácsos Ma
rosvásárhelyen,
1853-ban Mezőbándon, régi székely nemesi család ivadékaként született, apja
reform, lelkész volt.
1872-ben a kolozsvári gimnáziumban
érettségizik,
majd
ugyanitt elvégzi az
egyetem orvosi fakultását, az első orvosi diplomát ezen az egyetemen ő kapja
1877-ben. Egy évig a kolozsvári katonakórháznál segédorvos, azután 5 évig
Nyárád-Szeredán törv. orvos, majd
6 évig Marosvásárhelyen járásorvos,
ugyanitt 30 évig megyei főorvos, fogház- és törv. orvos, ekkor állását önhibáján kivül elvesztve, a gyakorlattól
visszavonul és irodalmi müködést fejt
ki. A budapesti egészségügyi folyóiratoknak és politikai lapoknak értékes
cikkeket irt „Orvos és közönség”, „Szováta fürdő ismertetése”, „A kvarclámpa használata” cimen önálló munkái jelentek meg, ez utóbbi Grácban
német nyelven. Öt székelytárgyu regényt, egy kötetrevaló novellát, két
nagy elbeszélő költeményt (Galamb és
Sas székfoglaló), „A néma” cimen zenés parasztdrámát, „Tündér Ilona és
leánya” cimen fantasztikus szinmüvet,
„6 szomoru magyar dal”, „Erdélyi szomoru uj népdalok” stb néven, magyartárgyu és hazafias jellegü énekeket irt.
Több költeményét angol nyelvre átültették. A helybeli kaszinó elnöke, a
ref. prezsbiterium és a ref. kollégium
gondnoka, a Kemény Zsigmond társaság vál. és egyben legöregebb tagja,
végül az összes itteni társadalmi és

kulturális egyesületek pártolója. Tanulmányutjai egész Európát behálózták;
50 éves jubileuma alkalmával 1928-ban
a Szegeden székelő Ferenc József tudományegyetem arany diplomával tüntette ki.
ADORJÁN GÁBOR dicsőszentmártoni ref. lelkész, 1892-ben Héjasfalván
született, apja szintén ref. lelkész. Középiskoláit Székelyudvarhelyen, a theologiát és az egyetem matematikai és természettudományi fakultását Kolozsvárott végezte. 1915―23-ig a sepsiszentgyörgyi, 1925-ig a kolozsvári ref. kollégium tanára volt, azóta Dicsőszentmártonban lelkész; 1926-ban szentelte
pappá Makkai püspök. Városi tanácsos, a vm. magyar párt intézőbizottságának tagja, a városi magyar párt
alelnöke, a ref. dalárdák diszelnöke és
ügyvezetője, egyházmegyei tanácsos és
a kisküküllői egyházmegye tanfelügyelője. „Kereszt”, „Istenes vén ember”,
„Károlyi Gáspár emlékezete” cimen önálló müvei jelentek meg.
ANDRÁSI ALBERT kézdivásárhelyi
főszolgabiró, 1876-ban Köpecen, kisbirtokos családból született. Egyetemet Debrecenben és Budapesten hallgat; tanulmányai végeztével a közigazgatási pályára lép. Egy évig vm. közigazgatási joggyakornok, majd szolgabiró lesz, 1925 óta Kézdivásárhelyen
főszolgabiró. Érdemei elismeréséül megkapta az I. o. polgári érdemkeresztet,
majd a román csillagkereszt tiszti kitüntetését. Minden idejét hivatásának
szenteli.
ANDRONE JÁNOS dicsőszentmártoni pénzügyi adminisztrátor, 1888-ban
gazdálkodó családból született. Középiskolákat Brassóban, egyetemet Ko
lozsvárott végez. Tanulmányai végeztével bankhivatalnoki pályára lép, majd
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katonai szolgálat után 1919-ben pénzügyi gyakornok lesz Szászsebesen;
1925-ig az adóhivatalnál müködik, 1926ban Lugoson már főnöki rangfokozatot
ér el, 1927-ben Oravicán subadminisztrator, 1928 óta pedig Dicsőszentmártonban vezeti a pénzügyigazgatóságot.
A háborut a fronton töltötte, több kitüntetést kapott, az első román gárdának is tagja volt. Az Astra, a kereskedelmi kamara, a mezőgazdasági
kamara és az iskolaszék tagja.
ANTALFFY ENDRE dr. marosvásárhelyi liceumi tanár, Maros Rátonyán
született, apja magántisztviselő volt.
Theologiai szemináriumot, majd egyetemet végez és Budapesten mint hirlapiró kezdi meg
pályafutását, utóbb
az állam szolgálatában tanári pályán
tevékenykedik, jelenleg Marosvásárhelyen hasonló munkásságot fejt ki,
azonkivül folyóiratoknak dolgozik és
orientálista tudományokkal foglalkozik.
A Deutsche Morgenländische Gesehlschaft és a Kemény Zsigmond Társaság tagja.
ANOCUȚIA TAMÁS mezőbándi főszolgabiró, 1895-ben Hunyadobrán született, apja városi
főjegyző volt 1916ban
Budapesten
érettségizik,
majd
1917-ben Marosvásárhelyen közigazgatási tanfolyamot
végez és még ugyanezen évben megválasztják Alsólapugy
község jegyzőjének,
ahonnan 1918-ban a
burzsiki körjegyzőséghez nyer áthelyezést: 1919-ben marosvásárhelyi székhellyel a marosi felsőjáráshoz szolgabirónak nevezik ki, 1926-ban ezen járás vezetője, végül 1930-ban Mezőbánd vezető főszolgabirája lesz. Érdemei elismeréséül megkapta a román
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koronarend lovagi és tiszti keresztjét.
A helybeli román kaszinó elnöke, a
marosvásárhelyi g. kel. egyház tanácsosa, az orsz. főszolgabirói egyes.
tagja. Szenvedélyes urvezető.
BARBAT GYÖRGY dr. székelyudvarhelyi ügyvéd és bankelnök, 1894ben Fogarason született, apja g. kel.
lelkész Fogarason. Szülőhelyén érettségizik, a jogot és birói vizsgát 1923ban Kolozsvárott teszi le; 1923 óta
Székelyudvarhelyen tevékenykedik, gyakorló ügyvéd, a Banca Poporala elnöke, a Banca Cetatea ügyésze és a
helybeli egyháztanács, iskolaszék és vadásztársaság elnöke, az Astra vál. tagja
és a nemzeti-parasztpárt hangadó faktora. 1928-ban Udvarhelymegye képviselőjelöltje volt. 1915―16-ban a román gárda tagja volt, 1917-ben katonai tolmács, egyébként tart. főhadnagy.
A „Hargita” c. ujság társtulajdonosa
és társszerkesztője. Érdemei elismeréséül a román koronarend lovagi és
tiszti kitüntetését kapta.
BENES FERENC marosvásárhelyi
okl. fogtechnikus, 1893-ban Egerben
született, apja járásbirósági főigazgató.
Középiskoláit
Nagyváradon
végezte,
ugyanitt tanulta ki a fogászatot, oklevelét 1923-ban Bukarestben szerezte
meg; 1921 óta Marosvásárhelyen önálló fogászati rendelőt vezet. Tagja a
helybeli társadalmi és kulturális egyesületeknek, egyébként minden idejét
hivatásnak szenteli.
BECSEY FERDINAND a marosvásárhelyi városi üzemek igazgatója 1881ben Léván született,
apja ny. őrnagy volt.
1904-ben a budapesti müegyetemen
gépészmérnöki oklevelet szerez és
ugyanitt mint ma
gánmérnök,
utóbb
Eperjesen,
Miskolcon, Kassán és Marosvásárhelyen mint
épitészvezető
mérnök tevénykedett; 1912-ben a város
szolgálatába lépett, ahol később főmérnök, müszaki tanácsos, jelenleg a vá-
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rosi üzemek igazgatója. Eperjes és Miskolc vizmüveinek, hasonlóképpen a marosvásárhelyi viz-, csatorna-, villamosmü és a földgáz bevezetési és kiterjesztési munkálatainál jelentős szerepet,
játszott. Rangját (II. o. főmérnök) a
Corpul Technic is elismerte. Szaklapokba értékes cikkeket irt. Érdemei elismeréséül 1929-ben a román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki.
BERDE JULIANNA MÁRIA dr. (férjezett dr. Roth Jenőné) felsőkereskedelemiskolai tanárnő és irónő, Kaczkón 1889-ben született, apja a nagyenyedi
theologia
igazgatója.
Egyetemi
tanulmányait
Kolozsvárott
és
Münchenben végezte, 1912-ben Kolozsvárott doktorált.
1917―20-ig az enyedi Bethlen kollégiumban tanár, majd
Marosvásárhelyt áll. szolgálatba lép. A
Kemény Zsigmond Társaság alelnöke,
az Erdélyi Irodalmi Társaság és a Helicon tagja, a Szépmüves Céh ig. tagja,
a „Helicon” c. szépirodalmi folyóirat
főmunkatársa, számos szépirod. lap
munkatársa. Első könyve 1912-ben,
első versesgyüjteménye „Versek” c.
szintén 1912 ben, első regénye „Örök
film” 1917-ben jelent meg; ezenkivül
4 novellás kötete Erdélyben, „Haláltánc” c. regénye Budapesten látott napvilágot. További munkái Romuald és
Adriana (Berlin 1927), „Földindulás”,
„Seherezade himnusza”, „Végre egy
férfi” (vigjáték), végül „Marokszedők”
cimü regénye Budapesten megjelenés
előtt áll. Több müvét román nyelvre
is forditották.
BERNÁDY GYÖRGY dr. politikus,
volt képviselő és Marosvásárhely polgármestere, 1864-ben Bethlenben született, egyetemi tanulmányokat Kolozsvárott és Budapesten végzett, majd államtud. államvizsgát tett. 1896—1900
országgy. képviselő, 1900―12-ig Marosvásárhely polgármestere, az ezután
következő öt évben a város főispánja,
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1912-ben
székelyföldi
iparfejlesztési
min. biztossá delegálják. Imperium változás után 1922-ben a nyáradszeredai,
1926-ban Marosmegye képviselője a román kamarában, 1926-tól ismét Marosvásárhely polgármestere. Marosvásárhely rohamos fejlődése iskolák, vizmüvek, aszfaltirozás, kulturpalota, stb.)
szoros nexusban áll Bernády Ákos városfejlesztő politikájával. Impérium változáskor tekintélyével és koncepciójával a kisebbségi élet markáns előharcosa, br. Jósika Samu halálával az elnöki szék betöltésénél a demokratikus gondolkozásu Bernádynak komoly
esélye volt, de ellenmozgalmakat látva,
visszalépett; liberális orientációja utóbb
még jobban elmérgesitette a helyzetet,
végül Bernády a magyar pártból is
kilépett. Több brosurája és számos értékes hirlapi cikke jelent meg.
BERKOVITS OLGA marosvásárhelyi nőgyógyász, 1900-ban Kolozsvárott született, apja
tisztviselő.
Szülőhelyén végzi középiskoláit, ugyanitt jár
egyetemre, majd ismeretei
bővitésére
Párisba kerül és itt
szerzi meg 1926-ban
diplomáját
J.
L.
Faure
klinikáján
praktizál, végül Marosvásárhelyen
letelepszik és önálló nőgyógyászati rendelőt vezet. Zenekedvelő, a Budapesti
zeneakadémián vizsgát is tett; gyakran szerepel jótékonycélu előadásokon. Az orsz. orvosszövetség és több
helybeli szociális és jótékonyegyesület
tagja Az erdélyi orvostársadalom értékes tagja.
BERSAN AUREL táblai elnök Marosvásárhelyen.
1871-ben
Hátszegen
született. Egyetemet Kolozsvárott 1893ban végez, ugyanitt 1895-ben leteszi
az államtud. vizsgát és 1899-ben a birói vizsgát. Kézdivásárhelyen 1894-ben
törv. joggyakornok, ugyanott 1895-ben
aljegyző, hasonló minőségben müködik
utóbb Zsombolyán és Szegeden, 1899—
90-ig Battonyán és Topánfalván jb. al-
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biró, 1908-ban járásbiró, 1919-ben biró
táblabirói rangban, ekkor táblabirói
munkakörrel Nagyváradra helyezik, végül 1920-ban semmitőszéki ranggal
Marosvásárhelyen tanácselnök lesz, 1920
óta ugyanitt törv. elnök. 1924-ben a
román koronarend parancsnoki kitüntetését nyeri el.
BERNER MÓR dr. marosvásárhelyi
bőrgyógyász és a nemi betegségek szakorvosa,
1902-ben
Mikeszászán, kereskedő családból született. Középiskolákat, illetőleg tanitóképezdét Marosvásárhelyen, Budapesten és Temesváron végez majd a
bécsi, utóbb a ge
nuai egyetem orvosi
fakultásait látogatja,
itt szerzi meg 1929-ben a doktorátust
és Bécsben specializált; ekkor letelepszik Marosvásárhelyen és önálló rendelőt nyit, amellett a helybeli Kadima
sportegylet kluborvosa. A helybeli szociális és kulturális egyesületek tagja, a
zsidó nemzeti szövetség vál. tagja.
BIRÓ TIBOR sepsiszentgyörgyi vállalati igazgató, 1893-ban Baróton született, apja iskolaigazgató. A fiumei
export-akadémia elvégzése után a Baróti-féle szeszfinomitó és Imperiál-gyár
tisztviselője lesz, majd 1922-ben bankpályára lép és a Brassói Népbanknál
tevékenykedik, utóbb az Erdélyi Hitelbank brassói fiókjának főpénztárosa
lesz, végül 1929 óta az Áruforgalmi
Rt. sepsiszentgyörgyi fiókjának igazgatója. Élénk társadalmi életet él és hivatása mellett a magyar kisebbségi
ügyek lelkes istápolója és mint ilyen,
a magyar párt nagy választmányának
tagja. A háboruban részt vett és több
kitüntetést kapott. Felesége, szül. Száldokosi Borbáth Györgyike a jótékonyság terén buzgólkodik.
BIRÓ JÓZSEF dr. a marosvásárhelyi ker. és iparkamara főtitkára, 1887ben Balázsfalván született, apja postafőnök volt. Középiskoláit Marosvásárhelyen és Nagyenyeden végzi, jogot
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Kolozsvárott abszolvál. Előbb ügyvédjelölt, majd törv. joggyakornok, a háboruból való viszatérés után a brassói,
majd marosvásárhelyi törvényszék, utóbb
a táblai tanács jegyzője, végül a vásárhelyi ker. és iparkamara közgyülésének egyhangu meghivására 1920-ban
a kamara főtitkári állását foglalja el és
ebben 1925-ben királyi dekrétum is
megerősiti. Müködésének vezér elve a
a román-magyar gazdasági közeledés,
az 1930 évi budapesti jubiláris nemzetközi vásár alkalmával létrejött első
román-magyar tárgyalások előkészitése
az ő érdeme, amiért a budapesti és bukaresti ker. kamara is elismeréssel adóztak. További tevékenységében a székely vármegyéket magába foglaló kamarai kerület speciális érdekeinek lelkes istápolója.
BIRÓ ISTVÁN (sombori) dr. a marosvásárhelyi magyar párt titkára, 1904ben Nagyenyeden született, apja postafőtiszt. Középiskolát szülőhelyén, egyetemet Budapesten és Bukarestben hallgat, ez utóbbi helyen 1929-ben kettős
doktorátust szerez. Tanulmányainak elvégzése után meghivták Marosvásárhely és a megye magyarpárti tagozata
titkárának. Gazdasági és szociális kérdésekről értékes cikkeket ir különböző
napilapokba. Zenekedvelő és mint ilyen
zenekonzervatóriumot is végzett. Több
helybeli kulturális és társadalmi egyesület tagja.
BIDU VALÉR dr. kézdivásárhelyi
igazgató főorvos, 1895-ben Brassóban
kereskedő családból
született.
Egyetemi
tanulmányait
Bukarestben,
Budapesten, Bécsben, Jassyban és Párisban
(1920) végzi. A kolozsvári
sebészeti
klinikán és párisi
sebészeti
kórházban
szerez praxist, majd
1922-ben
Dicsőszentmártonban
mint
sebész-főorvos
kezdi meg az orvosi gyakorlatot, 1924
óta pedig Kézdivásárhelyen igazgatófőorvos; a sebészet minden ágában és
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főleg a nőgyógyászat mütéti beavatkozásai terén jelentős eredményekkel dicsekedhetik. Az orvostudomány theoretikus részében is verzált, különböző
tanulmányok (Törések kezelése Marschaparátussal, Tratamentul hemoroirilor
prim cura radicala a lui Witehead, stb.)
jelzik alapos tudását. Az Astra, az or
vosszövetség, a balneológiai társaság
tagja, a helybeli egyházmegye egyházi
gondnoka; sportkedvelő.
BIRÓ ANDRÁS marosvásárhelyi ref.
lelkész, 1867-ben Rugonfalván földmivelő családból született. Középiskoláit
Székely udvarhelyen
a theológiát Nagyenyeden 1892-ben
végezte el; 1902
óta Marosvásárhelyen tevékenykedik.
A helybeli magyar
párt alelnöke, a református
egyházi
dalkör elnöke. Egyházi lapokban magasszárnyalásu cikkei
láttak napvilágot.
BLATT MIKLÓS dr. marosvásárhelyi szemorvos és orvos-tudós, 1892-ben
Oláhpénteken
kereskedő
családból
született. Középiskoláit Désen, az
egyetemet Kolozsvárott, Münchenben
és Bécsben hallgatta,
1913-ban
nyert orvosi diplomát. Előbb a kolozsvári szemészeti
klinikán, majd Prágában, Zürichben és Bernben különböző
klinikákon praktizál; ezután országrólországra járva a legkülönbözőbb klinikákon, főleg a szemészetben szerez
gyakorlatot, közben az orvostudomány
elméleti részével is behatóan foglalkozik. Az angol Zentralblattes für die
gesamte Ophtalmologie und ihre Grenzgebiete munkatársa és referátora. Egyéb
munkái, összesen 77 önálló kutatásokon
és tapasztalatokon nyugvó orvosi tanulmány (Aderlass und Glaukum, In-

246

terferenz bei Augenkrankheiten, Interferenztherapie, La Ciclodia Lisi, A szines védőpápaszemek, Augenveränderung bei Malaria, stb.) magyar, német,
angol és olasz nyelven jelentek meg.
A háboru alatt mint katona szemorvos,
főorvosi minőségben müködött. A román szemészeti társaság tagja, a vakság ellen küzdő nemzetközi liga (Páris)
tagja, a bécsi, az olasz és egyéb szemészeti társaságok tagja.
BEYER FÜLÖP marosvásárhelyi ág.
ev. lelkész, 1872-ben Kiskéren született.
Gimnáziumot Verbácon és Szarvason,
theologiát 1897-ben Eperjesen végez,
ugyarekkor Sárkány Sámuel püspök
Pilisen pappá szenteli. Kuczurán és Ujvidéken segédlelkész, 1900-ban Zsubján lelkész, 1904 óta Marosvásárhelyen
tevékenykedik. A magyar párt intézőbizottságának tagja, a Temetkezési
Egyesület vál. tagja. 64 beszéde jelent
meg az „Igehirdető”-ben, 20 németnyelvü verse jelent meg a „Verbász és
Vidéke” c. lapban, végül több magyarnyelvű verse a „Székely Világ”-ban.
Egyháza 600 lélekből áll.
BOCA JÁNOS marosvásárhelyi iskolaigazgató, 1881-ben gazdálkodó családból született. Középiskoláit Marosvásárhelyen, tanitóképzőt Déván végez.
Tanulmányai befejezése után Alsóbarbatin tanitó, majd a háboru után az I.
számu elemi iskola igazgatója. Az iskola 16 tanerőt, továbbá egy munkamesteri és egy kézimunka előadót foglalkoztat. Boca János azonkivül az öszszes városi elemi iskolák gondnoka.
Mint pedagógus müködése során kiváló eredményeket ért el és érdemeket szerzett a gyermeknevelés terén.
A Cercul Cultural elnöke, városi éegyházi tanácsos, a román tanoncotthon gondnokságának tagja, azonkivül
még számos helybeli alakulat müködésében fejt ki közéleti tevékenységet.
BOERIN ARTEMIU de berivoi gyergyószentmiklósi kerületi főesperes, Kolozsvárott, 1873-ban született, apja
törvényszéki főjegyző volt. Székelyudvarhelyen érettségizik, Balázsfalván teologiát végez. Eleinte Casonul Maren
müködik, 1923-ban Gyergyószentmik-
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lósra kerül, s jelenleg mint főesperes
vezeti egyházkerülete ügyeit. Az egyháznak tett kivételes szolgálatai mellett sokat fáradozik a nép gazdasági
és kulturális érdekeiért és résztvesz a
város ügyeinek intézésében is. Az állandó városi tanács és a vármegyei tanács tagja, a nemzeti parasztpárt tagozatának elnöke, azonkivül az Agru,
az Astra és több iskolaszék tagja. A
román koronarend tiszti és lovagi, a
román csillagrend tiszti keresztjének
tulajdonosa.
BOERIN SÁNDOR marosvásárhelyi
adóhivatali főnök, 1889-ben született,
apja gör. kath. lelkész. Kézdivásárhelyen végzi a középiskolát, majd Sepsiszentgyörgyön pénzügyi pályára lép.
Résztvesz a háboruban, kitüntetik. Az
impériumváltozás után ismét pénzügyi
tisztviselő; 1929-ben Marosvásárhelyen
adóhivatali főnökké nevezik ki. Munkakörét ügyszeretettel tölti be, az állám érdekeinek teljesitése mellett tekintettel van a polgárság helyzetére is.
Az Astra és több helybeli alakulat tagja.
BOGDÁN ARTUR (szépmezői) sepsiszentgyörgyi bankelnökigazgató. 1859ben ugyanitt született, apja bankvezérigazgató.
Bécsben
kereskedelmi akadémiát végez, majd a
bankpályára
lép,
amelyen rátermettsége, tudása és szorgalma révén gyorsan halad előre és
magas poziciót ér
el. A Háromszéki
Takarékpénztárnál évtizedek óta fejt
ki müködést, 1890-ben a bank vezérigazgatója lesz s mint ilyen 1926-ig
kiválóan vezeti a bank ügyeit; 1926
óta a bank elnökségének igazgatója.
Még a magyar éra alatt előkelő közéleti szerepet játszott, a Ferenc József
rend lovagja, volt királyi tanácsos és
külön kitüntetésben részesitette 50 éves
jubileuma alkalmából a Kereskedelmi
és Iparkamara. Az Erdélyi Bankszindikátus igazgatói tanácsosa, a vármegyei
tanács elnöke, a magyar párt három-
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széki tagozatának alelnöke, több pénzintézet elnöke, felügyelő bizottsági és
igazgatósági tagja. Az önkéntes tüzoltótestület tb. főparancsnoka, a Jókai
nyomda elnöke. A székelyföld magyar
ságának egyik vezéralakja, sokat fáradozik a nép érdekeiért és áldozatkész
a kisebbségi üggyel és a kulturával
szemben. Felesége, szül. alsózataturcsai
Zatureczky Izabella, a magyar párt kebelében fejt ki közhasznu tevékenységet; a háboru folyamán végzett nemes
fáradozásaiért kitüntették.
BOILA DANILA dicsőszentmártoni
polgármester, 1881-ben Varolia-Goganban született, apja
járásbirósági tisztviselő. A gimnázium
elvégzése után kereskedői pályára lép,
1902
óta
Dicsőszentmártonban önálló kereskedő; 1930ban egyhanguan polgármesterré választják meg s mint ilyen
sokat fáradozik a lakosság érdekeiért, nemzetiségre való
tekintet nélkül. A város gazdasági és
kulturális fejlődését ambicionálja s megértően kezeli a polgárság ügyeit. Sokoldalu tevékenységet fejt ki, a nemzeti
parasztpárt megyei bizottságának tagja,
a kereskedők egyesületének diszelnöke,
az Astra, a román kulturegylet és még
több alakulat müködésében vesz részt.
A forradalom idején nagy szerepet játszott a dicsőszentmártoni nemzeti tanács és a nemzeti gárda megszervezésében és müködésében. A gárdát három hónapon át élelmiszerrel látta el.
BONCZ GYULA marosvásárhelyi
ügyvéd, ugyanitt 1880-ban született.
Középiskolát Nagyszebenben, egyetemet Kolosvárott végez, 1907-ben jog
és államtudományi doktor lesz 1909ben ügyvédi vizsgát tesz Marosvásárhelyen. Tanulmányai befejezése után
eleinte
Nagyszebenben
ügyvédjelölt,
majd a háboru után Marosvásárhelyen
gyakorló ügyvéd. Az ügyvédi kamara
és több helybeli társadalmi és kulturális egyesület müködésében vesz részt.
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A marosvásárhelyi ügyvédi társadalom
tiszteletben álló, értékes tagja.
BOILA JÓZSEF dr. dicsőszentmártoni gyakorló ügyvéd és vármegyei
tiszti főügyész, Varolia-Goganban 1886ban született, apja
magánzó. Középiskolát Szászvároson,
egyetemet
Kolozsvárott végez; 1910ben doktorál, 1912ben ügyvédi vizsgát tesz. Eleinte
Marosvásárhelyt és
Szászsebesen
müködik, majd hadbavonul, 1918-ig küzd
a háboruban, 1919-ben megyei tiszti
főügyésznek nevezik ki. 1921-ben főispán volt s mint ilyen teljes odaadással és hivatásának átérzésével állott a
vármegye élén. Az erdélyi nemzeti parasztpárt százas bizottságának és a végrehajtó bizottságának tagja, különböző
tanintézetek tanácsának tagja. A háboru előtt a Pénzügyi Világban és az
erdélyi jogi és pénzügyi folyóiratokban
jelentek meg pénzügyi és jog kérdésekkel foglalkozó, alapos felkészültséggél megirt cikkei. A román korona
rend tiszti keresztjének tulajdonosa.
BORBÁTH JENŐ nyugalmazott korházi főorvos Szászrégenben, 1868-ban
Székelyszenterzsébeten született, apja
ref. lelkész volt
Székelyudvarhelyen
érettségizik, az egyetem orvosi fakultását
Kolozsvárott
végzi, 1900-ban diplomát nyer. Mint
szigorló orvos egy
évig a kolozsvári
élettani klinikán müködik, majd a szemészeti intézeten gyakornok, 2 és fél évig tanársegéd, 1904—
10-ig Marosvécsen körorvos, 1910―
24-ig Gyergyószentmiklóson kórházi főorvos. Több évtizedes orvosi müködése alatt az orvostudománynak és a
társadalomnak egyaránt értékes szolgálatokat tett, kiváltkép mint szemspe-
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ciálista szerzett tekintélyt az orvosi
karnak.
BOTTA JÁNOS, a marosvásárhelyi
telekkönyvi hivatal vezetője. Besztercebányán, 1880-ban
született, apja banktisztviselő. Középiskolát
Besztercebányán végez, majd
1904-ben telekkönyvi vizsgát, 1918-ban
pedig
kezelőtiszti
vizsgát tesz. Müködését 1899-ben kezdi meg a besztercebányai telekkönyvi
hivatalnál, 1906-ban a besztercenaszódi járásbiróságon fejt ki tevékenységet, itt mint telekkönyvi irodatiszt
1912-ig tevékenykedik, közben 1907ben telekkönyvi szakértőnek nevezték
ki. Utóbb ujból Besztercebányán müködik, majd 1919-ben telekkönyvvezetői minőségben a gyulafehérvári telekkönyvi hivatalhoz delegálják, innen
Szászvárosra, 1922-ig pedig mint szaktekintély a kolozsvári Directoratul Generalánál nyer beosztást; 1922 óta telekkönyvvezető igazgatói rangban a
marosvásárhelyi
telekkönyvi
hivatal
élén áll. Munkakörét ügyszeretettel és
közmegelégedéssel látja el.
BOTHÁR L. VILMOS kézdivásárhelyi bankigazgató, 1895-ben született,
apja igazgató tanitó. Besztercebányán
felsőkereskedelmi akadémiát végez, majd
bankpályára lép, amelyen kvalitásai révén rövidesen megtisztelő pozicióba
jut. A Nagykörösi Közgazdasági Banknál, majd a budapesti Magyar Kereskedelmi Banknál, utóbb a Temesvári
Bank és ker. rt.-nál müködik, 1918
óta a Kézdivásárhelyi Takarékpénztár
rt.-nál fejt ki tevékenységet: 1924-ben
a bank ügyvezető igazgatójává lép elő.
Kiváló bankismereteit kitünően eredményezteti a vezetése alatt álló pénzintézet fejlesztésénél A környék egyik
közgazdasági tekintélye, a pénzügyi viszonyok éleslátásu ismerője. Az Erdélyi Bankszindikátus felügyelő bizottsági
tagja, a ref. egyházközség volt prezsbitere, a helybeli kaszinó volt ellenőre
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s még több társadalmi és kulturális
egyesület müködésében vesz részt.
BRANDSCHOTT MIHÁLY dicsőszentmártoni bankigazgató, Nagysinkon 1882-ben született kereskedői családból. A fogarasi felsőkereskedelmi
iskolában érettségizik 1903-ban. Eleinte
az Erzsébetvárosi Szövetkezeti Bank
dicsöszentmártoni fiókjánál müködik,
majd a Kisküküllő Várm. Takarékpénztár hosszuaszói fiókjának vezetője, utóbb
a Kolozsvári Takarékpénztár dicsőszentmártoni fiókjának főtisztviselője,
1922-ben visszakerül a Szövetkezeti
Bankhoz, 1928 óta pedig a Hermanstädter Allgemeine Sparkassa dicsőszentmártoni fiókjának vezetője. Szaktudásával a pénzintézet fejlődését segiti elő. Az evang. luth. diasphora közösség elnöke, a ref. nőszövetség pénztárosa 8 év óta.
BRECHER ZSIGMOND a marosvásárhelyi Erdélyi Bank és Takarékpénztár főnöke, Visnicán 1890-ben született, apja sör- és szeszgyáros Besztercebányán érettségizik, jogot Budapesten és Kolozsvárt tanul kereskedelmi akadémiát Bécsben végez. Pályáját a Marmarosch Blank cégnél kezdi,
ahol 4 évig müködik cégjegyzői és áruosztály főnöki minőségben, majd a
Chrisoveloni Bank kolozsvári fiókjánál
fejt ki tevékenységet, ugyancsak mint
az áruosztály vezetője. Innen hivatalból átkerül az Erdélyi Bank és Takarékpénztár fiókjához, 1929-ben a marosvásárhelyi fiókhoz kerül, amelynek
1930 óta ideigl. főnöke. Élénk társadalmi életet él, számos társadalmi és
kulturális egyesületnél vállal szerepkört.
BÜRGER DEZSŐ (boroskrakkói) a
marosvásárhelyi Bürger-sórgyár vezérigazgatója, ugyanitt 1891-ben született,
apja gyáros. Felsőkereskedelmi érettségit tesz, utána 3 évig a charlottenburgi elektro-khémiai egyetem fakultását látogatja, majd mezőgazdasággal
foglalkozik. 1919-ben a Bürger-féle sörgyár kötelékébe lép, amelynek ma vezérigazgatója és a bukaresti Urbeanu
khémiai gyár müszaki vezetője. A khémia és fiziólogia terén végzett kutatásai révén több khémiai szabadalom bir-
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tokosa lett, amelyek egyrészt Magyarországon, másrészt Románia nagy üzemeiben vannak alkalmazva. Birtokosa
Románia egyetlen magánkézben levő
khémiai és fiziológiai tudományos kutató intézetének, ahol értékes megfigyeléseket tesz és számottevő eredményeket produkál. A Tudomány és
Haladás c. természettudományi szaklap
fel. szerkesztője volt, számos cikke jelent meg szak- és napilapokban. A
marosvásárhelyi Mérnök Egyesület megalapitója és 3 évig társelnöke, több
kereskedelmi és ipari vállalat igazgatósági és felügyelő bizottsági tagja,
sport társadalmi és kulturális egyesületek müködésében reprezentativ szerepet játszik.
BÜRGER ALBERT (boroskrakkói) a
marosvásárhelvi Bürger sörgyár elnöke, 1861-ben Vajasdon született. A budapesti
kereskedel
mi akadémiát 1879ben végzi el. Tanulmányai
befejezése után eleinte a
családi
gazdaságban
tevékenykedik,
1886-ban pedig meg
alapitja a marosvásárhelyi
sörgyárat,
amely
1928-ban
részvénytársassággá
alakul át és ekkor ennek elnöke lesz.
Évtizedek óta ipari és kereskedelmi
téren vezérszerepeket játszik, az erdélyi közgazdasági élet egyik reprezentáns személyisége. Királyi tanácsos
és kir. kereskedelmi tanácsos, a Gyosz
ig. tagja volt, jelenleg az Ugir központi alelnöke, a Marosvásárhelyi Munkaadók Szövetségének elnöke, a Marosvásárhelyi Agrár Takarékpénztár elnöke, a Marosvásárhelyi Kereskedelmi
és Iparkamarának 24 éven át alelnöke
volt, majd ennek kormánybiztosa, azonkivül több ipari és kereskedelmi vállalat, városi bizottság alapitója és
elnöke. Egyike a legrégib városi tanácsosoknak 1887 óta vesz részt a város
ügyeinek intézésében. Mint iparkamarai elnök behatóan foglalkozott a szakirodalommal, jelenleg is számottevő
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közgazdasági cikkei jelennek meg folyóiratokban és szaklapokban. Bratianu
kormánya alatt magyar, pártonkivüli
szenátor volt. Előszeretettel foglalkozik
a zenével, harminc évvel ezelőtt vonósnégyest alapitott, amely meginditója
volt a jelenlegi városi zeneiskolának.
A Magyar Vaskoronarend, az I. o.
magyar Polgári Hadiérem, a román
csillagrend parancsnoki és a román koronarend tiszti érdemkeresztjének tulajdonosa.
BUSTYA BÉLA marosvásárhelyi épitész és épitész vállalkozó, ugyanitt,
1883-ban született,
apja épitész vállalkozó. Marosvásárhelyen középiskolát
és épitőipari szakiskolát végez. Pályáját Marosvásárhelyen kezdte meg
mint épitész rajzoló
és épitészeti vezető.
14 év óta önálló
épitész vállalkozó s
mint ilyen több nevezetes intézmény,
bérház felépitésében vett részt. Az iparosság megszervezése és a magyar kultura érdekében munkálkodik. A Kereskedelmi és Iparkamara tanácsosa, a
Marosvásárhelyi Épitőiparos Szövetség
elnöke, a Magyar Iparos Egyesület alelnöke, városi és ref. egyház tanácsos.
Azonkivül számos társadalmi és kulturális egyesület vezető és pártoló tagja.
BUSTYA LAJOS marosvásárhelyi
épitész-vállalkozó, épület és asztalosáru
gyáros és gőzfürészgyár
tulajdonos,
ugyanitt
1868-ban
született ősrégi vásárhelyi nemesi család sarjaként. Iskolái elvégzése után
mint kömüvesmester
Európa
majdnem
valamenyi államában
tevékenykedett
s
jelenleg is gyakran
tesz külföldi utazásokat. 1892-ben átvette apja üzemét. A marosvásárhelyi
iparostársadalom
számottevő,
vezető
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személyisége, több középület, templom,
városi intézmény alkotója. A Magyar
Iparos Egyesület alapitója és elnöke,
az Épitőiparosok Egyletének diszelnöke,
18 évig iparkamarai alelnök s mint
ilyen királyi kitüntetésben részesült.
Virilis jogon több éven át városi tanácstag volt, ref. egyháztanácsos továbbá számos társadalmi és kulturális
alakulatnál vezető szerepet tölt be. A
MSE megalapitója. A magyar éra alatt
iparügyi tanácsos volt és az Országos
Iparos Egyesület társelnöke.
BUZÁS MÁRTON dr. csikszeredai
orvos,
Csikszentmihályon,
1899-ben
született, apja tanitó.
Családja
eredetét
1600-ig tudja visszavezetni. Budapesten
végzi
az
orvosi
egyetemet, majd a
budapesti
belgyógyászati klinikán, a
Rókus
kórházban
stb praktizál, 1928
óta Csikszeredán a
száj és fogbetegségek önálló, speciális szakorvosa. A fogorvosok Szövetségének, az orvosszövétség, a magyar párt és a helybeli
kaszinó tagja. A székely nép gazdasági és kulturális érdekeinek lelkes előremozditója; a város társadalmi életében jelentős szerepet játszik. Felesége
szül. Dóczy Ilona, jótékony egyesületeknél fejt ki buzgó tevékenységet.
Gyermekei: Gábor és Márton.
CERBU GYÖRGY csikszeredai ügyvéd, 1887-ben a fogarasmegyei Paraunban született, apja kereskedő és földbirtokos. Székelyudvarhelyen érettségizik, majd Jasiban ügyvédi diplomát
szerez, amellett tanitói oklevéllel is rendelkezik. Eleinte 4 évig okl. tanitó,
majd 1914—20-ig gör kel. lelkész Buzeuban, attól kezdve 1926-ig Csikszeredán főszolgabiró, 1926 óta ügyvéd,
a Hargita és az Oltul bank ügyésze.
Változatos pályáján az ország és a
nép érdekeit szolgálta. Az Astra alapitó tagja, a Vörös Kereszt Egyesület,
az ügyvédi kamara, az egyházi tanács
tagja és iskolaszéki tanácstag Politi-
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kai müködést a liberális pártban fejt
ki, amelynek megyetagozati vezértitkára. Lelkészi müködése alatt 1920-ban
értékes szolgálatot tett egyházának a
megszervezési munkálatokkal kapcsolatban. A román koronarend lovagja
és az I. o. Resplata Munci pentru Biserica kitüntetés, tulajdonosa.
CHINDEA TÓDOR sepsiszentgyörgyi liceumi igazgató, Valea-Strimbeben 1895-ben született, apja gazdálkodó. Kolozsvárott egyetemet végez,
Bukarestben szakvizsgát tesz; 1928 óta
Sepsiszentgyörgyön tanár és liceumi
igazgató. A közoktatásügy terén számos érdemet szerzett, hivatása gyakorlása mellett több tudományos jellegü könyvet irt. Megirta Csikvármegye
földrajzát és a csiki románok történelmét. A magyar tisztviselőknek 2 éven
át román tanfolyamot tartott, amiért a
Cons. Dirig. elismerő oklevéllel tüntette ki, propaganda társaságot szervezett, amely előadásokkal és könyvtárak létesitésével a népkultura céljait
szolgálta. Az Astra, az Agru tagozati
elnöke, az olvasókör tagja. A román
csillagrend lovagja.
CIORANU LUCIAN marosvásárhelyi
bankvezérigazgató, tanulmányai befejezése után bankpályára lép, amelyen tehetsége és képességei gyorsan előreviszik. Jelenleg huzamosabb idő óta a
Banca Națională marosvásárhelyi fiókjának igazgatója s mint ilyen kitünően
vezeti a bank ügyeit. A megye egyik
közgazdasági és pénzügyi kapacitása,
kiváló
szakismeretekkel
rendelkezik,
tevékenysége sokban hozzájárul az ottani gazdasági viszonyok fellenditéséhez. Társadalmi és kulturális téren is
kiváló érdemei vannak.
CIRCA KORNÉL dr. marosvásárhelyi városi főorvos, Gamibutinban
1880-ban született, apja gör. kath. lelkész. Budapesten egyetemet végez,
utána 2 és fél évig katonaorvos, 1911ben járási orvos, majd a háboru után
Dicsőszentmártonban ugyancsak járási
orvos, 1919-ben már Marosujváron
müködik, 1930 ig Dicsőszentmártonban
városi orvos, jelenleg Marosvásárhelyen
városi tiszti főorvos. A város egész
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ségügyi állapotainak rendezése és fejlesztése körül számos érdeme van. Sokat fáradozik a vizvezeték átszervezése,
az uccák tisztántartása és a város higienizálása érdekében. Az Astra, az
orvosszövetség, az Agru tagja, a tüdővész ellen küzdő liga fiókelnöke. A
háboru alatt mint ezredorvos teljesitett
szolgálatot. A Ferenc József lovagkeresztjével, a Vörös Kereszt hadiékitményes rendjelével és a román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
CRACIUN MIKLÓS dr. Háromszékmegye prefektusa, a szebenmegyei
Dostatban született
1887-ben,
szülei
gazdálkodók.
Az
egyetem jogi fakultását 1920-ban Kolozsvárott
abszolválja. Hosszu ideig
Sepsiszentgyörgyön
ügyvéd, 1928 óta
Háromszékmegye
főispánja. Tevékeny
politikai müködést
fejt ki a nemzeti parasztpártban, annak tagozati vezetésében foglal helyet
és meggyőződésesen vallja a párt elveit. Mint prefektus nagy körültekintéssel és avatott kézzel vezette a vármegye ügyeit. Az ország érdekeit képviseli, lelkesen fáradozik a köz céljaiért
és felfogása, hogy mindenki jogát tisztelni és becsülni kell. Közhasznu tevékenységével jelentős érdemeket szerzett az ország és a megye lakossága
előtt. A román koronarend lovagi keresztjével és a román csillagrend tiszti
keresztjével tüntették ki. Felesége, Nitescu Eugenia, Nitescu volt miniszter
testvére.
Id. COVESAN IMRE sepsiszentgyörgyi bank-, és szeszgyárigazgató,
földbirtokos, Bodolán 1869-ben született, szülei gazdálkodással foglalkoztak.
Iskoláit Brassóban végzi, majd Prázsmán a szesztermelést tanulmányozza.
Stuttgartban és Berlinben szesz és sajtolt élesztő előállitási tanfolyamot vé
géz, utána 28 éven át mint gyárvezető
igazgató müködik a prázsmári szesz és
élesztőgyárban, majd gróf Kálnoky Fé-
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lixné szeszgyárát bérelte; jelenleg a
sepsiszentgyörgyi Banca Comerciala și
Agricola tulajdonosa, azonkivül szeszgyár és földbirtok tulajdonos. A szeszszindikátus vál. tagja és több alakulatnál fejt ki müködést. A vezetése alatt
álló bank 1926-ban alakult, alaptőkéje
5 millió lej. Elnök: Covesan Imre, vezetőségi tagok: Daiciu Leon, Popa János dr., Covesan Áron. Covesan Imre
a környék egyik közgazdasági tekintélye, vállalatai fejlesztése mellett érdemeket szerzett a közügyek terén kifejtett szolgálataival.
CREȚU MIRON dr. vármegyei főorvos, 1887-ben Hedvigen született,
szülei gazdálkodók.
Brassóban
érettségizik,
Budapesten
végzi a tudomány
egyetem orvosi fakultását.
Eleinte
mint
katonaorvos
müködik és őrnagy
orvosi rangot ér el,
jelenleg
vármegyei
főorvos
A
közegészségügyi
állapotok feljavitása és a szociális betegségek leküzdése érdekében közhasznu
tevékenységet fejt ki. Népszerü tudományos előadásokat tartott falvakon a
ragályos betegségekről, a csecsemő és
anyavédelemről, a nemi betegségekről
és a lázról. Egészségügyi autó beszerzésén fáradozik, amelyet ragályos betegségek és sürgős segély esetén használnának. A liberális párt tagozati alelnöke, az Astra tagozati elnöke, továbbá az Aviația, az orvosi kamara,
a Vörös Kereszt egyesület és több
egészségügyi, társadalmi és kulturális
alakulat vezető tagja. A román koronarend tiszti és a román csillagrend tiszti
keresztjével, azonkivül a Victoria háborus érdemjellel és több kitüntetéssel
jutalmazták.
CRIȘAN ANDRÁS dr. székelyudvarhelyi nőgyógyász, született Barabanzban 1896-ban, szülei gazdálkodással foglalkoznak. Kolozsvárott végzi az
egyetem orvosi fakultását, majd Aradon,
Segesváron, Temesvárott, Brassóban és
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Kolozsvárott működik, utóbb Bécsben
praktizál; Oklándon körorvos lesz, 1930
óta pedig Székelyudvarhelyen nőgyógyászati rendelőt vezet. A liberális
párt keretén belül intenziv politikai
müködést fejt ki. Az orvosi kamara és
több helybeli egyesület tagja. A hadseregben tart, hadnagy. Hivatásának él.
CSÁSZÁR LAJOS (sepsiszentgyör
gyi) tüzoltófőparancsnok és gazdálkodó
Sepsiszentgyörgyön,
ugyanitt
1854-ben
született,
apja
városi
tanácsos volt. A középiskola
elvégzése
után Sepsiszentgyörgyön 54 éven át
birósági
végrehajtó.
Közremüködött
a
tüzoltó testület megalakulásánál,
azóta
állandóan ennek tagja, 1927 óta pedig
főparancsnok; a több mint 50 évvel
ezelőtt létesült tüzoltóság 154 taggal,
motorfecskendővel és modern felszereléssel rendelkezik. A tüzoltó testület
fejlesztése körül jelentős érdemeket
szerzett. Bátor viselkedésével több izben tüzveszedelmektől mentette meg a
lakosságot. Az egyesület jubileumai
alkalmával érdemkereszttel tüntették ki.
A ref. egyház prezsbitere és a gazdakör titkára. Felesége szül. Dragomir
Mária fiai: Béla és Kálmán.
Id. CSATH ISTVÁN a marosvásárhelyi cipészegyesület elnöke, ugyanitt
1857-ben
született,
apja timár volt. Mestérsége
kitanulása
után 40 év óta önálló
cipészmester.
Szakmabeli
tudása
és képessége a marosvásárhelyi
cipész
egyesület
elnöki
tisztségére
emelte.
A magyar párt, a
magyar iparos egylet és kath. legényegylet müködésében
aktiv szerepet játszik, 1889-ben a marosvásárhelyi iparkiállitáson dicsérő oklevelet kapott, 1903-ban pedig a deb-
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receni országos cipészipari és munkagép szakkiállitáson biráló bizottsági
tag volt és itt is elismerő oklevelet
nyert.
CSERGŐFFY JÓZSEF nyárádszeredai kereskedő és temetkezési vállalkozó, ugyanitt 1878-ban született. Kereskedelmi iskolát végez Nagyszebenben, majd ugyanitt kereskedői pályára
lép. 1903 óta Nyárádszeredán önállósitja magát és átveszi apja 1857-ben
alapitott üzletét. Jelenleg textilkereskedő és temetkezési vállalkozó A r.
kath. egyházközség tanácsosa, az iparos-, a polgári kör, a Bocskai dalkör
müködésében vezető szerepet játszik,
a helybeli kaszinónak 3 éven át pénztárosa volt.
CSIKY BÉLA marosvásárhelyi nyom
daigazgató, született Ditrón 1879-ben,
apja
földbirtokos.
1896-ban érettségizik, majd Brassóban 10 éven át könyv
kereskedése
és
nyomdája volt. A
háboru után a marosvásárhelyi városi
tisztviselő, majd a
városi nyomda igaz
gatója lesz Sokoldalu társadalmi müködést fejt ki, különösen a magyar dal
fejlesztése körül vannak hervadhatatlan
érdemei. Az orsz. magyar dalosszövetség igazgatósági tagja, a romániai orsz.
dalosszövetség hivatalos lapjának ,,A
Magyar Dal” munkatársa, a r. kath.
egyházközség tanácsosa, a r. f. dalkör
tb. elnöke továbbá számos társadalmi
kulturális egyesület vezető és pártoló
tagja. A városházán mint ügyosztályi
referens fejt ki tevékenységet. Szépirodalmi munkásságot fejt ki, tárcákat és
elbeszéléseket ir.
CAPUȘAN TÓDOR sepsiszentgyörgyi főjegyző, Kolozsvárott 1896-ban
született, apja iparos és földbirtokos
Kolozsvárott egyetemet végez, 1921
óta közigazgatási pályán müködik.
Eleinte Kolozsvárott fejt ki tevékenységet, majd Háromszék vármegye főispáni titkára, utóbb az ajtai járás fő-

260

szolgabirája, 1916 óta vármegyei főjegyző, vezértitkár. Kiváló közigazgatási férfiu, alapos jogi tudással rendelkezik. Az Astra tagja, a helybeli sportegylet ügyv. alelnöke, azonkivül mint
egyetemi hallgató résztvett több egyesülét alapitásában és vezetésében. A
népirodalom müvelése és terjesztése
terén jelentős érdemei vannak. A román koronarend lovagi keresztjének
tulajdonosa.
CSIKI LÁSZLÓ dr. ügyvéd, volt
közjegyző Marosvásárhelyen 1874-ben
Görgényszentimrén született, apja kincstári erdővédnök. Középiskoláit Marosvásárhelyen, az egyetemet Kolozsvárott végzi, 1901-ben jogi doktorátust,
1903-ban ügyvédi diplomát szerez.
Eleinte helyettes közjegyző Kolozsvárott, 1910-ben Marosvásárhelyre nevezik ki közjegyzőnek. 1921-ben ügyvédi
irodát nyit s jelenleg is ügyvédi prakszist folytat. Élénk társadalmi müködést fejt ki. A Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság ügyésze és rendes tagja,
a jótékony nőegylet, a Bethlen egylet
a ref. egyházmegye, a ref. collegium
és kisdedóvoda és az árvaház müködésében vesz részt mint jogtanácsos és
mint müködő tag. A helybeli magyarság értékes tagja.
CSISZÁR LAJOS marosvásárhelyi
épitész, ugyanitt 1876-ban született,
apja kőfaragó válalkozó. Budapesten
a felső épitőipari
iskolát,
Párizsban
az Ecole des Baux
ot végzi, majd 1901ben Budapesten épitőmesteri
vizsgát
tesz
Vásárhelyen
kezd müködni mint
önálló épitész, az
ő nevéhez füzödik
a marosvásárhelyi városháza, a ref. kollégium, a katholikus gimnázium az állami gyermekmenhely, városi vágóhid,
téglagyár, ort. zsidó templom, a dicsőszentmártoni kath. templom és számos
magánépület, palota, grodi kastély, városi, állami épület iskola tervezése és
felépitése. A marosvásárhelyi Épitőipa-
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ros Szövetség egyik alapitó tagja és
hosszu időn át volt elnöke, s ezen idő
alatt épült fel a Magyar Iparostanuló
Otthon. Ennek örökös elnöke, a Kemény Zsigmond irodalmi társaság tagja,
a magyar technikum állandó propagálója, a ref. egyház prezsbitere és még
számos egyesület müködésében vesz
részt. Szak- és szociológiai cikkei belés külföldi lapokban jelennek meg.
CSISZÁR DÉNES kézdivásárhelyi
fürdőtulajdonos és szeszgyáros, ugyanitt 1857-ben született, apja szeszgyáros. Tanulmányai befejezése után apja
szeszgyárában müködik, amelyet utóbb
átvesz, amellett a vaskén szénsav és
jod tartalmu gyógyvizzel rendelkező Csiszárfüred tulajdonosa. Harminc év óta
a helybeli tüzoltótestület főparancsnoka.
Az önkéntes tüzoltótestület 94 tagból
áll, 4 fecskendővel és modern felszereléssel rendelkezik. A vezetése alatt
álló tüzoltók több versenyen dijat nyertek. A 25 éves jubileum alkalmával kitüntették. Több veszélyes tüzesetnél
derekasan állta meg a helyét a tüzoltókkal. A ref. egyház prezsbitere és
szerepet játszik több társadalmi és kulturális alakulatnál. Felesége szül. Török Róza jótékony egyesületeknek buzgólkodik, leánya Mariska, férjezett Nagy
Istvánné.
CSOMOSS GYÖRGY (albiși) járási
állatorvos Szászrégenben, született Adamoson
1894-ben,
apja
gazdatiszt.
Érettségizik és állatorvosi
főiskolát
abszolvál Budapesten. Utána tényleges katonai állatorvos, a leszerelés után
Szászrégenben
állatorvosi kinevezést
kap. Sportkedvelő,
aktiv futbalista volt,
szenvedélyes vadász. A Mureș vadásztársaság alelnöke, a ref. egyház prezsbitere, valamennyi helybeli társadalmi
és kulturális egyesület tagja.
CZAKÓ JÓZSEF dr. a Marosvásárhelyi Szanatórium rt. igazgató-főorvosa,
Székelykövesden
1895-ben
született,
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apja földbirtokos. 1913-ban érettségizik Kolozsvárott, ugyanott végzi 1919ben az egyetemet, doktorrá 1921-ben
avatták Budapesten. 1921—25-ig a II.
sz. sebészeti klinikán praktizál, 1923ban sebészorvosi oklevelet kap, 1925-ben
Marosvásárhelyre kerül, ahol azonnal
egy szanatórium létesitését kezdeményezi, amely 1926-ban részvénytársaság formájában meg is alakult, az épitkezés 1929-ben nyert befejezést. Azóta
a szanatórium sebész főorvosa és igazgatója. Minden idejét és tudását a jónevü gyógyintézet fejlesztésére forditja.
CZITROM BÉLA dr. marosvásárhelyi gyakorló ügyvéd, Csikmantorban
1885-ben
kereskedői családból született. A marosvásárhelyi ref. kollégiumban
érettségizik, a kolozsvári
egyetemet
abszolválja, 1908-ban doktorál, 1910-ben ügyvédi vizsgát tesz;
ettől kezdve Marosvásárhelyen müködik mint önálló ügyvéd. Az Erdélyi
Bank és Kereskedelmi rt. fiókjának és
a bécsi Creditoren Verein fiókjának
ügyésze. Hivatása eredményes gyakorlása mellett a társadalmi életben is
megbecsült szerepet játszik. Leginkább
kereskedelmi ügyek szakértője s mint
ilyen tekintélyt von maga köré közgazdasági téren.
DANDEA EMIL dr. marosvásárhelyi
politikus és ügyvéd, Butiumban 1893ban született, apja banktisztviselő. Kolozsvárott és Bécsben kereskedelmi
akadémiát végez, majd résztvesz a háboruban, hadirokkant lesz. Közben polgármesteri titkár és városi tanácsos
Kolozsvárott. 1922-ben Marosvásárhely
polgármestere lesz, 1926-ban a Mocvidék kormánybiztosává nevezik ki,
amely állást 1927-ig viseli. Ekkor liberális programmal képviselő lesz, jelenleg ügyvédi hivatását gyakorolja. Az
államérdek, a pártcélok megvalósitása
terén jelentős érdemei vannak, ráte-
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mettsége kivételes tehetségü közigazgatási férfiuvá avatja. A román koronarend hadiékitményes lovagi és tiszti, a
román csillagrend lovagi és tiszti keresztjével tüntették ki.
DARVAS MÓR fatermelő és fakereskedő cég beltagja Marosvásárhelyen,
Érvasadon
1875-ben született,
apja kereskedő. A
középiskola elvégzése után fakereskedői pályára lép s
mint tisztviselő gróf
Mikes erdőuradalmánál, az Erdélyi
Erdőiparnál, a Csikmegyei erdőiparnál
Diós Ignác és fia
cégnél, majd Klein Sámuelnél Brassóban müködik. 1907-ben Marosludason
önállósitja magát, majd Elekes Józseffel társul és központi irodájukat Marosvásárhelyre helyezi át. A Jewish
Agency tagozati elnöke, a marosvásárhelyi izr. hitközség alelnöke.
DARVAS ÖDÖN dr. a marosvásárhelyi Darvas Mór és Társa fatermelő
és fakereskedő cég beltagja, Bajesdben 1901-ben született, apja fakereskedő. Kolozsvárott középiskolát végez,
majd Bécsben és Frankfurtban közgazdasági ismereteit fejleszti Frankfurtban
1924-ben doktorál. Tanulmányai befejezése után két évig a galați Forestánál müködik, majd betársul Darvas Mór
és Elekes József vállalkozásába. Számos kulturális és társadalmi egyesület
müködésében intenziv müködést fejt ki;
sportkedvelő, az athlétika több ágát üzi.
DAUDA ISTVÁN szászrégeni kéményseprőmester, Orosházán 1887-ben
született. Tanulmányai elvégzése után
a kéményseprő mesterséget tanulja ki
és mint segéd Magyarország nagyobb
városaiban müködött, 1918 óta önálló
kéményseprőmester, 1918 óta kinevezett városi kéményseprő, azonkivül a
Maros és Naszodmegyék kéményseprő
testületének jegyzője, az erdélyi szindikátus vál. tagja, a helybeli magyarpárt intéző-bizottságának, a városrendező-bizottságnak, a magyar iparosok
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olvasókörének és több szociális egyesület tagja. Müködéséért Orosházán
1905-ben dicsérő oklevelet kapott.
DENIFLÉE KÁROLY dr. dicsőszentmártoni vármegyei főállatorvos Aradon. 1892-ben született, apja aktiv ezredes Állatorvosi főiskolát Budapesten 1914-ben végez, a háboru folyamán tényleges katonai állatorvos főhadnagyi rangban, 1918—20-ban a román hadseregben ugyanilyen minőségben szolgál, 1920-ban állami szolgálatba lép és kiküldetést nyer Lengyelországba a keleti marhavész kiirtásához. 1920 óta Dicsőszentmártonban megyei főállatorvos. Az állatorvosi főiskolán 1922-ben pályadijat nyert tanulmánycikkével. Szakirányu cikkei teszik
ismertté nevét. Kiváló sportember, a
birkózás és athlétika terén eredményeket ért el; a TAC és több helybeli
egyesület tagja.
DIÉNES ÖDÖN dr. (ikafalvi) kézdivásárhelyi ügyvéd és főszerkesztő,
Sepsiszemerján,
1874-ben
született,
apja kir. közjegyző.
A budapesti jogtudományi
egyetemet
abszolválja
1930ban.
Tanulmányai
befejezése után közjegyző, majd ügyvédjelölt
Kézdivásárhelyen, 1906 óta
ugyanitt
ügyvédi
gyakorlatot folytat. Sokoldalu közéleti
müködést fejt ki. A helybeli kaszinó
elnöke, a ref. egyház prezsbitere, a
magyar párt tagozati alelnöke, az Erzsébet árvahaz és Stefánia-menház vagyonkezelő bizottságának tagja, a Rudolf kórház ig. tagja, a város pénzügyi bizottságának tagja, a Rudolfkórház ig. tagja, a város pénzügyi bizottságának tagja. A „Székely Ujság”
főszerkesztője s mint ilyen sok rátermettséggel irányitja a közvéleményt.
A természettudományok lelkes buvárja,
tagja a Magyar Természettudományi
Társaságnak. A közcélok megvalósitása és a magyar kisebbségi ügy előbbrevitele terén jelentős érdeme van.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

265

(D) SZÉKELYFÖLD (D)

DIÉNES JENŐ dr. (ikafalvi) kézdivásárhelyi ügyvéd. Ugyanitt 1876-ban
született. Egyetemi
tanulmányait Budapesten és Kolozsvárott 1906-ban végzi.
Eleinte
ügyvédi,
majd közjegyzői irodában
praktizál,
1906 óta önálló ügyvéd. Hivatása gyakorlása mellett behatóan és sikeresen
foglalkozik a szépirodalommal és a festészettel. Gyermek és meséskönyveket („Magduska”,
„Buksi viselt dolgai”, ,,Délibábos aszszony”) cimen novellákat és regényt
adott ki. Kiváló grafikus és festőtehetség. Régebben a Székely Ujság felelős szerkesztője volt. A Kézdivásárhelyi Takarékpénztár ügyésze és a Kemény Zsigmond irodalmi társaság tagja.
Felesége, szül. osdolai Bándy Mária.
DOLEJAN JÁNOS szászrégeni közjegyző, Pascaniban 1891-ben született,
apja
földbirtokos.
Érettségizik és egyetemet végez Jassiban.
Tanulmányai
befejezése után Falticeniben
ügyvéd
majd résztvesz a háboruban, utána 1920ban a marosvásárhelyi
törvényszékhez nevezik ki, ahol
mint biró müködik
1928 ig. Ekkor közjegyzői irodát nyit.
Birói müködését fejlett jogérzete jellemzi. Az igazságszolgáltatás terén szerzett érdemeiért a román koronarend és
a román csillagrend lovagi keresztjével
tüntették ki. A háboru folyamán háromszor kitüntették.
DÓSA LÁSZLÓ dr. nyárádszeredai
ügyvéd, 1883-ban Havadon született
apja kisbirtokos. A középiskolát Nagyenyeden, az egyetemet Kolozsvárott
abszolválja
1910-ben
jogtudományi
doktor, ügyvédi vizsgát 1913-ban Maosvásárhelyen tesz; azóta Nyárádszeredán gyakorló ügyvéd. Élénk társa-
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dalmi müködést fejt ki. A bekecsai
ref. egyházmegye főgondnoka, a helybeli kaszinó ügyésze, a Hitelszövetkezet ig. tagja és ügyésze, a magyar
párt helyi tagozatának intéző bizottsági
tagja, a párt volt helyi elnöke, a helybeli sportegylet tagja. Résztvett a háboruban, kitüntették.
DOSZTÁL KÁLMÁN dicsőszentmártoni nyomdatulajdonos és kereskedő
1878-ban Léván született, apja kereskedő. A középiskola elvégzése után
kitanulja a nyomdászszakmát,
majd
felszabadulása
után
Budapesten a Pallas-nyomdai
müintézetnél
Kapuváron,
Pozsonyban,
Bécsben,
Szigetváron, Kiskunfélegyházán és Dicsőszentmártonban müködik. 1902 óta önálló
nyomdával rendelkezik. Ő alapitotta a
budapesti Erzsébet nyomdát; Dicsőszentmártonban
naptárkiadó-vállalatot
és hivatalos nyomtatvány raktárt létesitett. 1918-ban az impérium átvételekor a cégtáblája miatt meghurcolták,
majd a vállalatot, amely 3 millió korona értékkel rendelkezett, a tizedrészéért elvesztegették. Jelenleg technikai müszaki szaküzlete van. A hely
beli ipartestület alelnöke, az iparkamara tagja. Szakirányu cikkei bel- és
külföldi lapokban jelennek meg.
DUDUCZ ZOLTÁN dr. sepsiszentgyörgyi városi főorvos, Ilyefalván 1886ban született, apja kereskedő. Kolozsvárott végzi az egyetem orvosi fakultását, majd a helybeli klinikán praktizál. Utóbb Zágrábban katonai kórházban müködik, majd Borsán járási körorvos; 1921 óta Dicsőszentmárton városi főorvosa. Mint ilyen sokat fáradozik a város egészségügyi viszonyainak
megjavitásán, főleg az uj temető rendezésének, az uccai öntözőgép beszerzésének és a vizvezeték kérdése foglalkoztatják. Sepsiszentgyörgyön sorozatos egészségügyi ismeretterjesztő előadásokat tartott a fertőző és szociális
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betegségekről. A Romániában érvényes
egészségügyi törvények és szabályrendeleteket leforditotta magyarra. A Ferenc József rend hadiékitményes lovagkeresztjével, a román koronarend tiszti
keresztjével és még számos rendjellel
tüntették ki.
ELEKES JÓZSEF marosvásárhelyi
fatermelő és fakereskedő, Petrozsényben 1877-ben született. A középiskola
elvégzése után fakereskedői pályára
lép s mint tisztviselő Szászsebesen,
Brassóban, Szászrégenben müködik,
1907-ben Marosludason
önállósitja
magát és Darvas
Mórral társulva a
cég beltagja lesz. Zsidó kulturális téren agilis müködést fejt ki. Vezetője
és tagja számos egyesületnek, amelyeknek a fejlődését ambicionálja. Szakmájában kiváló ismeretekkel rendelkezik
s társaival együtt a vállalat üzletkörének kiterjesztésére törekszik.
ELSÄSSER MIKLÓS dicsőszentmártoni kenyérgyáros és lisztkereskedő.
1876-ban. Garaboson született, apja
iparos volt. Iskolái
elvégzése után a
pékmesterséget tanulja ki, Németországban, Ausztriában, Oroszországban fejleszti szakismereteit és 1905ben Dicsőszentmártonban önállósitja
magát. Fehérsütemény és kenyérgyárat, péküzemet és lisztkereskedést tart
fenn. Városi tanácstag, róm. kath. egyháztanácsos, a Nagyszebeni Ált. Hitelbank igazg. tagja. A helybeli ipartestület elnöke s mint ilyen az iparostársadalom lelkes pártfogója és az iparosügyek hathatós támogatója.
ELEKES DÉNES dr. (derzsi) székelykereszturi ügyvéd, 1881-ben született, szülei gazdálkodással foglalkoz-
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nak. Kolozsvárott érettségizik, ugyanott végzi a jogot; 1906 óta gyakorló
ügyvéd
Székelykereszturon,
amellett
földbirtokát kezeli. Az Önsegélyző
Népbank ügyésze, a Kolozsvári Hitelszövetkezet és a bőrgyár ig. tagja, az
unitárius gimnázium felügyelő gondnoka, a magyar párt megyei tagozatának és a Gazdasági Egyesület alelnöke,
és egyházi főtanácsosi tag.
ENGELBERG DEZSŐ dr. marosvásárhelyi ügyvéd, 1894-ben Szarvason
született. Budapesten 1912-ben tanitóképzőt végez, 1915-ben Marosvásárhelyen érettségizik. Egyidejüleg ugyanitt tanitó, közben 1922-ben megszerzi
a jogi doktorátust és tanulmányait tovább folytatva 1927-ben ügyvédi diplomát szerez és önálló ügyvédi irodát
nyit. 1913 óta intenziv hirlapirói müködést fejt ki, több lap tudósitója,
harctérről is tudósitott, több irodalmi
lap munkatársa. A „Hirlap” és a „Cir
kusz” volt tulajdonosa és szerkesztője.
Önálló munkái: „Elszórt kalászok”
verseskötet, „Panaszok könyve”, „A
Kelet szinpada” egyfelvonásos szinjáték. A helybeli cserkész csapat parancsnoka, a zsidó iparosotthon igazgatója
és az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség
csoportelnöke, a zsidó árvagondozó és
a Kadima sportegylet ügyésze.
EÖRY ÁRPÁD (felsőöri) sepsiszentgyörgyi
bankigazgató,
Kolozsvárott
1896-ban
született,
apja
bankigazgató.
A középiskola elvégzése után iparvállalatoknál müködik, 1919 óta bankhivatalnok, majd tehetsége és szorgalma révén 1928-ban
igazgatói
minőség
ben a takarékpénz
tár élére kerül. Mint
ilyen, kiváló gazdasági érzékkel vezeti
a bank ügyeit és munkásságával annak
nivóját emeli. A magyar párt vál. tagja,
a helybeli vadászegyesület és több szociális alakulat müködésében játszik szerepet. A magyarság kulturális céljainak
lelkes támogatója és a magyarság egyik
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oszlopos tagja. Felesége szül. Kádár
Mária, a helybeli nőegylet kebelében
fejt ki áldásos tevékenységet.
ENYEDY JENŐ marosvásárhelyi mészárosmester és földbirtokos, ugyanitt
1877-ben született,
apja mészáros. Iskolái elvégzése után
kitanulja mesterségét, majd 1900-ban
önállósitja magát. A
több mint 300 év
óta fennálló Marosvásárhelyi Iparostársulat segélyző egyletének 15 évig alelnöke, 10 évig elnöke. A magyar párt intézőbizottsági
és a magyar iparostestület vál. tagja,
ref. egyháztanácsos, továbbá a Gazdakör, a Temetkezési egylet és még több
társadalmi és kulturális egyesület müködésében vesz részt. Felesége, szül.
Réthy Erzsébet, a ref. nőegylet kebelében buzgólkodik.
FARCAȘANU VIKTOR marosludasi
főjegyző, 1881-ben született, apja gör.
kath. lelkész. Kolozsvárott érettségizik,
ugyanott 1904-ben jegyzői tanfolyamot
végez. Szurdukon aljegyző, 1907-ben
Albakon jegyző, 1919 óta pedig Marosludas főjegyzője. Ebben a minőségben sok érdemet szerzett Marosludas
fejlesztése körül kifejtett tevékenységével és a lakosság érdekeinek méltányolásával. Az Astra, a helybeli sportegylet, az önkéntes tüzoltóegylet, a Mirceaegylet, a gimn. iskolaszék és több szociális egyesület müködésében vezető
szerepet játszik. A román koronarend
lovagja. Sokat fáradozik a villanytelep
létesitése érdekében.
FÁBIÁN ISTVÁN nyárádszeredai iskolaigazgató, ugyanitt 1900-ban született. Tanitói oklevelet 1918-ban Déván
nyer, Kolozsvárott 1921-ben levita kurzust végez Déván és Petrozsényban
1926-ig levita segédlelkész volt, azóta
Nyárádszeredán az áll. elemi iskola és
a tanonciskola igazgatója. Fejlett pedagógiai képességekkel rendelkezik, az
ifjuság nevelését és oktatását ambicióval gyakorolja. A tanitói kör elnöke, a
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Hitelszövetkezet felügyelő biz. tagja, a
helybeli kaszinó gazdája, az Iskolai Takarékpénztár vezetője, a ref. egyházmegye levéltárnoka és a Szent Imre egyházközség világi képviselője. Tanitói
körökben gazdasági előadásokat tart.
FARKAS DÁVID dr. marosvásárhelyi nőgyógyász és szülészspeciálista,
Szászrégenben 1896ban született, apja
kereskedő. Az egyetem orvosi fakultását
Kolozsvárott
végzi, 1921-ben dok
torál. Eleinte a kolozsvári
szülészeti
klinikán
müködik.
Frantz
orvostanár
mellett, majd 1923-ig
Berlinben a Charité
nőgyógyászati és szülészeti klinikán fejt
ki tevékenységet. Ekkor Marosvásárhelyre kerül mint gyakorló orvos. Három éven át az állami kórház sebészeti
osztályának orvosa volt. Résztvett a
zsidó egyetemi hallgatók vezetőségében
és a zsidó menza megalapitásában.
FARKAS ERNŐ kézdivásárhelyi fakereskedő és mozgóképszinház igazgató,
Mezőbándon
1894ben született, apja fakereskedő. Az érettségi letétele után
a faszakmában képezi ki magát, majd
a Kalotaszegi Erdőipar rt.-hez kerül,
1924-ben önállósitja
magát, 3 év óta moziigazgató
Vállalatai vezetése mellett
sokoldalu tevékenységet fejt ki. Az irodalom tehetséges müvelője, verseket,
novellákat, kisebb szindarabokat irt,
azonkivül a kulturális akciók lelkes pártfogója. Az Erdélyi Irodalompártolók
Körének tagja, amelytől diszoklevelet
nyert. Kiváló sportférfiu, aktiv futballista volt, az athlétika terén szép eredményeket ért el. A Bástya, a Csak, a
belényesi, a nagyszalontai és a kézdivásárhelyi sportegylet müködő tagja
volt. A magyar párt, a helybeli kaszinó
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és több egyesületnél fejt ki tevékenységet. A háboru folyamán többször kitüntették.
FAROGA VIKTOR csikszeredai polgármester, Debesfogarason 1896-ban
született, szülei gazdálkodással foglalkoznak, Kolozsvárott egyetemet abszolvál, ugyanott tanitói és jegyzői tanfolyamot végez. Közigazgatási pályára
lép, amelyen tehetsége és szorgalma
gyorsan viszik előre; aljegyző, majd
főjegyző lesz, 1926-ban a város közbizalma a polgármesteri székbe juttatja.
Mint ilyen, a köz céljainak megvalósitásáért fáradozik és munkásságát a város fejlődésének szolgálatába állitja. A
villamoshálózat bevezetésével, az uccák,
járdák rendbehozatalával és több intézkedéssel jelentős érdemeket szerzett.
Valamennyi helybeli egyesület müködésében szerepet tölt be A román koronarend tiszti keresztjének és több háboru s kitüntetés tulajdonosa.
FEKETE ANDRÁS dr. kézdivásárhelyi ügyvéd, Vilcánban 1886-ban született, apja rendőrtisztviselő. Egyetemet
Kolozsvárott
1911-ben
végez,
majd ügyvédi irodákban
praktizál,
1911 óta önálló ügyvéd. Az Asztalos
Gépmühely Szövetség és a helybeli
vadászegyesület elnöke, az ügyvédi
kamara, a gimnáziumot fenntartó bizottság és több társadalmi és kulturális
alakulat tagja. Résztvett a háboruban,
megsebesült, többször kitüntették. Sokirányu lefoglaltsága mellett sokat fáradozik a kisebbségi ügy előbbrevitelén;
szépirodalmi cikkei feltünést keltenek.
Szabad idejében autót vezet és vadászik.
FEIER ALBU GYÖRGY marosvásárhelyi vármegyei főszámvevő, Voiniceniben 1878-ban született, apja gör.
kath. tanitó. 1902-ben érettségizik a
marosvásárhelyi róm. kath. gimnáziumban, majd ugyanitt adóhivatali tisztviselő. 1919-ben a pénzügyigazgatóság-
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hoz nyer beosztást, 1921-ben adóhivatali pénztáros. 1925-ben vármegyei
számvevő, 1928-ban végül főszámvevőnek léptetik elő. Ugy a pénzügyigazgatóságnál, mint a megyénél teljesitett
szolgálati ideje alatt kiváló szakerőnek
bizonyult, érdemeiért a román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki.
FENYVES SOMÁNÉ dr., szül. Küpfenstich Gizella sepsiszentgyörgyi fogásznő, ugyanitt 1879-ben született,
apja szeszgyáros. A középiskola elvégzése után fogászati vizsgát tesz
Budapesten és Bukarestben. Röviddel
tanulmányai befejezése után férjhez
ment Fenyves Soma dr. fogorvoshoz
és munkásbiztositói főorvoshoz, aki
1870-ben
Nagykárolyban
kereskedőcsaládból született. Hivatása gyakorlása
mellett intenziv társadalmi szereplést
fejt ki. A zsidó nőegylet elnöknője és
a jótékony nőegylet vezetőségi tagja.
A sportok közül a korcsolyázást és a
tenniszt üzi. Hivatásának és családjá
nak él. A sepsiszentgyörgyi társadalom
egyik jeles tagja.
FINICHIU VALERICA kézdivásárhelyi polgármester, Sosmezőn 1897-ben
született, apja jegyző. Érettségi után
mint tényleges főhadnagy résztvesz a
háboruban,
utóbb
rokkanttá nyilvánitják. A háboru után
a nemzeti parasztpártban élénk politikai müködést fejt
ki, sokat fáradozik
a párt programjának megvalósitásán 1929-ben polgármester lesz s mint ilyen a város fejlesztése körül jelentős érdemeket szerzett.
A város ügyeit kifogástalanul vezeti,
az előrehaladás, a harmonia, a közjólét
szolgálatába állitja munkásságát. A
nemzeti-parasztpárt helyi tagozati elnöke az Astra, a helybeli kaszinó, sportegylet, vadászegylet és még több társadalmi és kulturális alakulat vezetésében
tevékenykedik. Politikai cikkei mindig
magvas mondanivalókat tartalmaznak.
A román koronarend tiszti és lovagi
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keresztjének és több magas kitüntetés
tulajdonosa. Felesége, szül. Téglás Margit, a helybeli nőegyletnél buzgólkodik,
gyermekei: János és Mária.
FISCHER SÁNDOR csikszeredai kereskedő és mozitulajdonos, Békésgyulán 1896-ban született, apja Máv főfelügyelő. Érettségizik, majd a faszakmát tanulja ki. Utóbb
mérnöki munkálatokat végez és rádió kereskedést nyit.
1930 óta az Astramozi tulajdonosa. A
mozi vezetésénél és
a müsor összeválogatásánál nem csupán üzleti, hanem
kulturális szempontok is vezetik. Kiváló
rádiószakértő, szakirányu cikkeket ir.
Élénk társadalmi müködést fejt ki, a
magyar párt, a helybeli sportegylet és
több kulturális és szociális egyesület
tagja. Eredményes munkásságával a mozi
és üzlete nivóját emeli.
FODOR ISTVÁN marosvásárhelyi
lapszerkesztő, Komáromban 1893-ban
született, apja postafőfelügyelő. Budapesten érettségizik, majd postai szaktanfolyamot végez 14 évig Budapesten
postai tisztviselő, majd szinészi pályára
lép, mint ilyen 8 évig müködik különböző erdélyi szintársulatoknál. Jelenleg
a Virradat c napilap fel. szerkesztője
és a Marosmenti Élet szépirodalmi hetilap fel. szerkesztője és tulajdonosa.
Kora fiatalságától kezdve irodalmi müködést fejt ki, diákkorában novellákat,
tárcákat irogatott budapesti lapokba,
két szindarabja is megjelent könyvalakban. Mikszáth novellája alapján megirta
a Szelistyei Asszonyok cimü szinjátékot, amelyet a marosvásárhelyi magyar
szintársulat sikerrel adott elő. 3 éven
át a „Székely Naplót” és a magyarpárti lapot szerkesztette. A kultura fejlesztése a közvélemény irányitása körül nagy érdemei vannak. A Dalmüátszó Társaság rendezője.
FÖLDESY GYÖRGY dr. marosvásárhelyi orvos, Erzsébetvároson 1888ban született, apja földbirtokos volt.
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Az egyetem orvosi fakultását Kolozsvárott végzi, ugyanott doktorál 1913ban. Eleinte a klinika fül és gégeosztályán tanársegédi tevékenységet fejt
ki, 1919-ben Marosvásárhelyen mint fül,
orr és gégespecialista rendelőt nyit. Hivatását az orvostudomány és a társadalom szolgálatába állitja. Élénk társadalmi
müködést fejt ki, számos egyesület választmányi és rendes tagja. Szenvedélyes vadász, a Vadászujság szerkesztője, a Nimród vadászegyesület elnöke.
Vadászati cikkeket ir bel- és külföldi
lapokba.
FÖLDI SÁNDOR kézdivásárhelyi
mübutorgyáros, Szászrégenben, 1867ben született, apja
iparos. Iskolái elvégzése után a mübutoros
szakmá
tanulja ki, majd önállósitja magát. Szászrégenben,
Marosvásárhelyen,
Gyulafehérvárott
müködik,
1893 óta Kézdivásárhelyen
mübutor
gyára van. A városi tanács tagja, a kath. egyházközség tanácsosa, a Gépmühely Szövetség igazgatója, a Vegyes Ipartársulat választmányi tagja. 1896-ban a milléniumi kiállitáson elismerő oklevelet,
az 1910-iki budapesti kiállitáson pedig
bronzérmet nyert A becsületes családjának és a közért dolgozó iparos
mintaképe. Felesége, szül. Pál Anna.
FLORIÁN JÁNOS dr. marosvásárhelyi gyermekmenhelyi igazgató-főorvos, 1883-ban született, apja lelkész.
Kolozsvárott végzi
az egyetemet, 1908ban doktorál. Aktiv katonaorvosként
1920-ig szolgált a
hadseregben, amelytől törzsorvosi rangban vált meg; 1920
óta Marosvásárhelyen gyermekorvos
és a gyermekmenhely igazgató-főorvosa. Mint katonaorvost főkép a tracho

[Erdélyi Magyar Adatbank]

275

(F) SZÉKELYFÖLD (G)

más megbetegedések foglalkoztatták.
Jelenlegi pozicióját teljes ügyszeretettel tölti be, a szociális intézmény vezetését szakszerüen és humánus módszerrel intézi. Az orvosi kar egyik kiváló tagja, az elhagyatott gyermekek
kezelésével nagy szolgálatokat tesz a
társadalomnak. Tudományos cikkei jelennek meg különféle orvosi szaklapokban.
FRATILA ÁGOSTON dr. marosvásárhelyi főszolgabiró, 1885-ben született,
apja tisztviselő. A kolozsvári egyetemen
abszolvál 1912-ben,
majd a háboru után
ugyanott doktorál. A
háboru
kitöréséig
Balázsfalván
ügyvédi irodában müködik, a háboru folyamán
kitüntetik,
majd az impériumváltozás után szolgabiró, 1926-ban Bonyhádon, 1930-ban
Radnoton főszolgabiró, majd ugyanabban az évben Marosvásárhelyre helyezik át vezetőfőszolgabirói minőségben.
Müködése folyamán kiváló közigazgatási képességeivel az állam és a nép
érdekeit szolgálja. Az Astra volt járási
elnöke, a balázsfalvai sportklub ig.
tagja, azonkivül számos társadalmi és
kulturális egyesület müködésében vezető szerepet játszik.
FRIEDMANN IZSÁK dr. marosvásárhelyi orvos. Mezőménesen 1903-ban
született, apja kereskedő. Párizsban
1925-ben végzi a
Sorbone egyetemet,
ugyanott
avatják
doktorrá. Verseny
pályázat utján St.
Denisben
klinikai
asszistens, majd Párizsban müködik három évig. 1929-ben
Marosvásárhelyen
speciális bel- és nőgyógyászati rendelőt nyit. Párizsi müködése folyamán a
La Presse Medicale és a Monda Medicale orvosi folyóiratokban jelentek
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meg értékes orvostudományi cikkei. (A
tetanusról, a méhgyulladások radioactives kezelése, stb.), több munkáját pedig a párizsi egyetemen a legnagyobb
elismeréssel tüntették ki; jelenleg is
összeköttetésben áll a francia orvosi
szaklapokkal. Az erdélyi muzeumegyesület orvosi szakosztályának és több
tudományos és társadalmi alakulat tagja.
1930-ban a marosvásárhelyi orvoskongresszuson értekezletet tartott a magas
vérnyomások ujabb terépiájáról. Minden
idejét gyakorlatának és orvosirodalmi
munkásságának szenteli.
FRITSCH JÓZSEF marosvásárhelyi
bankigazgató,
Palota-Ilván
1904-ben
született, apja kereskedő.
Érettségi
után
Marosvásárhelyen
főkönyvelő,
majd a Malomipar
rt.-nál
müködik,
utóbb a Marmarosch
Bank kolozsvári fiókjánál könyvelő. Tehetsége és bankismeretei révén 1930ban a Kishitelbank
és Takarékpénztár (American Jonit Reconstruction Foundation) ügyvezető igazgatója lesz, amelynek előzőleg a cégjegyzője volt. Eredményes munkásságot fejt ki a bank felvirágoztatása érdekében. A marosvásárhelyi Zsidó Nemzeti Szövetség ügyvivő elnöke, a Kadima sportegylet főpénztárosa, a Keren
Hayesod és még több egyesület irányitásában, vesz részt.
GÁL BÉLA dicsőszentmártoni bankigazgató, Csikszeredán 1878-ban született, apja törvényszéki biró. Az egyetem jogi fakultását
Budapesten végzi,
majd 1899-től 1900.
a Radnoti Takarékpénztárnál müködik.
Utána a marosvásárhelyi Erdélyi Kereskedelmi és Hitelbanknál tevékenykedik, 1904-ben főkönyvelő, később a Kisküküllövárme-
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gyei Takarékpénztár- és Hitelbank vezérigazgatója lesz, amely intézet 1920ban a Kolozsvári Takarékpénztár- és
Hitelbank fiókjává alakult át. Kisküküllömegye egyik közgazdasági tekintélye. A katholikus státus képviselője,
iskolaszéki gondnok, a magyar párt intézőbizottsági tagja és még számos alakulat müködésében tevékenykedik.
GANGA ÁGOSTON marosvásárhelyi kelmefestő és vegytisztitó gyártulajdonos, Booson 1895-ben született,
apja tanitó. Marosvásárhelyen kereskedelmi érettségit tesz, utána aktiv tiszt.
Résztvett a háboruban, amelynek folyamán kitüntették, 1918-ban, mint főhadnagy szerelt le. Katonai pályáját
iparival cserélte fel, gyakornoknak lépett be a marosvásárhelyi kelmefestő
és vegytisztitó gyárba, ahol fokozott
ambicióval sajátitotta el az iparágat.
Hat év óta a gyár tulajdonosa s mint
ilyen minden tekintetben elismerés
illeti; az üzem fejlődése szakértelmét
dicséri.
GALL MÁRTON marosvásárhelyi
áll. iskolai igazgató, Backa-Madarason
1882-ben született,
apja iparos. Marosvásárhelyen érettségizik,
Székelykereszturon tanitóképzőt végez és 1903ban tanitói oklevelet nyer. Kisgörgényben levita tanitó, majd Szilágykövesden 1907―12.
állami iskolaigazgató, Sáromberkén ismét ref. levita és
anyakönyvvezető 1921 óta Marosvásárhelyen áll. iskolaigazgató. Müködései alatt számos társadalmi és szociális intézmény alapitója és ügyvezető
elnöke volt. A ref. egyház prezsbitere,
delegátus a város iskola tanácsában,
számos egyesület müködő és irányitó
tagja. A népnevelés, a hitélet fejlesztése és a pedagogia terén buzgólkodik.
GYÁRFÁS ELEMÉR dr. volt főispán és csikmegyei szenátor, ügyvéd és
földbirtokos Dicsőszentmártonban, Boráson 1884-ben született, apja főszolga-
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biró és földbirtokos. Jogi tanulmányokat Kolozsvárott, Budapesten és a
párisi Sorbonne-on végez. Utána Dicsőszentmártonban ügyvéd, majd résztvesz
a háboruban, amelynek folyamán négyszer kitüntetik. 1917-től kezdve aktiv
részt vesz a megye politikai életében,
1917—18-ban főispán. A forradalom
alatt a vármegyei nemzeti tanács elnöke. Az impériumváltozás után az
erdélyi magyar kisebbségi politika
egyik vezéralakjává növi ki magát,
1926—27-ben csikmegyei szenátor s
mint ilyen a katholikus egyház és általában a kisebbségi ügy érdekében
többször eredményesen felszólal. Az
erdélyi katholikus élet egyik vezető
tagja, a Katholikus Népszövetség alelnöke és a státus igazgató-tanácsosa.
Mint az Erdélyi Bankszindikátus elnöke
tekintélyes szerepet játszik Erdély pénzügyi és gazdasági világában. Neve
mint iró is ismert egyházi, pénzügy
és történelmi müveket irt. A magyar
párt közgazdasági szakosztályának elnöke a Mezőgazdasági Tanács alelnöke,
a Kisküküllőmegyei Gazdasági Egyesület elnöke, azonkivül számos társadalmi,
egyházi, kulturális és gazdasági egyesületnél előkelő szerepet játszik. A román koronarend tiszti keresztjével, a
pápai Szent Gergely nagykereszttel
tüntették ki.
GAMENTZY JENŐ dr. marosvásárhelyi ügyvéd, Kolozsvárott 1890-ben
született, apja kereskedő volt. A kolozsvári piarista főgimnáziumban
érettségizik, 1913-ban jogi
doktor,
1923-ban
ügyvédi vizsgát tesz.
Eleinte
Kolozsvárott, majd Marosvásárhelyen ügyvédjelölt, 1927-ben önálló ügyvédi irodát
nyit s azóta gyakorló ügyvéd, kereskedelmi ügyek speciálistája; a Marosvásárhelyi Kőolajfinomitógyár ügyésze.
A Magyar Kaszinó és több társadalmi
és kulturális egyesület müködésében
vesz részt.
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GRAFF FERENC dr. marosvásárhelyi ideg- és elmegyógyász, 1888-ban
Schöndorfban gazdálkodó családból
született.
Aradon
tanitóképzőt, Budapesten gyógypedagógiai tanárképzőt
és egyetemet végez,
1921-ben doktorrá
avatják. Eleinte a
szegedi és a rákoskereszturi gyermeknevelő intézeteknél
tanár majd Budapesten az ideges gyermekek alsó és középfoku iskolájában,
utóbb a pozsonyi süketnéma intézetben
tevékenykedik. Mint orvos a budapesti
Apponyi poliklinikán és Gyógypedagógiai Psychológiai laboratórium idegés elmeosztályán praktizált, majd 1928ban a kolozsvári klinikán tanársegéd és
a gyógypedagógiai intézet tanára. 1928
óta Marosvásárhelyen gyakorló orvos
és a helybeli áll. gyógypedagógiai intézet vezetője. Francia nyelven tudományos értekezést adott ki, amely feltünést keltett. Az Annales de Medicine
és több szaklapban jelennek meg nagytudásu cikkei. A sváb kulturközösség
kolozsvári fiókjának volt elnöke és több
alakulat müködésében vesz részt.
GRUBER SÁNDOR marosvásárhelyi
rabbihelyettes és főkántor, Csikszeredán 1895-ben született. Középiskoláit
Nagyszöllősön, talmud tanulmányokat
Huszton, Hunfalván
és Pozsonyban végez, utóbbi helyen
papi oklevelet nyer.
Zenei tanulmányait
a budapesti Zenekonzervatóriumban
végzi. Pályája kezdetén a budapesti VIII. ker. templom
hitszónoka és főkántora, majd PiatraNeamţura kerül mint főrabbi és kántor, Radauțban mint hittanár és főkántor müködik. Innen Jeruzsálembe távozik, a Churva templom főkántora, majd
Kairóban fejt ki tevékenységet, 1926-
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ban Marosvásárhelyre kerül, ahol azóta
rabbihelyettes és főkántor. Széleskörü
ismeretekkel rendelkezik, amiket előnyösen használ fel egyháza érdekében.
Számos vallási és valláspedagógiai cikke jelenik meg folyóiratokban. Két biblia és talmud müve jelent meg. A marosvásárhelyi rabbiiskola talmud előadója. Közremüködött a palesztinai héber egyetem felavatásánál és 15 palesztinai város és kolónia kitüntetésében részesült. A Kadima sportegylet
alapitója és vál. tagja, a Zsidó Nemzeti Szöv. vál. tagja, azonkivül több
kulturális egyesület tagja.
GHERGEL DEMETER mezőbándi
főjegyző, Brujon 1893-ban született,
apja kisbirtokos. A brassói áll. gimnáziumban 1910-ben érettségizik, 1922ben Fogarason jegyzői tanfolyamot végez. Birósági tisztviselő lesz, majd háboru után Csikszeredán 1922-ig telekkönyvvezető; 1923-ban jegyzőnek nevezik ki, 1925-ben Mezőbándra helyezik
át, ahol azóta főjegyző. A közigazgatási pályán kifejtett müködése folyamán
érdemeket szerzett, amelynek elismeréséül a román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki. A jegyzői egyesületnek több éven át volt pénztárosa,
a helybeli kaszinó titkára, a Banca
Campia cenzora és a gör. kel egyház
presbitere.
GYÖRGYPÁL DOMOKOS (csiktaplócai) dr. csikszeredai nyug, főispán
és földbirtokos, Csiktaplócán
1875-ben
született, apja földbirtokos. Kolozsvárott 1903-ban jogot
végez és az ügyvédi
pályára lép. Aktiv
részt vesz a vármegye politikai életében
1903-ban
a
csikszeredai kerület
országgy. képviselőjének választják meg. 1918-ig vármegyei tiszti főügyész, ekkor főispánnak
nevezik ki. Az impériumváltozás után
visszavonult a politikai és nyilvános szerepléstől, birtokát kezeli és malmát vezeti. A magyar párt csikmegyei tago-
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zatának elnöke, azonkivül a gazdasági
egyesület és több társadalmi, gazdasági
és kulturális alakulat vezetésében vesz
részt. A magyar kisebbségi ügy előbbrevitele érdekében állandó és hathatós
munkásságot fejt ki és igyekszik a nép
helyzetén javitani. Különböző lapokba
értékes cikkeket ir.
HALTRICH GYULA dr. marosvásárhelyi gyakorló orvos, Szászrégenben
1891-ben született,
apja kocsigyártó. Kö
zépiskoláit Szászrégenben és Nagyszebenben, egyetemet
Kolozsvárott, Münchenben és Berlinben végez; Berlinben avatták doktorrá
1919-ben.
1920―27-ig a marosvásárhelyi állami
kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályán másodorvos, jelenleg pedig nőgyógyász-operatör szakorvos. Sportkedvelő, a MSE uszószakosztályának elnöke, azonkivül számos társadalmi és
kulturális egyesület müködő és pártoló tagja.
HALMÁGYI JÁNOS unitárus esperes
Marosvásárhelyen, 1884-ben Tordán lelkészi családból született.
Középiskoláit
a kolozsvári unitárius
főgimnáziumban, theologiát Kolozsvárott 1905-ben
végez. 1907-ben Ferenc József unitárius püspök pappá
szenteli. Lelkészi pályáját 1905-ben kezdi Vadadon, majd
1912-ben Gálfalván, 1926 óta pedig
Marosvásárhelyen müködik mint esperes-lelkész. A Dávid Ferenc egyh. egylet intéző biz. tagja, az Egyetemes Unitárius Lelkészkör alelnöke, a Magyar
Párt helyi tagozatának intéző tagja. Felesége szül. Kelemen Anna, az Unitárius Nőszövetség alelnöknője.
HARȘIA JÁNOS dr. szászrégeni politikus és ügyvéd, 1872-ben született,
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apja ügyvéd. Az egyetem jogi fakultását Kolozsvárott végzi, ugyanott ügyvédi diplomát nyer. 1900 óta Szászrégenben ügyvéd, a magyar éra alatt
mint megyei tanácstag vesz részt a vármegye ügyeinek vezetésében, a román
nemzeti párt megyei tagozatának és az
Astra szászrégeni kerületének elnöke.
1918-ban katonai ügyész, majd a marosvásárhelyi itélőtábla tanácsbirája. Később polgármesterré választják meg.
Marosvásárhelyen és többször mint szenátor képviseli kerülete érdekeit a törvényhozó testületnél. A szászrégeni
Banca Mureșiana tulajdonosa és ig.
tagja, a néppárt vezetőségi tagja. Több
ipari és gazdasági vállalatnál bir érdekeltséggel. Közéleti tevékenységéért a
román csillagrend tiszti keresztjével tüntették ki.
HARMAT SÁNDOR marosvásárhelyi bankvezérigazgató, Tordán 1877ben született, apja kereskedő volt. Brassóban felsőkereskedelmi iskolát végez,
majd bankpályára lép, amelyen tudása
és szorgalma hamarosan magas pozicióba juttatja. Két éven át az Agrár
Takarékpénztárnál müködik, majd katona, utána 4 évig Budapesten a Belvárosi Takarékpénztár tisztviselője, 28
év óta pedig a Marosvásárhelyi Takarékpénztárnál fejt ki tevékenységet,
1927 óta a bank vezérigazgatója. A
helybeli Kereskedelmi és Iparkamara
alelnöke, a r. kath. egyház tanácsosa
és a kath. státus képviselője. Marosvásárhely gazdasági életének és társadalmának egyik vezető egyénisége, számos egyesület pártoló és aktiv tagja.
HIRSCH MÁRTON szászrégeni bankigazgató, Kiscégen 1901-ben született,
apja tisztviselő. 1919-ben felsőkereskedelmi érettségit tesz, a kolozsvári
Tarbut-gimnáziumot 1921-ben végzi,
utána 3 évig a kolozsvári egyetem jogi
fakultását hallgatja. Tanulmányai befejezése után több cégnél mint könyvelő és levelező müködik, legutóbb a
Schönauer-börgyár rt.-nál, majd a Phönix életbiztositó társaság marosvásárhelyi fiókjánál fejt ki tevékenységet.
1930-ban a szászrégeni Kishitelbank és
Takarékpénztár ügyvezető igazgatója.
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A cionista szervezetek müködésében
és irányitásában aktiv szerepet játszik.
Mint bankigazgató a pénzintézet fejlődését eredményesen ambicionálja.
HEMMERT MIHÁLY dicsőszentmártoni telekkönyvi igazgató, Medgyesen
1890-ben született. Középiskolai tanulmányokat gimnáziumban és hadapródiskolában folytat, az utóbbit azonban
betegsége miatt nem fejezheti be. 1908ban a marosvásárhelyi kir. itélőtáblánál telekkönyvi szakvizsgát tesz, majd
igazságügyi pályára lép. Medgyesen járásbirósági tisztviselő, Erzsébetvároson
törvényszéki jegyző, 1927-ben telekkönyvi igazgató minőségben áthelyezik
Dicsőszentmártonba.
HERCZEG FERENC iparmüvész és
templomfestő Marosvásárhelyen, Ósiben 1878-ban született, apja iparos.
Középiskolát Veszprémben és Pápán
végez, majd Budapesten az iparmüvészeti főiskolát látogatja, majd a városi és megyei ösztöndijjal két izben
Münchenben járt tanulmányuton. Budapesten Lotz Károlynál és Gohr Ferencnél müködött, majd ismét a külföldet keresi fel tanulmány céljából és
9 évig él nyugateurópai nagyvárosokban. 22 év óta Marosvásárhelyen müködik. A marosvásárhelyi kulturpalota
iparmüvészeti munkálatait ő vezette és
részben tervezte; Erdély nagyobb városainak templom-festője, számos imaház falát az ő müvészi freskói boritják. A helybeli Magyar Iparosegyesület elnöke, az Épitőiparos Szövetség
alelnöke, a kath. egyházközség tanácsosa és még számos társadalmi és
kulturális egyesület müködésében vesz
részt. Napilapokban és szaklapokban
müvészeti és társadalmi cikkei jelennek meg.
HINTS VILMA (farkaslaki) nyárádszerdai gyógyszerész, ugyanott született, apja gyógyszerész. Középiskolát
Brassóban és Kolozsvárt, egyetemet

284

Kolozsvárott végez, 1905-ben gyógyszerészi oklevelet nyer. Tanulmányai
befejezése után Kolozsvárott praktizál.
1905-ben átveszi apja gyógyszertárát
és jelenleg a „Remény” gyógyszertár
vezetője és tulajdonosa. Élénk társadalmi életet él. Több kulturális és jótékony egyesület müködésében vesz részt.
HIRSCH SIMON dr. marosvásárhelyi tüdő és röntgen speciálista orvos
Kisczégen 1903-ban
született, apja hivatalnok.
Középiskolát
Marosvásárhe
lyen, egyetemet Kolozsvárott és Bécsben végez; 1925ben doktorál Kolozsvárott.
Bécsben
tüdő
és
röntgen
speciálistának
képeztette ki magát,
a bécsi Holzknecht Röntgen Institutnál, a Wenkebach klinikán és a Wilhelmine kórházban müködik. Végül Marosvásárhelyen mint gyakorló orvos telepszik meg. Bel és külföldi szaklapokba értékes cikkeket ir. Számos társadalmi, kulturális és szakmabeli egyesület tagja.
HOLLÓ GÁBOR a csikszeredai közbirtokosság elnöke és bankpénztáros,
ugyanitt 1883-ban született, apja kisbirtokos. Középiskolát végez, majd
állami szolgálatba lép. Eleinte Máv.
tisztviselő, majd a telekkönyvi hivatal
nál müködik, jelenleg az itteni kisbirtokosság elnöke és az Agrár Takarékpénztár fiókjának pénztárosa. Sokoldalu társadalmi müködést fejt ki; a
magyar párt intézőbizottságának tagja,
az önk. tüzoltók alparancsnoka, 1921
óta városi tanácsos, a róm. kath. egyházközség tanácsossa. Felesége, szül.
Biró Rozália a helybeli nőegyletnél
buzgólkodik, gyermekei: Gábor, Mária
Orbán Gáspárné.
HORVÁTH JÓZSEF csikszeredai
rendőrfőkapitány és sziguranca-főnök,
Borszegen 1890-ben született, apja gör.
kel. lelkész. Jog- és államtudományi
vizsgát Nagyváradon tesz. Az impériumváltozás után 1919-ben a nagy-
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váradi rendőrségen mint segédfogalmazó kezdi meg pályafutását, képességei és müködése folyamán elért sikerei rövidesen magasabb pozițióba juttatják, rendőrfelügyelő, majd rendőrfőkapitány lesz; 1929 óta Csikvármegye
rendőrfőkapitánya és sziguranca-főnöke.
Az Astra, a Vörös Kereszt Egyesület
és több alakulat vezetésében vesz részt.
Érdemei elismeréséül kitüntették.
HORNYÁK BÉLA a Britannia angolromán biztositó intézet titkára Marosvásárhelyen, ugyanitt 1890-ben született, apja iparos.
Marosvásárhelyen
1907-ben érettségizik, majd fatisztviselő lesz, pályáját
1909-ben azonban a
biztositási pályával
cseréli fel. Az Első
Magyar, a FrancoRomana társaságoknál müködik, 1924 óta a Britannia kötelékében fejt ki tevékenységet titkári
minőségben. Sportkedvelő, igen sok
sportot üz. A MSE. vál. tagja, a magyar párt kulturszakosztályának tagja.
HORVÁTH JENŐ (székesi) dr. a
marosvásárhelyi munkásbiztositó női
belgyógyászati osztályának vezetője és
belgyógyász
specialista,
ugyanitt
1892-ben született,
apja collégiumi igazgató volt. Az egyetem orvosi fakultását Kolozsvárott és
Budapesten hallgatja 1915-ben doktorál Kolozsvárott. A
háboru alatt tart. főorvos Albániában,
a leszerelés után másodorvos a marosvásárhelyi áll. kórházban, majd rövid
ideig a járványkórház vezetője. A háboru folyamán 12 katonai kitüntetést
szerzett. Maláriával foglalkozó szakcikkei jelentek meg orvosi lapokban.
Sportkedvelő, mint mükorcsolyázó számos dijat nyert. A helybeli Korcsolya
Szövetség elnöke, azonkivül a ref. egy-
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ház prezsbitere, a magyar párt intézőbizottsági tagja, a MSE. és a Magyar
Kaszinó vál. tagja és még több egyesület müködésében vesz részt. Több
jótékony egyesület orvosa, úgy az
orvostudomány, mint a köz szempontjából jelentős, érdemei vannak.
JAKAB BÉLA dr. marosvásárhelyi
bankigazgató, ugyanitt 1889-ben született, apja kuriai biró volt. Marosvásárhelyen érettségizik,
az egyetem jogi fakultását
Kolozsvárott végzi el, Berlinben
1911-ben
doktorál, 1914-ben
pedig ügyvédi és
birói vizsgát tesz.
Mint törvsz. biró
Székelyudvarhelyen
müködött, 1924 óta a Marosvásárhelyi
Közhasznu Takarékpénztár ügyv. igazgatója; mint ilyen, kitünően vezeti a
bank ügyeit és munkásságával az intézet felvirágoztatását szolgálja. Választott városi tanácsos, a ref. egyház prezsbitere, továbbá számos társadalmi és
kulturális egyesület vezető és támogató
tagja.
JANCSÓ ENDRE (nyujtodi) kézdivásárhelyi bankvezérigazgató, ugyanitt
1890-ben
született,
apja sörgyáros. A
középiskola
elvégzése után a sörgyárban és a Kisegitő
Takarékpénztárnál
praktizál, 1923 óta
a bank vezérigazgatója és mint ilyen
igen
eredményes
munkásságot fejt ki
a bank felvirágoztatása érdekében, vezérigazgatósága alatt
a bank ügyletei tetemesen felfokozódtak és három uj fiók létesült. A pénzintézet 1885-ben alakult, jelenleg tizenöt millió lei alaptőkével és három és
fél millió lei tartaléktőkével rendelkezik. A Kisegitő Takarékpénztár több
előkelő pénzintézettel áll összeköttetésben és ennek a révén nagyszabásu
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banküzleteket bonyolit le. Jancsó Endre a ref. egyház prezsbitere, azonkivül a magyar pártnál, kereskedelmi vállalatoknál és még számos társadalmi és
kulturális egyesületeknél fejt ki közhasznu tevékenységet. A székely vidék
gazdasági fellenditésére, a magán-kölcsön megkönnyitésére törekszik. Felesége, szül. gelinczy Kádár Ilona.
JAKOBI MÁRKUS dr. marosvásárhelyi gyakorló ügyvéd, ugyanitt kereskedői családból született, középiskolát
Marosvásárhelyen,
egyetemet Kolozsvárott végez 1909ben doktorál, ügyvédi vizsgát 1912ben tesz Marosvásárhelyen; azóta állandóan Marosvásárhelyen fejt ki közhasznu tevékenységet. Hivatásának él.
JANCU JÁNOS a marosvásárhelyi
Zálog és Kölcsönintézet igazgató-tulajdonosa, Buciumban 1885-ben lelkészi
családból született. Középiskolát és Magyaróváron 1907-ben gazdasági akadémiát végez. Három évig saját birtokán
gazdálkodik, majd 1919-ig Marosilyén
bankigazgató. A Consiliul Dirigent
Besztercebányán gazdasági tanácsossá
nevezte ki és ebben a minőségben
1925-ig müködik; azóta a marosvásárhelyi Zálog és Kölcsönintézet tulajdonos igazgatója. Mint okl. gazdász birtokát is kezeli. Több pénzintézet felügyelő biz. tagja, az Astra örökös tagja és még számos alakulat müködésében vesz részt.
JEREMIA ISTVÁN dr. marosvásárhelyi kulturtanácsos, Szászka-Montanán
1894-ben született, apja nyug. állami
tisztviselő. Középiskoláit Kecskeméten,
Fehértemplomban és Nagyváradon, az
egyetem jogi fakultását Kolozsvárott
végzi, 1922-ben doktori oklevelet nyer.
Résztvett a háboruban, mint főhadnagy szerelt le, a Consiliul Dirigent
idejében Marosvásárhelyen rendőrkapitány volt. Később a városhoz került
mint kulturtanácsnok és jelenleg is mint
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ilyen lelkesen szolgálja Marosvásárhely
kulturális és müvészeti ügyeit.
JÓZSEF LAJOS sepsiszentgyörgyi tb.
esperes unitárius lelkész, Magyarzsákodon 1871-ben született, apja tanitó
volt. Egyetemi tanulmányait
1895ben végzi Kolozsvárott, pappá szentelése óta állandóan
Sepsiszentgyörgyön
müködik. Az unitárus egyház és hitélet fejlesztése körül jelentékeny érdeme van, a nép vallási és erkölcsi támogatója. A magyar párt tagozati elnöke, a Háromszéki Takarékpénztár ig.
tagja, a helybeli kaszinó vál. tagja,
azonkivül valamennyi unitárius egyesület elnöke és irányitója. Tudósitásokat
ir külömböző lapokba. Felesége szül.
Ütő Julia vendéglős családból származik, óvonői képesitéssel rendelkezik. Az unitárius nők
szövetségének
elnöke, a jótékony nőegylet tb. alelnöke
és az egyházi egyesületek
tevékeny
tagja. A város uni
tárius
társadalmában férjével együtt vezető szerepet játszik és sokat fáradozik a vezetése alatt
álló egyesületek sikeres müködése érdekében.
ILARIE JEBU dr. csikszeredai ügyvéd, vármegyei tanácsos, Toleritában
1896-ban lelkészi családból született.
Brassóban
érettségizik,
Kolozsvárott
jogi doktorátust tesz, ügyvédi oklevelet 1925-ben nyer. Kolozsvárott, Brassóban és Csikszeredán ügyvédjelölt,
1926 óta Csikszeredán gyakorló ügyvéd. Politikai tevékenységet a nemzeti
parasztpártban fejt ki, amelynek vármegyei tagozati alelnöke. Az Astra, az
ügyvédi kamara, a Vörös Kereszt egyesület tagja. Érdemeiért a román csillagrend tiszti keresztjével tüntették ki.
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KABDEBÓ KÁLMÁN marosvásárhelyi bőrgyógyász speciálista, Székelykereszturon 1886-ban született, apja
kereskedő volt. Debrecenben érettségizik, az egyetemet Kolozvárott végzi,
ugyanott doktorál 1911-ben. Tanulmányai befejezése után a berlini Bum
klinikán 1 évig orvos, majd 1920-ig
a marosvásárhelyi áll. kórházban főorvos, utána a poliklinikai ambulatórium
venerikus osztályának orvosa és a marosvásárhelyi Sanatorium bőrgyógyász
főorvosa. A romániai orvosi kamara
kistanácsának tagja, a Nimrod vadászegyesület alelnöke és több társadalmi
és kulturális alakulat tagja.
KAKUCS GYÖRGY a Marosvásárhelyi Magyar Iparostanuló Otthon
igazgató - gondnoka
Nyárádremetén
1877-ben
kisbirtokos családból született, 1899-ben tanitóképzőt
végez,
majd Budapesten az
áll. tanitói továbbképzőt végzi el 1909ben. A parajdi állami iskolánál 1916ig müködik, majd a
budapesti kultuszminisztériumban fejt
ki tevékenységet, ahonnan utóbb ismét
Parajdra kerül. Itt rk. és ref. felekezetközi iskolát létesitett, amelynek az igazgatója lett; 1925-ben végül a marosvásárhelyi Magyar Iparostanuló Otthon
igazgatójának választották meg. A pedagogia és az egyházi ének fejlesztése
terén különleges érdemei vannak. Parajdon megalapitotta a templomi vegyes-kart, azonkivül a Polgári Dalkör
karnagya és az állandó mükedvelő testület rendező igazgatója volt, közben
3 évig mint gimnáziumi énektanár müködött. Több hitelszövetkezet, társadalmi és kulturális egyesület vezetőségi
tagja, továbbá a magyar párt tagozatának irányitásában is részt vesz.
KEMÉNY JÁNOS báró marosvécsi
földbirtokos, az Erdélyi Helikon és a
Kemény Zsigmond irodalmi társaságok
elnöke, az északamerikai Pittzburgban
1903-ban született, Kolozsvárott érett-
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ségizik, majd Bécsben erdőmérnöki főiskolát hallgat és 1930-ban Kolozsvárott theológiát végez. 1926-ban az erdélyi irodalmi megmozdulások élére áll,
a marosvécsi kastélyában 30 erdélyi
magyar iróval megalakitja az Erdélyi
Helikon szabad irói közösséget, amely
minden évben összejövetelt és megbeszélést tart Marosvécsen. Kiválóbb irói
termékek jutalmazására 30 ezer lejes
dijat alapitott, amit minden évben másmás irónak itélnek oda. Irói müködése
során megjelent a Költemények cimü
verseskötete, majd tiz fiatal erdélyi iróval közös anthológiát adott ki. 1929ben az Erdélyi Szépmives Céh kiadásában Kákocz Kiss Mihály cimen regénye jelent meg. Az Ellenzékben számos verse, novellája, tárcája jelent meg.
Müveit a kritika elismeréssel fogadta.
Megalapitotta az első erdélyi népipari
telepet, amely modern szőnyegek készitésével foglalkozik. Az Erdélyi Szépmives Céh ig. tagja, a marosvásárhelyi
Agrár Takarékpénztár alelnöke, a Galanyai rt. elnöke, a ref. egyházkerületben is vezetőszerepet tölt be, az Orsz.
Magyar Dalosszövetség székelyföldi kerületének elnöke.
KERESZTES KÁROLY dr. sepsi
szentgyörgyi ügyvéd és ujságiró, Léczfalván 1891-ben született, apja földbirtokos. Ügyvédi vizsgát
Marosvásárhelyen tesz 1918ban, majd közigazgatási pályára lép.
Az impériumváltozásig
Sepsiszentgyörgyön szolgabiró
volt.
A
Magyar
Párt háromszéki tagozatának főtitkára, a Székely Nemzeti
Muzeum igazgató vál. tagja, a Székely
Miko kollégium elöljárója és ügyésze.
Értékes zeneszerzői tevékenységet fejt
ki. „Álomország” és „A fonóban szól
a nóta” cimü székely operái nagy siker mellett kerültek szinre. „Frühling
im Kriege” cimü zeneszerzeménye a
lipcsei Mayer-cég kiadásában jelent
meg. Huzamosabban fel. szerkesztője
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volt a „Székely Nép” cimü lapnak. A
székely kultura egyik nagytehetségü
fejlesztője és támogatója, nagy szolgálatokat tett a székely népközösségnek.
A kisebbségi ügy érdekeiért harcol,
közéleti téren jelentős érdemei vannak.
Felesége, szül. Beczásy Aranka.
KEINZEL EDE dr. szászrégeni ügyvéd, ugyanitt 1897-ben született, apja
iparos. Segesváron
érettségizik, Kolozsvárott jogi doktorátust szerez. Tanulmányai befejezése
után Marosvásárhelyen praktizál ügyvédi
irodákban,
1926 óta Szászrégenben önálló ügyvéd és több vállalat ügyésze. Tevékeny politikai müködést fejt ki a szász
pártban, amelynek tagozati vezértitkára. Sokat fáradozik a szászok nemzeti
és gazdasági jogainak elérése érdekében, amellett a többi nemzetekkel való
megértés és harmonikus együttmüködés alapján áll. A megyei tanács választott tagja és egyházi egyesületek
tagja. Résztvett a háboruban, többször
kitüntették. Szász lapokban éles látásu
politikai cikkei jelennek meg.
KERN REZSŐNÉ, szül. Bibó Erzsébet, a sepsiszentgyörgyi gimnázium
igazgatónője, Csombordőn
1885-ben
született, apja tanitó
és ujságiró. Az Erzsébet
nőiskolát
végzi 1907-ben, Segesváron müködik,
majd Bibó Erzsébet
magániskolát
nyit,
utóbb a rimaszombati áll. iskolában
tanit; 1918 óta Sepsiszentgyörgyön fejt ki tevékenységet,
előbb az áll. iskolában, 1923 óta pedig a Székely Miko ref. kollégium
leányliceumában, amelynek igazgatónője. A ref. nőszövetség alelnöknője,
a Székely Nemzeti Muzeum őre 1927
óta az Emke tagja. Kulturális és tár-
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sadalmi felolvasásokat tartott, tehetségesen zongorázik.
P. KISS MÁRTON marosvásárhelyi
ferencrendi házfőnök. Eszterneken 1888ban született, apja
kocsigyártó
volt.
Középiskolát Kézdi
vásárhelyen, theológiát Vajdahunyadon,
tanitóképzőt
Csiksomlyón végez. 1911ben gróf Majláth
Gusztáv erdélyi püspök pappá szenteli.
Tizenkilenc éven át
különböző helyeken
mint tanitó és mint lelkész müködik.
Később házfőnök a ferencrendi szerzetes rendnél Medgyesen és Marosvásárhelyen, közben noviciusmester és
rendtartományi titkár. Mint a rend ház
főnöke és a hitélet fejlesztése terén értékes szolgálatokat tesz szerzetének és
vallásának. Vallásos cikkei és versei a
Vasárnap egyházi hetilap kiadásában
Lelkem világa cim alatt összegyüjtve
jelentek meg. A „Katholikus Világ”
munkatársa.
KLANG M. JEAN nyárádszerdai vezető járásbiró, Focsaniban 1901-ben
született.
Középiskolát
Focsaniban,
egyetemet Bukarestben 1923-ban végzett, 1926-ig Bazagicon s gédjárásbiró, 1930-ban a nyárádszeredai járásbiróság élére nevezték
ki. Fiatal kora dacára fejlett igazságérzettel rendelkezik,
a járásbiróság ügyeit ügyszeretettel
végzi.
KHELL BOGDÁN dr. dicsőszentmártoni fogorvos, Bereckén 1893-ban
született kereskedői családból. Középiskolát
Kézdivásárhelyen,
egyetemet
Kolozsvárott és Budapesten végez;
1921-ben avatták doktorrá Budapesten.
Eleinte Budapesten müködik, majd Bereckén helyettes járási körorvos, 1923
óta
Dicsőszentmártonban
fogorvosi
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rendelője van. A Magyar Párt aktiv és
munkás tagja, résztvesz a Kaszinó életében is. Dicsőszentmárton társadalmának közismert és becsült tagja. Hivatásának és családjának él.
KOLBERT JÁNOS a marosvásárhelyi Transylvania Gépgyár ügyvezető
igazgatója, Pilsenben 1890-ben született, apja gyáros. Pilsenben érettségizik, a müegyetemet Prágában 1918ban végzi el. A mérnöki diploma elnyerése után a Teudloff Dittrich gépgyárban, mint mérnök müködik, utóbb
a Zaehlerheitzung und Brückenbaucégnél fejt ki tevékenységet, 1920-ban
pedig a marosvásárhelyi Transylvania
Gépgyár rt. ügyvezető igazgatója lesz.
Az Ugir fiókjának ig tagja, az Osztrák
Ker. Muzeum lev. tagja, értékes szaktudásról tanuskodó cikkei a Neue Freie
Presse és más előkelő külföldi lapok
hasábjain jelentek meg.
KOLOZSVÁRY JÓZSEF marosvásárhelyi gyógyszerész, Nagyszalontán
1889-ben született, apja gimnáziumi tanár. Középiskolát Mezőturon és Budapesten, gyógyszerész egyetemet Budapesten végez, 1912-ben diplgmát nyer.
Eleinte Gyergyószentmiklóson gyógyszertárat bérel, „majd 1826 óta a
marosvásárhelyi Őrangyal elnevezésü
gyógyszertár tulajdonosa. Élénk társadalmi müködést fejt ki. A magyar párt,
az orsz. gyógyszerész egyesület, azonkivül több társadalmi és kulturális alakulat müködő és pártoló tagja. Bel és
külföldi szaklapokban cikkei jelentek meg.
KOOS FERENC Háromszékvármegye főállatorvosa Sepsiszentgyörgyön,
1881-ben Gyergyóujfalun született, apja
földbirtokos.
Csiksomlyón
1902-ben
érettségizik, Budapesten állatorvosi főiskolát végez. Pozsonyban városi állatorvos 1907—08-ban, utána Nyárádszeredán, Szászrégenben és Marosvásárhelyen városi állatorvos; 1919 óta Háromszékvármegye főállatorvosa. Az ál
latvilág tudományos buvárja, a megye
állatállományának felfrissitése és nemesitése céljából külföldről tenyészállatos
kát hozat. Az orsz. állatorvosi egyesület tagja, a helybeli Magyar Kaszinó
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igazgatója, a mezőgazdasági kamara
zootechnikai osztályának vezetője.
KOMJÁTI NÁNDOR a Generala
biztositó intézet marosvásárhelyi főügynökségének vezetője, Csonkapapiban
1896-ban gazdálkodó családból született. Felsőkereskedelmi érettségit Budadapesten tesz, majd a tanulmányai befejezése után a budapesti Unio ke
ményitőgyár tisztviselője lesz, utóbb 13
évig amerikai biztositó intézetnél müködik, ugyancsak hosszabb ideig fejt
ki tevékenységet a Standard és a Generala biztositó intézeteknél. Az utóbbi
intézetnél elért eredményei révén a ma
rosvásárhelyi főügynökség igazgatásával bizzák meg. Számos helybeli társadalmi és kulturális egyesület tagja.
KOROS SÁNDOR a marosvásárhelyi szabóiparos-szindikátus alelnöke,
Mezőharcon gazdálkodó családból 1880ban született. Iskolái elvégzése után
kitanulja a szabómesterséget Bécsben
szabósegéd, Budapesten, Pozsonyban,
Szegeden előkelő cégeknél szabász, 1910ben Debrecenben önállósitja magát;
1924-ben önálló szabómühelyt nyit Marosvásárhelyen. Több helybeli egyesület tagja. Felesége, szül. Kakass Anna,
a ref. nőszövetségnél fejt ki tevékenységet.
KOVÁCS JENŐ ISTVÁN, kézdivásárhelyi hirlapiró és lapszerkesztő,
ugyanitt született és
középiskolai tanulmányai
elvégzése
után 19 éves korában a Székely Ujság riportere, majd
segédszerkesztője,
végül kiadója és felszerkesztője lesz 22
év óta müködik ujságirói pályán, mely
idő alatt sok elismerést szerzett tollának és sokat fáradozott a köz érdekében. Számos novellát, publicisztikai cikket, riportot és
tudósitást irt, budapesti lapok munkatársa és más erdélyi lapoknak is dolgozik. A Székely Ujság mellett az Az
Erdélyi Ipar kézdivásárhelyi szerkesztője is. Tulajdonosa az 1924-ben ala-
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pitott Kovács hirlapirodának, könyv és
papir üzletnek.
KOVÁCS FERENC szászrégeni kir.
telekkönyvezető, Zilahon 1875-ben született, apja gazdatiszt. Középiskoláit
Nagyenyeden
és
Gyulafehérvárott
végzi, telekkönyviszakvizsgát
1898ban tesz. Vizaknán,
Balázsfalván, Gyulafehérvárott
telekkönyvi
átalakitó,
1899 óta igazgatói
rangban a szászrégeni telekkönyvi hivatal vezetője. A
becsületes munka hive, sokat fáradozik a köz érdekében. A református
egyház prezsbitere, a Magyar Polgári
Dalkör alelnöke és a dalkör mükedvelő társulatának elnöke, a Magyar Kaszinó és több társadalmi és kulturális
egyesület tagja. Szakkérdésekről cikkei jelennek meg külömböző szaklapokban.
KOVÁCSY ALBERT dr. marosvásárhelyi kir. közjegyző, Brassóban 1875ben született, apja
magánzó. Kolozsvárott végzi az egyetemet, 1898-ban jogi
doktor lesz, 1900ban ügyvédi diplomát nyer. Utána 8
évig gyakorló ügyvéd, 1905―7-ig országgyülési képviselő, majd közjegyző, 1920―27-ig a
marosvásárhelyi közjegyzői kamarának
elnöke, azóta h. elnöke. Behatóan foglalkozik
jogtudományi
kérdésekkel,
amelyekről napi és folyóiratokban cikkeket ir. A marosvásárhelyi társadalom
egyik reprezentáns tagja, számos kulturális és társadalmi akció résztvevője
és támogatója.
KOVASZNAI GÁBOR dr. sepsiszentgyörgyi ügyvéd, volt polgármester, Angyaloson 1887-ben született,
apja földbirtokos. Budapesten végzi a
Pázmány Péter tudományegyetemet, ahol
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jog és államtudományi doktorátust tesz.
Tanulmányai befejezése után ügyvédi
praxist folytat, majd 1923-ig városi tanácsos és helyettes polgármester Sepsiszentgyörgyön, 1926-ban polgármesterré választják; 1929 óta ügyvédi
praxist folytat. Közéleti tevékenysége
során jelentős érdemeket szerzett, 1923ban a Szele Bélával kapcsolatos röpiratpolémiája feltünést váltott ki. Résztvett a háboruban, többször kitüntették.
KOZMA ALADAR, dicsőszentmártoni helyettes pénzügyigazgató, Medgyesen
1880-ban
született, apja vármegyei
tisztviselő.
Nagybecskereken
érettségizik,
majd
Marosvásárhelyen
közigazgatási
tanfolyamot végez, Dicsőszentmártonban
pénzügyi pályára lép,
amelyen kiváló képességei révén gyorsan halad előre; 1930-ban helyettes
pénzügyigazgatónak nevezik ki s mint
ilyen rátermettséggel vesz részt a pénzügyigazgatóság ügyeinek vezetésében.
Kitünő gyorsiró, érdemeinek elismeréséül kitüntetésben részesitették.
KOZMA LAJOS sepsiszentgyörgyi
kereskedő, a kereskedők egyesületének alelnöke, Désen
1863-ban
született.
A középiskola elvégzése után kereskedői pályára lép,
1877-ben
Petrozsényben, majd Sepsiszentgyörgyön müködik, 41 év óta
önálló
kereskedő.
Hivatásának és családjának él, amellett
közéleti tevékenységet is kifejt. Felesége szül. Nagy Ilonka, gyermekei:
Andor, Lajos, Ilonka, Erzsébet; Ferenc
fia 1916-ban a piavei ütközetben hősi
halált halt.
KRAMER SÁNDOR a Marosvásárhelyi és Vidéke Cukorgyár rt. igazgatója, 1893-ban született Nyitrame-
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gyében, földbirtokos családból. 1910ben érettségizik Besztercebányán, utána
apja gazdaságában müködik, majd 16
évig egy pozsonyi cukorgyárban főtisztviselő, 1927-ben a Bodfalusi cukorgyár főfelügyelőjének nevezik ki.
1928-ban meghivják a Marosvásárhelyi
és Vidéke Cukorgyár élére, amelynek
vezetését eredményesen intézi. A cukorgyár 800 munkást és 35 tisztviselőt
foglalkoztat és a Magyar Cukoripar rt.
érdekeltsége
önálló
részvénytársaság
formájában. Az üzemet a háboru utáni
években teljesen modernizálták, ugy
hogy napi száz vaggon répa feldolgozására képes Krámer Sándor az Oficiul de Vânzare al Zahărului ig. tagja,
azonkivül mint ipari szaktekintély egyik
irányitója a környék közgazdasági életének.
KRÓN ERNŐ marosvásárhelyi könyvkötő, ugyanitt 1884-ben született. A
középiskola elvégzése után apjánál
tanulja ki a könyvkötő mesterséget,
majd Németországban,
Ausztriában
praktizál és 1907ben átveszi apja
üzemét. A Székely
Naptárak szerkesztő-kiadója, mükedvelő előadásokban
vesz részt. A magyar iparos egyesület
alelnöke és vigalmi elnöke, a könyvkötő mesterek főnökteltületének elnöke,
az állami közmühely felügyelő bizottságának cenzora és a magyar iparosok
delegátusa. A tanonciskolák felügyelő
bizottságának tagja, a magyar iparos
tanuló otthon könyvtárosa, a kath. legényegyesület vál. tagja és mükedvelő
vezetője, a Dalmüjátszó társulat ellenőre és intéző tagja, a polgári blokk, a
ref. dalárda és még számos egyesület
vezetésében vesz részt.
LAKATOS SÁNDOR dr. az Ugir
főtitkára Marosvásárhelyen, Marosludason 1886-ban született. Az egyetem jogi
fakultását Budapesten végzi, 1907-ben
doktorál, ügyvédi diplomát 1910-ben
nyer. Hosszabb ideig Marosvásárhelyen
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ügyvéd, 1920-ban átveszi, mint főtitkár
az Ugir vezetését. A munkásbiztositó
elnöke, a kereskedelmi- és iparkamara
tanácstagja, városi törvényhatósági bizottsági tag, a magyar párt intéző bizottságának tagja, azonkivül számos
társadalmi és kulturális egyesület müködésében vesz részt. 1927—30-ban,
mint az Ugir szakreferense a genfi nemzetközi munkaügyi kongresszus delegátusa volt.
LANG MÓR dr. marosvásárhelyi
egyetemes orvos, fogorvos és szájsebész, Gyulafehérvárott 1898-ban született, apja tisztviselő volt. Egyetemet
Kolozsvárott és Budapesten abszolvál,
1922—23-ban Mezőkaposin körorvos,
1923-ban doktorál, gyakorló idejét a
temesvári bábaképzőben tölti, majd megszerzi az egyetemes orvosi diplomát. A
kolozsvári klinikán Bilasco orvostanár
mellett müködik, 1926-ban fogorvosi
diplomát nyer, utána Déván kezd fogorvosi praxist. 1929―30-ig a marosvásárhelyi áll. kórház gyakorló orvosa.
Az Erdélyi Muzeum Egyesület tagja és
és több kulturális és szociális egyesületnél fejt ki tevékenységet.
LEGMANN IZRAEL mezőbándi Cfr.
orvos,
Rettegen,
1900-ban született,
apja
földbirtokos.
Désen érettségizik,
utána egy évig a
kolozsvári
egyetemet látogatja, majd
Prágában
végez,
1927-ben doktorál.
A nosztrifikáció után
1928-ban vasuti orvosnak nevezték ki.
LASLO AURÉL dr. székelyudvarhelyi ügyvéd, Laureniben, 1900-ban született gör. kath. lelkészi családból. Balázsfalván érettségizik, Kolozsvárott jogés államtudományi doktorátust tesz.
Segesváron,
majd
Marosvásárhelyen
müködik ügyvédi irodákban, 1928 óta
Székelyudvarhelyen gyakorló ügyvéd,
állami ügyvéd és az Atlas rt. ügyésze.
Élénk közéleti ténykedést fejt ki, sokoldalu egyéniség. A városi tanács intézőbizottságának, a nemzeti paraszt-
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párt tagozatának vezetőségi tagja, az
ügyvédi kamara, az Agru, a Vörös
Kereszt egylet és a Drina kulturális
egyesület titkára. Ambicionálja a poli
tikai téren való müködést, résztvesz a
választási küzdelmekben. A román koronarend tiszti keresztjének tulajdonosa.
LÓKY JENŐ a r. kath. főgimnázium
igazgatója Marosvásárhelyen, 1890-ben
Németujváron született, apja főszolgabiró volt. Két
évig a váci püspöki
theologiát látogatja,
egyetemet Kolozsvárott végez, 1913ban latin történelemszakos tanári oklevelet nyer. A háboru
kitöréséig
Debrecenben gyakorló tanár, majd harctéri szolgálatot
teljesit és orosz fogságba kerül, ahonnan mint hadirokkant 1918-ban kerül
vissza. 1924-ig gróf Teleki Domokosnál és gróf Béldy Kálmánnál nevelő,
majd Székelyudvarhelyen főgimnáziumi
tanár, 1928 óta a marosvásárhelyi r.
k. főgimnázium igazgatója. Városi tanácsos, a magyar párt tagozati főtitkára, a kath. dalárda alelnöke, egyháztanácsos, status gyülési képviselő. Tanügyi és szépirodalmi cikkei a belföldi
napilapokban és folyóiratokban jelen
nek meg.
LŐTE LÁZÁR, a Magyar Iparos
Egyesület
titkára
Marosvásárhelyen,
1879-ben Székelykaálon született, kereskedői családból.
1897-ben felsőkereskedelmi érettségit tesz Brassóban,
majd
fatisztviselő
lesz, de rövidesen
önállósitja
magát.
Később a Székelyföldön malomtulajdonos, majd a Transsylvania szállodát bérli Marosvásárhelyen. 1925 óta a Magyar Iparos
Egyesület titkára s mint ilyen sokat
fáradozik az itteni magyar iparosok
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helyzetének feljavitásán. Az egyesület
1902-ben alakult Bustya Lajos elnöklete alatt, a taglétszáma 1100 iparos.
A sport fejlesztése terén is érdemei
vannak, a MTE elnöke, a MSE alapitó
tagja. Azonkivül tevékeny müködést
fejt ki a Magyar Pártban, a Dalmüjátszó Társaságnál, a kaszinónál és még
számos alakulatnál. Felesége, szül.
Ábrahám Fruzsina divat és rövidáru
cég beltagja.
LÖVY FERENC dr. marosvásárhelyi
főrabbi, Körösladányban 1869-ben született. Egyetemi tanulmányait a budapesti és berlini egyetemen theologiai
tanulmányait a budapesti és berlini
rabbiképzőben végzi. Utána 10 évig
Nagyatádon rabbi, 1904 óta pedig
Marosvásárhelyen főrabbi. Kiváló képességei, kivételes tudása messzi területeken ismertté teszik nevét Bibliai
történet cimen négy kiadást megért
tankönyve jelent meg. Folyóiratokban
és napilapokban számos magyar és
zsidó irodalmi, társadalmi és zsidó felekezeti cikke jelent meg. Leforditotta
Max Nordan „Dr. Kohn” drámáját;
cikkeit saját maga forditja héberre,
románra és németre. A rabbiegyesületek müködésében vezető szerepet tölt
be, tagja és irányitója számos kulturális, irodalmi, hitközségi egyesületnek.
A társadalmi és felekezeti béke hive
és előmozditója
LUCAY BÉLA dicsőszentmártoni
ügyvéd, Kovásznán 1898-ban született,
apja állami tisztviselő. A sepsiszentgyörgyi ref. kollégiumban érettségizik,
egyetemet Kolozsvárott végez, 1928ban Temesvárott ügyvéd, utóbb Szelistyén gyakorló ügyvéd 1929—30-ig,
azóta Dicsőszentmártonban gyakorolja
hivatását. Az ügyvédi társadalom értékes tagja, a dicsőszentmártoni társadalmi élet egyik közismert szereplője.
Mint egyetemi hallgató az Erdélyi
Hadiárvák és Hadirokkantak Egyesületének titkára volt.
LUNZER HENRIK a marosvásárhelyi Vendéglős Ipartársulat alelnöke,
a Newyork szálló, étterem, kávéház és
bár tulajdonosa, Temésvárt 1892-ben
született, apja vendéglős. Középiskolát
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Temesvárott végez, majd vendéglőipari
pályára lép. Temesvárott és Bécsben
praktizál, 1917-ben Temesvárott önállósitja magát, majd Karánsebesen szálló
és kávéház tulajdonos; 1928 óta a
marosvásárhelyi vendéglősipar társadalom egyik reprezentáns tagja. Meghitt
családi életet él, minden idejét üzlete
fejlesztésére forditja.
LUKÁCS JÓZSEF a kézdivásárhelyi
vegyes ipartársulat elnöke, kovácsmester, Ujkécsken 1873ban született, apja
kisbirtokos. Középiskolát végez, majd
kitanulja a kovácsmesterséget Nagyabonyban,
Nagybecskereken,
Aradon, Debrecenben,
Kolozsvárott, Budapesten,
Brassóban
és Oroszországban
müködik, 30 év óta önálló iparos. Husz
év óta a kézdivásárhelyi ipartársulat
elnöke, jubileuma alkalmával 1930-ban
a társulat jegyzőkönyvi köszönettel és
életnagyságu fényképpel tüntette ki.
A magyar párt, a MSE., a kath. népszövetség, az iskolaszék és a városi
tanács tagja. Az iparosság egy táborba
való tömörülése, az ipari pályán való
becsületes küzdelem szerepel továbbra
is jövője programján. Felesége, szül.
Frank Jozefin, gyermekei: József gépészmérnök, Ernő asztalosmester.
LURTZ GYULA sepsiszentgyörgyi
ipartestületi elnök, ugyanitt 1883-ban
született, apja iparos
Négy
középiskolát
végez, majd négy
évig pénzügyőr. Katonaideje után pékmester s mint ilyent
1928-ban az ipartestület
elnökévé
választják meg. Az
iparosság
érdekeiért teljes odaadással és ügyszeretettel
küzd, az iparosotthon épületének létesitése sokban az ő érdeme. Az Iparosotthon elnöke, az önkéntes tüzoltók
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alparancsnoka, a Magyar Dalárda alelnöke, az Országos Ipartestület Szövetség vál. tagja, a városi tanács vál.
tagja. Az 1929-es kolozsvári mezőgazdasági kiállitáson arany éremmel tüntették ki. Hat évig orosz fogságban
volt, ahonnan 1920-ban tért haza.
LUPEANU LUP JÁNOS dicsőszentmártoni rendőrfőnök, Curciuban 1884ben született, apja tanitó. Jogot és
kereskedelmi akadémiát Kolozsvárott
végez, utána az Albina banknál tisztviselő 1913-ig, majd a háboru kitöréséig az erzsébetvárosi Mugurul banknál
fejt ki tevékenységet. Az impériumváltozás után a rendőrséghez kerül, Erzsébetvároson 1929-ig rendőrkapitány,
majd az uj közigazgatási törvény értelmében rendőrfőnök lesz és Kisküküllő
vármegye rendőrfőnökévé nevezik ki
Dicsőszentmárton székhellyel. Az Astra
fiókjának alapitó tagja, a kaszinó vezetőségi tagja, a gör. kel. egyházközség
tanácsosa és kerületi képviselője.
LUPU LEON dr. szászrégeni ügyvéd, Hodacon 1896-ban lelkészi családból
született.
Besztercenaszódon
érettségizik, jogot Kolozsvárott végez;
1928 óta Szászrégenben önálló ügyvéd,
a hodaci Banca Poporala és a vadászegylet ügyésze. A liberális pártban
élénk politikai müködést fejt ki, a párt
tagozatának vezetőségi tagja, s mint
ilyen sokat fáradozik a párt érdekeinek
és célkitüzéseinek megvalósitásán. A
forradalmi időkben a nemzeti gárda
tisztje volt Szászrégenben. A hadseregben tartalékos hadnagy; kitüntetéssel
rendelkezik. Hivatásának él, amellett
több társadalmi és kulturális akcióban
vesz részt.
LUPU DEMETER dr. szászrégeni
városi orvos, Hodacon 1886-ban született. Belényesen érettségizik, az egyetem orvosi fakultását Kolozsvárott végzi. Eleinte a kolozsvári klinikán praktizál, majd a nagyváradi, aradi és lugosi állami kórházakban müködik, 1914ben Mezőhegyesen ker. orvos, majd a
piskii vasuti kórházban, később Mezőbándon és Csikmegyében járási és körorvos. 1925-től kezdve már városi
orvos Szászrégenben, mint ilyen a vá-
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ros közegészségügyi viszonyainak fejlesztése terén kiváló érdemeket szerzett, organizálta az orvosi hivatalt, izoláló házat létesitett a ragályos betegek
részére, egészségügyi tisztviselőket állitott a város szolgálatába, szigoruan
ellenőrzi a vendéglők és éttermek tisztaságát, szemétlerakó telepet létesitett
és két uccai vizfecskendező jármüt szerzett be.
MAFTEI ILLÉS székelyudvarhelyi
bankigazgató, Páloson 1886-ban született. A brassói kereskedelmi iskolában érettségizik, majd 1910-ben a Kőhalmi Városi Bank tisztviselője lesz. A
háboru után 1920 óta Székelyudvarhelyen fejt ki sokoldalu és reprezentativ
tevékenységet. A városi tanács tagja,
a Transylvania rt. a Küküllőmegyei Fakereskedelmi rt., a Minerva nyomda,
az Autobusz vállalat igazgatója, az
Astra pénztárosa, a Doina dalegylet
alelnöke, a nemzeti parasztpárt tagozatának pénztárosa, a liceumi iskolai
bizottság volt elnöke és tagja, a Vörös Kereszt egyesület ellenőre, az áll.
leányiskola elnöke. A román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
MĂRGINEAN ADRIAN székelyudvarhelyi tanfelügyelő, 1882-ben Beleun
gör. kath. lelkészi családból született.
Mármarosszigeten és Szamosujváron tanitóképzőt végez, Kolozsvárott különféle pedagógiai kurzusokat hallgat,
Nagybányán és Münchenben festőiskolát látogat. 1901―21-ig Mármarosmegyében müködik, 1921-ben mint segédtanfelügyelő Székelyudvarhelyre kerül;
1930 óta Udvarhelyvármegye tanfelügyelője. Az iskolák és kisdedóvok
fejlesztését és irányitását kitünő tapasztalatokkal és rátermettséggel végzi, müködése folyamán több iskolaépületet létesitett és sokat fáradozik az
iskolai mühelyek megszervezésén. Scoala Practica cimen pedagógiai munkát
és több iskolai tankönyvet irt. A szolgálati érdemkereszt és a román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
MAIOR GYÖRGY szászrégeni bankigazgató, ugyanitt 1895-ben született,
apja iskolaigazgató Brassóban érettségizik, majd bankpályára lép és a
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Banca Muresana tisztviselője lesz. A
háboru után ismét elfoglalja régi állását és tehetsége, tudása révén 1930ban a bank élére kerül. A városi tanács állandó tagja a nemzeti paraszt
párt szászrégeni tagozatának pénztárosa és a megyei tagozat másodtitkára, az Astra és több társadalmi és
kulturális egyesület müködésében előkelő szerepet játszik. A háboru folyamán kitüntették. A román koronarend
lovagja. Pénzügyi és kereskedelmi kérdésekről irt cikkei feltünést keltenek.
MAIOR LEON Kisküküllőmegye tanfelügyelője, Maiorestin 1873-ban tanitói családból született.
Középiskolát
és tanitóképzőt Balázsfalván
végez
eleinte több helyen
tanitó, 1929 óta Dicsőszentmárton
székhelyel
Kisküküllő vármegye tanfelügyelője. A gyermeknevelés és ok
tatás irányitását széleskörü tapasztalatokkal és ügyszeretettel végzi, amiért a román csillagrend lovagi keresztjével tüntették ki.
12 éven át a nagyszebeni tanitóegyesület elnöke. Az Agru központi vál.
tagja; mint alpolgármester részt vett
Balázsfalva ügyeinek vezetésében, jelenleg a Kisküküllő vármegyei bizottság tagja.
MAIOR LAOREAN marosvásárhelyi
főszolgabiró, Tirimián 1893-ban szüle
tett, gör. kath. lelkészi családból. Középiskolát és theologiát
Balázsfalván,
jegyzői tanfolyamot
Nagybecskereken,
egyetemet 1919-ben
Kolozsvárott
végzett. 1914-ben közigazgatási
pályára
lép, eleinte gyakor
nok, majd segédjegyző és jegyző 1920-ig, 1924-ig
Marosvásárhelyen pénzügyi tanácsos;
ugyanebben az évben a marosvásár-
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helyi járás főszolgabirájává nevezik ki.
Járása iskolaügyének érdekében sokat
fáradozik és nagy tevékenységet fejt
ki az uj iskolák létesitése terén. Az
Astra alapitó tagja, a gör. kath. egyháztanács tagja, a Diana vadászegyesület és Apostolok vadászegyesület titkára. Nagy zenekedvelő, zenekari dirigens volt. Népszerü közigazgatási előadásokkal öregbitette a pályáján szerzett érdemeit.
MAIORESCU VIKTOR Sepsiszentgyörgy város polgármestere, gyógyszerész, 1889-ben született, apja jegyző.
Belényesen érettségizik, Budapesten és
Kolozsvárott gyógyszerészeti egyetemet
végez. Az impériumváltozáskor a Consiliul Dirigent gyógyszerészeti osztályának vezetője és 1924ig a Gyógyszerközpont igazgatója Kolozsvárott; azóta
önálló gyógyszertára van Sepsiszentgyörgyön. Tevékeny közéleti müködést
fejt ki, 1930-ig a város interimar tanácsának elnöke, 1930-ban polgármesterré választják meg. Értékes munkásságot fejt ki a város fejlődése érdekében, a társadalmi béke és a kisebbséggel való együttmüködés hive. A
nemzeti parasztpárt megyei tagozatának
titkára, az orsz. gyógyszerész egyesület tagja és Háromszék megye vadászati felügyelője. Érdemeinek elismeréséül a román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki.
MAIOR G. VIKTOR (dicsőszentmártoni) volt főispán, mezőgazdasági
kamarai elnök, földbirtokos Marosvásárhelyen, Nagysármáson 1878-ban
ősrégi gör. kath. nemesi lelkész családból született. Brassóban érettségizik, Balázsfalván theologiát, Brassóban
kereskedelmi akadémiát végez. Tiz
évig bankigazgató Dicsőszentmártonban, majd a háboru alatt közjegyző,
1919-ben Marosvásárhelyen vármegyei
főjegyző, 1922—23-ban főszolgabiró,
utána Marosvásárhely város és a vár-
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megye prefektusa 1926-ig. Később a
marosvásárhelyi gazdasági kamara elnöke 1929-ig, ugyanebben az időben
az Országos Mezőgazdasági Kamarák
központjának alelnöke, a gör. kath.
egyház megyei főgondnoka, volt vármegyei bizottsági tag és városi tanácsos, a Diana vadásztársaság alapitója
és elnöke, a kir. tábla mellett müködő
állampolgársági ügyek döntő biróságának tagja volt. A bukaresti központi vegyes cukorbizottság erdélyrészi tagja Közgazdasági kérdésekben
véleménye mindég irányadó és számos
esetben még a legmagasabb gazdasági
körök is igénybe veszik szakvéleményét. Egész Erdély területén elismert
gazdász, mintagazdasága van, közgazdasági kérdésekkel foglalkozó cikkei
külömböző román szaklapokban jelennek meg.
MÁRTON ISTVÁN dr. (futásfalvi)
nyárádszeredai gyakorló ügyvéd és földbirtokos,
NyárádSzent Annán 1876ban született, apja
földbirtokos. Középiskoláit Kolozsvárott
az egyetem jogi fakultását Budapesten
és Kolozsvárott abszolválja, 1899-ben
jogi doktor, lesz,
1903-ban
ügyvédi
vizsgát tesz. A koozsmonostori gazdasági intézetnél két
gyakorlati évet végez. Eleinte birósági aljegyző, majd ügyvéd Nyárádszeredán, jelenleg prakszisát gyakorolja,
amellett földbirtokát kezeli és a Nyárádszeredai Hitelszövetkezet elnök igazgatója. A nyárádszeredai társadalom
reprezentáns személyisége, a környék
közgazdasági és közéleti tekintélye, akit
eddigi müködése révén számos érdem
és elismerés illet. Élénk társadalmi életet él, a Magyar Kaszinó elnöke, a református egyházmegye tanácsosa és a
helybeli sportegyesület elnöke.
MICULESCU ZENO marosvásárhelyi
főmérnök, az államépitészeti hivatal vezetője, Aradon 1896-ban született, apja
pü. tanácsos. Belényesen érettségizik,
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az egyetemet Budapesten és Prágában
végzi, az utóbbi helyen mérnöki oklevelet nyer. 1919-ben áll. szolgálatba
lép, pályáján gyorsan halad előre, 1924ben átveszi a marosvásárhelyi államépitészeti hivatal vezetését. A marosvásárhelyi kőmüves és ácsmester vizsgáló bizottság elnöke. Szabad idejében sportol, előszeretettel korcsolyázik
és tenniszezik. A román koronarend
tiszti keresztjének tulajdonosa.
MÁRK MIKLÓS dr. marosvásárhelyi ügyvéd, Csikszentgyörgyön 1895-ben
kereskedő családból
született. A marosvásárhelyi
ref.
kollégiumban érettségizik, az egyetemet
Kolozsvárott végzi,
1918-ban doktorál,
1921-ben
ügyvédi
vizsgát tesz. Marosvásárhelyen és Budapesten ügyvédjelölt, 1921 óta Marosvásárhelyen gyakorló ügyvéd. 1926
óta a Marosvásárhelyi Kereskedők Társulatának titkára, a Kereskedelmi Kamara tagja. Tehetségét és szorgalmát
főleg kereskedelmi térre összpontósitja.
Az általános kereskedelmi életet érdeklő
cikkei jelennek meg belföldi napi- és
szaklapokban.
MEDVE ANDRÁS dr. szászrégeni
gyakorló orvos, ugyanitt 1905-ben iparos családból született. Az egyetem
orvosi fakultását Kolozsvárt végzi, 1930ban doktorál. Két
éven át mint a versenyvizsga győztese
a kolozsvári bőr-,
gyermek-,
sebészés
nőgyógyászati
klinikán
praktizál,
majd segédorvos a
kolozsvári járványkórházbán; 1930 óta
Szászrégenben gyakorló orvos. Az orvostudomány állandó kutatója, több értékes felfedezésre tett szert. A gonorhea abartiv kezeléséről értekezést adott
ki. Az egyetemen magyar diák létére
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áll. ösztöndijat élvezett, a magyar diákkaszinó elnöke, a r. kath. népszövetség, a Viktoria sportklub tagja. A hadseregben tartalékos orvos főhadnagy.
MICU VAZUL marosvásárhelyi ügyvéd, Nagysomkuton 1893-ban született, apja földbirtokos. Szamosujváron theologiát, jogot a máramarosszigeti és a nagyváradi
jogakadémián végez, majd
ügyvédi vizsgát tesz.
1919—20-ban Nagy
károlyban
rendőrprefektus, 1921-ben
Máramarosszigeten
a főispánság közigazgatási titkára, majd
a vármegyei főjegyzői hivatal delegátusa, utóbb Segesváron árvaszéki elnök. 1924-ben lemond közhivatali állásáról és ügyvédi pályára lép; 1926
óta Marosvásárhelyen gyakorló ügyvéd.
A belpolitikai élet élesszemü figyelője,
politikai jellegü cikkei külömböző belföldi lapokban jelennek meg. A gör.
kath. egyház gondnoka, mint theologus a szamosujvári dalárdát és zenekart vezette és több egyházi diákdalárda irányitását vállalta. Kitünően hegedül, fejlett zenei ismeretekkel rendelkezik.
MERA VIKTOR marosvásárhelyi
gyógyszerész, ker. és iparkamarai elnök, 1886-ban született apja földbirtokos és közjegyző
volt.
Besztercenaszódon érettségizik,
Kolozsvárott gyógyszerész
diplomát
szerez. 1916―20-ig
Szászrégenben müködik, 1920 óta önálló
gyógyszertára
van.
Huzamosabb
idő óta a megyei és városi közéleti
ügyekben aktiv szerepet játszik, a magyar éra alatt városi tanácsos és megyei törvényhatósági bizottsági tag volt.
Az impérium változáskor résztvett a
gyulafehérvári nemzetgyülésen a gâr-
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nești kerület képviseletében; a nemzeti
tanács és a román nemzeti gárda megszervezésében szerepet játszott. Jelenleg is sokoldalu, reprezentativ közéleti
müködést fejt ki. 1930 óta a marosvásárhelyi ker. és iparkamara elnöke,
a gyógyszerész egyesület pénztárosa,
a nemzeti parasztpárt százas bizottságának tagja, a megyei és városi tanács tagja, a közegészségügyi tanács,
a mezőgazdasági kamara, a tanoncotthon, a vadásztársaság és még számos alakulat müködésében hangadó
szerepet tölt be. Érdemeiért a román
koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
MIKLÓS BALÁZS kézdivásárhelyi
bankigazgató, ugyanitt 1883-ban földbirtokos
családból
született. A középiskola
elvégzése
után az aradi báró
Andrényi
cégnél
praktizál, majd a
kézdivásárhelyi Kisegitő Banknál fejt
ki
tevékenységet,
1909-ben az Agrárbanknál
müködik,
ahol képességei révén rövidesen magasabb pozicióba jut.
1913-ban főnök, 1921-ben igazgatói
minőségben vezeti az Agrár Bank kézdivásárhelyi fiókjának ügyeit. A bank
felvirágoztatása, üzletmenetének nagymérvü fejlődése, koncepciózus munkájának tulajdonitandó, célja a bank közremüködésével a gazdákat egy táborba
tömöriteni és egységes gabonaár megteremtésével fellenditeni a környék gabonaforgalmát. A róm. kath. egyházközség gondnoka és a róm. kath. státusgyülés tagja, a helybeli sportegylet
volt elnöke, jelenleg diszelnöke. Résztvett a háboruban, többször kitüntették.
Felesége szül. osdolai Zsögön Emilia,
tanitónői oklevéllel rendelkezik.
MOLNÁR JÓZSEF marosvásárhelyi
karikatura, plakát, reklámtervező és
rajzoló, ugyanitt 1907-ben kereskedő
családból született. A középiskola elvégzése után Berlinben iparmüvészeti
iskolát látogat, majd a charlottenburgi
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Kunstgewerbe Schule-ban fejleszti ismereteit. Karrikaturái, rajzai és tervezetei rutinról, iskolázottságról és tehetségről tanuskodnak. Jövő célja Bukarestben önálló mütermet nyitni plakátok és reklámok elkészitése céljából.
Sportkedvelő, mint futóbajnok az atlétikában jó nevet biztositott magának.
MONTAG I. IMRE, a Klinger Henrik
sepsiszentgyörgyi „Székely szövőgyár
és háziipar vállalat”-ának igazgatója,
Csákován 1880-ban született, apja gazdász. Temesvárott érettségizik, majd
Pozsonyban müködik, 1902-ben a Klinger vállalathoz kerül, amelynek a fejlesztése és felvirágoztatása körül jelentős érdemeket szerzett; 1913 óta a
vállalat igazgatója. A vezetése alatt
álló üzem a legmodernebb és legpraktikusabb házi berendezéseket gyártja,
lent, pamutot, jutaárut, kendert készit
és dolgoz fel különböző célokra. A
vállalat 500 munkást foglalkoztat s a
Székelyföld egyik legproduktivabb ipari
üzeme. Montag Imre széleskörü közéleti
tevékenységet fejt ki, a Kisegitő Takarékpénztér ig. tagja, a Gyosz, a Ker.
és Iparkamara vál. tagja, a Háromszéki
Takarékpénztár fel. bizottsági tagja, az
Első Fürészlapgyár és a sepsiszentgyörgyi Patria nyomda ig. tagja. Az
ipar és kereskedelem fejlesztése körül
szerzett érdemeiért magas kitüntetésben részesitették.
MUREȘAN LIVIUS nyárádszeredai
főjegyző, Gyergyóvásárhelyen 1889-ben
született, apja gör.
kath. lelkész volt.
Belényesen
érettségizik, majd 1912-ben
jegyzői
tanfolyamot
végez
Marosvásárhelyen 1913-ban segédjegyző
Albacon,
majd résztvesz a háboruban mint tartalékos
főhadnagy.
Az
imperiumváltozás után Medgyesfalván jegyző, 1929
óta Nyárádszeredán főjegyző. Munkásságát eredményesen egyezteti össze az
állam és a nép érdekeivel. A vármegyei jegyzőegyesület főjegyzője, a Köz-
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tisztviselők Egyesületének jegyzője, a
gör. kath. egyház tanácsosa, a helybeli kaszinó vál. tagja, az Iparos és a
Polgári Kör elnöke. A köztisztviselők
megyei tagozatának tett szolgálataiért
jegyzőkönyvi elismerésben részesitették.
MORARIU VAZUL Marosludas primárja, ugyanitt 1873-ban született. Balázsfalván tanitóképzőt végez, tanitói
pályára lép, egyben az Economul Bank
pénztárosa. Hasznos pedagógusi müköd és után nyugalomba vonul, Marosludason telepszik le, ahol élénk közéleti tevékenységet fejt ki. A polgárság bizalma a primári teendők elvégzésével bizza meg s mint ilyen a község érdekeiért teljes odaadással és tudással küzd. A nemzeti parasztpárt tagozatának vezetőségi tagja, azonkivül
szerepet játszik az Astra, a Mircea és
több egyesület müködésében.
MUTEAN M. JÓZSEF marosvásárhelyi törvényszéki elnök, Vizaknán
1889-ben földbirtokos családból született. Párisban jogot végez, majd 1925ben az argesi törvényszéknél, mint joggyakornok müködik. 1916-ban törvényszéki albiróként a bukaresti törvényszékhez kerül, 1919-ben Balcicban
végleges törvsz. biró. Utóbb Máramarosszigeten törvsz. elnök, 1930-ban
táblabirói rangra emelik; jelenleg ilyen
minőségben törvényszéki főelnök Marosvásárhelyen. A birói kar egyik kiváló és tekintélyes tagja, fejlett igazságérzettel tölti be pozicióját. A román koronarend lovagja, az Avantul
Tari és a háborus emlékérem tulajdonosa.
MUSCA PÉTER dr. marosvásárhelyi
áll. kórházi igazgató főorvos, 1883-ban
földbirtokos családból született. Középiskolát Balázsfalván és Nagyszebenben,
egyetemet Kolozsváron végez, 1910ben doktorál. Két évig a kolozsvári
élettani intézet asszisztense és klinikai
gyakornok, majd Gyimesen községi orvos. A háboru folyamán ezredorvosi
minőségben teljesitett szolgálatot, a
háboru után átvette a marosvásárhelyi
áll. kórház vezetését. Népies orvosi cikkei jelennek meg; a Principele Mircea
gyermekgondozó egyesület elnöke.
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MUSCA GÁBOR dr. marosvásárhelyi ügyvéd, a vármegyei tanács tagja,
Várhegyen 1897-ben
gazdálkodó családból született. Balázsfalván érettségizik, Kolozsvárott jogot végez és doktorál
Tanulmányai
befejezése után közigazgatási
pályára
lép, 1926-ban Marosvásárhelyen városi főjegyző, majd
ez év végén önálló ügyvédi irodát nyit.
1929 óta a vármegyei nagytanács tagja.
A nemzeti parasztpárt keretein belül
élénk politikai müködést fejt ki, sokat
fáradozik a párt célkitüzéseinek megvalósitása érdekében. Az Astra, az Országos Földrajzi Egyesület, továbbá a
helybeli társadalmi és kulturális alakulatok tagja. Meggyőző erejü politikai
cikkeket ir. A román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki.
NAGY DEZSŐ dr. sepsiszentgyörgyi orvos, Alsó Csernáton, 1892-ben
született, apja orvos.
Budapesten
1916-ban végzi az
egyetem orvosi fakultását és a budapesti Zita és Rókus
kórházakban praktizál, majd a miskolci járványkórháznál, utóbb Besztercebányán müködik;
1918 óta önálló nőés gyermekorvos és a betegsegélyző
pénztár orvosa. Az ifjuság gyógyszempontból való nevelése körül jelentős
érdemeket szerez. Az orvosszövetség,
a magyar párt, a helybeli ipartestület
és a kaszinó müködésében vesz részt;
orvosi kérdésekről cikkei jelennek meg
szaklapokban. Felesége, szül. Hechner
Izabella, jótékony nőegyletnél buzgolkodik, fia: Sándor.
NAGY ZOLTÁN dr. (sotyri) kézdivásárhelyi városi főorvos, Árkoson
1881-ben született, apja postatisztviselő.
Egyetemet végez Budapesten 1907-ben,
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majd a bécsi I. sz. helyőrségi kórházban, utóbb a budapesti 17-es helyőrségi kórházban fejt ki tevékenységet; 1919 óta önálló orvos, 1926 óta
Kézdivásárhely városi főorvosa. Mint
ilyen a város egészségügyi helyzetének
feljavitásán sokat fáradozik és jelentős
érdemeket szerzett a szociális betegségek letörésére inditott akcióban. A
A hadiékitményes Ferenc József-renddel, a Koronás Érdemkereszttel, a Meritul Sanitar ral tüntették ki. Felesége
szül. Málnássy Margit a helybeli nőegylet müködését mozditja elő; fiai:
Zoltán és Kálmán.
NAGY ENDRE a marosvásárhelyi
ref. kollégium igazgatója, ugyanitt 1879ben született, apja
polgári iskolai igazgató.
Marosvásárhelyen érettségizik,
az egyetem filozófiai
fakultását a kolozsvári egyetemen végzi. 1901 óta tanár
Marosvásárhelyen,
1920 óta a ref. kollégium igazgatója.
Tudományos és irodalomtörténeti munkái értékes tudásról
tanuskodnak. Minden idejét és tudását
az egyházi élet, a magyar ügy és a
pedagógia szolgálatába állitja. A romániai ref. zsinat tagja, egyházmegyei
gondnok, a diákegyesület elnöke, a
Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság
vál. tagja és több társadalmi és kulturális alakulat müködésében játszik
szerepet.
NEUMANN DEZSŐ sepsiszentgyörgyi szeszgyáros és földbirtokos, Lécfalván 1886-ban született. Az érettségi
letétele után szeszpályára lép, apja
gyárában müködik, majd öccsével
együtt átveszi annak vezetését. A Székelyföld ipari és magyar kisebbségi
életének egyik reprezentáns személyisége, széleskörü közéleti tevékenységet
fejt ki. A magyar párt tagozati alelnöke, városi tanácsos, a Kisegitő Takarékpénztár ig. tagja, a Szeszszindikátus vál. tagja és még több helybeli
egyesület müködésében vesz részt.
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Gyára, amely 20 munkást foglalkoztat,
modern gépekkel van berendezve és a
szeszipar fejlődését szolgálja. Felesége,
szül. Rafael Malvin a magyar pártnál
és a magyar nőegyletnél tölt be szerepkört, gyermekei Olga és Ernő.
NAGY SÁNDOR marosvásárhelyi
cipész mester, Szászrégenben 1892-ben
született, apja iparos. Iskolái elvégzése után a cipész
szakmát tanulja ki,
1920 óta önálló cipészmühelye és cipőraktára van Marosvásárhelyen.
A
Cipészmunkaadók
Egyesületének jegyzője, a Magyar Iparos Egyesület vál.
tagja, a Marosvásárhelyi Bőriparosok Árucsarnokának titkára, a magyar párt tagja.
A Cipészek Szaklapjának tudósitója.
NEUMANN MIKSA sepsiszentgyörgyi szeszgyáros és földbirtokos, 1890-ben
született, apja szeszgyáros és földbirtokos. A gimn. érettségi letétele után jogot hallgat. Tanulmányai befejezése után
apja szeszgyárában praktizál, 1910 óta
önálló szeszgyáros és földbirtokos. Gyára előkelő helyet foglal el a Székelyföld szesziparában s produktumai nagy
kelendőségnek örvendenek. Neumann
Miksa felesége, szül. aldobai Dobai
Delinke. A környék társadalmában vezető szerepet játszanak. Gyermekük:
Hajnalka.
NICOARA JENŐ dr. szászrégeni
megyei közkórházi igazgató főorvos,
Cuesdiuban
1893ban született, apja
esperes. Az egyetem orvosi fakultását Budapesten 1918ban végzi. A budapesti Vörös Kereszt
kórházban a bel- és
sebészeti és urologiai osztályon 4 és
fél
évig
alorvos,
majd 1 évig a kolozsvári klinika sebészeti osztályán müködik; 1923 óta a szászrégeni megyei
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kórház főorvosa, 1924-től pedig igazgató főorvos és sebész-specialista. Az
orvostudomány ismertetése és fejlesztése terén kiváló érdemei vannak. A
szociális betegségről 8 füzetben népszerü
orvostudományi
ismertetéseket
adott ki, bel- és külföldi szaklapokban
számos tudományos közleménye jelent
meg tapasztalatairól, megfigyeléseiről
és felfedezéseiről. Az Astra rendezésében hat év alatt több mint 350 előadást tartott 62 község lakosságának
az orvostudomány megismerésére. Az
Astra szászrégeni kerületének elnöke,
egyházmegyei képviselő és egyházi főkurátor, megyei állandó vál. tag, a
Muresana Bank ig. tagja és még számos egyesület müködésében vesz részt.
Érdemeiért a magyar vörös kereszt
ezüstérmével, a román koronarend és
Csillagrend tiszti keresztjeivel tüntették ki.
NICULESCU VAZUL dr. szászrégeni kórház röntgen orvosa CFR és munkásbiztositó
pénztári orvos, 1902-ben
gör. kel. lelkész:
családból született.
Brassóban érettségizik, egyetemet Kolozsvárott 1926-ban
végez. A kolozsvári
klinika
sebészeti
osztályán mint preperafor
müködik,
majd a szászrégeni
kórházhoz kerül, 1926-ban ott alorvos,
majd röntgen orvos és szemorvos specialista. Hivatását elismerést szerezve
gyakorolja, igen értékes, főleg a szemészettel foglalkozó cikkei jelentek meg
belföldi szaklapokban. A magyar régéni állami iskola elnöke, városi tanácstag, gör. kel. egyháztanácsos, az
Astra és több alakulat tagja. Élénk
közéleti tevékenységet fejt ki.
NISTOR AURÉL sepsiszentgyörgyi
gör. kel. esperes, Árpatákon 1882-ben
lelkészi családból született, theológiai
tanulmányait Nagyszebenben 1903-ban
végzi. Árpatákon lelkész, 1926 óta Sepsiszentgyörgyön esperes. A hitélet fejlesztése, a népérdekek és a nemzeti
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szempontok támogatása körül jelentős
érdemei vannak. A háromszéki románokról irt könyve 1930-ban jelent meg.
Vallási, gazdasági és társadalmi cikkeit előszeretettel közlik a lapok. Háromszékmegye gazdasági kamarájának
elnöke volt, az Astra vál. tagja, a megyei iskolabiz. elnöke, a liceum vál.
elnöke. Felesége szül. Micu Mária, a
román csillagrend tiszti keresztjének és
egyházi kitüntetések tulajdonosa.
NUSSBAUM JÓZSEF marosvásárhelyi nagykereskedő, Hosszuaszon 1885ben kereskedő családból született. A
felsőkereskedelmi érettségi letétele után
Kolozsvárott és Budapesten magáncégeknél müködik, majd 1920-ban testvéreivel megalapitja a Nussbaum-testvérek nagykereskedő céget, valamint
1927-ben a Viktoria paszomány és zsinorgyárat Medgyesfalván. A gyár páréves müködése alatt is már reprezentábilis nivót ért el a vidék iparában s
állandó fejlődési folyamatban van. Nussbaum József a kereskedelmi és iparkamara igazg. tagja, továbbá több társadalmi és kulturális egyesületnél aktiv és pártoló müködést fejt ki.
NUSSBAUM LAJOS marosvásárhelyi nagykereskedő, Hosszuaszon 1892ben született. Tanulmányai befejezése
után kereskedő pályára lép és résztvesz a testvérei által létrehozott Nussbaum cég és gyár megalapitásában;
azóta mint beltag fejt ki tevékenységet
s müködésével a két vállalat fejlődését segiti elő.
OLTEANU JÁNOS dr. marosludasi
ügyvéd, Patán 1875-ben született, apja
gör. kath. lelkész
volt.
Balázsfalván
érettségizik, Kolozsvárott jogot végez,
Marosvásárhelyen
ügyvédi vizsgát tesz;
1906
óta
Marosludason ügyvéd. Már
a magyar éra alatt
a
román
nemzeti
eszmék harcosa volt,
1906 óta a román
nemzeti mozgalom egyik vezére és a
román nemzeti párt elnöke. Az Astra
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körében népies és ismeretterjesztő előadásokat és népgyüléseket tartott és
tiltakozó gyülést hivott össze az akkori
Apponyi féle iskolatörvények miatt. A
nemzeti tanács és a nemzeti gárda
megszervezésében és vezetésében fontos szerepet játszott. Jelenleg az Economul bank ügyésze, az Astra, az Agru,
az ügyvédi kamara, az ügyvédi szövetség és még számos társadalmi és kulturális egyesület vezetésében vesz részt.
A megyei tanács elnöke volt. Azelőtt
a nemzeti parasztpártban, jelenleg a
néppártban fejt ki politikai tevékenységet, a békés megértés hive. A román
koronarend lovagi keresztjével tüntették ki.
OSVÁTH KÁROLY marosvárárhelyi gyógyszerész, az Ufa Demed igazgatója. Ugyanitt 1884ben született, apja
városi
tisztviselő.
Egyetemet Budapesten végez, gyógyszerész
diplomát
1907-ben nyer. Eleinte Parajdon, majd
Marosvásárhelyen
gyógyszertárat bérel, jelenleg önálló
gyógyszertára van
és az Ufa-Demed vállalat igazgatója.
Széleskörü közéleti tevékenységet fejt
ki. A magyar párt intéző-bizottságának tagja, városi közegészségügyi tanácsos, az orsz. gyógyszerész tanács
tagja, a gyógyszertártulajdonosok igazgatóságának tagja és segélyegyesületének elnöke, az Apostol vadászegyesület elnöke, a Maros-Torda, Csik és
Udvarhely vármegyék gyógyszerész kamarájának ügyvezető elnöke. Gyógyszerész szaklapok munkatársa.
OTETEA VALER dr. csikszeredai
vármegyei tiszti főügyész, ügyvéd, Retisen 1890-ben született, apja jegyző
volt. Az egyetem jogi fakultását Kolozsváron végzi, ugyanott jogi doktorátust, majd ügyvédi vizsgát tesz. 1920ban Kolozsvárott államügyész, majd
Csikszeredán ügyvéd és vármegyei tiszti
főügyész. Hivatása gyakorlása közben
a közélet ügyei is lefoglalják. Az Astra
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alapitó tagja, az ügyvédi kamara tagja,
azonkivül több társadalmi és kulturális
alakulatnál hangadó szerepet játszik.
PAÁL ELEK kézdivásárhelyi elemi
iskolai igazgató, Gyergyóremetén 1883ban iparos családból született. Csiksomlyón tanitóképzőt végez 1905-ben. Több
helyen kántortanitó és igazgató; 1929
óta. K. Vásárhelyen müködik mint igazgató, kántortanitó és elemi iskolai igazgató.
A magyar kultura, a pedagógia, a szövetkezeti élet fejlesztése körül hervadhatatlan érdemei vannak. A magyar
nyelv és helyesirás, magyar és román
alkotmánytan cimen értékes szakmüveket, Biróválasztás, Falusi leánykérők,
Karácsonyi pásztorjáték cimen szindarabokat és Májusi ének, Sóhaj, Őszi
ének, Jubileumi dal, stb. cimen elismerést kiváltó müvei jelentek meg. A
szövetkezetek alapitásáért a belügyminiszter jutalommal és elismeréssel tüntette ki. A Háromszéki rom. kath. tanitóegyesület énekkarának karmestere,
azonkivül számos kulturális és társadalmi alakulat irányitásában vesz részt.
Felesége szül. Vörös Ida, jótékony egyesületeknél buzgólkodik.
PAÁL LAJOS (Dálnoki) kézdivásárhelyi ref. esperes és földbirtokos,
Dálnokon 1883-ban
született, apja timármester. Az egyetemet
Kolozsvárott
1910-ben
végzi.
Pappá
szentelése
után több helyen
lelkipásztor,
(Bogdand, Sarmasár, Alsó-Isfalu, stb.) 1922
óta a kézdivásárhelyi
plébánia ügyeit vezeti müködése óta kiváló szolgálatokat tesz egyházának, a hivők előtt köztiszteletnek örvend. A megyei lelkészi
egyesület elnöke, a Kisegitő Takarékpénztár felügyelő bizottsági tagja, a
kaszinó és több társadalmi, egyházi és
kulturális alakulat müködésében vezető
szerepkört tölt be. Hivatása gyakorlása
mellett földbirtokát kezeli, behatóan
foglalkozik
gazdasági
kérdésekkel,
amelyekről cikkeket ir a lapokba. Fe-
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lesége, szül. Denz Róza a ref. nőszövetség és jótékony egyesületek vezetésében vesz részt.
PALKÓ
JÁNOS
famegmunkáló
üzem tulajdonos Szászrégenben, 1886ban született, apja
iparos. Tanulmányai
befejezése után kitanulja a szitakéreg
készitő mesterséget,
s mint ilyen több
nagyobb városban
müködik, 1912 óta
Szászrégenben önálló üzeme van,
amely szitakéreg, fadoboz, fahuzal, rolló
és zsalu készitéssel foglalkozik. A produktumok kiválóságuknál fogva a külföldi piacon is nagy kellendőségünek
örvendenek. Magyarországba, Németországba és Ausztriába kerülnek szállitásra. Palkó János a szászrégeni iparos társadalom egyik kiváló tagja a
Törekvés sportegyesületnek 10 éven
át és magyar iparos olvasókörnek 2
éven át volt elnöke. A magyar párt
intézőbizottságának
tagja,
azonkivül
számos társadalmi és kulturális egyesület müködő és pártoló tagja.
PANTEA ISTVÁN dr. Maros-Torda
vármegye alispánja, 1892-ben Ricul de
Campienben született, apja gör. kath.
esperes. Balázsfalván érettségizik, az
egyetem jogi fakultását Kolozsvárott
végzi, 1919-ben doktorál. Az impérium
változás után Marosvásárhelyen vármegyei prefektusi titkár, majd vármegyei jegyző 1921-ben főjegyző, 1929ben pedig a vármegyei bizottság elnöke lesz. A vármegye közigazgatásában fontos szerepet játszik. A vármegyei egészségügyi tanács elnöke s mint
ilyen a megye egészségügyi helyzetének megjavitását segiti elő. Mint vadászati felügyelő is a vármegye érdekeit szolgálja. Érdemeiért a román
koronarend és a csillagrend lovagi
keresztjével tüntették ki.
PANTEA JÁNOS dr. marosvásárhelyi polgármester, 1878-ban Ricul de
Campienben gör. kath. lelkészi családból született. Balázsfalván érettségizik,
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Kolozsvárott az egyetem jogi fakultását végzi. Tanulmányai befejezése után
Marosvásárhelyen
ügyvéd,
1914-ben
hadbavonul, 1916-ban orosz hadifogságba esik, majd visszatérése után ismét ügyvédi praxisát folytatja és szerepet játszik a nemzeti parasztpártban.
1928-ban szenátornak választják meg s
mint ilyen eredményesen küzd az ország és a nép érdekeiért. 1930-ban a
város első polgára lesz. Elhivatottsággal vezeti a város ügyeit, Marosvásárhely gazdasági, kulturális fejlesztése
körül jelentős érdemeket szerzett. A
nemzeti parasztpárt vármegyei tagozatának alelnöke, az Agru tagja, azonkivül előkelő szerepet tölt be több
egyesületnél. A román koronarend tiszti
keresztjének tulajdonosa, a háboru
folyamán is kitüntették.
PANTEA SIMON dr. Marosvásárhely város vezértitkára, Bicazon 1898ban született. Balázsfalván érettségizik,
az egyetem jogi fakultását Kolozsvárott 1922-ben végzi. 1920-ban a kolozsvári városházán müködik 1923-ig,
amikor a marosvásárhelyi városházához
kerül, mint vezértitkár. Számos társadalmi, kulturális és jótékony egyesület
müködésében vesz részt. Érdemei elismeréséül a román koronarend keresztjével tüntették ki. Szabad idejében a
turisztikát üzi.
PETRES ANDOR csikszeredai kereskedő, ugyanitt 1891-ben kisbirtokos
családból
született.
A középiskola elvégzése után kereskedői pályára lép,
1913 óta önálló vegyeskereskedő és a
Málnás siculai, Málnás Mária, Répati,
Előpataki,
Matild,
Erzsébet
gyógyvizek képviselője és
egyedárusitója.
A
város kereskedelmi életében hangadó
szerepet játszik, az ipartestület, a kereskedők egyesületének, az Uri Kaszinó
müködésében élénk tevékenységet fejt
ki. Résztvett a háboruban, többször kitüntették. Felesége, szül. Miklós Má-
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ria, az Oltáregyesületnél buzgolkodik;
gyermekei Jolán és Baba.
PINTICANU JÁNOS dr. a marosvásárhelyi bábaképző igazgató főorvosa, 1892-ben gazdálkodó
családból
született. Brassóban
érettségizik, az egyetem orvosi fakultását Kolozsvárott abszolválja. Ugyanitt
praktizál, 1921-ben
a
marosvásárhelyi
kórház
nőgyógyászati osztályán másodorvos, utóbb a
bábaképző vezetője és 1927 óta igazgató-főorvosa, amellett önálló nőgyógyászati rendelője van. A kórház fejlesztését ambicionálja, hivatását elismerést kiváltva gyakorolja. Az orvosszövetség, az Astra és számos társadalmi,
kulturális és jótékony alakulat müködésében vesz részt. A román cillagrend lovagi keresztjének tulajdonosa.
PITEA POMPEI dr. szászrégeni
ügyvéd, Vaidein 1895-ben született,
apja tanitó. Egyetemet és kereskedelmi
akadémiát Kolozvárott abszolvál. 192023-ig a munkás és közegészségügyi
miniszteri hivatalnál szolgálati főnök,
majd az aradi egészségügyi kerület
jogi osztályának vezetője, utána Sepsiszentgyörgyön ügyvédjelölt, 1925-ben
ügyvéd, 1926-ban Szászrégenben társul dr. Harsiaval, 1927-ben pedig önálló ügyvédi irodát nyit. 1927-től városi ügyész s mint ilyen a város érdekeit szolgálja. Résztvett a kolozsvári román nemzeti gárda megszervezésében, a háboru folyamán többször
kitüntették. Politikai müködést a liberális pártban fejt ki, 1927-ben listavezető, képviselőjelölt. A román koronarend tiszti keresztjével és a szolgálati érdemkeresztel tüntették ki.
POGACIANU ROMULUS nyárádszeredai kincstári ellenőr, Náznánfalván 1889-ben született. A marosvásárhelyi gimnázium elvégzése után pénzügyi szakvizsgát tesz, 1909-ben a nagyszebeni pénzügyigazgatóságon müködik, 1919-ben áthelyezik Marosvásár-
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helyre, ahonnan 1927-ben kincstári ellenőri minőségben Nyárádszeredára helyezik át. Számos társadalmi, kulturális és jótékony egyesület müködésében
vesz részt.
PLATZ FERENC marosvásárhelyi
könyvkötőmester,
ugyanitt
1891-ben
született, apja iparos.
Középiskolát
Marosvásárhelyen
végez, majd kitanulja a könyvkötőmesterséget,
Buda
pesten és külföldön
praktizál; 1918-ban
önállósitja
magát,
jelenleg könyvkötőde tulajdonos. A
sport terén élénk
müködést fejt ki és jelentős szerepet
játszik. A futballban és az atlétikában
szép eredményeket ért el. A MSE vál.
tagja, a Magyar Iparos Egylet vál.
tagja, a könyvkötők főnöktestületének
alelnöke, egyháztanácsos, a magyar
párt intéző bizottságának tagja, a Magyar Iparostanuló Otthon gazdája és
pénztárosa, a róm. kath. dalárda vál.
tagja, a Dalmüjátszó Társ. vál. tagja
és ellenőre. További munkássága a politika, a közélet és a mükedvelő szinjátszás terén keres érvényesülést. Felesége, szül. Csehy Gizella, társadalmi,
kulturális és jótékony egyesületek vezetőségi tagja.
PRECUP EMIL dr. gyergyószentmiklósi polgármester, Solovestrun 1880ban született, apja g.
kath. lelkész Balázsfalván
érettségizik,
Budapesten
doktorál,
Marosvásárhelyen 1914-ben ügyvédi vizsgát tesz.
Déván majd 1907ben
Gyergyószentmiklóson
ügyvéd,
1919―20-ban
a
gyergyói kerület országgyülési képviselője, majd a város
lakosságának bizalma és közkivánsága
a polgármesteri székbe helyezi. Mint a
város első polgára a megértés politi-
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kajának elvét vallja és a város gazdasági, kulturális fejlődésének szolgálatába állitja eredményes munkásságát.
A vizvezeték ügyének rendezése, a vágóhid felépitése és több közhasznu tevékenykedés jellemzi polgármesteri müködését. A nemzeti parasztpárt csikvármegyei tagozatának elnöke és a
100-as bizottság tagja. Az Ügyvédi
Unio tanácsosa, az Astra alapitó tagja,
az Agru vármegyei elnöke. A választott vármegyei tanács alelnöke. A román csillagrend tiszti keresztjével tüntették ki.
POP VIKTOR CERGHI sepsiszentgyörgyi gyógyszerész, Sólyomkőn, 1888ban született, apja
körjegyző. Egyetemet Kolozsvárott végéz 1911-ben Hidalmáson,
Szilágysomlyón, Kolozsváron müködik, 1913
óta önálló gyógyszerész.
Hivatása
gyakorlása
mellett
jelentős közéleti szerepkört tölt be. Az
interimár bizottság elnöke s mint ilyen
a város érdekeinek szolgálatába állitja
munkásságát. Azonkivül a Szalay szeszgyár vezetője, a gyógyszerészek háromszéki kamarájának elnöke, az Ufa
ig. tagja, az MTE sportegylet elnöke
és vezető szerepet játszik a mezőgazdasági kamaránál. Az egészségügy, a
nemzeti érdekek előbbrevitelénél érdemeket szerzett. Politikai cikkei jelennek meg külömböző lapokban. A román koronarend lovagja. Felesége, szül.
rettegi Gyarmathy Erzsébet, a jótékonyság terén buzgólkodik.
POP MIKLÓS dombravai polgármester, Balázsfalván 1890-ben született, apja tanár. Balázsfalván érettségizik, Budapesten egyetemet végez és
tanári oklevelet nyer. 1911-ben Balázsfalván tanár, 1920-ban áll gimnáziumi
tanár. Mint főhadnagy résztvett a háboruban, többször kitüntették, megsebesült. A forradalmi időkben a balázsfalvi nemzeti gárda és nemzeti tanács
kebelében fejtett ki aktiv tevékenysé-
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get és a Consiliul Dirigent részéről
Balázsfalva élelmezési kiküldöttje. 1930ban polgármesterré választják s mint
ilyen avatott kézzel, körültekintéssel
vezeti a város ügyeit. Egyaránt szolgálja az állam és a polgárság érdekeit. A Banca Romaneasca felügyelő
biz. tagja, az Agristea ig. tagja, a nemzeti parasztpárt nemzeti tanácsának, továbbá az Astra, a Soc. Cercetasilor
tagja és a helybeli vadászegyesület elnöke. A román koronarend lovagja.
POP REMUS dr. marosvásárhelyi
ügyvéd, Oroion 1903-ban gazdálkodó
családból született. Balázsfalván érettségizik, Kolozsváron jogot végez, majd
közigazgatási pályára lép. 1921—25-ig
müszaki titkár, majd ügyvédjelölt, külömböző ügyvédi irodákban praktizál;
1928 óta önálló ügyvéd, a Banca Populara Campia, a Banca Capusana és
más pénzintézet ügyésze. Élénk társadalmi életet él, a marosvásárhélyi román fiatalság egyesületének müködésében aktiv szerepet játszik, az Astra
és több egyesület tagja. Hivatása gyakorlása folyamán és közéleti ténykedése során elismerést szerzett.
POP SÁNDOR dr. marosvásárhelyi
főorvos, Socol de Campien 1889-ben
gör. kath. lelkészi
családból
született.
Középiskolát Szászrégenben és Balázsfalván,
egyetemet
Kolozsvárt,
Budapesten és Bécsben
végez;
Kolozsvárt
1915-ben
doktorált.
A háboru alatt mint
katonaorvos
teljesitett szolgálatot, mint
főorvos szerelt le. 1920-ban a bécsi
Mária Terézia nőkórházban specializálja
magát a nőgyógyászati szakban, 1922ben a kolozsvári, majd a drezdai klinikán müködik. Később a szatmári kórházban alorvos, 1923-ban a marosvásárhelyi kórházhoz ideigl. főorvossá
nevezik ki, majd 1926-ban a versenyvizsga után véglegesitik ebben az állásában. Jelenleg a marosvásárhelyi nőgyógyászati és női venerikus kórház
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főorvosa. Az orvostudomány lelkes buvárja, értékes megfigyeléseit és kutatásának eredményeit német s egyéb külföldi és belföldi szakfolyóiratok közlik. Mint városi közegészségügyi tanácsos sokat fáradozik a város egészségügyi állapotának feljavitásán.
POP KORNÉL, a marosvásárhelyi
vizüzemek igazgatója, gépészmérnök
1896-ban St Gyéresen született, apja
fegyintézeti esperes.
Nagyenyeden érettségizik, 1918-ig a
budapesti József főherceg
müegyetemet látogatja, majd
mint mérnökgyakornok 1920-ig a marosujvári sóbánya javitómühelyének vezetője. Tanulmányait Prágában folytatja,
majd hazatérve 1924-ben a marosvásárhelyi vizmüvek igazgatójának nevezik ki. Ebben a minőségben kifogástalanul vezette a városi üzemet és annak fejlesztésére agilis munkásságot fejt
ki. A kolozsvári autóklubnak a vármegye részéről hivatalos kiküldöttje,
az autóversenyeknél mint szakbiró szerepel. Értékes szaktudással rendelkezik,
a modern technika kérdései állandóan
foglalkoztatják, a repülőgépek konstrukciójáról számottevő cikkei jelennek meg
a német Flugwesen c. folyóiratban, azonkivül több bel- és külföldi szakfolyóiratban jelennek meg közleményei.
POP EMIL dr. székelyudvarhelyi főispán, Vecherden 1895-ben gör. kel.
lelkészi családból született. Nagyszalontán érettségizik, Nagyváradon és
Kolozsvárott jog és államtudományi tanulmányokat végez. Már, mint ügyvédjelölt számottevő szerepet játszik a
nemzeti-parasztpártban, amelynek tagozati titkára, utóbb pedig a kolozsmegyei szervezet vezértitkára és képviselőjelölt. 1924—28-ig a Forestieracég vezértitkára. 1928-ban külföldi tanulmányutra megy és értékes tapasztalatokkal tér vissza 1930-ban a kormány Udvarhelymegye prefektusává nevezi ki. Pozicióját az ország és a nem-
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zet érdekeinek szem előtt tartásával töltötte be, sulyt helyezett a vármegyei
közigazgatás pontos és lelkiismeretes
müködésére, gyakran ellenőrző körutat
tett a jegyzőségek müködésének felülvizsgálására. A székelyudvarhelyi Chemaria szervezet diszelnöke és a Chemaria országos szervezetének vezetőségi tagja. Kulturális és nemzeti akciók
lelkes támogatója, chemarista lapot jelentetett meg. Érdemeiért a román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
POP AURÉL dr. székelyudvarhelyi
vármegyei tiszti főorvos, Camarason
1895-ben földbirtokos családból született. Besztercebányán érettségizik, Kolozsvárott 1921-ben orvosi doktorátust
tesz. Eleinte a kolozsvári klinikán Hațiegan dr. orvostanár mellett praktizál,
majd Nagysomkuton müködik és Kereszturon járási orvos; 1930 óta Udvarhely vármegye tiszti főorvosa. Mint
ilyen sokat fáradozik a megye egészségügyi állapotainak megjavitásán, a
tüdővész és az alkoholizmus leküzdésére propaganda előadásokat tartott a
járásokban és érdemei vannak a szociális betegségek letörésére folytatott
akciókban is. A vármegyei tanács tagja,
az Astra, az orsz. orvosszövetség, az
orvosi kamara és több egyesület tagja.
Orvosi szaklapokba értékes tudományos cikkeket ir. A román koronarend
tiszti keresztjének tulajdonosa.
BOTA POP ENEA (de Alba Iulia)
marosludasi főesperes, Besztercenaszódon 1875-ben született, neves családból, mely 1666-ban kapott nemességet.
Apja ügyvéd volt. Balázsfalván érettségizik, ugyanott theológiát végez.
Több helyen lelkipásztor, majd Marosludason főesperes lesz. Mint ilyen öt
templomot és öt paplakot épittetett
fel kerületében. Jelentős politikai és
közéleti szerepkört tölt be. A Vaidakormány idején 1919―20-ban szenátor
volt. A nemzeti parasztpárt marosludasi
tagozatának elnöke, a Federala elnöke,
az Economul bank cenzora, az Astra,
az Agru, a Vörös Kereszt egyesület
tagja, a gimnázium elnöke, a népiskola
ellenőre, a vármegyei bizottság, továbbá számos társadalmi és kulturális
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alakulat vezetőségi tagja, azonfelül tanári müködést is kifejt. Verseket, novellákat ir, német müveket fordit és
ritka népdalgyüjteménye van. Az egyházi élet terén szerzett érdemeiért az
I. o. érdemkereszttel tüntették ki.
POPA ROMUL marosludasi gör. kel.
esperes, Fogarasmegyében, 1890-ben
született, apja gör. kel. lelkész. Brassóban érettségizik, Nagyszebenben theológiát végez. Pappá szentelése után
több helyen lelkész, 1917—18-ban tábori lelkész, 1920—22-ig a gyulafehérvári Mihai Viteazul liceumban tanár;
1922 óta Marosludason esperes. Müködése során nagy szolgálatot tett egyházának és felsőbb elismerést is szerzett. Marosludason templomot és esperesi házat, kerületében pedig öt templomot és hét paplakot épittetett fel.
A szentzsinat képviselője, a gimnáziumi iskolaszék, az Astra tagja, az Acleriu
egyesület és több társadalmi egyházi
és kulturális alakulat müködésében előkelő szerepet játszik; I. o. egyházi érdemkereszt tulajdonosa.
POPA ENEA dr. szászrégeni ügyvéd, 1899-ben született, apja gör. kath.
esperes, pápai kamarás és képviselő.
Balázsfalván érettségizik, Kolozsvárott
jogi doktorátust tesz. Tanulmányai befejezése után Szászrégenben praktizál,
1927 óta Szászrégenben önálló ügyvéd.
Résztvett a háboruban, kitüntették. Tevékeny közéleti müködést fejt ki, az
Astra tagozatának titkára, az Agru és
több egyesület tagja. Politikai szerepkört a nemzeti parasztpártban töltött
be „Semănătorul” cimen 1926―29-ig
folyóiratot szerkesztett. Hivatásának él.
POPESCU JÁNOS szászrégeni polgármester, ugyanitt 1896-ban született,
apja ügyvéd volt. Brassóban érettségizik, jogot Kolozsvárott végez. Közigazgatási pályára lép, 1920-ban szolgabiró, 1922-ben főszolgabiró, 1926ban a város lakosságának közbizalma
révén polgármester lesz. Kiváló várospolitikát folytat, amely kedvező kihatással van a város fejlődésére. A villanytelep, a vágóhid, a mozi, a városi
szálloda létesitésitése és átszervezése
hathatós
munkásságának
eredménye.
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Azonkivül minden tekintetben támogatja a város és a polgárság érdekeit.
Az Astra és a helybeli kulturális és
társadalmi egyesületek müködésében
hangadó szerepet játszik, a király gurgiui vadászterületének administrátora.
A román koronarend lovagi és tiszti
keresztjével, továbbá a szolgálati érdemjellel tüntették ki.
PORUBSKY FERENC marosvásárhelyi ügyvéd, Craiován 1893-ban született, apja kereskedő volt. Craiován
érettségizik, az egyetem jogi fakultását Párizsban 1916-ban végzi el. A birói pályára lép, 1919―24-ig Craiován
és Marosvásárhelyen törvsz. biró, 1924ben megválik állásától és gyakorló
ügyvéd lesz. Résztvett a háboruban,
amelynek folyamán a Virtutea militară
de război, továbbá kétszer az orosz
Szent György kereszttel és más rendjellel tüntették ki.
POTOTZKY PÁL csikszeredai sportvezető és kereskedő, ugyanitt 1868ban hivatalnoki családból született. A
középiskola
elvégzése után kereskedő
lesz,
Csikszeredán
müködik, 1898 óta
önálló
autóalkatrész,
benzinés
olajkereskedő.
A
csikszeredai
sport
patronusa,
minden
sportot
egyformán
kedvel. A Csak sportklub intézője és
elnöke, a korcsolyaegylet intézője. A
sport támogatása és fejlesztése mellett
számottevő közéleti müködést fejt ki.
A kereskedők körének elnöke, ipariskolai elnök, törvényhatósági biz. tag
és több alakulat vezetőségi tagja. Dicsérő oklevéllel rendelkezik. Felesége,
szül. Pototzky Irma jótékony és nőegyesületeknél buzgólkodik.
RAUCA RAUCEANU I. dr. sepsiszentgyörgyi ügyvéd, Szászmagyaroson
1891-ben született, apja igazg. tanitó
volt. Budapesten és Kolozsvárott jogot
végez, majd az ügyvédi vizsga letétele
után közpályára lép. Az impériumváltozás után 1922-ig Székelyudvarhelyen
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alispán és élelmezési kormánybiztos,
1922—28-ig Sepsiszentgyörgyön polgármester, jelenleg ügyvéd és a Hitelbank ügyésze. Közigazgatási tevékenysége során kiváló szakerőnek bizonyult,
munkakörét rátermettséggel és a lakosság érdekeinek megfelelően töltötte be. Mint polgármester a város
gazdasági és kulturális fejlődése érdekében hathatós munkásságot fejtett ki;
25 iskolát épittetett fel. Az Astra alapitó tagja, a Vörös Kereszt egyesület
és több alakulat müködésében hangadó szerepet játszik. Jelentős politikai
tevékenységet fejt ki a liberális pártban, volt tagozati elnök. A román csillagrend és a koronarend tiszti keresztjével és több magas érdemkereszttel
tüntették ki.
RADÓ SÁNDOR marosvásárhelyi
főmérnök, helyettes polgármester, Mohácson
1880-ban
földbirtokos családból született. A budapesti müegyetemen nyer épitészmérnöki diplomát,
majd 1905-ben Marosvásárhely város
kötelékébe lép, városi mérnök, utóbb
főmérnök és városi
tanácsos lesz. 1923ban a liberális kormány elbocsájtotta
szolgáltából, 1926-ban beválasztották
a városi tanácsba, 1930-ban pedig helyettes polgármesterré nevezték ki. A
város fejlesztése terén kiváló érdemei
vannak: a marosvásárhelyi középületek
legnagyobb részét ő tervezte és épitette fel, a ker. és iparkamara, a nyugdijbérpalota, a felső-leányiskola, a vizmüvek felépitése az ő nevéhez füződik. Több pályázaton vett részt, számos dijat nyert. Szaklapokban számottevő épitészeti cikkei jelennek meg.
RAUCA RAUCEANU V. dr. sepsiszentgyörgyi ügyvéd és bankigazgató,
1888-ban született, apja tanitó. Jogot
végez, majd közigazgatási pályára lép.
Kvalitásai révén gyorsan halad előre,
főszolgabiró, majd főispán és országgyülési képviselő lesz. Mint politikus
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vezető szerepet játszott, főispán korában elismerést kiváltva szolgálta az ország és nép érdekeit. Politikai nézeteit
és irányelveit feltáró meggyőződéses
cikkei feltünést keltettek a lapokban.
Jelenleg a Sepsiszentgyörgyi Hitelbank
igazgatója; kiváló szaktudással vezeti
a bank ügyeit. Az Astra tagozatának
elnöki tisztségét töltötte be, azonkivül
számos egyesületnél előkelő szerepet
játszik. A román csillagrend parancsnoki és tiszti rendjelével és egyéb
rendjelekkel tüntették ki.
RÉDER FERENC, a Marosvásárhelyi
Leszámitoló Bank rt. vezérigazgatója,
Biharfélegyházán 1885-ben született. A
felsőkereskedelmi elvégzése után banktisztviselő lesz, különböző pénzintézeteknél fejt ki figyelemreméltó tevékenységet, 1902-ben a Nagyváradi Leszámitoló és Pénzváltó Bankhoz kerül,
1921-ben pedig a Marosvásárhelyi Leszámitoló Bank rt. vezérigazgatója lesz.
A Székelyföld financiális tekintélye, aki
tudásával és bankismereteivel hangadó
szerepet játszik a közgazdasági megnyilvánulásokban. A vezetése alatt álló
pénzintézet 1900-ban alakult, ötszázezer
korona alaptőkével, amely most husz
millió leire rug. A betétállomány közel 100 milliót leit tesz ki. A bank
Szászrégenben és Medgyesen rendelkezik fiókkal. Réder Ferenc a helybeli
kereskedelmi társulat, a kaszinó és több
kereskedelmi és társadalmi alakulat müködésében és vezetésében vezérkedik.
REISZFELD MIKLÓS marosvásárhelyi elektrotechnikai vállalkozó, Szászrégenben 1892-ben született. Középiskolát Szászrégenben végez, majd Ungváron kitanulja a bádogos és szerelő
szakmát. Fiatalabb korában egész Európát bejárta és több helyen praktizált;
20 év óta Marosvásárhelyen önálló
elektrotechnikai vállalata és kereskedése van. A Marostorda vármegyei villanyszerelők egyesületének elnöke, a
zsidó iparos egyesület alelnöke, az épitőiparosok egyesületének és a magyar
iparosok egyesületének müködésében
vezető szerepet játszik. Kitünő szaktudással rendelkezik, amit eredményesen
használ fel külömböző vállalkozásainál;

[Erdélyi Magyar Adatbank]

331

(R) SZÉKELYFÖLD (R)

Gyergyótölgyesen,
Gyergyóditron
és
több helyen számottevő épitkezései voltak, önálló villanytelepeket létesitett.
REMETE MÓR sepsiszentgyörgyi
likőr és rum-gyáros, Várhegyen 1856ban született, apja
a Várhegyi sör és
szesz gyáralapitója.
A középiskola elvégzése után a szesz
főzést sajátitja el,
1906 óta saját likörrum-gyára és szeszfőzdéje van. Az
országszerte
hires
köményes speciális
likőr készitője. A
magyar kaszinó, a kereskedők társulatának, a zsidó szentegylet tagja. Kiváló zenész, a zongorát és hegedüt egyforma tökéllyel kezeli, vadászkürtön és
cimbalmon is játszik. A Filharmonikus
Egyesület volt elnöke. Gyárának termékei 1909-ben a londoni kiállitáson a
Grand Prixet nyerték, Párizsban aranyéremmel és oklevéllel tüntették ki. Felesége szül. Márkus Borbála, a gyár
felvirágoztatásában segédkezik.
RENDEK GÉZA székelyudvarhelyi
várm. gazd tanácsos, 1888-ban született, apja uradalmi
intéző. Temesvárott
érettségizik,
Kolozsvárott és Debrecenben jogi és gazdasági
akadémiát
végez.
1912-ben
Szatmár vármegye
gazdasági egyesüle
tének titkára, 192530 ig a sepsiszentgyörgyi gazdasági
kerület főnöke 1930 óta Udvarhelyen
vármegyei gazdasági tanácsos Az agrárreform lebonyolitásánál fontos szerepkört tölt be. A múltban és a jelenben
is érdemei vannak a mezőgazdasági
ügyek praktikus irányitása révén. Több
gazdasági egyesület vezetésében és müködésében szerepet játszik. Résztvett
a háboruban, kitüntették.
RÉTY IMRE dr. székelyudvarhelyi
polgármester, Királyhegyesen 1892-ben
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jegyzői családból született. Temesvárott
érettségizik, Budapesten filozófiai doktorátust szerez, majd mint tanár Temesvárott kezdi el müködését. 1916—
25-ig Temesvárott középiskolai tanár,
közben a „Temesvári Ujság” c. napilap fel. szerkesztője, 1925—29-ig Székelyudvarhelyen müködik, lapot szerkeszt, végül a polgárság bizalma és a
magasabb körök kivánsága a polgármesteri székbe juttatja. Mint a város
első polgára a lakosság érdekeinek méltánylásával tölti be felelősteljes pozicióját és sulyt helyez a város fejlődésének elöbbrevitelére is. A villanytelep,
a városi erdő, a sporttelep, a kaszárnya,
a tisztviselő telep rendezését és felépitését ambicionálja, akciót kezdeményezett továbbá a város népjóléti ügyeinek megszervezésére. A temesvári Arany
János társaság müködésében aktiv szerepet játszott, cikket irt az Erdélyi, Katolicizmus 1925-iki évkönyvébe. Érdemeiért a román csillagrend tiszti keresztjével tüntették ki.
RÉVÉSZ
BÉLA
marosvásárhelyi
könyv- és zenemükereskedő, nyomdaés menetjegyiroda tulajdonos Nagy
szebenben 1879-ben született, apja fakereskedő. Kolozsvárt 1895-ben kereskedelmi akadémiát végez, majd a medgyesfalvi szesz és téglagyárban magántisztviselő lesz. 1902-ben önállósitja
magát és könyvkereskedést nyit Marosvásárhelyen. Nyomdája a Vásárhelyi Naplót, a. Tükör c. hetilapot adta
ki. Erdélyi Könyvbarátok Társasága cimen 1925-ben könyvkiadó vállalatot
létesitett, amely 8 erdélyi iró könyvét
jelenitette meg egyenként 5000 példányban. Számottevő közéleti szereplést jegyezhet fel 1918-ban a Marosvásárhelyen alakult radikális párt alelnöke volt, jelenleg igen sok társadalmi és kulturális egyesület aktiv és
pártoló tagja.
RILL ALBERT marosludasi róm. kath.
plébános, Medgyesen 1886-ban született apja molnár volt. Székelyudvarhelyen érettségizik, theologiai tanulmányait Gyulafehérvárott végzi. Pappá
szentelése után 5 évig Brassóban káplán, majd plébános, 1921 óta a maros-
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ludasi plébánia ügyeit vezeti és mint
a községi képviselőtestület tagja részt
vesz a község ügyeinek intézésében.
Az egyház, az iskolaügyek és a magyarság érdekében sokat fáradozik, a
nép igaz barátja. A Magyar Párt vál.
tagja és több egyházi egyesület irányitója. A háboru folyamán 1914—18-ig
mint tábori lelkész az olasz fronton
teljesitett katonai szolgálatot. A II. o.
lelkészi érdemkereszttel tüntették ki.
RITZ ANTAL marosvásárhelyi vendéglős és asztalos famegmunkáló közmühely tulajdonos,
ugyanitt
1869-ben
született. Kereskedelmi tanfolyamot
végez, majd kitanulja az asztalosmesterséget; 1895ben Marosvásárhelyen önállósitja magát, 1906-ban vendéglőt is létesit. A
Magyar Iparos Egyesület ügyvivő alelnöke, az Asztalos
Ipartársulat és Vendéglős Ipartársulat
elnöke, iparkamarai tag, négy magyar
dalárda alapitó tagja, a ref. dalárda
elnöke, a ref. egyház prezsbitere, a
magyar párt intézőbiz. tagja. A marosvásárhelyi iparostársadalom egyik
reprezentáns tagja az Asztalos Társulatnál kifejtett 30 éves müködése elisméréséül 1926-ban a mellszobrát leplezték le.
ROMAN JÁNOS a marosvásárhelyi
mezőgazdasági kamara elnöke, volt kormánybiztos, Oroiul de Campien 1888ban, gazdálkodó családból született. Balázsfalván érettségizik, ugyanott theologiát végez, Mihali Viktor erdélyi püspök 1911-ben szenteli gör. kath. pappá.
1912-ben Nyárádvidékén, majd Marosszentannán lelkész. 1919—20-ban
mint
Marostordavármegye
kormánybiztosa fontos politikai poziciót töltött be. Jelenleg a mezőgazdasági kamara elnöke s mint ilyen érdemeket
szerez a vármegye mezőgazdasági viszonyainak irányitásánál. Sokoldalu közéleti szereplése során 1925 óta a Legine Alba cserkészlégió parancsnoka,
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az Astra alapitó tagja, vármegyei bizottsági tag, városi tanácstag, a gör.
kath. egyház házassági bizottságának
tagja. Egyházi, gazdasági, politikai és
cserkészifjusági cikkei tekintélyét növelik. A román csillagrend lovagkeresztjével tüntették ki.
ROMAN VIKTOR dr. sepsiszentgyörgyi ügyvéd, 1882-ben született
Brassóban
érettségizik,
Kolozsvárott
doktorál,
Marosvásárhelyen
ügyvédi
vizsgát tesz; 1913
óta Sepsiszentgyörgyön gyakorló ügyvéd. Az impérium
változás idején jelentős szerepet játszott, átvette a megyei adminisztrációt
és 1919-ben alispán is volt. 1920-ban
miniszteri tanácsos Kolozsvárott és a
román közigazgatás megszervezése terén eredményesen munkálkodik. A nemzeti parasztpártban politikai tevékenységet fejt ki, az Astra, az ügyvédi kamara tagja. Résztvett a háboruban, a
déli harctéren fogságba esett volt. A
román koronarend lovagi keresztjének
tulajdonosa.
ROSENFELD JENŐ a Marosvásárhelyi Általános Kereskedelmi Bank rt.
elnöke, a Rosenfeled Jenő és József
teksztilnagykereskedés
társtulajdonosa,
Mezőkapuson 1886-ban született, apja
földbirtokos. Felsőkereskedelmi iskolát
végez, majd kereskedői pályára lép,
amelyen tehetsége és szorgalma révén
megtisztelő helyet viv ki magának. Marosvásárhely kereskedelmi és közgazdasági világában hangadó szerepet játszik, a Kereskedők Társulatának elnöke,
a Kereskedelmi és Iparkamara igazg.
tagja, továbbá részt vesz a társadalmi,
kulturális és jótékony egyesületek müködésében. Az elnöklete alatt álló bank
1929-ben alakult 6 millió lej alaptőkével s élénk forgalmat bonyolit le.
RUSSU VALÉR dr. marosludasi körorvos, 1900-ban Crisanon lelkész családból született. Balázsfalván érettségizik, egyetemet Bukarestben és Ko-
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lozsvárott végez. A kolozsvári belgyógyászati klinikán praktizál, majd a marosvásárhelyi kórházban orvos, 1926ban körorvos 1928 óta Marosludason
járási körorvos és a Cfr betegsegélyzö
orvosa. Az orvostudomány fejlődésének
állandó figyelője, orvosi kérdésekről
cikkei jelennek meg külömböző szaklapokban. Az orvosszövetség, az orvosi egyesület, az Astra és több helybeli alakulat tagja.
RUSSU JÁNOS marosludasi gazdálkodó, a Banca Arieșana marosludasi
fiókjának vezetőségi tegja, ugyanitt
1883-ban földbirtokos családból született. Iskolái elvégzése után gazdálkodáshoz kezd, közhasznu tevékenységével a község egyik tekintélyes polgára
lesz, hosszabb idő óta résztvesz mint
a községi tanács tagja Marosludas ügyeinek intézésében. A nemzeti parasztpárt célkitüzéseiért küzd, a választásokon számottevő szerepet játszik.
SALANTIU IUSTIN dr. a székelykereszturi áll. tanitóképző igazgatója,
Nagyenyeden 1901-ben gazdálkodó családból született. Balázsfalván érettségizik, Rómában bölcsészetet hallgat és
theologiát látogat, jogot Kolozsvárott
és Bukarestben végez. Tanári pályára
lép s 1925-ben a nagyenyedi liceumban kezdi el müködését majd Dumbroveniben és 1927—28-ban Székelyudvarhelyen tanár; 1928-ban a székelykereszturi áll. tanitóképző igazgatójának nevezik ki. Nagyenyed város volt
tanácsosa és a Plugarul egylet vezetője.
Az Astra tagozatánál és több társadalmi, kulturális alakulatnál szerepet
játszik. Érdemeiért a román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki. A
Patria, Unirea s más lapokba politikai,
társadalmi és irodalmi cikkeket ir.
SCHUSTER HENRIK dr. marosvásárhelyi gyakorló orvos, Szászrégenben
1890-ben született, apja gimnásiumi
igazgató. Az egyetemet Budapesten,
Bécsben, Berlinben és Münchenben végzi
1913-ban abszolvál. A háboru alatt
mint segédorvos, utóbb mint ezredorvos teljesit katonai szolgálatot, a háboru után Bécsben Eiselsberg orvostanár mellett a sebészeti klinikán mü-
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ködik, 1920—28-ig a marosvásárhelyi
áll. kórház sebészeti, nőgyógyászati és
szülészeti osztályán másodorvos, közben 1925-ben fél évig ismét az Eiselsberg-klinikán fejt ki tevékenységet. Az
összes marosvásárhelyi sportegyesületek pályaorvosa. Alapos szaktudását
kiválóan alkalmazza hivatása gyakorlásánál. A berlini zeneakadémia hegedü
tanfolyamát abszolválta, több nyilvános hangversenyt adott nagy sikerrel.
Mint mükedvelő részt vesz a marosvásárhelyi zenei élet megnyilvánulásaiban.
SANTONIA LEON székelyudvarhelyi vármegyei főállatorvos, Radestben 1894-ben született,
apja
gazdálkodó volt. Balázsfalván érettségizik Budapesten
állatorvosi
főiskolát
végez.
1929-ig katonai állatorvos, azóta Udvarhely
vármegye
főállatorvosa. Behatóan
foglalkozik
zoológiai és állategészségügyi kérdésekkel, a modern baromfitenyésztést eredményesen kultiválja. Az Országos Állatorvosi Egyesület, a helybeli iskolaszék, az egyházi
szék, a Vörös Kereszt Egyesület, az
állatvédő egyesület tagja, az Agru elnöke. Érdemeiért a román koronarend
lovagi keresztjével tüntették ki. A hadseregben mint állatorvos-kapitány teljesitett szolgálatot.
SAROIU JÁNOS dr. dicsőszentmártoni városi tiszti orvos, szülész és nőorvos, 1897-ben gazdálkodó
családból
született. Balázsfalván érettségizik, az
egyetem orvosi fakultását
Kolozsvárott
abszolválja.
Brassóban,
Nagyenyeden
müködik,
majd 1 évig tanulmányuton van Párisban, utóbb Berlinben neves professzorok mellett praktizál; jelenleg városi tiszti orvos Di-
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csőszentmártonban, azonkivül szülészeti
és nőgyógyászati prakszisát gyakorolja.
Az orvosi kar értékes tagja, tudományos orvosi kérdésekről cikkeket ir
szaklapokba. Résztvett a háboruban,
olasz fogságba esett, ahonnan a román légióval tért vissza. A román koronarend lovagja és érdemkereszt tulajdonosa.
SCHNEIDHOFFER JÁNOS szászrégeni városi kéményseprőmester, a
Maros és Naszódvármegyei Kéményseprőmesterek Szindikátusának elnöke,
az Országos Kéményseprőmesterek
Egyesületének alelnöke, ugyanitt 1885ben született, apja
iparos volt. Középiskolai tanulmányok
után mesterségét tanulja ki; 1919 óta önálló kéményseprőmester, ugyanekkor városi kéményseprőmesternek nevezik ki. A Hornarul
szaklapban számottevő cikkei jelennek
meg. Mint a kéményseprő szindikátus
elnöke és az egyesület alelnöke sokat
fáradozik a kéményseprő ipar fejlesz
tésén és a mesterek kölcsönös érdekeinek előmozditása érdekében.
SCHWARTZ JENŐ dr. a Marosvásárhelyi Vizgyógyintézet tulajdonos főorvosa,
Nagyváradon 1896-ban kereskedő
családból
született. Az egyetem orvosi fakultását
Budapesten
1920ban végzi el, Kolozsvárott doktorál.
Orvossá
avatása
után az aradi és nagyváradi
nőgyógyászati kórházak kinevezett orvosa, majd a leipzigi szülészeti és nőgyógyászati klinikának osztályvezető orvosa. Utóbb Berlinben,
mint klinikus müködik, 1924-ben végül Marosvásárhelyen telepszik le mint
szülész és nőorvos, 1926-ban pedig kisebb magán hydrotelep-intézetet léte-
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sit, amely szakszerü vezetése alatt 1930ban nagyobbszabásu, modern vizgyógyintézetté fejlődik. Szülész és nőorvos,
sebész; nőgyógyászati kérdésekről jelentős cikket ir szaklapokba.
SIMON LÁSZLÓ dicsőszentmártoni
gyári tisztviselő és karnagy, Marosvásárhelyen 1900-ben
született, apja vasuti
tisztviselő.
Középiskolát, tanitóképezdét és pedagogiai
kurzusokat
végez.
1920―23-ig a dicsőszentmártoni
kath.
templom
karnagya,
jelenleg tisztviselő a
nitrogéngyárban
és
a
Cecilia
Dalkör
karnagya. A magyar dalkultura fejlesztése körül jelentős érdemei vannak. A
Nitrogén Sportklub főtitkára, szerepet
játszik a magyar párt tagozati életében és a helybeli magyar kaszinó müködésében. Publicisztikai tevékenységet mint az Ellenzék és a Maros tudósitója fejt ki.
SOLYOM FERENCNÉ, szül. Nagy
Irén Kézdivásárhelyen 1881-ben született, apja szeszgyáros és földbirtokos.
Ipariskolát végez és nyelveket sajátit
el, majd férjhez megy Solyom Ferenc
járásbiróhoz és későbbi szeszgyároshoz. Dicsőszentmárton magyar társadalmában vezető és hangadó szerepet
játszik, a helybeli nőegylet és a ref.
népszövetség társelnöknője, a temetkezési egylet diszelnöknője, a magyar
párt, azonkivül több társadalmi, kulturális és jótékony egyesületnél fejt ki
hasznos tevékenységet. Háboru folyamán végzett hazafias és emberbaráti
tevékenységéért a Vörös Kereszt és a
Zita érdemrenddel tüntették ki. Családja és a magyarság javára munkálkodik.
STALLENBERG JÁNOS marosvásárhelyi kályhaépitő mester, Mágocson
1874-ben született. Agyagipariiskolát
végez, majd hosszabb ideig külföldön
praktizál; 1903 óta önálló kályhaépitő
mester Marosvásárhelyen. Az ottani
ipari
megnyilvánulásokban
tevékeny
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részt vesz, társadalmi müködést fejt ki.
A Magyar Iparosegyesület vál. tagja,
az Épitőiparos Egyesület ellenőre, a
kath. egyházközség főellenőre, a kath.
legényegylet vál. tagja és több társadalmi és kulturális alakulat müködésében vesz részt.
SZABÓ ÖDÖN dr. (zágoni) volt tb.
megyei főorvos, a szászrégeni kerületi
munkásbiztositó
pénztár fogorvosa,
Kolozsvárott 1863ban született, apja
pü. ig. főnök volt.
Középiskolát
és
egyetemet Kolozsvárt végez, 1886ban doktorált Tanulmányai befejezése után a kolozsvári
egyetem
bonctani
tanszékén tanársegéd, majd Marosvécsen körorvos, Szászrégenben járási
orvos, utóbb tb. megyei főorvos. Az
impériumváltozás után Szászrégenben
körorvos s mint ilyen öt évvel ezelőtt
nyugdijba vonul. Jelenleg fogorvosi
gyakorlattal bir s a munkásbiztositó
fogorvosa. A marosvásárhelyi orvosi
társadalom doyenje, több évtizetes müködése alatt elismeréssel szolgálta az
orvostudományt és a társadalmat. A
róm. kath. egyházközség tanácsosa, az
erdélyi kath. népszövetség szászrégeni
tagozatának elnöke, a helybeli magyar
kaszinó elnöke, a Szászrégeni Vidéki
Hitelszövetkezet alelnöke, a magyar
párt intézőbiz. tagja.
SZABÓ GÁBOR marosvásárhelyi
minorita házfőnök, Szentesen 1892-ben
született, apja városi
tisztviselő
volt.
Theologiát Marosvásárhelyen és Romában végez, 1916ban Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök szentelte pappá Temesvárt. Utána 3 évig Aradon
káplán és hitoktató,
1920 óta részint
theologiai tanár, részint noviciusmester
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Magyaroszágon és Erdélyben; jelenleg
Marosvásárhelyen noviciusmester és a
minorita szerzetes rend próbaéves papnövendékei szemináriumának vezetője.
Ezen hivatásában 12 év óta müködik
s az erdélyi minorita rend növendékei
nagyrészt az ő tanitványai. Egy év
óta a magyarországi minorita kispapok is az ő kiváló nevelésében részesülnek. Tanitványai részére számos
értékes és nagybecsü szerzetesjogi tanulmányt irt, amelyek a kinyomtatásukig kézirat alakjában vannak használatban.
SZALLAY MÁTYÁS dr. sepsiszentgyörgyi plébános, 1889-ben született,
apja
ig.
tanitó.
Insbruckban
végzi
a theologiát, majd
Szászrégenben,
Nagyszebenben,
Gyulafehérvárott
müködik, utóbb Budapesten
hittanár,
utána Brádon plébános,
1928
óta
Sepsiszentgyörgyön
plébános. Sok igyekezettel az ifjuság vallásos nevelését
szorgalmazza, hivei lelki üdvét szolgálja tehetséggel és kitartással. Az Esperanto Szövetség 1930-as világkonferenciáján mint tolmács szerepelt, a kath.
akadémia szépirodalmi szakosztályának
titkára és számos egyházi egyesület
vezetésében vesz részt. Kulturális és hitfejlesztési téren számos érdemet szerzett; papi hivatásának él.
STEINBERGER JENŐ szászrégeni
adóellenőr, Besztercenaszódon 1900ban született. A gimnáziumi érettségi
letétele után jogot hallgat, majd pénzügyi pályára lép, 1919-ben Nagykárolyban müködik, majd Szatmáron tevékenykedik; jelenleg Szászrégenben
adóügyi ellenőr. Teendőit rátermettséggel és ambicióval intézi, igyekszik a
polgárság anyagi helyzetét összhangba
hozni az állam érdekeivel. Több egyesületnél szerepet játszik.
STOINA PÉTER dr. marosvásárhelyi kir. közjegyző, 1879-ben született.
Fehértemplomon érettségizik, Kolozs-
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várott doktorál, az ügyvédi vizsgát
Budapesten teszi e. Eleinte Oravicabányán ügyvéd, majd résztvesz a háboruban, 1919—21-ig Déván vezetőügyész, 1921 óta pedig Marosvásárhelyen királyi közjegyző. 1923—28-ig városi tanácsos, 1924―29-ig a vármegyei
biz. tagja. A marosvásárhelyi és brassói
itélőtábla területén lévő közjegyzői kamara elnöke, az Astra tagja, egyházi
tanácsos. A liberális párt keretén belül
politikai ambicióit elégiti ki. Jogi és
társadalmi kérdésekről cikkei jelentek
meg a lapokban.
STEINFELD GÉZA a Marosvásárhelyi Agrár Takarékpénztár marosludasi fiókjának főnöke,
Maroscsapon
1898-ban
született,
apja
földbirtokos.
Középiskolát és felsőkereskedelmit Marosvásárhelyen
végez, tanulmányai befejezése után saját
birtokán
gazdálkodik, majd egy szeszgyár müködését irányitja. Utóbb banktisztviselő lesz s mint
ilyen rövidesen jelentősebb munkakört
vállal. A vezetése alatt álló bank ügyeit
kiválóan vezeti, sokat fáradozik a pénz
intézet fejlesztése érdekében.
SUCIU
VIKTOR
marosvásárhelyi
szenátor és ügyvéd, Capusul de Campien 1885-be született, apja gör. kath.
esperes. Kolozsvárott végzi az egyetem jogi fakultását,
utána Segesváron
ügyvédjelölt, 1912
óta önálló ügyvéd.
Hosszabb idő óta
jelentős politikai és
társadalmi poziciót
tölt be. A forradalom idején a marosvásárhelyi nemzeti
gárda parancsnoka volt, majd 1919—
22-ig mint vármegyei alispán fontos
szolgálatokat tett az adminisztráció beszervezésénél és irányitásánál. A nemzeti parasztpárt vezetőségének kvalitá-
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sos tagja, a párt százas bizottságának
tagja; 1928-ban szenátorrá választották
meg. A párt programján keresztül az
ország és a nép érdekeit szolgálja. Az
Assoc. Transsylvania pentru cultura și
literatura alapitó és örökös tagja, a
Geografia román kir. társulat és az
Agru alapitó tagia, azonkivül számos
társadalmi, kulturális egyesületnél előkelő szerepet tölt be. Jelenleg mint
ügyvéd tevékenykedik, azonkivül a
Prima Ardeleana biztositó intézet ügyésze, városi tanácsos s mint ilyen a város épitészeti és szépitészeti fejlesztésén fáradozik. A román csillagrend
tiszti keresztjének tulajdonosa.
SUCIU JÁNOS dr. Marosvásárhely
rendőrprefektusa, Sarmason 1901-ben
született Balázsfalván érettségizik, Kolozsvárott jogot végez. Ügyvédi prakszist Bukarestben, Szászrégenben és
Marosvásárhelyen fejt ki, 1928 óta a
marosvásárhelyi rendőrség kvesztora.
Avatott kézzel intézi a közrend és közbiztonság hatalmi felügyeletét. Az álam érdekeinek figyelembe vételével a
nép és a lakosság érdekeit szolgálja.
Az Astra, az Agru és több egyesület
tagja. Érdemeiért a román koronarend
tiszti keresztjével tüntették ki. A hadseregben tart. tüzérhadnagy.
SZABÓ JENŐ bereckei körlelkész,
iró és költő Kolozsvárott 1867-ben
született, apja törvsz.
levéltárnok.
Szabó
Dezsőnek, az Elsodort falu ritka tehetségü magyar iró
nak bátyja, aki évek
előtt éppen az Elsodort faluban való
szereplése miatt polémiába került öcscsével. Egyetemi tanulmányokat
és
theológiai akadémiát végez, Nagyenyeden, Tordán Békésgyulán segédpap,
Barátoson, Igazfalván, Kézdivásárhelyen
és végül Bereczkén lelkész. Lelkészi
hivatása gyakorlása mellett az irodalom kitünő müvelője, hat verseskötete
jelent meg, azonkivül számos társadalmi, kultárális cikket, novellát, tréfát
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irt. Az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság és a Kemény Zsigmond Irodalmi
Társaság tagja. Családjának, az irodalomnak és a magyar kisebbségi ügynek szenteli munkásságát.
SZIGYÁRTÓ GÁBOR marosvásárhelyi ref. kollégiumi tanár, Udvarfalván 1884-ben született. Középiskolát
Marosvásárhelyen, egyetemet Kolozsvárott és nemzetközi közgazdasági iskolát Lausaneban végez; 1908-ban nyer
tanári diplomát. A marosvásárhelyi felső
kereskedelmi iskola tanára lesz, 1923-ig
ennek igazgatója, akkor az iskolák nacionalizálása miatt felmentették állásától és a marosvásárhelyi ref. kollégium
hivta meg tanárának. Tevékeny müködést fejt ki irodalmi, kulturális, egyházi, társadalmi és pártpolitikai téren.
Városi permanens tanácsos, a Kemény
Zsigmond irodalmi társaság alelnöke,
a ref. egyház prezsbitere. Egyházmegyei világi főjegyző, a magyar párt és
a magyar iparostanuló otthon alelnöke,
a ref. dalárda elnöke, az orsz. magyar
párti kulturbizottság tagja. Közgazdasági és irodalmi könyveket ir, 1914ben Vasutpolitikánk, 1917-ben az általános gazdasági kérdésekkel foglal
kozó Szózat cimü könyvei feltünést keltettek. Két regénye sajtó alatt áll.
Azonkivül számos elbeszélést, novellát
és politikai cikket irt bel- és külföldi
lapokba.
TARNAVEANU GYÖRGY a ma
rosvásárhelyi felsőkereskedelmi fiuiskola igazgatója, 1891-ben született,
apja tisztviselő. Szászrégenben érettségizik, theologiát Balázsfalván, egyetemet Kolozsvárott 1919-ben végez, német-román szakos tanári oklevelet
nyer. Sepsiszentgyörgyön 1919-ig lelkész, majd Marosvásárhelyen liceumi
tanár, 1926-ban a felsőkereskedelmi
fiuiskola igazgatójává nevezik ki. Fokozatos és célirányos fejlődés utján a
legutóbbi tanévbén 167 felsőosztályu
és 41 alsóosztályu tanuló látogatta az
intézetet, a tanári kar létszáma 13 tanerő, azonkivül még 4 óraadó müködik.
Tarnaveanu György az iskola ügyeit
rátermettséggel és kiváló szelemmel
vezeti, a közoktatás terén jelentős ér-
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demeket szerzett. Az Astra tagja, gör.
kath. egyházi tanácsos, az iskolaszék
titkára, az ipari és kereskedelmi kamara delegáltja az iskolák részéről, a
megyei bizottság volt tagja és még
számos egyesületnél fejt ki hasznos tevékenységet.
TELEA SIMON csikszeredai pálinka,
bor, sör lerakat-tulajdonos, Mezőbándon 1881-ben kisbirtokos
családból
született. A középiskola
elvégzése
után magánzó és állami hivatalnok lesz.
Csikszeredán
1920
óta szesztermék raktára van és a marosvásárhelyi
sörgyár lerakatának tulajdonosa. A város
kereskedelmi életében tevékeny szerepet játszik, a szesz szakmában kiváló
szaktudással rendelkezik. Felesége, szül.
Kriszbay Ilona a ref. nőegylet pénztárnoka, a Vörös Kereszt és más jótékonycélu egyesületeknél buzgólkodik.
Fiai: Jenő és Simon.
TETU AUREL dr. Csikvármegye főispánja, Fogarason 1895-ben földbirtokos családból született. Ugyanitt érettségizik. a kolozsvári egyetem jogi fakultását abszolválja és 1919-ben közigazgatási pályára lép. Csikmegyében
vármegyei aljegyző, 1920-ban Csikszereda polgármestere, majd 1923—28-ig
ügyvéd; a Maniu-kormány Csikvármegye főispánjának nevezi ki. Mint ilyen
korrekt és a nyugati szellemek megfelelő közigazgatás megszervezését szorgalmazza, sokat fáradozik a törvény
tiszteletbentartásának kihivása érdekében és az egyéni szabadság biztositására törekszik. Müködése folyamán a
megyében több áll iskolát létesitett s
a megye gazdasági és kulturális fejlődésének szempontjából jelentős érdemeket szerzett. A nemzeti párt 100-as
bizottságának tagja, a vármegyei tagozat alelnöke, az Astra a Vörös Kereszt egyesület tagja, egyházi tanácsos
és képviselő, az orsz. legionárusok erdélyi szervezetének vál. tagja. Részt-
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vett a háboruban, orosz és francia legionárus volt. A román csillagrend
tiszti keresztjével és szolgálati érdemrenddel tüntették ki.
TIHANYI MIKSA sepsiszentgyörgyi
sörraktár tulajdonos, ugyanitt 1896-ban
született, apja Fähnrich Mayer 1893ban sörraktárat alapitott. A középiskola
elvégzése után mint
magántisztviselő Budapesten nagy gabonacégeknél müködik,
1914-ban
társként belép apja
sörraktár vállalatába, azóta a cég beltagja. A vállalat üzletmenetének fejlődését, tehetséggel és szorgalommal
ambicionálja. A helybeli kaszinó és
számos helybeli alakulat tagja, a Czell
Bank igazg. tagja. Résztvett a háboruban, többször kitüntették. Felesége,
szül. Schuster Dóra, társadalmi téren
fejt ki agilis müködést.
TINCU VALÉR dr. csikszeredai városi tiszti orvos, Szászvároson 1884ben született. Gyulafehérvárott érettségizik, gyógyszerész oklevelet Kolozsvárott nyer, majd a budapesti egyetem orvosi fakultását abszolválja. A
budapesti Rókus kórházban, majd a
nagyszebeni
közkórházban
müködik,
utóbb Kolozsvárott bőrgyógyász, 1927
óta pedig Csikszeredán városi tiszti
orvos. 1920—23-ig mint gyogyszerész
az erdélyi kormány gyógyszerészeti
ügyeinek vezetője volt és a gyógyszerészeti törvény megszerkesztésénél
is szerepet játszott. A román csillagrend tiszti keresztjének tulajdonosa.
TISCHLER JENŐ dr. marosvásárhelyi fogorvos és szájsebész, ugyanitt
1883-ban született, apja orvos volt.
Egyetemet Budapesten végez, 1914ben doktorál. Tanulmányai befejezése
után a budapesti Stomatologiai klinikán
gyakornok, majd Budapesten munkásbiztósitó orvos; 1920-ban Marosvásárhelyre kerül, ahol fogorvosi és szájsebészeti rendelőt nyit. Szakmájában
végzett tudományos kutatásai több ta-
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lálmányt eredményeztek, amelyeket szabadalmaztatott. Ezek közé tartozik:
Anesteticum dent. dr. Tischler magyarországi szabadalmazott injekció, a dr.
Tischler-féle szájviz. A romániai fogtechnikusok állami ellenőrző fogorvosa.
Szakirányu kérdésekről cikkeket ir belés külföldi lapoknak.
TISCHLER MÁRTON dr. marosvásárhelyi ügyvéd és bankvezérigazgató,
ugyanitt 1877-ben született, Kolozsvárott egyetemi tanulmányokat folytat.
Budapesten jog és államtudományi
doktorátust tesz. Tanulmányai befejezése után Marosvásárhelyen ügyvédi
irodát nyit, 1925 óta az Agrár Takarékpénztár vezérigazgatója. Marosvásárhely és a környék gazdasági világában
tekintélynek örvend, több vállalat irányitásával a székelyföldi gazdasági viszonyok fejlődését szorgalmazza. Az
Aragonit Müvek elnöke és igazgatója,
a Tégla és Agyaggyár rt. elnöke, a
Burjer sörgyár igazgatósági tagja.
TŐKE BÉNI csikszeredai főjegyző,
Zsögödön 1903-ban földbirtokos családból született. Középiskolát és jegyzői tanfolyamot Fogarason
1923-ban
végez, majd közigazgatási
pályára
lép:
Csikszeredán
aljegyző, 1926 óta
főjegyző. Müködése
során a lakosság
helyzetét
igyekszik
összhangba hozni az
állam érdekével, hathatos várospolitikát folytat. Tevékeny közéleti müködést fejt ki, a helybeli sportegyesület
elnöke, a kath. népszövetség titkára,
az iskolaszék v. elnöke és a kaszinó
titkára. Szabad idejében sportol.
TÓTH SÁNDOR marosvásárhelyi r.
kath. egyházkarnagy és kántor, Battonyán 1903-banbirtokos családból született. Középiskoláit és tanitóképzőt
Szatmáron végez, zene és énekképesitést a marosvásárhelyi zenekonzervatoriumban szerez. Az egyházi énekkarok és dalárdák betanitásával elismerést szerezve a dalkultura fejlesz-
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tése körül tehetséggel és szorgalommal fáradozik. A vezénylete alatt
müködő dalárda több dijat nyert. A
marosvásárhelyi szinház volt karmestere, mükedvelő szinész és oratoriuménekes. Zeneszerzésssel és kórusátirással is foglalkozik. A Dalmüjátszó Társaság és több zenei, kulturális alakulat müködésében vesz részt.
TOMPA JÓZSEF marosvásárhelyi
szobrász, Kézdimártonfalván 1899-ben
született, apja kisbirtokos.
Középiskolát
Brassóban,
iparmüvészeti főiskolát
Budapesten
végez. Résztvesz a
háboruban,
1920ban kerül vissza
Odesszából, ahol a
megszálló csapatokkal volt. Utána Brassóban mint butor
gyári tervező szobrász müködik, 1923
óta Marosvásárhelyen önálló fa, gipsz,
és kőszobrász. Sikerültebb butordiszitő
szobrászmunkálatain kivül több helyen
a hősök emlékmüvét készitette, továbbá
számos közéleti nagyság jubileumi mellszobrát alkotta meg Az asztalos ipartársulat alelnöke, a Magyar Iparos Egyesület vál. tagja, a magyar párt kulturosztályának titkára.
TONCEANU DEMETER szászrégeni
rendőrkapitány,
1891-ben
Santunben
született. A tanitóképzőt kitüntetéssel
végzi, majd csendörtiszti iskolát látogat. Résztvesz a
háboruban, a Brussilow offenziva alatt
orosz fogságba kerül, ahonan 1917ben mint román legionárus tér vissza,
mint hadnagy és főhadnagy tovább harcol a román hadseregben. 1919-ben mint csendőrtiszt
megszervezi az első román csendőrőrsöket Torda-Maros megyében, majd
befejezi a csendőrtiszti iskolát s 1920ban pályázat révén kinevezik a szász-
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régeni rendőrséghez fogalmazónak; érdemei révén 1929-ben rendőrkapitányi
rangban a szászrégeni rendőrség vezetésével bizzák meg.
TÓTHFALUSI SÁNDOR marosvásárhelyi uridivat szabó és okl. szabász,
ugyanitt
1878-ban
született.
Középiskolai
tanulmányok
után kitanulja a szabómesterséget, majd
Budapesten, utóbb 9
évig
Németországban müködik, közben
1904-ben elvégzi a
szabászati szakiskolát Berlinben; 1910ben
Marosvásárhelyen önálló mühelyt nyit. Az itteni szabóiparosok alakulatainál hangadó szerepet játszik a marosvásárhelyi szabók
szindikátusának és a szabómesterek
árucsarnokának elnöke, a magyar iparosegylet vál. tagja és több társadalmi
és kulturális egyesület pártoló tagja.
TÓTHFALUSI JÓZTEF marosvásárhelyi ref. lelkész, tb. esperes, ugyanitt 1869-ben született. Az érettségi
letétele után Nagyenyeden
theológiát
végez, pappá szentelése után 1893ban püspöki titkár
és vendéghallgató a
tudományegyetemen; 1895 óta Marosvásárhelyen
lelkész és még számos
egyházi tisztséget visel. 1925-ben az
egyházi adminisztrációtól visszavonult,
de még mindig tevékeuy müködést fejt
ki a társadalmi és egyházi élet irányitásában. Hosszabb ideig szerkesztette
a Marosvidéke cimü lapot, azonkivül a
Protestáns Közlönybe, a Református
Szemlébe és több folyóiratba irt mélyenszántó gondolatokkal telitett egyházi cikkeket. Önálló müve: Képes
Szent Biblia (1908). Meg van irva,
Bibliai szent igék gyüjteménye, sajtó
alatt: Gyermekek a bibliában. A Kemény Zsigmond Irodalmi Társaságnak
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hosszabb időn át volt vezető elnöke,
jelenleg tb. elnöke.
TRUTIA JENŐ dr. szászrégeni kir.
közjegyző, volt főispán, ugyanitt 1879ben született, apja járásbiró volt. Balázsfalván érettségizik, az egyelem jogi
fakultását Kolozsvárott végzi. Szászrégenben, ügyvéd, majd az impériumváltozáskor közigazgatási pályára lép,
1919—22-ben Szászrégenben főszolgabiró, 1922-ben Nagyküküllő vármegye
főispánja, 1930 óta közjegyző. Hangadó politikai szerepet játszik a nem
zeti parasztpártban, a 100-as bizottság
tagja. A párt programjának megvalósitásán, a nép helyzetének feljavitásán
és az ország érdekeiért küzd. A román
koronarend tiszti keresztjének tulajdonosa, a hadseregben tart, kapitány.
UNGUREANU VALÉR dr. a szé
kelyudvarhelyi kórház igazgató-főorvosa, 1901-ben született gör. kath. lelkészi családból. Balázsfalván érettségizik,
Kolozsvárott
egyetemet
abszolvál. Tanulmányai befejezése után Jacobovici dr. egyetemi
tanár mellett praktizál a kolozsvári
chirurgai
klinikán
1927—28-ban, a chirurgiai kórházban
szolgálati főnök; 1929-ben a székelyudvarhelyi áll. kórház igazgató főorvosává nevezik ki. A kórház fejlesztésén tudományos felkészültséggel, ambicióval fáradozik. Sulyt helyez az intézmény modernné tételére, főleg az
operáció uj eszközeinek alkalmazását
szorgalmazza. Ötszáznál több sikeres
mütétet hajtott végre. Az Astra, az
orsz. orvosegyesület az orvosi kamara,
a bukaresti sebészeti egyesület tagja.
Szaklapokba sebészeti irányu tudományos értekezéseket ir. A hadseregben
ezredorvos. Felesége szül. Corbeanu
Alexandra Sasa, fogorvosnő.
VADADY F. KÁROLY, a marosvásárhelyi városi közigazgatási ügyosztály vezetője, ugyanitt 1893-ban kereskedő családból született, 1911-ben
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érettségizik, a kolozsvári egyetem jogi
fakultását 1915-ben abszolválja. 1926-ig
a marosvásárhelyi városi árvaszék tanácsjegyzője, majd a városi közigazgatási ügyosztályhoz kerül, amelynek a
vezetője lesz. A város társadalmában
tevékeny müködést fejt ki, a M. S. E.
uszószakosztályának elnöke, a marosvásárhelyi uszószövetség elnöke, a ref.
egyház képviselőtestületének tagja, a
tornakerület vál. tagja, városi szakreferens, a Dalmüjátszó Társaság vál.
tagja és több alakulat müködésében
vesz részt. Az I. o. román szolgálati
érdemkereszttel tüntették ki.
VAJNA MIKLÓSNÉ (pávai) szül. alsózaturcsai Zaturetzky Viola, jótékony
és nőegyletek vezetőnője Sepsiszentgyörgyön, Baroton földbirtokos családból született. Középiskolát végez, majd
férjhez megy pávai Vajna Miklóshoz.
Sepsiszentgyörgy magyar társadalmának reprezentáns és hasznos tevékenységü tagja, közéleti, de főleg a jótékony és kulturális téren kifejtett müködésével számos elismerést és érdemeket szerzett. A Sepsiszentgyörgyi
Jótékony Nőegylet elnöknője, a Vörös
Kereszt Egylet vál. tagja és számos
társadalmi, kulturális egyesület vezetésében vesz részt. Zene és sportkedvelő, konyhamüvészeti könyveket irt.
Férje a közigazgatás terén végzett értékes szolgálatokat, főszolgabiró, határrendőrségi kapitány, tanácsos és marosillyei képviselő volt. A II. o. koronás érdemkereszttel tüntették ki. A
Háromszékmegyei Takarékpénztár vezetésében vesz részt, a Székely Nép
cimü lapba közvéleményt irányitó cikkei jelennek meg. A magyarság érdekeiért küzd.
VÁMOS SÁNDOR divatüzlet tulajdonos,
Hajdu-Szoboszlón
1884-ben
született.
Középiskolai
tanulmányok
után kereskedői pályára lép Budapesten,
Debrecenben,
Nagyváradon,
Kolozsváron praktizál, 1910-ben Marosvásárhelyen önállósitja magát. A helybeli kereskedők egyesületének textil
szakosztályi referense, az izr. hitközség vál. tagja, iskolaszéki tag, a Kadima sportegylet elnöke. A Közérdek
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Hitelszövetkezet elnöke és alapitója A
város közgazdasági életében számottevő szerephez jut.
VARGA JÁNOS dicsőszentmártoni
bankigazgató,
1883-ban
Vessződön
született. A fogarasi felsőkereskedelmi
iskolában érettségizik, majd banktisztviselő lesz. A vajdahunyadi Corvineana, a segesvári Tarneveana, majd a
Mureseana banknál müködik, 1919 óta
a dicsőszentmártoni Muresana bank
igazgatója. Fejlett bank és közgazdasági ismeretekkel rendelkezik, amiket
eredményesen gyümölcsöztet a bank
vezetésénél. Az Astra örökös tagja, a
gör. kel. egyház zsinatjának tagja, a
könyvelési szakértő kamara tagja és
felügyelő biz. tagja. Gazdasági kérdésekkel foglalkozó cikkei jelennek meg
különböző lapokban. 1917-ben közremüködött a polgári leányiskola mellett
müködő kereskedelmi tanfolyam létesitésénél.
VASU SÁNDOR dr. csikszeredai
ügyvéd, Voilán 1887-ben született, apja
tanitó. Brassóban érettségizik, Kolozsvárott doktorál, Marosvásárhelyen ügyvédi vizsgát tesz. Tanulmányai befejezése után ügyvédi irodákban müködik;
1920 óta Csikszeredán gyakorló ügyvéd, a városi tanács tagja. Jelentős
politikai müködést fejt ki az Avarescánus pártban. 1920―21 és 1926―27-ig
vármegyei főispán volt, 1919—20-ban
mint országgyülési képviselő
vitte
előbbre a nép és ország ügyeit. Az
Avarescánus párt vármegyei tagozatának elnöke, továbbá az Udvarhely és
Háromszék megyék tagozatának alelnöke. Az együttmüködés és az egyetértés hive, lojális gondolkozásu politikus; hitvallása: az állam iránt való
abszolut hüség, a kulturális és gazdasági téren való továbbhaladás.
VESCAN JÁNOS dr. Marostorda
vármegye prefektusa, 1877-ben Tordamegyében gazdálkodó családból született. Balázsfalván érettségizik, Kolozsvárott doktorál, a háboru kitöréséig
ügyvéd, 1914-ben hadba vonul, majd
orosz fogságba esik, ahonnan a román
légióval mint zászlóaljparancsnok tér
vissza. Az impériumváltozás után rög-
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tön aktiv politikai szereplést fejt ki,
1919-ben Marostordamegye első román
főispánja. 1922―26-ig szenátor, 1926—
28-ig ügyvédi praxisát folytatta, 1928ban ismét vármegyei prefektusnak nevezik ki. Mint ilyen az ország, a megye és a köz érdekeit szolgálja, a megértéses politika, a gazdasági és kulturális téren való előrehaladás hive és
ennek elérésére hasznos munkásságot
fejt ki. A nemzeti parasztpárt vármegyei tagozatának elnöke, az Astra örökös tagja. A román koronarend lovagi
és a román csillagrend parancsnoki keresztjével tüntették ki.
VÉRTES OSZKÁR dr. a marosvásárhelyi szanatórium nőgyógyász-szülész
főorvosa,
egyetemi
magántanár,
Budapesten 1876-ban ke
reskedő
családból
született.
Budapesten 1899-ben doktorál, majd a budapesti 1. számu női
klinikán
praktizál,
utána
Tübingenben
tanársegéd,
később
a budapesti Jánoskórházban
segédorvos,
Kolozsvárott
klinikai tanársegéd, ugyanott 1914-ben
egyetemi magántanár lett. A háboru folyamán mint ezredorvos teljesitett szolgálatot. A klinikák megszüntetésével
Kolozsvárott gyakorló orvos, 1928 óta
Marosvásárhelyen fejt ki tevékenységet,
mint szanatóriumi főorvos, továbbá
mint az áll. Bábaképző Intézet egyedüli
romániai magyar szekciójának tanára
Alapos felkészültséget, komoly tudást
és tudományos buvárkodást eláruló
cikkei jelennek meg különböző magyar
és német szakirodalmi folyóiratokban.
Különösen, a szülészeti és nőgyógyászati kérdésekkel foglalkozik behatóbban.
VERZÁR MÓR dr. csikszereda
bankigazgató, Brassóban 1891-ben született, apja kereskedő. Jogi tanulmányait
Kolozsvárott és Berlinben végzi, jogés államtudományi doktorátust tesz és
utána bankhivatalnok lesz. Eleinte a
Brassói Népbanknál müködik, 1928 óta
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pedig a bank csikszeredai fiókjának
igazgatója. A pénzügy viszonyok kitünő ismerője, szaktapasztalatait eredményesen használja fel a vezetése alatt
álló pénzintézet vezetésénél. A magyar
párt és több társadalmi, egyházi és
kulturális egyesület müködésében vesz
részt. Sportkedvelő, kiváló céllövő, első
dijakat nyert. A háboru folyamán, mint
tüzérföhadnagy harcolt, ötször kitüntették.
VÁRHELYI GYULA dr. kézdivásárhelyi főgimnáziumi tanár, ugyanitt
1891-ben kereskedői családból született. Egyetemi és
theologiai tanulmányait Kolozsvárott
és Kalocsán végzi,
majd Nagyszebenben és Gyulafehérvárott tanár; 1924
óta Kézdivásárhelyen főgimnáziumi
tanár. Hivatása gyakorlása mellett értékes tanügyi és történelmi könyveket irt. Magyarország
Őstörténelme cimen könyve jelent meg,
azonkivül számottevő történelmi és politikai cikkei jelentek meg külömböző
lapokban. A magyar kultura fejlesztését ambicionálja, mükedvelő egyesületek rendezője, számos kulturális akciókban tevékeny szerepet játszik; a
Cecilia dalkör elnöke. A háboru folyamán többször kitüntették. Felesége,
szül. Nagy Mihály Anna, jótékony nőegyleteknél buzgólkodik.
VASS JENŐ a marosvásárhelyi Aragonit Müvek alapitója, ügyvezető igazgatója és részvé
nyese, Nagyváradon
1880-ban született,
ugyanitt végzi a középiskolát, majd kereskedői
pályára
lép. 1919-ben Marosvásárhelyen önállósitja magát a
diszmü és sportáruban,
1921-ben
részvénytársasági
alapon megalapitja az Aragonit Mü-
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veket. Az Aragonit gyártmányok külföldön is kelendőségnek örvendenek,
a cég, mely a román királyi udvarnak is szállit, Amerikában, Franciaországban, Angliában, Ausztriában és
Magyarországon
kiterjedt vevőkörrel
rendelkezik. Vass Jenő a helybeli magyar kaszinó, több sportegyesület tagja
és szerepet játszik Erdély kereskedelmi
világában.
VINTILA JÁNOS dr. sepsiszentgyörgyi poliklinikai és betegsegélyzői főorvos, Előpatak fürdőorvosa,
Pozsonyban 1889-ben kisbirtokos
családból
született. Az egyetemet
Budapesten
1914-ben
végzi,
utána
a
pozsonyi
bábaképző
intézet
nél praktizál, a háboru folyamán aktiv
katonaorvos;
1921
óta végül Sepsiszentgyörgyön szolgálja
az orvostudományt és a társadalmat. A
szociális betegségek leküzdésében tevékeny munkásságot fejt ki, a vérbajról tanácsokat irt a nép részére, azonkivül értékes cikkei jelennek meg orvosi szaklapokban. Az orvosszövetség,
az Astra, a tüdővész elleni liga és
több alakulat kebelében vezető szerepet játszik A háboru folyamán kitüntették. A Ferenc József rend és a ro
mán koronarend lovagja, a román csillagrend tiszti keresztjének tulajdonosa.
Felesége szül. Elekes Dóra
WÉGNER KÁLMÁN marosvásárhelyi bankigazgató, ugyanitt 1900-ben született, apja nyomdatulajdonos. A felsőkereskedelmi iskolában 1917-ben érettségizik, majd bankpályára lép, amelyen
fiatal kora dacára
gyorsan halad előre.
Pályafutását a Marosvásárhelyi Leszámitoló Banknál kezdi,
1923-ban
itt
cégjegyző, 1929-ben az akkor alakult
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Marosvásárhelyi Általános Kereskedelmi
Bank rt. igazgatója lesz. Pénzügyi téren
szerzett tapasztalatait eredményesen gyümölcsözteti a bank vezetésénél. Számos
társadalmi, kulturális és sportegyesület
pártoló és müködő tagja.
WACHNER ARNOLD dr. szászrégeni fogorvos, ugyanitt 1890-ben született. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott, Grátzban, Berlinben és Münchenben végzi, Kolozsvárott 1914-ben doktorál, Berlinben praktizál, a háboru folyamán, mint katonaorvos teljesit szolgálatot. A román hadseregben 13 hónapig mint fogorvos müködik Segesváron segédorvos, 1922-ben pedig Szászrégenben gyakorló főorvos lesz. Alapos
szaktudással rendelkezik, értékes cikkeket ir szakfolyóiratokba.
WEISS H. MENDEL dr. szászrégeni
gyakorló orvos, Mezőörményesen 1903ban földbirtokos családból született. Az
egyetemet Kolozsvárott és Párisban
végzi, 1926-ban doktorál. Tanulmányai
befejezése után továbbképezi magát
Párisban és Nauheim fürdőn; 1927 óta
Szászrégenben gyakorló orvos. Hivatása
gyakorlása közben állandóan tudományos kisérleteket végez, amelyekből
hasznos tapasztalatokat és megfigyelő
seket szür le. Tudományos szakkönyvet
irt, azonkivül számottevő szakcikkei jelennek meg a belföldi orvosi lapokban;
főleg a női bajokkal és izületi betegségekkel foglalkozik cikkeiben. Jelenleg
a sziv müködésével foglalkozó nagyobb
munkán dolgozik.
WERMESCHER RÓBERT dr. szászrégeni fogorvos, ugyanitt 1896-ban
született, apja gyógyszerész volt. A középiskolát Szászrégenben és Medgyesen, egyetemet Budapesten, Bécsben,
Bukarestben és Leipzigben végez; 1922ben Bécsben doktorál. 1927-ben a
kolozsvári
egyete
men fogorvosi szakvizsgát tesz, azóta fogorvosi praxisra
tért át. A szászrégeni orvosi kar egyik
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jeles tagja, müködése folyamán elismerést szerzett kiváló szakképzettségével.
Szakmájába vágó tudományos kérdések foglalkoztatják és azokról tanulmányokat, cikkeket ir. A háboru folyamán mint segédorvos fejtett ki tevékenységet.
ZILERIU JÁNOS dr. dicsőszentmártoni alispán, Cuziron 1885-ben született.
Balázsfalván
érettségizik,
Budapesten és Kolozsvárott jogot abszolvál.
Gyulafehérvárott
ügyvédjelölt,
1920-ban
közigazgatási pályára lép,
1921-ben alispánná
nevezik ki és a megyei tanács elnöke
lesz. A vármegye
kulturális és gazdasági érdekeiért hasznos munkásságot fejt ki, a megyei adminisztrációt rátermettséggel és kiváló
szellemben intézi. A körjegyzői egyesület tagozatának elnöke, a román kaszinó és számos társadalmi és kulturális alakulatnál vezető szerepkört tölt
be. A háboru folyamán a román hadseregben harcolt. A román koronarend tiszti keresztjével és más érdemrenddel tüntették ki.
ZSAKÓ KÁLMÁN marosvásárhelyi
kőipari szaküzem tulajdonos, Torockon
1877-ben
született,
apja tanitó. Székelykereszturon
középiskolát,
Székelyudvarhelyen
kitüntetéssel és ösztöndijjal
1896-ban
kőipari szakiskolát végez, majd Budapesten, Szegeden Brassóban és Marosvásárhelyen külömböző üzemekben praktizál; 1905-ben Marosvásárhelyen önállósitja magát, s
azóta Balavásáron és Marosludason
fióktelepei vannak. A kőipari szindikátus alelnöke, az unitárius egyház
gondnoka az épitö iparos szövetség
pénztárosa, a ref. dalárda bizottsági
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tagja, a magyar párt intéző biz. tagja. Zenekedvelő. Felesége szül. Bálint Ágnes,
az unitárius nőszővetség pénztárosa és
a jótékonyság terén buzgólkodik.
WINKLER JÁNOS marosvásárhelyi
ny. bankvezérigazgató, Szatmárnémetiben 1855-ben született. A grátzi kereskedelmi akadémiát végzi 1875-ben,
utána a Grátzer Eisenwaren Fabriknál
3 évig tisztviselő, 1879-ben az OsztrákMagyar Bank tisztviselője, Bécsben,
Pozsonyban, Győrött, Kolozsvárott és
Temesvárott müködik, az utóbbi három
helyen mint főnök 1894-ben a Kolozs-
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vári Takarékpénztár és Hitelbank vezérigazgatójává választják meg s mint
ilyen 1902-ig müködik, 1903-ban a Marosvásárhelyi Takarékpénztár vezérigazgatója, lesz, 1927-ben nyugalomba vo
nul. Érdemeiért királyi tanácsossá nevezték ki. A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamarának 6 éven át volt
alelnöke, továbbá virilis jogon városi
bizottsági tag, utóbb kamarai kiküldött,
jelenleg a magyar párt és számos társadalmi és kultrális egyesületnél előkelő szerepkört tölt be.
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MEZŐSÉG,
MAROS-MENTE ÉS ZSIL-VÖLGYE

ACELENESCU OKTAV dr. tövisi
kir. közjegyző, Galesen 1891-ben született, apja jegyző. Brassóban érettségizik, Kolozsvárott jog és államtudományi
doktorátust tesz. Utána Nagyenyeden
biró, 1923—28 közt ügyvéd, 1928 óta
Tövisen kir. közjegyző. Az Astra tagozatának alapitó tagja és több egyesület tagja. Résztvett a háboruban,
1915-ben orosz fogságba esett, ahonnan mint román légionárus főhadnagy
tért vissza.
ALMASIANU ROMUL nagyenyedi
vezető rendőrkomisszárius, 1897-ben
született, apja gör.
kath. lelkész. Balászfalván érettségizik, majd résztvesz a
háboruban
utóbb
1920-ig a román
hadseregtagja. 1923ban Dicsőszentmártonban szubkomiszszárius, 1926-ban a
kolozsvári rendőrprefektura komiszszáriusa, 1930 óta a nagyenyedi rendőrségnél vezető komisszárius. A város
közrendjének és közbiztonságának érdekében eredményes müködést fejt ki,
az állam és a lakosság érdekeit szolgálja tehetséggel. Szabad idejében vadászik, a Diana vadászegyesület tagja.
Felesége, szül. Barbu Christina, a Principele Mircea egyesület tagja és számos jótékony akcióban vesz részt.
ALBINI AURÉL dr. Nagyenyed város polgármestere, Zlatnán 1891-ben
született, apja földbirtokos és szenátor.
Balázsfalván érettségizik, Budapesten
jog és államtudományi doktorátust tesz,
Grázban kereskedelmi akadémiát végez.
Eleinte a vármegyei prefekturán mü-

ködik, 2 évig a biró testület tagja.
1926 óta Nagyenyed polgármestere.
Mint ilyen a város gazdasági és kulturális fejlesztésén fáradozik, a lakosság érdekeinek megfelelő várospolitikát folytat. A Goronul Bank igazgatósági tagja, az Astra, az Agru és több
társadalmi és kulturális egyesületnél
tevékeny müködést fejt ki. Mint tüzérzászlós résztvett a háboruban, többször kitüntették. A forradalom idején
szerepet játszott a román nemzeti gárda müködésében.
ALMASESCU TRIBON (almási)
Galațon
1873-ban
született.
Müegyetemet
végzett,
majd mint segédmérnök az államépitészetnél fejtett ki
tevékenységet.
Az
ő felügyelete alatt
épült a löcsei rom.
kath. gimnázium, a
dévai állami tanitóképző a marosillyei
betonhid
és
több
nagyobb mü. Még a
magyar éra alatt a román érdekek szószólója volt, 1916-ban ezért különböző
katonai fogházakban őrizték, ahol tüdővészt kapott; 1919-ben Déván meghalt.
ASZTALOS KÁLMÁN dr. nagy
enyedi ügyvéd, Kolozsvárott 1878-ban
született, apja ügyvéd. Kolozsvárott jog
és államtudományi doktorátust, Marosvásárhelyen ügyvédi vizsgát tesz. 1904
óta Nagyenyeden ügyvéd s mint ilyen
sokoldalu közéleti tevékenységével előkelő szerepet játszik a város társadalmában. A Hangya Szövetkezet, az Alsófehér megyei Gazdasági Bank és Tkpt.,
az Erdélyi Hegyaljai Bortermelők Szövetkezetének ig. tagja és jogtanácsosa,
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a kaszinó igazgatója. A magyar párt
nagyenyedi tagozatának elnöke s mint
ilyen kiváló szolgálatokat tesz a magyarság ügyének. A békeévekben jelentékeny politikai müködést fejtett ki,
napi és hetilapot szerkesztett, feltünéstkeltő politikai vezércikkeket irt. Kinevezett főispán is volt, de a kinevezést
nem fogadta el. A városi tanácsnak
virilis és választott tagja volt, azonkivül a megye tb. ügyésze és tb. főügyésze volt.
ALMASESCU ULPIN dr. (almási)
dévai városi tiszti főügyész, Galaton
1876-ban földbirtokos családból született. Családja nemességét
1624-ig
tudja visszavezetni.
Nagyszebenben
érettségizik, Kolozsvárott jogot végez,
Marosvásárhelyen
ügyvédi vizsgát tesz.
A katonaságnál mint
hadbiró főhadnagy
teljesit szolgálatot, majd a polgári
pályán ügyvéd, jelenleg városi tiszti
főügyész,
többszörös
háztulajdonos,
földbirtokos és a Decebal bank ügyésze. A helybeli egyesületek vezető
tagja. Felesége, szül. Hoffinger Mária;
gyermekei: Mia, Dora és György.
BABA SÁNDOR gyulafehérvári főesperes,
Sajó-Magyaroson
1893-ban
gazdálkodó családból született. Besztercenaszódon érettségizik,
Nagyszebenben
theologiát
végez. Eleinte több
helyen lelkipásztor,
majd esperes, 1925
óta Gyulafehérváron
főesperes. Egyházának kiváló tagja,
müködése folyamán
értékes szolgálatokat végzett. Mint esperes a kerülete falvaiban vallási és
szociális konferenciákat tartott s azóta
is állandóan sulyt helyez a hitélet és
a tanügyi viszonyok fejlesztésére. Az
Astra tagozatának müködésében jelen-
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tős szerepet játszik, résztvett az egyesülét alapitásában is. Az Izvorul ig.
tagja, azonkivül számos társadalmi és
kulturális egyesületnél előkelő szerepet
tölt be. Vallási és szociális irányu cikkei növelik tekintélyét. A nemzeti parasztpárt hü harcosa, 1928-ban képviselőnek választották meg s mint ilyen
a párt programján keresztül az ország
és a nép érdekeiért küzdött. Az I. o.
Resp. Muncii pentru Biserica érdemjellel és a román csillagrend tiszti keresztjével tüntettek ki.
BACA MIKLÓS körösbányai jegyző,
Riscán 1888-ban kereskedő családból
született.
Középiskolát
Kolozsvárott
és 1920-ban jegyzői tanfolyamot végez; 1920 óta Körösbányán
jegyző.
A jegyzői egyesület és több társadalmi és kulturális
alakulat tagja. Résztvett a háboruban,
megsebesült, a román hadseregben is szolgált. Felesége
szül. Florea Elvira, a brádi román nőegylet tevékeny tagja; gyermekei Viorica és Viktor.
BALAN LŐRINC dr. tövisi ügyvéd,
1903-ban gazdálkodó családból született. Gyulafehérvárott érettségizik, Kolozsvárott jogi doktorátust tesz. Eleinte
Nagyenyeden és Medgyesen müködik,
1829 óta Tövisen ügyvéd. Hivatását
ambicióval és tehetséggel gyakorolja.
Tövis társadalmi életében szerepet játszik több egyesület tagja.
BALTARIU JÁNOS dr. nagyenyedi
kir. közjegyző, 1881-ben született gazdálkodó családból. Balázsfalván érettségizik, az egyetem jogi fakultását Kolozsvárott abszolválja, ügyvédi vizsgát
Budapesten tesz. Eleinte Gyulafehérváron müködik, 1912-től ügyvéd, 1924
óta pedig Nagyenyeden kir. közjegyző.
Hivatása mellett számottevő közéleti
müködést fejt ki, a Goronul bank tagja, a francia kör elnöke, az Astra alapitó tagja, a kertészeti egyesület titkára. A román jog kiváló ismerője, ér-
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tékes jogi, jogtörténeti és társadalmi
cikkeket ir. A Transsylvania Romana
és a Vremia lapokat szerkesztette.
BALOMIRI GYÖRGY dévai főszolgabiró, Abrudbányán 1891-ben született, apja bányatulajdonos. Szászvároson érettségizik, a
jogot 1916-ban Ko
lozsvárott
végzi,
1919-ben közigazgatási
gyakornok,
tb. szolgabiró Szászvároson, 1920-ban
Déván vármegyei aljegyző, majd vármegyei
főjegyző;
1926 óta a központi
járás főszolgabirája.
A köztisztviselők, a főszolgabirák egyesületének és több társadalmi és kulturális alakulat müködésében vesz részt.
Szabad idejében sportol. Felesége szül.
Dragotel Leontina; gyermekei: Felcicia
és György.
BEJAN HORIA dr. vajdahunyadi
ügyvéd a Corvineana bank ügyésze,
ugyanitt, 1905-ben
született, apja bankvezérigazgató. Szászvároson
érettségizik, az egyetem jogi
fakultását Kolozsvárott 1930-ban végzi,
azóta Vajdahunyadon ügyvéd. Hivatását ambicióval és
tudással gyakorolja,
szabad idejét olvasással és továbbképzéssel tölti. Zenekedvelő.
BACIU JÁNOS a Banca Naționala
tordai fiókjának vezetője, Soimoson
1886-ban született, apja erdömérnök.
Kolozsvárott 1906-ban akadémiát végez, utána több erdélyi banknál müködik, majd Bukarestben fejt ki tevékenységet. 1920 óta a Banca Naționala
tisztviselője, 1830-ban a tordai fiók vezetésével bizzák meg. Gazdasági téren
szerzett tapasztalatait kiválóan érvényesiti a bank vezetésénél. Az Astra az
orsz. könyvelői kamara és több társadalmi és kulturális egyesület tagja. A
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háboru folyamán a román hadseregben
harcolt, háborus emlékkereszt tulajdonosa. 1914—16-ban az Adeverulba cikkezett.
BEJAN VALERIU a vajdahunyadi
Banca Corvineana igazgatója Ginean
1879-ben lelkészi családból született.
Kereskedelmi érettségit tesz, 1904 óta
a Banca Corvineana igazgatója. Mint
ilyen fejlett közgazdasági ismeretekkel
vezeti a bank ügyeit, sokat és eredményesen fáradozik a bank fejlesztése érdekében. A megye közgazdasági világában tekintélyes szerepet játszik,
azonkivül számos társadalmi és kulturális egyesület, vezető tagja, a városi
tanács tagja. Érdemeiért a román koronarend tiszti keresztjével tüntették
ki. Öt fia van.
BIANU JÁNOS dr. balázsfalvai ügyvéd, Sorostinban 1882-ben született,
szülei gazdálkodással foglalkoztak. Balázsfalván érettségizik, egyetemi tanulmányait Kolozsvárott és Bécsben végezte. Eleinte Nagyszebenben ügyvédjelölt, majd Balázsfalván, Gyulafehérvárott és Valea Lungun müködik, jelenleg Balázsfalván ügyvéd, a vármegyei
bizottság és a megyei tanács tagja; Balázsfalva városi ügyésze. Az impériumváltozás körüli időkben jelentős szerepet játszott: a nemzeti gárda parancsnoka volt, majd másfél évig mint főszolgabiró tevékenykedett, felvette a
jogfolytonosságot és megszervezte a
járás román adminisztrációját. 1919―
20-ban nemzeti parasztpárti képviselő
volt. Még a magyar éra alatt a román
nemzeti párt hü harcosa volt, résztvett
a gyulafehérvári és a többi román nemzeti mozgalmakban, ötször képviselőjelölt volt. Jelenleg számos társadalmi,
kulturális egyesület elnöki és vezető
tisztségét tölti be, a nemzeti parasztpárt járási elnöke. Az Unirea Poporuluiban cikkei jelentek meg. Résztvett
a háboruban, többször kitüntették. A
román koronarend parancsnoki keresztjének tulajdonosa.
BOGDAN MIKLÓS marosillyei bankvezérigazgató és képviselő. 1890-ben
született, szülei gazdálkodók. Nagyszebenben 1909-ben tanitóképzőt végez,
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utána 1916-ig felekezeti tanitó, ekkor
a román hadsereg kötelékébe lép. Résztvett a tiszai harcoknál és Debrecen
elfoglalásánál ő volt az egyedüli erdélyi tiszt. 1919-ben leszerel s igazgatótanitónak nevezik ki. A háboru alatt
exponált politikai szerepet játszott, a
magyar hatóságok in contumaciam haláira itélték. Az impériumváltozás után
a nemzeti paraszt-pártban élénk politikai tevékenységet fejt ki. A liberális
éra alatt kétszer képviselőjelölt, mig
1928-ban képviselőnek választják meg;
azóta a marosillyei kerület érdekeit
képviselte a parlamentben. Mint a
Pruna bank vezérigazgatója sokat és
eredményesen fáradozik a bank érdekében. Több egyesület müködésénél
hangadó szerepet játszik. A román
csillagrend tiszti keresztjével és a háboru
s
katonai
érdemkereszttel
tüntették ki. Felesége, szül. Serester Emilia.
BORSAN GYÖRGY dr. balázsfalvai kir. közjegyző, ugyanitt 1889-ben
földbirtokos családból született. Balázsfalván érettségizik,
Budapesten és Kolozsvárott jogot végez, Marosvásárhelyen ügyvédi vizsgát tesz. Ügyvédjelölt,
1919-ben
ügyvéd, majd Kolozsvárott jelentős
közigazgatási szerephez jut; 1923 óta
Balázsfalván közjegyző. A forradalmi időkben a nemzeti tanács vezetőségi tagja volt s az
akkori mozgalmakban élénk szerepet
játszott. Három éven át Kiskükülő vármegye tanácsának elnöke volt, 15 hónapon át pedig, mint az interimár bizottság elnőke Balázsfalva város ügyeit
vezette. Az Astra, az Agru és számos
társadalmi és kulturális egyesület vezető tagja, a vármegye vadászati felügyelője. Érdemeiért a román csillagrend tiszti keresztjével és más érdemrenddel tüntették ki. Kereskedelmi kérdésekről cikkeket irt a kolozsvári lapokba. Hivatásának és a nép érdekeinek
szenteli munkásságát.
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BOLDIN KORNÉL dévai I. o rendőrkomisszárius, kveszturai titkárhelyettes, Vajdahunyadon 1898-ban született,
apja vasgyári alkalmazott. Hátszegen kereskedelmi érettségit tesz, a háboru
után a rendőrség kötelékébe lép. Vajdahunyadon, Petrozsényben, Lupényben,
Kolozsvárott müködik, 1930 óta I o.
rendőrkomisszárius. Mint ilyen rátermettséggel végzi teendőit, a város közbiztonsága érdekében hasznos szolgálatokat végez, több nagyobbszabásu
nyomozást sikeresen vezetett le. A helybeli kaszinó tagja, szabad idejében futballozik. Felesége szül. Selariu Olivia;
gyermeke Silviu.
BORZA SÁNDOR dr. abrudbányi
kórházi főorvos és alpolgármester, ugyanitt 1869-ben született, apja erdőmérnök volt. Nagyszebenben érettségizik,
Bécsben
1896-ban
egyetemet végez.
Bécsben a 13-ik kerület helyettes ker.
orvosa lesz, utóbb
rövid ideig Temesvárod müködik, 1898ban
Abrudfalván
körorvos, 1919 óta Abrudbányán kórházi főorvos. Mint ilyen a három osztállyal, 80 ággyal, modern felszereléssel rendelkező kórház vezetését és fejlesztését tudományos felkészültséggel
intézi. Mint városi tanácsos és alpolgármester a köz érdekeinek megfelelően
vesz részt a város vezetésében. Az orvosszövetség, az orvoskamara, az Astra
és több helybeli egyesület müködésében vezető szerepet játszik; a nemzeti
parasztpárt tb. elnöke. Érdemeinek elismeréséül a román koronarend parancsnoki keresztjével és egészségügyi érdemrenddel tüntették ki.
BOGDÁN JENŐ dr. tordai ügyvéd,
Erzsébetvároson
1891-ben
született,
apja gyógyszerész volt. Kolozsvárott
jog államtudományi doktorátust tesz,
eleinte ugyanitt joggyakornok, majd
Tordán törvényszéki jegyző, Abrudbányán pedig járásbiró; 1922 óta Tordán
önálló ügyvéd és a Transsylvánia Bank
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ügyésze. Torda ügyvédi társadalmának
egyik értékes tagja, sokat fáradozik a
magyarság ügyeinek érdekében. A
magyar iparos egyesület jogtanácsosa
és a magyar párt vezető tagja; hivatásának él.
BOSIȚA AURÉL szászsebesi bankvezérigazgató, ugyanitt 1872-ben született, apja ügyvéd volt. Nagyszebenben érettségizik, Grázban kereskedalmi akadémiát végez. Két évig a
nagyszebeni Albinánál müködik, majd
Bukarestben fejt ki tevékenységet,
1909-ben a Banca Populara Sebesana
kötelékébe kerül, jelenleg a Banca Romana Sebesana S. A. vezérigazgatója.
A bank 1887-ben alakult 200.000 ko
rona alaptőkével, amely jelenleg 5 millió lej, a betétállomány 36 millió lejre
rug; osztalék 20 százalék.
BOTA SILVIU brádi községi jegyző,
Bucesen 1894-ben született, apja jegyző.
Brassóban érettségizik, Nagyszebenben
theologiát,
majd
jegyzői tanfolyamot
végez. Eleinte közigazgatási gyakornok, 1925-ig Brádon
segédjegyző,
1929-ig vármegyei
főjegyző, 1930 óta
Brádon községi jegy
ző. Mint ilyen a város ipari, gazdasági és kulturális ügyeit
szolgálja. Élénk közéleti tevékenységet
fejt ki, a közigazgatási tisztviselők
egyesületének, az Astra, az esperesi
gyülés és a gimnáziumi képviselőtestület tagja. Szabad idejében sportol.
BRADEANU KORNÉL dévai rendőrkveszturai titkár, kiküldött kvesztor,
Petrișen 1895-ben született, apja erdőmérnök. Középiskolát és egyetemet
végez. 1919-ben a dévai szigurancán
müködik mint forditó, 1920-ban szolgálati alfőnök, 1921-ben Déván szigurancafőnök, 1923-ban Petrozsényben,
majd Udvarhelyen müködik, 1926-ban
Fogarason rendőrfőnök, majd ismét
Déván szigurancafőnök, 1928-ban dévai rendőrfőnök, 1929 óta rendőrkveszturai titkár, kvesztori kiküldött. Az
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impériumváltozás óta agilis tevékenységet fejt ki az állambiztonság és a
köz érdekében, ezen a terén számos
elismerést szerzett. A rendőrség ügyeinek vezetését rátermettséggel és körültekintéssel intézi. Több egyesület, főleg
sportegylet vezetésében vesz részt. Kiválóan hegedül, a budapesti zenekonzervatoriumban tanult. Egy a nyilvánosság előtt gyakran szereplő kitünő
kvartett tagja. A jövőben az ügyvédi
pályán akar tovább müködni. Felesége,
szül. Tamasiu Viktória.
BRANGA JÁNOS szászvárosi polgármester, ugyanitt 1892-ben született,
apja iskolaigazgató.
Brassóban
érettségizik és felső kereskedelmi
iskolát
végez. A háboru folyamán 1916-ban a
román légióban katonáskodik, leszerelés után 1919-ben
Szászvároson
rendőrkapitány 1922-ig,
1929-ben
polgármester lesz. Minden igyekezetével a város fejlesztésén fáradozik, a közérdek
nek megfelelő eredményes várospolitikát folytat, a kisebbségi lakosság ügyeit
megértéssel kezeli. Az Astra, a román
olvasókör és több társadalmi és kulturális egyesület vezető tagja, a nemzetiparasztpárt tagozatának titkára. Érdemeiért a román csillagrend tiszti keresztjével tüntették ki.
CADARIU EMIL Tordamegye pénzügyigazgatója, 1886-ban született, apja
jegyző volt. Kolozsvárott érettségizik.
1906-ban jogi és ál
lamszámviteltani
vizsgákat tesz. Tanulmányai
befejezése után a pénzügyi pályán müködik, amelyen tehetsége és tudása révén gyorsan halad
előre. Tordán, Nagybecskereken,
Kolozsvárott
müködik,
1930 óta Tordán pénzügyigazgató s
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mint ilyen kiválóan vezeti a megye
pénzügyeit; az állam érdekeit igyekszik összhangba hozni a lakosság helyzetével. Résztvett a háboruban, orosz
fogságba esett, ahonnan 1920-ban tért
vissza. Felesége szül. Stan Elma, a
Mircea egyesület titkárnője és az öszszes jótékony egyesületek buzgó tagja.
Egyetemi
képzettséggel
rendelkezik,
cikkei jelennek meg a lapokban.
CARNATIU JÁNOS tordai főesperes, 1883-ban gazdálkodó családból
született. Balázsfalván érettségizik, a
theologiai
akadémiát ugyanott 1906ban végzi el. Eleinte különböző helyeken lelkipásztor1926 óta Tordán főesperes.
Egyházának kiváló tagja, a
hitélet
fejlesztése
körül érdemei vannak, a hivők lelki üdvét tudással szolgálja. Kerületében müködése folyámán
3 uj templom és 5 plébánialak épült
fel. Sulyt helyez azonkivül az iskolaügyek fejlesztésére is. Az Astra örökös tagja, az Agru és az összes kullurális egyesületek müködésében előkelő szerepet játszik. Gazdasági kérdésekről számottevő cikkeket ir. A forradalom idején a nemzeti tanács elnöke volt. Az egyházkerület elhivatott
vezetője, a nép barátja.
CENARIU VIRGIL dr. a tordai kórház igazgató főorvosa, 1885-ben született, apja körjegyző volt. Belényesen
érettségizik,
az
egyetemet Kolozsvárott abszolválja.
Békésgyulán
és
Nagyszebenben katonaorvos, majd a
háboru után a tordai kórház igazgató
főorvosa, amellett
sebész, szülész és
nőgyógyász A kórház fejlesztése körül kiváló érdemei vannak, milliós renoválási
költségekkel
rendbehozatta
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uj röntgen és orvosi felszerelésekkel
látta el. Ugy az orvostudomány, mint
a társadalom hasznos munkása, pályáján számos elismerés érte. A Ferenc
József rend lovagja, a háboru folyamán
mint frontszolgálatos négyszer megsebesült; a román csillagrend tiszti és
lovagi keresztjeinek, azonkivül még 8
kitüntetés tulajdonosa. Egyetemi tanári
titulussal rendelkezik, több értékes tudományos munkát irt. A liberális párt
vármegyei tagozatának vál. tagja, az
orvosegylet tagja, az orvosszövetség
elnöke volt 6 éven át és több egyesületnél vezető szerepkört tölt be. Vármegyei vadászati felügyelő. 1930 jun.
6-án a kolozsvári repülőtéren ő üdvözölte elsőnek Erdély nevében Károly
királyt.
CHIȘIU GYÖRGY dr. gyulafehérvári rendőrkveszturai titkár, 1901-ben
született, apja birtokos.
Szatmáron
érettségizik, az egye
tem jogi fakultását
Kolozsvárott
végzi
1926-ig közigazgatási
gyakornok,
1928-ban
Gyulafehérvárott I. o. rendőrfőnök, 1929 óta
rendőrkveszturai titkár. Mint ilyen biztos
kézzel vesz részt a gyulafehérvári rendőrség irányitásában és munkásságával
az állam és a köz érdekeit szolgálja.
Az Astra, a Mihail Viteazul és több
egyesület tagja. Felesége szül. Gozman
Aurélia okl. tanárnő, az ottani leánygimnáziumban tanit, a román nőegylet
tagja, számos jótékony akcióban vesz
részt; gyermeke: György.
CIOBAN GYULA dr. gyulafehérvári városi főállatorvos, 1887-ben gazdálkodó családból született. Budapesten állatorvosi főiskolát végez és doktorál. Nagyszentmiklóson, Pápán és
Ofutakon müködik, majd résztvesz a
háboruban, utána 1919-ben Gyulafehérvárott városi állatorvos, 1926—28ban megyei főállatorvos, 1928-ban pedig városi főállatorvos lesz. A megye
és a város állatállományának egészség-
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ügyi fejlesztése körül jelentékeny érdemeket szerzett, hivatását tudással,
tehetséggel és ügyszeretettel gyakorolja. Érdemeiért a román koronarend
lovagi keresztjével tüntették ki. Az
orsz. állatorvosi és a természettudo
mányi egyesület tagja.
CIOREANU J. JÁNOS dévai fogházigazgató,
Pogaceanan
1899-ben
született. Középiskolát végez, majd
résztvesz a háboruban, többször kitüntetik. 1922-ben a dévai fogház
titkára,
1927-ben
igazgatónak
nevezik ki. Hivatását a törvény rendelkezése mellett humánus felfogással gyakorolja, igyekszik a társadalom elesettjeinek helyzetét megkönnyiteni rabságuk idején. Több egyesület tagja, szabad idejében sakkozik. Felesége szül.
Chirciu Kornélia okl. tanitónő, jótékony nőegyleteknél buzgólkodik.
CISMASIU ILLÉS dr. szászsebesi
közjegyző, 1860-ban földbirtokos családból született. Kolozsvárott érettségizik, jogot Budapesten végez. A magyar éra alatt tanácsos, ügyvéd, jelenleg Sebes-Albán kir. közjegyző. Fejlett jogtudással rendelkezik a köz érdekében értékes tevékenységet fejt ki.
Az Astra és több egyesület tagja.
CONDA PUBLIU dr. dévai áll. ügyvéd, 1898-ban lelkészi családból született Lugoson érettségizik, jogi tanulmányait 1926-ban
Nagyváradon végzi,
azóta Déván ügyvéd és áll. ügyvéd.
Az itteni ügyvédi
társadalom értékes
tagja, müködésével
az államnak és a
köznek tesz szolgálatokat. Résztvett a
háboruban, a román hadseregben is
szolgált, kétszer megsebesült, többször
kitüntették. A román koronarend lovagi
keresztjének tulajdonosa. Az Astra és
több sportegylet müködésében vesz
részt, szabad idejében sportol.
CONSTATINESCU VIKTOR gyulafehérvári törvsz. elnök, 1879-ben gör.
kel. lelkész családból született. Nagy-
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szebenben érettségizik, az egyetem jogi
fakultását Kolozsvárott abszolválja. Erzsébetvároson, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen,
Okládon,
Lugoson,
majd ismét Székelyudvarhelyen müködik. Az impérium változás idején átvette a magyar hatóságoktól a törvényszék vezetését; 1919 óta Gyulafehérvárott törvényszéki elnök. A háboru
alatt mint hadbiró szolgált. A román
koronarend tiszti keresztjével és a háborus érdemrenddel tüntették ki. Az
Astra és a birói egyesület tagja.
CRISAN GÁBOR a gyulafehérvári
ker. és iparkamara elnöke, 1889-ben
született, szülei gazdálkodással foglalkoznak. Kereskedelmi érettségit tesz
Brassóban, majd banktisztviselő lesz.
Vajdahunyadon
és
Gyulafehérvárott
müködik, jelenleg az Izvorul mezőgazdasági hitelintézet igazgatója és a ker.
és iparkamara elnöke. A vármegye
közgazdasági életében jelentékeny szerepet játszik. Élénk közéleti ténykedést
fejt ki. Városi és megyei tanácstag, a
Sfatul Negustoresc elnöke, az iparosok
körének, az Astra, a vadászegyesület
és több egyesület müködésében vesz
részt. Érdemeiért 1930-ban a román csillagrend lovagi keresztjével tüntették ki.
DĂRĂMUS KORNÉL dr. gyulafehérvári városi tiszti főorvos, 1883ban született, apja
körjegyző volt. Az
egyetem
orvosi
fakultását 1907-ben
Budapesten végzi.
Utána a debreceni
városi közkórházban
segédorvos,
majd
Gyulafehérvárott
önálló orvos, 1919
óta városi tiszta főorvos; mint ilyen
hivatása magaslatán áll, sokat és eredményesen fáradozik a város közegészségügyi viszonyainak megjavitásán. Az
Astra, a román szinházi egyesület alapitó tagja, a várm. orvos szövetség és
több egyesület tagja. Résztvett a háboruban többször kitüntették. A jövőben a város csatornázási és vizellátási
kérdésének megoldását ambicionálja.
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DARKO ALADÁR tordai bankvezérigazgató, ugyanitt 1885-ben született, apja városi főjegyző. Kolozsvárott
kereskedelmi akadémiát végez, majd
1899-ben a Torda-Aranyos Vármegyei
Takarékpénztár rt. hez kerül, ahol tudása és tehetsége révén hamarosan
vezető pozicióba jut: 1908-ban igazgató lesz, 1919 óta az intézet vezérigazgatója. A bank ügyeit rátermettséggel és kiváló közgazdasági érzékkel
vezeti, a környék egyik értékes pénzügyi szaktekintélye. Az Erdélyi Bank
szindikátus és az Aranyosszéki Takarékpénztár ig. tagja az unitárius egyház
főtanácsának tagja, a magyar párt intéző bizottságának tagja. Mint százados
résztvett a háboruban, 37 hónapig
frontszolgálatot teljesitett, többször kitüntették.
DÁVID GYÖRGY dr. abrudbányai
ügyvéd, 1869-ben született, apja bányatulajdonos. Balázsfalván érettségizik,
Budapesten doktorál, Marosvásárhelyen
ügyvédi vizsgát tesz. 1900 óta Abrudbányán ügyvéd. A Detunata Bank és
az Auriféra ügyésze, nyug. városi tiszti
ügyész. Müködésével érdemeket szerez, a köz érdekében sokat fáradozik.
Élénk közéleti müködést fejt ki, a liberális párt tagozati alelnöke, a Soc.
Cult. Romana tagozati elnöke, az elemi
népiskolák bizottsági elnöke, az Astra
tagja. Érdemeiért a román csillagrend
lovagi keresztjével tüntették ki. A forradalom idején a nemzeti tanács tagozati titkára volt, részt vett a nemzeti
gárda megszervezésében.
DEÁK LAJOS dr. a hátszegi Ipar
és Kereskedelmi Bank vezérigazgatója
és jogtanácsosa, Gyomán 1869-ben született, apja kereskedő volt. Szarvason
érettségizik, Budapesten jog és államtudományi doktorátust tesz, majd az
ügyvédi vizsga letétele után Aradon
ügyvédi pályára lép. 1906-ban a Hátszegi Ipar és Népbank jogtanácsosa
lesz, mig 1921-ben mint vezérigazgató
vezeti a pénzintézet ügyeit. Kiváló kereskedelmi ismereteit eredményesen érvényesiti a bank irányitásánál. A bank
Petrozsényban fiókkal rendelkezik a
melynek vezetését ifj. Deák Lajos in-
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tézi. Deák Lajos dr. a városi tanács
tagja, régebben a kereskedelmi iskolában jogot és nemzetgazdaságtant tanitott.
DEMIAN ÁRON szászvárosi lyceumi
igazgató, 1891-ben gazdálkodó családból született. Balázsfalván érettségizik,
Kolozsvárott egyetemet végez, utána
tanári pályára lép. Brassóban müködik, majd Szászvároson tanár és internátusi igazgató, 1921 óta az áll. lyceum
igazgatója. A közoktatásügy terén kiváló érdemei vannak, az ifjuság nevelése mellett kulturális, nemzeti és szociális konferenciákat rendez, azonkivül
érdemei közé tartozik az internátus re
organizálása és az iskolai értesitők
szerkesztése. Az Astra alapitó és szászvárosi elnöke, 1926-ig az iskolaszék
elnöke és azóta titkára, a szinódus képviselője, az egyháztanács tagja, a román kaszinó alelnöke. Részt vett a háboruban, többször kitüntették. 1918ban részt vett a nemzeti gárda megszervezésében és küldöttséget vezetett
Gyulafehérvárra.
DOBO ROMULUS dr. szászvárosi
városi tiszti főorvos, ugy nitt 1869-ben
született apja szenátor volt. Az egyetem orvosi fakultását Kolozsvárott végzi, 1896 óta orvos, 20 évig körorvos,
1920 óta városi tiszti főorvos, azonkivül munkásbiztositó orvos és a városi
ambulatorium vezetője. Mint városi
tiszti főorvos, a város közegészségügyi
állapotainak fejlesztésén fáradozik, megvizsgáltatta a kutakat és rendbehozatta
közegészségügyi szempontból az országutakat. A román csillagrend tiszti
keresztjének és több egészségügyi kitüntetésnek tulajdonosa. Az orvoskamara, az orvosszövetség, az Astra és
több egyesület tagja.
DOMSA IZIDOR a nagyenyedi ipartestület elnöke, 1875-ben született, iskolái elvégzése után iparos pályára lép,
önálló iparos lesz, 1902-ben mint az
ottani iparosság vezetője tevékenykedik;
1927 óta a nagyenyedi ipartestület elnöke. Az iparosság érdekeiért küzd,
1918-ban az iparosság segélyezése érdekében tevékenykedett, majd megszervezte a román iparosok kulturegy-
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letét, amelynek elnöke lett, jelenleg
diszelnöke. 1924 óta a Banca Populara
vezetője. A tanonc-otthon megszervezésén, a szegényiparosok segélyalapjának és a megyei iparosság nyugdijalapjának megteremtésén fáradozik.
DOMSA JÓZSEF a balázsfalvai faés fémipari szakiskola igazgatója, gazdálkodó családból 1895-ben született.
Budapesten felső épitőiipariskolát végez,
majd részt vesz a háboruban, olasz fogságba esik és 1919-ben mint hadnagy
a román légióval tér vissza. 1920-ig a
román hadseregben szolgál 1925―28-ig
a zalatnai kőfaragó és kőcsiszoló iskolában szaktanár, 1928 óta a balázsfalvi
fa és fémipari szakiskola igazgatója.
Mint ilyen kiváló szaktudással és ügyszeretettel vezeti az intézet ügyeit; az
iskolának
1930-ban
50
tanitványa
volt Domsa József az Astra és a helybeli társadalmi és kulturális egyesületek tagja.
DRAGOSIU ISTVÁN volt polgármester, földbirtokos Balázsfalván, ugyan,
itt 1888-ban született, apja biró volt.
Brassóban érettségizik, majd közigazgatási iskolát végez
Bukarestben és Kolozsvárott
gyógyszerész vizsgát tesz.
Eleinte, mint gyógyszerész müködik Erdély több városában, majd rendőrfőnök lesz Gyulafehérvárott. Utóbb 8
éven át 1930-ig Balázsfalván polgármester. Mint ilyen sokat fáradozott a
köz érdekében, a város fejlesztése körül jelentős érdemeket szerzett. Jelenleg
földbirtokos, mümalomtul-jdonos, hatalmas szöllőoltványtelepe van, amelyet
mintaszerüen kezel. Élénk politikai müködést fejt ki az Avarescu pártban,
amelynek kerületi elnöke és megyei
propaganda elnöke. Az áll. tanács tagja,
a megyei közgyülés alelnöke, az Astra,
a román kaszinó és több egyesület vezető tagja; a Steaua fel. szerkesztője.
Érdemeiért a román koronarend lovagi
keresztjével tüntették ki.
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DROTLEFF FRIGYES szászvárosi
villanygyári üzemvezető mérnök, Nagyszebenben 1901-ben kereskedő családból született. Egyetemi tanulmányait
Mitwaidában végzi majd Champinán
mérnök, 1925 óta a szászvárosi városi
villanytelep üzemvezető mérnöke. Mint
ilyen, kiváló szaktudással és rátermettséggel vezeti a villanytelepet, amelynek átszervezését és fejlesztését ambicionálja. A jövőben uj motorok beszervezésével és több ujitással akarja
a köz érdekében a telep kapacitását
fokozni. Az orsz. mérnökegyesület és
több helybeli egyesület tagja.
DUMA JÁNOS zsilvölgyi főesperes
Petrozsényban, 1884-ben gazdálkodó
családból született. Balázsfalván érettségizik, theologiai tanulmányait Nagyszebenben és Bukarestben, az egyetem
filozófiai fakultását Budapesten végzi.
1912-ben
Petrozsényben
segédlelkész, 1917-ben lelkész, 1926 óta zsilvölgyi főesperes. Egyházának értékes
tagja, a hitélet fejlesztése körül jelentős érdemeket szerzett, kerületében
számos templomot épittetett és renováltatok. Értékes politikai és irodalmi
müködést fejt ki. 1913—19-ig az Ardeleana vezetője, 1919—20 között országgyülési képviselő, 1920-ban megalapitotta a nemzeti szindikátusokat. A
liberális párt tevékeny tagja, az Astra,
az Andrei Saguna egyesület, azonkivül
számos egyházi, társadalmi, irodalmi és
kulturális egyesület vezető tagja. Irodalmi kritikái, tárcái, theologiai és egyházi cikkei jelennek meg bukaresti és
erdélyi lapokban. Jelenleg a Curentul
zsilvölgyi munkatársa. A román koronarend tiszti keresztjének tulajdonosa.
ERDŐS BÉLA az Erdélyi Bank tordai fiókjának főtisztviselője, Marosillyén
1892-ben született, szülei kereskedők.
Kereskedelmi akadémiát végez, majd
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
nagyváradi fiókjánál müködik 11 évig,
utóbb a Máramarosszigeti Takarékpénztár és Hitelbanknál tevékenykedik, jelenleg az Erdélyi Bank tordai fiókjának egyik vezetője. Mint ilyen kiváló
szakismeretekkel vesz részt a pénzintézet irányitásában és fejlesztésében.
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Résztvett a háboruban, több harctéri
kitüntetése van. Pályáján való továbbhaladást ambicionálja.
FARKAS ALFRÉD gyulafehérvári
bankigazgató, Marosvásárhelyen 1892ben született apja szeszgyáros volt.
Bécsben export akadémiát végez, majd
Budapesten az Angol-Osztrák Banknál,
utóbb a Keszthelyi és Tsa Banknál,
majd a Budapesti Gazdabank ügyvezető igazgatója; 1922-ben gazdasági és
ipari szeszgyár és malomvezető, 1930
óta a Gyulafehérvári Agrárbank igazgatója. A ref. egyházmegye főgondnoka és több helybeli egyesület tagja
Több katonai kitüntetése van.
FEIER ISTVÁN dr. a brádi kórház
igazgató főorvosa, ugyanitt 1894-ben
iparos családból született. Egyetemi tanulmányait 1920-ban
Kolozsvárott végzi.
Mint orvos-hadnagy
résztvesz a háboruban, többször kitüntetik, majd a román
hadseregben
főhadnagy orvos. A
leszerelés után betegsegélyző és kerületi orvos, majd a brádi kórház igazgató főorvosa lesz. Mint ilyen, érdemet
szerez a kórház fejlesztésére és a közegészségügy
megjavitására
irányuló
munkásságával. A Soc. Principele Mircea egyesület, azonkivül a gimnázium
és a női óvónőképző intézet orvosa.
Az Astra, az orvosszövetség, a helybeli kaszinó tagja, sokat utazik külföldön. Érdemeinek elismeréséül a román
koronarend lovagi keresztjével tüntették ki. Felesége szül. Roman Konstanca
a Principele Mircea egyesület és a jótékonycélu román nőegylet müködésében vesz részt.
FILIP VALÉR tordai városi főmérnök, 1889-ben gazdálkodó családból
született. Mérnöki oklevelet a budapesti József főherceg müegyetemen
nyer. 1913―18-ig katonai szolgálatot
teljesit, többször kitüntetik, a Ferenc
József rend lovagja lesz. A leszerelés
után 1919―23-ig a kolozsvári vasut-
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igazgatóságon a pályafelvigyázó tanfolyam vezetője és osztálymérnök, 1923
óta Tordán városi főmérnök. Mint ilyen
tudással és tehetséggel fáradozik a város épitészetének fejlesztésén, számos
középület, iskola, templom és intézmény épült fel az ő tervei alapján és
irányitása mellett. A város modernizálódása és gyors fejlődése az ő nevéhez
füződik. Célja a jövőben a modern
épitkezési szellemet még jobban meghonositani, azonkivül elősegiteni az uj
házak felépitését és rendbehozatni az
utakat. A Corpul Technic és az orsz.
mérnökegyesület tagja. A román koronarend lovagi keresztjének tulajdonosa.
FILIP JÓZSEF gyulafehérvári helyettes pénzügyigazgató, 1881-ben született, szülei gazdálkodással foglalkoznak.
Balázsfalván
érettségizik,
majd
jogi tanulmányokat
végez. Eleinte jegyzőgyakornok, majd
jegyzői
oklevelet
szerez, utána segédjegyző,
1915-től
harctéri szolgálatot
teljesit, 1919-ben Zilahon pénzügyigazgatósági titkár. 1925ben Cetate Albára pénzügyigazgató helyettesnek nevezik ki, majd Fogarason,
Sepsiszentgyörgyön és Buzeun teljesit
szolgálatot; 1930 óta Gyulafehérvárott
helyettes pénzügyigazgató. A megye
pénzügyi adminisztrációjának vezetésében rátermettséggel és tehetséggel vesz
részt, az ország pénzügyi helyzetének
feljavitásán fáradozik. A háboru folyamán többször kitüntették. A román
koronarend lovagja.
FODOR VIKTOR nagyenyedi szanatóriumi igazgató főorvos, 1875-ben
született, apja gör. kath. esperes. Az
egyetem orvosi fakultását Budapesten
abszolválja. Eleinte községi orvos,
1903―10-ig katonaorvos, 1913-ig körorvos, majd Nagyenyeden egy évig
magánorvos, azután ismét katonaorvos
s törzsorvosi rangban mint kórházparancsnok müködik a háboru végéig;
1919-ben a megyei közkórház ig. fő-
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orvosa lesz, 1923 óta szanatóriumi
igazgató főorvos. Ugy a háboru folyamán, mint jelenleg is sokat fáradozik
a beteg emberiség érdekében, nagy
érdemei vannak, amelyekért a háboru
alatt a Ferenc József renddel, ujabban
pedig a román csillagrend és koronarend tiszti keresztjeivel tüntették ki.
Az Astra alapitó tagja, az orvosegyesület vezetőségi tagja. Az avereszkánus kormány idején megtisztelő politikai poziciót töltött be.
FODOREANU JÁNOS zalatnai gör.
kel. lelkész és a Banca Izvorul fiókjának vezetője, 1881-ben lelkész családból született. Medgyesen érettségizik,
theologiát Nagyszebenben végez. A
hivők lelkei üdvét szolgálja, egyházának értékes tagja. Jelentős közéleti
tevékenységet fejt ki. A nemzeti parasztpárt zalatnai kerületének elnöke,
a 100-as bizottság tagja, azonkivül a
megyei tanács vál. tagja, az Astra tagozatának elnöke, az egyházi szinódus
tagja, az iskolaszék elnöke. Egyházi
téren szerzett érdemeiért kitüntetésben
részesitették;
a
román
koronarend
tiszti keresztjének tulajdonosa. A forradalom idején a román nemzeti tanács
vezetésében és a nemzeti gárda megszervezésében vett részt.
FREY FERENC, a lupényi szénbányák h. vezérigazgatója, Moron 1880ban gazdálkodó családból született. Budapesten érettségizik, Selmeczbányán
erdészeti főiskolát végez, a Tatabányán
Magyar Általános Kőszénbányánál fejt
ki tevékenységet 1921-ig, azóta a lupényi szénbányák helyettes vezérigazgatója. Az ország legnagyobb termelőképességü, többezer munkást foglalkoztató szénbányájának irányitásában és
fejlesztésében kiváló szaktudással vesz
részt, a termelőképesség fokozásán fáradozik, amellett sulyt helyez a munkások szociális jólétének biztositására,
a kórházak, kulturintézmények, tisztviselő lakások, templomok stb. létesitésére és kibővitésére. A bánya napi termelőképessége jelenleg 200 vagon szén.
GENTIU GYULA dr. Torda volt
polgármestere, h. polgármester, 1889ben született, apja községi jegyző volt.
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Szatmáron érettségizik, egyetemi tanulmányait Nagyváradon és Kolozsvárott
végzi. 1909-ben közigazgatási pályára
lép, utóbb tb. szolgabiró, 1919-ben Felsőbányán főjegyző és helyettes polgármester, 1920—29-ig Tordán polgármester, 1930-ban h. polgármester lesz.
Torda első román polgármestere volt
s mint ilyen több éves müködése alatt
sokat fáradozott a város- és a köz érdekeiért. Átszervezte a város adminisztrációt, uj iskolákat és óvodákat
épittetett, rendbe hozatta az utakat és
nemzetiségre való tekintet nélkül kulturális célokra segélyeket folyósitott. A
liberális párt vál. tagja, az Astra tagja
a Banca Centrala, a Banca Aliesana, a
Casa de Credit és a bőrgyár ig. tagja.
Érdemeiért a román koronarend tiszti
keresztjével és a koronázási emlékéremmel tüntették ki.
GHISA JÁNOS brádi bankigazgató,
1881-ben gör. kel. lelkész családból
született.
Brassóban
kereskedelmi
érettségit tesz, majd különböző
helyeken
müködik, 1914 óta
a Crisana bank igazgatója
Brádon.
A
bank ügyeinek vezetését
eredményesen intézi, a bank
felvirágoztatásán
fáradozik. Az Astra,
az egyházi zsinat és több egyesület
müködésében szerepet játszik. Felesége
szül. Rimbas Letiția a brádi Regina
Maria jótékony nőegylet elnökje.
GIURCA MIKLÓS dr. szászsebesi
ügyvéd, 1894-ben született, apja gör.
kath. lelkész. Balázsfalván érettségizik,
Kolozsvárott jogi doktorátust tesz;
1927 óta Szászsebesen önálló ügyvéd.
1928―30-ban mint az interimár bizottság elnöke a város ügyeit vezette,
élénk közéleti tevékenységet fejt ki, a
köz érdekeiért fáradozik. A vármegyei
állandó tanács és a városi tanács tagja,
jelentős politikai szerepet játszik a
nemzeti parasztpártban, a helyi tagozat
alelnöke és a vármegyei tagozat vezetőségi tagja. Résztvett a háboruban,
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többször kitüntették. A román csillagrend lovagja és más érdemkereszt tulajdonosa. A forradalom idején a román nemzeti gárda főhadnagya volt
és a gyulafehérvári gyülés megszervezésénél tevékenykedett.
GIURCHESCU ENCA dr. petrozsényi gimnáziumi igazgató, Abrudbányán 1893-ban született, apja bányatulajdonos. Budapesten egyetemet, Balázsfalván és Lugoson theologiát végez. Utána tanári pályára lép, különböző helyeken müködik, 1920 óta Petrozsényben tanár, 1925 óta gimnáziumi
igazgató. Mint ilyen az iskola fejlesztését ambicionálja rátermettséggel és
tudással, az intézetet mintaszerüen vezeti. Az Astra, a földrajzi intézet és
több társadalmi és kulturális egyesület
müködésében tevékeny szerepet játszik. Értékes cikkei jelennek meg
folyóiratokban és lapokban.
GOMBOS M. TRAIAN abrudbányai
bankigazgató,
Felsővidrán
1880-ban
született. Brassóban a román felsőker.
iskolában érettségizik, majd 1912-ben
Bécsben kereskedelmi tanfolyamot végez. Különböző pénzintézeteknél fejt
ki tevékenységet, 1926 óta a Banca
Auraria ügyvezető igazgatója. Kereskedelmi téren szerzett tapasztalatait
kitünően érvényesiti a bank üzletmenetének irányitásánál. A bank 1887-ben
alakult 30.000 forint alaptőkével, amely
1928-ban egy millió lejre emelkedett.
Gombos M. Traian a nemzeti parasztpárt müködésében tevékeny szerepet
játszik, az abrudi kerület alelnöke,
azonkivül vármegyei tanácsos és több
egyesület tagja. Érdemeiért a román
koronarend lovagi keresztjével tüntették ki.
GREB GÉZA a zalatnai kőipari iskola igazgatója, Szepesnagylomnicon
1875-ben született, apja tanitó. Késmárkon érettségizik, Budapesten 1898ban müegyetemet végez, utána Iglón
5 éven át városi mérnök, majd 3 évig
az udvari faipari szakiskola tanára;
1908 óta a zalatnai kőipari iskola igazgatói tisztségét tölti be és mint ilyen
alapos szakismeretekkel vezeti a szakiparosok kiképzését.
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GORA MOLDOVANU IZIDOR dr.
brádi ügyvéd, Nimán 1898-ban gazdálkodó családból született.
Szamosujváváron
érettségizik,
az egyetem jogi fakultását
Kolozsvárott abszolválja, 1924ben ügyvédi oklevelet nyer. 1925-ig
Kolozsvárott
praktizál, azóta Brádon
ügyvéd. Mint ilyen
értékes
tevékenységet fejt ki a köz érdekében, az ügyvédi társadalom becsült tagja. Élénk
társadalmi életet él, a helybeli kaszinó,
az Astra, a sportklub és több egyesület müködésében vesz részt. Szabad
idejében urvezető. A háboru folyamán
többször kitüntették. Hivatásának és családjának szenteli munkásságát. Felesége
szül. Kindris Mária, a jótékony román
nőegyletnél buzgólkodik.
GRADINA CORNEL brádi körjegyző, Hartaganon 1875-ben földbirtokos
családból született. Érettségizik és
1905-ben jegyzői tanfolyamot végez,
utána jegyzőgyakornok, majd jegyző,
1919 óta Brádon körjegyző. Kiváló
közigazgatási férfiu, hivatását rátermettséggel és ügyszeretettel gyakorolja.
Élénk társadalmi életet él, az Astra,
a román kaszinó és több alakulat tagja.
Felesége, szül. Rimbas Veturia, fiai:
Péter, Cornél és Ádám.
GISDAVU SIMON balázsfalvi gimnáziumi tanár, 1894-ben gazdálkodó
családból született. Theologiát Balázsfalván, filozófiát Jassiban tanul; 1920
óta Balázsfalván a fiugimnáziumban tanár. Az ifjuság nevelése és oktatása
körül kiváló érdemei vannak, elimert
tudományos felkészültséggel rendelkező
tanerő. Jelentős filozófiai cikkei jelennek meg Ulpia név alatt külömböző
folyóiratokban. A francia-román kör
alapitó tagja és titkára, az Astra és
több kulturális egyesület tagja. Politikai
tevékenységet a liberális pártban fejt
ki, amelynek kerületi elnöke.
GRIUȚA TÓDOR dr. nagyenyed
városi tiszti orvos, 1892-ben született
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apja földbirtokos volt. Balázsfalván érettségizik, egyetemi tanulmányait Insbruckban és Kolozsvárott végzi, 1921―30-ig,
mint körorvos müködik Nagyenyeden,
1930 óta városi tiszti orvos. Mint ilyen
sokat fáradozik a város közegészségügyi állapotainak megjavitásán és a
szociális és fertőző betegségek leküzdésén. Az Astra, az orvosegyesület a
román kaszinó tagja, a Banca Goronul
ig tagja.
GRIGERCSIK GÉZA a petrozsényi
bányafelügyelőségfőnöke, Imregen 1876ban született, apja
szolgabiró volt. Kassán jogot tanult,
Selmecbányán bányászati főiskolát végez, majd hosszabb
tanulmányutat tesz.
Eleinte, mint elektrotechnikai tanár müködik, majd a diósgyőri áll. szénbányánál, utóbb az
anninai szénbányánál fejt ki tevékenységet, 1909—13-ig oravicai bányakapitány, 1913-tól pedig a petrozsényi
bánya felügyelője. Kiváló mathematikus
és technikus. Több értékes mathematikai és bányászati könyvet irt és több
szabadalmazott bányatalálmánya van.
Kül- és belföldi technikai lapokba jelentős értékezéseket és cikkeket irt. A
felsőmennyiségtan gyakorlati alkalmazását elősegitő segédkönyve és a bányában uralkodó légnyomás kiszámitásáról irt megfigyelése sullyal birnak. A
román koronarend lovagja.
GROZA PÉTER dr. néppárti politikus dévai földbirtokos, Baciában 1884ben született. Egyetemi tanulmányait
Budapesten, Berlinben, Párisban, Drezdában végzi. 1911-ben Déván ügyvédi
irodát nyit és részt vett a háboru előtti
román nemzeti mozgalmakban, majd az
imperiumváltozás után, 1919-ben az erdélyi nagytanács tagja és kamarai képviselő lesz. Az első Avarescu kormány
idején Erdély minisztere lett, majd közlekedésügyi miniszter, a második Avarescu kormány alatt közmunkaügyi és
erdélyi miniszter volt. 1924 óta meg-
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lehetősen visszavonult a politikától és
egyelőre az események passziv figyelője. A mai Románia történetében, főleg Erdélyt illetőleg jelentős szerepet
játszik. Jelenleg a Banca Decebal, a
dévai villanytelep és a dévai villamosági rt. elnöke, az Agronomul és Biharmegyei Takarékpénztár igazgatósági
tagja, zsinati követ és patronusa a dévai román templomnak. Malom- és birtokgazdaságát kezeli. Két izbeni minisztersége között az Ugir társelnöke
és az Erdélyi Faegyesület elnöke volt.
A román koronarend parancsnoki ke
resztjének és még néhány magas kitüntetés tulajdonosa. Felesége szül. Moldován Anie.
GROZESCU CORNÉL dévai sziguranca főnök, Battonyán 1890-ben született, apja esperes plébános. Keres
kedelmi érettségit tesz majd 1908—
1911-ig ujságiró, a Pesti Hirlap tudósitója és a Battonya és Környéke cimü
hetilap tulajdonosa. A háboru folyamán
többször kitüntették, majd a leszerelés
után 1919-ig állambiztonsági szolgálatot végez, Radnán és Makón sziguranca
kirendeltségi főnök, utána Pécskán,
majd Curticson határrendőrségi főnök,
majd Ujaradon államrendőrségi főnök
és Pécskán sziguranca főnök; 1930
óta a dévai sziguranca vezetője. Az
állambiztonság és a közrend érdekében
hasznos szolgálatokat végzett az államnak. Érdemeiért a román csillagrend
parancsnoki rendjelével és más érdemrenddel tüntették ki. Szabad idejében
muzsikális hajlamait elégiti ki. Felesége,
szül. Felea Eliz.
HENEGARIU J CORNÉL a gyulafehérvári kereskedelmi és iparkamara
vezértitkára 1900-ban kereskedő családból született. Kereskedelmi érettségit tesz és 1928-ban kereskedelmi
akadémiát végez; 1921-ben a bukaresti Banca Chrissoveloni tisztviselője
1929-ig, 1930 óta a gyulafehérvári ker.
és iparkamara vezértitkára. Mint ilyen
müködésével kedvező hatást gyakorol
az alsófehérmegyei kereskedelmi és
ipari viszonyok kialakulására és fejlődésére, a kereskedelem és az ipar
érdekében agilis munkásságot fejt ki.
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Több kereskedelmi, társadalmi és kulturális egyesület müködésében vesz
részt. Sportkedvelő. Felesége, szül.
Brudariu Aurélia.
HERLEA JÁNOS dr. szászsebesi főszolgabiró, Alsógáredon 1886-ban földbirtokos családból született. Kolozsvárott jog- és államtudományi doktorátust tesz, majd a közigazgatási pályára
lép. Eleinte jegyző, majd szolgabiró,
utóbb Nagyenyeden vármegyei főjegyző és Abrudbányán polgármester;
1929 óta Szászsebesen főszolgabiró. Müködését fejlett jogérzet, rátermettség és
tudás jellemzi, müködése folyamán érdemeket szerzett a köz érdekében tett
szolgálatával. Az Astra, a vadászegyesület és több társadalmi és kulturális
alakulat vezetésében vesz részt, járása
ügyeit kifogástalanul vezeti. Szaklapokba
értékes közigazgatási cikkeket ir, több
kitüntetés tulajdonosa.
HADAN GRATIAN dr. dévai városi és járási állatorvos, 1899-ben lelkész családból született.
Lugoson
érettségizik, az állatorvosi főiskolát Bukarestben
végzi,
1926-ban doktorál.
Eleinte a bukaresti
állatorvosi Pasteurintézetben, majd a
temesvári állategész
ségügyi igazgatóságon müködik, utóbb
a vingai járásban állatorvos, 1930 óta
pedig Déván fejt ki tevékenységet.
Hivatását elismerést szerezve gyakorolja, az állategészségügy fejlesztése
terén jelentős érdemeket szerzett. Az
állatorvos-egyesület és több más alakulat tagja. Felesége, szül. Subotin
Lukrécia.
HORVÁTH PÁL az alsófehérvármegyei Gazdasági Bank és Takarékpt.
rt. vezérigazgatója Nagyenyeden. A vezetése alatt álló bank 1904-ben alakult
200 000 korona alaptőkével, amely most
3 millió lei, a betétállomány több mint
20 millió leit tesz ki; osztalék 14%.
Alelnök báró Bánffy Ferenc. Hováth
Pál közgazdasági ismeretei révén a fej-
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lődés jegyében irányitja a bank üzletmenetét.
JELLER JÁNOS dr. dévai pénzügyigazgató, Désen 1888-ban birtokos
családból
született.
Gimnasiumot végez,
majd tanulmányai befejezése után a pénzügy szolgálatába lép.
Kolozsvárott és Désen müködik, 1930ben fogalmazó, 1917ben
segédtitkár,
1919-ben
pénzügyigazgatósági
titkár;
1930 óta administrátor. Pályáján szerzett sokoldalu és értékes tapasztalatait és tudását kiválóan
alkalmazza hivatala vezetésénél. Az álam érdekeit rátermettséggel szolgálja,
amellett tekintettel van a lakosság helyzetére is. Pénzügyi szaklapokban számottevő cikkei jelennek meg. Hivatásának és családjának él. Felesége szül.
Balog Irma.
JONASCU LIVIU Hunyadvármegye
számvevőségi főnöke Déván, 1900-ban
született, apja tanitó. Kecskeméten érettségizik, jogot Bukarestben végez, 1919ben a dévai pénzügyigazgatóságon müködik, 1920-ban a kolozsvári pénzügyi
államtitkárságon fejt ki tevékenységet,
majd a vármegye szolgálatába lép. Utána
banktisztviselő, utóbb a gazdasági kamara titkára, 1930-ban Hunyadvármegye
számvevőségi osztályának főnökévé nevezik ki. Teendőit ügyszeretettel végzi,
kiváló közigazgatási szakerőnek bizonyul. A könyvelői kamara, az Astra, a
nemzeti kaszinó, a szöllőtermelők szindikátusának müködésében vesz részt.
IRK VIKTOR KÁROLY dr. nagyenyedi kórházi főorvos, Linzben 1887ben született, apja katonatiszt. Egyetemi tanulmányait Bécsben végzi, majd
a Rókus-kórházban, a Szent István kórházban, a bécsi sebészeti klinikán müködik, utóbb a linzi kórház sebészet
osztályának főorvosa lesz, 1921 óta a
nagyenyedi kórház sebészeti osztályának főorvosa. Hivatását alapos felkészültséggel gyakorolja, kiváló sebész,
müködése folyamán számos elismerés
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illeti. Orvosi folyóiratokba értékes cikkeket ir sebészeti, gynekologiai és therápiai kérdésekről. A legmagasabb kitüntetések egyikének a Máltai Lovagrend mellkeresztjének tulajdonosa.
INDREIU GYÖRGY nagyenyedi pénzügyi ellenőr, 1883-ba gazdálkodó családból
született.
Gyulafehérvárott
érettségizik, Balázsfalván tanitói oklevelet szerez, Nagyenyeden adóhivatali
vizsgát tesz. 1918
óta pénzügyi tisztviselő, hosszabb ideig
müködik Nagyenyeden, 1929 óta Alsófehérvármegye pénzügyi ellenőre. Mint ilyen az állam érdekeinek szem előtt tartásával gyakorolja hivatását. Az Astra, a román kaszinó, a vadásztársaság és több egyesülét tagja. Mint zászlós részt vett a
háboruban, többször kitüntették.
KÁRPISS JÁNOS gyulafehérvári liceumi igazgató, 1877-ben földbirtokos
családból
született.
Besztercebányán
érettségizik, Budapesten 1896―1900-ban
tudományegyetemet végez. Budapesten
egy évig müködik, majd a gyulafehérvári róm. kath. Majláth főgimnázium
tanára lesz, 1911 óta ezen intézet igazgatója. A gimnázium vezetését kiváló
szellemben intézi, értékes tanerő, sokat
fáradozik az intézet fenntartása és fejlesztése érdekében. A gimnázium 25
éves fennállási jubileuma alkalmából
1930-ban az I. o. Resplata Muncii érdemrenddel tüntették ki. Folyóiratokban
és lapokban jelentős irói mukásságot
fejt ki.
KOVÁCS ENDRE dr. nagyenyedi
ügyvéd, Magyarlapádon 1892-ben birtokos családból született. Nagyenyeden
érettségizik, az egyetem jogi fakultását Kolozsvárott abszolválja. Gazdálkodással foglalkozik, majd ügyvédjelölt, 1915 óta Nagyenyeden önálló ügyvéd. Élénk közéleti tevékenységet fejt
ki, a magyar párt megyei tagozatának
főtitkára, a Nagyenyedi Hitelszövetkezet ügyésze, a magyar kaszinó tb.
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ügyésze, a Bethlen-collégium patronás
egyesületének tagja. Malomtulajdonos
és földbirtokos. A magyarság ügyeiért
kitartással és hivatásérzettel küzd.
KASZAVITZ JAKAB az Erdélyi Bank
tordai fiókjának vezetője, Borszéken
1901-ben kereskedő családból született.
A győri felsőkereskedelmi iskolában
1918-ban érettségizik, utána bankhivatalnok lesz. A Marosvásárhelyi Bank és
Tkpt.-nál 1922-ig müködik, majd a fuzió után az Erdélyi Bankhoz kerül és
1930 óta a tordai fiókot vezeti.
KERESZTES JÁNOS brádi református lelkész, Nagyteremián 1883-ban
született, apja tanitó. A theologiát
Kolozsvárott
végzi
utána több helyen
lelkipásztor,
jelenleg
Körösbánya
székhellyel,
Körösbányán, Brádon és
Kristyóron
lelkész.
Egyházának
buzgó
tagja, a hitélet fejlesztésére törekszik.
A Brassói Lapok, a Keleti Ujság, az
Ellenzék tudósitója, tevékeny hirlapirói müködést fejt ki. Az erdélyi ref.
lelkészegyesület tagja, a magyar párt
vezetőségi tagja. Kiváló sakkjátékos,
több dijat nyert. Felesége szül. Kolumbán Piroska okl. tanitónő.
LÖZING JÁNOS zalatnai bankigazgató, ugyanitt 1861-ben született. Az
érettségi letétele után kereskedői pályára lép 1888-ban a Zalatnai Takarékpénztár kötelékébe lép, 1921 óta a
bank ügyvezető igazgatója. Mint ilyen
modern üzleti szellemben vezeti a bank
ügyeit és annak felvirágoztatására kiváló szakértelemmel törekszik. A bank
elnöke Cizmas Onoriu dr., az igazgatóság tagjai: Ivanovits Zoltán dr., Kolonics Lajos, Scrobote Emanuel, ifj.
Pop Anton, Szilágyi Sándor, Tréger
Lajos, Vas János; felügyelő-bizottsági
tagok: Schwarcz Menyhért, Barta Károly, Schemmel András.
LAPADATU KONSTANTIN dr. a
petrozsényi kórház igazgató főorvosa,
Fehértemplomon 1893-ban gazdálkodó
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családból született. Az egyetem orvosi
fakultását Budapesten abszolválja, utána
a kolozsvári klinika sebészeti osztályán 8 évig asszisztens, 1924-ben a kolozsvári egyetem ösztöndijas kiküldöttje Bécsbe sebészeti kiképzésre, 1928ban Lupényben sebész-főorvos, 1929
óta Petrozsényben kórházi igazgató
főorvos. A kórház fejlesztése érdekében sokat fáradozik a vezetése alatt
álló kórház 70 ággyal rendelkezik s a
modern tudomány
követelményeinek
igyekszik megfelelni. Lapadatu Konstantin dr. az orvosegylet, az orvosi kamara ötös bizottságának tagja. Szaklapokba értékes cikkeket ir. Résztvett
a háboruban, hétszer kitüntették.
LUCACIU VAZUL dévai tanfelügyelő, 1898-ban született, apja tanitó.
Nagyváradon
1917-ben
tanitóképzőt
végez, majd mint pilotahadnagy résztvesz a háboruban, megsebesül, többször kitüntetik. 1919―29-ig iskolaigazgató Vulkánon, azóta Déván tanfelügyelő. A tankerület iskolaügyeinek
rendezése és fejlesztése érdekében eredményesen munkálkodik. Az összes helybeli, társadalmi és kulturális egyesületek müködésében vezető szerepet játszik, politikai érdemeinek elisméréséül
a román koronarend tiszti keresztjével
tüntették ki, azonkivül a Viktoria érdemkereszt és a Crucea Comemerativa tulajdonosa. Felesége, szül. Alexandrescu Theodose, postai tisztviselő.
LUPASEANU MELIN SÁNDOR balázsfalvai liceumi igazgató, iró és lapfőszerkesztő, Faranon 1887-ben kisiparos családból született. Egyetemet
és theologát végez, majd tanári pályára lép; liceumi tanár, majd igazgató, laptulajdonos és a metropolia
könyvtárosa lesz. Kulturális és tanügyi
téren hervadhatatlan érdemeket szerzett. Mintaszerüen vezeti a helybeli
leányliceumot, amellett értékes irodalmi és hirlapirói munkásságot fejt ki.
Az „Unirea Poporului” főszerkesztője,
számos irodalmi, történelmi, kulturális
cikket ir. De vorba cu sateni, In pra
gul vremii, Calauza istorica a Blajului,
Xilografii dela Blaj, Blajul istorii în
icoana cimü müvei jelentek meg. Az
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Astra központi bizottságának és irodalmi szakosztályának tagja.
MACAVEIU VIKTOR dr. balázsfalvai kanonok, egyházpolitikus, 1877ben született, apja
járásbirósági
tisztviselő.
Theologiát
Balázsfalván
tanul,
Bécsben
doktorál.
Hossszabb ideig Balázsfalván theológiai
tanár, 1920 óta kanonok. Az erdélyi
gör. kath. egyház
nagytudásu főpapja,
egyházának
kivételes szolgálatokat tesz. Élénk politikai
tevékenységet fejt ki, mint a nemzeti
parasztpárt régi harcosa a Kisküküllő
megyei nemzeti parasztpárt elnöke, a
liberális éra alatt 1922—26-ig szenátor
volt, 1928 óta ismét szenátor. Jelentős
közéleti müködést fejt ki a megyei tanács elnöke, a Patria Bank elnöke, a
balázsfalvi Electrica alapitó igazgatója,
a nagyszebeni Piatra és a dicsőszentmártoni Vulturul ig. tagja, a Cultura
Crestina folyóirat alapitója és utóbb
igazgatója, a gör. kath. liturgikus könyvek kiadási bizottságának elnöke és
számos más egyesület vezetőségi tagja.
A román csillagrend parancsnoki keresztjének és több kitüntetés tulajdonosa. Értékes egyháztudományi, politikai, tudományos és gazdasági cikkei
jelennek meg különböző lapokban.
MACCLAR1U SÁNDOR dr. Kisküküllő vármegye tiszti főorvosa, Balázsfalván 1890-ben kereskedő családból
született. Ugyanitt érettségizik, az egyetemet Budapesten 1913-ban végzi, majd
mint főorvos részt vesz a háboruban,
olasz fogságba esik, ahol a román légió
orvosa lesz és azzal tér haza. 1920—
27-ig Balázsfalván körorvos, majd a
vármegye tiszti főorvosa lesz. Hathatós
munkásságot fejt ki a megye egészségügyi viszonyainak rendezése és fejlesztése érdekében, eredményes propagandát fejt ki a szociális betegségek elleni harcban. Az uj egészségügyi törvény alkalmazására nagy sulyt fektet.
Az orvosszövetség, az orvosegyesület
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és több helybeli egyesület tagja. A ro
mán koronarend lovagi és a csillagrend
tiszti keresztjével tüntették ki.
MARCU MIKLÓS dr. a nagyenyedi
Goronul Bank vezérigazgatója, 1882ben gazdálkodó családból
született.
Theológiát és egyetemet végez, majd
a balázsfalvi theológia
aligazgatója,
Felsőenyeden
lelkész, 1913-ban pedig a Goronul bank
igazgatója lesz; 1919
óta ezen intézet vezérigazgatója. Már
a bank alapitásában is részt vett és
annak ügyeit rátermettséggel, kiváló
szaktudással vezeti. Az imperiumváltozás idején jelentős politikai tevékenységet fejtett ki, a nemzeti tanács tagja
volt és részt vett a nemzeti gárda megszervezésében. Jelenleg a nemzeti parasztpárt vezetőségi tagja, megyei ellenőrje, azonkivül a megyei tanács
tagja és alelnöke, a kereskedelmi iskola
elnöke, a gyulafehérvári Banca Izvorul
felügyelő bizottsági tagja. A nagyenyedi iparosok szövetségének és az
Agru alapitó tagja. Érdemeiért a román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
Dr. MARCU MIKLÓSNÉ szül. POPA
LETITIA a nagyenyedi Goronul bank főkönyvelője, a Princ.
Mircea egyesület elnöknője, 1897-ben
született, apja gör.
kath. lelkész. Brassóban
felsőkereskedelmi iskolát végez,
majd a Banca Goronul
kötelékébe
lép, az intézet főkönyvelői teendőit
kifogástalanul végzi.
Hasznos és tevékeny müködést fejt ki
Nagyenyed társadalmi életében, a nőés jótékony egyesületek müködésében
és vezetésében aktiv részt vesz. A
Principele Mircea gyermekgondozó és
védő egyesület elnöknője, azonkivül a
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gör. kath. nőegylet pénztárosa, titkára
volt a hadiárvák egyesületének, azonkivül a Vörös Kereszt és több egyesület buzgó tagja. A jótékonyság terén
számos érdeme van. Szabad idejében
zongorázik. Férjével együtt minden
társadalmi mozgalomban szerepet játszanak.
MARCU PÉTER nagyenyedi ipariiskolai igazgató, 1895-ben gazdálkodó
családból
született
Balázsfalván 1915ben érettségizik, a
müegyetemet Budapesten végzi. Részt
vesz a háboruban
kétszer megsebesül,
többször kitüntetik.
Elektro-mérnöki oklevelet
1922-ben
nyer
Bukarestben,
majd 1923-ban középiskolai fizikai, matematikai, kémiai
tanár lesz; 1925—28-ig a balázsfalvi
villamosmüvek igazgatója, jelenleg az
itteni ipariiskola igazgatója. Értékes
szaktudását kiválóan érvényesiti a tanulók kiképzésénél és az intézet fejlesztésénél. A Doina Mureșului dalegylet
alelnöke. Az Astra, a román kaszinó,
az itteni sportegyesület és még több
egyesület müködésében vesz részt.
Felesége, szül. Indrei Marioara a Principele Mircea egyesület vál. tagja.
MARTINESCU GYÖRGY a gyulafehérvári erdőgondnokság főnöke, Constancában
1879-ben
lelkész
családból
született. Érettségizik és erdészeti főiskolát végez Bukarestben;
1922-ben
a bukaresti Casa
Padurilos-nál
mérnök, majd Nagyszebenben müködik,
1926 óta pedig a
gyulafehérvári erdőgondnokság főnöke. Hivatalát értékes
szakismeretekkel és ügyszeretettel vezeti, az ország erdészetének fejlesztését ambicionálja. A kir. földrajzi társaság, az Agir, az Astra, a helybeli
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kaszinó, a vadászegyesület, az erdészeti
egyesület vezető tagja. Felesége, szül.
Didina Alexandriana a Principele Mircea egyesületnél tevékenykedik.
MARTITS FERENC bánffihunyadi
főállatorvos, Komlóson 1876-ban kereskedő családból született. Aradon
érettségizik, Budapesten állatorvosi főiskolát végez. Egy évig a budapesti
állatorvosi főiskolán sebész-gyakornok,
majd járási állatorvos, 1906 óta
Huedinen müködik, 1926 óta főállatorvos. Az állatállomány fejlesztése és az
állategészségügyi viszonyok rendezése
terén jelentős érdemei vannak. Célja
Csucsán és Hunyadon állatkiállitást
rendezni. Volt vármegyei közigazgatási
biz. tag, az állatorvosi egyesület tagja
és a természettudományi társaság vál.
tagja. Értékes kisérleteket folytat egyes
állatbetegségek ujfajta gyógyitására.
MATEI CORNÉL a bánffihunyadi
Banca Moților igazgatója. Szatmáron
felsőkereskedelmi iskolát végez, majd
hosszabb ideig a kolozsvári Agrár
banknál fejt ki tevékenységet; 1928
óta a Banca Moților igazgatója. Kiváló
üzleti szellemben vezeti a bank ügyeit
és annak fejlesztésén fáradozik. A
könyvelői kamara és több helybeli
egyesület tagja.
MEDREA DOMINIK gyulafehérvári
vármegyei tiszti főorvos, Tolnán 1888ban gazdálkodó családból született.
Balázsfalván érettségizik, egyetemi tanulmányait Bécsben végzi. Eleinte bécsi orvostanárok mellett praktizál, majd
résztvesz a háboruban, többször kitüntetik, 1919-ben Gyulafehérváron városi és kórházi orvos lesz, 1929 óta
vármegyei tiszti főorvos és a betegsegélyző pénztár orvosa. A megye
egészségügyi állapotainak megjavitását
szorgalmazza, az Astra keretén belül
hathatós munkásságot fejt ki a szo
ciális betegségek leküzdésére. Érdemeiért a román csillagrend tiszti keresztjével tüntették ki. Az Astra tagja,
az orvosszövetség tagozati alelnöke, az
orvosegyesület elnöke, a nemzeti pártban politikai tevékenységet fejt ki.
MERA JENŐ a gyulafehérvár felsőkereskedelmi iskola igazgatója, Her-
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gelián 1885-ben gör. kath. lelkész családból született. Egyetemi tanulmányait
Kolozsvárott és Berlinben 1908-ban
végzi. Balázsfalván, Besztercenaszódon,
Tordán és Désen müködik, 1920-ban
a gyulafehérvári fiu és leánygimnázium
igazgatója lesz. 1925 óta a felsőkereskedelmi iskola igazgatója. Kiváló tanerő, a közoktatásügy fejlesztése körül
elismerés illeti, mint igazgató hivatása
magaslatán áll. Az Astra, a tanári egyesület az Agru és több helybeli egyesület tagja. Hivatásának él, amellett
tehetséggel vesz részt a politikai mozgalmakban, a néppárt becsült tagja.
MICLEA JÁNOS dr. Aranyos Torda
vármegye prefektusa, Bozon 1875-ben
született, apja nyug. tanitó. Gyulafehérvárott érettségizik, az egyetem jogi fakultását Kolozsvárott és Budapesten
végzi. Eleinte Déván és Nagysomkuton ügyvéd, utóbb Szebenmegyében
szolgabiró és főszolgabiró, 1918-ban a
Consiliul Dirigent miniszteri tanácsosa
majd a tordai Banca Centrala igazgatója, 1928 óta a megye prefektusa. Kiváló közigazgatási tapasztalatokkal, rátermetséggel vezette a megye ügyeit,
a megyei utak rendbehozatala, a havasi iskolák felállitása körül érdemeket szerzett. A nemzeti parasztpárt
régi és hü harcosa, a vármegyei tagozat vezetőségi tagja és a 100-as bizottság tagja. Az Astra alapitó tagja, az
Agru, a Princ. Mircea, a Vörös Kereszt és több egyesület müködésében
előkelő szerepet tölt be. A román csillagrend parancsnoki keresztjével tüntették ki.
MOGA JENŐ dr. Bánffihunyad város polgármestere 1900-ban született,
apja tanitó volt. Tordán érettségizik,
Kolozsvárott jogi doktorátust tesz. Eleinte
ügyvédjelölt, majd ügyvédi irodavezető,
1929 óta Huedin város polgármestere.
Értékes munkásságot fejt ki a köz érdekében, a város fejlesztése körül jelentős érdemei vannak az utcák rendbehozatala, a villany bevezetése ügyében eredményesen közrejárt. Hosszu
idők óta résztvesz a politikai megmozdulásokban, a nemzeti-parasztpárt huedini kerületének vezetője, a chemaris-
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ták alapitó tagja, az Astra, az iskolaszék, az Agru és több helybeli egyesület müködésében vesz részt. Az Astra
keretén belül jelentős kulturális ténykedést fejt ki. A környék mezőgazdasági fejlesztését szorgalmazza.
MIRZA ATANASZ dr. gyulafehérvári ügyvéd és városi ügyész, 1887ben gazdálkodó családból
született.
Gyulafehérvárott
érettségizik, Budapesten és Kolozsvárott jog- és államtudományi doktorátust,
Marosvásárhelyen
ügyvédi
vizsgát tesz. 1914
óta
Gyulafehérvá
ron önálló ügyvéd,
1919 óta a város és a Margineana bank
ügyésze. Az Astra, az Agru, az ügyvédi kamara tagja, az Averescu-néppárt tagozati alelnöke. Résztvett a háboruban, többször kitüntették, majd
olasz fogságba esett, ahol megszervezte a román légiót; a komité alelnöke volt.
MOGA JONEL dr. a petrozsényi
Princ. Mircea kórház igazgató főorvosa, Sebes-Albán, 1891-ben született,
apja nyug. Cfr. tisztviselő. Egyetemi
tanulmányait Kolozsvárott, Bécsben és
Rómában végzi. 1919—26-ig az állambányák kórházában müködik, jelenleg
a Princ. Mircea kórház igazg. főorvosa, belgyógyász és gyermekorvos. A
vezetése alatt álló kórház a modern
követelményeknek megfelelően van berendezve, szülészeti osztállyal rendelkezik. Moga Jonel müködése óta Petrozsényben a gyermekhalandóság nyolc
év folyamán 20%-ról 3%-ra csökkent.
Az Astra, az orvosszövetség, a fogorvosi szövetség tagja, a Mircea egyesület vezető orvosa. Érdemeiért a román koronarend lovagi keresztjével
tüntették ki és több osztrák-magyar
kitüntetés tulajdonosa.
MOLDOVAN AURÉL dr. nagyenyedi vezető járásbiró, Csungán 1883ban született, apja gör. kath, espereslelkész. Balázsfalván érettségizik, Ko-
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lozsvárott jog és államtudományi doktorátust, Marosvásárhelyen ügyvédi vizsgát tesz. Ügyvédi pályára lép, 1919ben járásbirósági vezető Ujváron, 1921
óta táblabirói rangban Nagyenyeden
vezető járásbiró. Az Astra örökös tagja
és több helybeli egyesület tagja. Részt
vett a háboruban, orosz fogságba esett,
1916-ban átlépett a román hadseregbe
és 1918-ban Besszarábiában teljesitett
katonai szolgálatot.
MOLDOVAN MIHÁLY dr. tordai
ügyvéd, volt prefektus és képviselő,
Celerason 1879-ben
földbirtokos család
ból született Kolozsvárott doktorál, Budapesten
ügyvédi
vizsgát tesz, 1910
óta Tordán önálló
ügyvéd. A forradalmi időktől kezdve
jelentős politikai tevékenységet fejt ki.
Résztvett a nemzeti
tanács és a nemzeti gárda megszervezésében és vezetésében, mint ezeknek
vezetője, a román hadsereg bejöveteléig a rend fentartásán őrködött. Az
impérium átvétele után a brádi járás
első román főszolgabirája, 1919-ben
Torda-Aranyos
megye
országgyülési
képviselője, 1920-ban résztvesz a liberális párt megszervezésében, majd a
pártban élénk politikai szerepet játszik.
1922—23-ban Tordavármegye liberális
prefektusa, majd ezután is a párt érdekein keresztül küzd az ország és a
nép jóléteiért. Jelenleg a Banca Centrala és az Üveggyár ig. tagja, az Astra
alapitó tagja. Mint százados végigküzdötte a háborut, többször kitüntették.
A román csillagrend tiszti keresztjének
tulajdonosa.
MOLDOVÁN JÁNOS balázsfalvai
polgármester, 1886-ban Mica-Jasán gazdálkodó családból született. Balázsfalván érettségizik, Budapesten a központi
szeminárium növendéke, majd 1909—
19-ig szentszéki aljegyző, utána gimnáziumi tanár. Még a magyar éra alatt
a román nemzeti párt lelkes és kitartó
tagja volt, az impériumváltozás után a
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párt keretén belül tovább folytatta a
nép érdekeiért való küzdelmet. A város fejlesztése érdekében hathatós munkásságot fejt ki, sokoldalu közéleti szerepkört tölt be. A szovátai épitkezési
bizottság elnöke, a fürdőhelyen Maniu
v. miniszterelnök telkén gör. kath. templomot épittetett fel. Mint misszionárus papnak is érdemei vannak kulturális és egyházi téren. Kispap korában Budapestről cikkeket irt a kolozsvári román lapba; az impériumváltozás után
az Unirea munkatársa.
MORARIU GYULA tordai polgármester, Bardestiben 1892-ben született,
apja tanitó. Marosvásárhelyen érettségizik, Kolozsvárott jogot hallgat. Közigazgatási pályára lép, 1918 óta Tordán müködik, 1927 óta választott polgármester. Minden tehetségével és tudásával a város kulturális, gazdasági
és jótékonysági akcióit szolgálja, a város széppé tétele, a parkirozás, az aszfaltorizás érdekében eredményesen tevékenykedett. Az Astra örökös tagja,
az Agru és még számos társadalmi és
kulturális egyesület tagja. Élénk politikai müködést fejt ki a nemzeti parasztpártban, a százas bizottság tagja,
a megyei intézőbizottság tagja és a
chemaristák elnöke. Pártja célkitüzéseinek sikeréért fáradozik, az állam és
a nép érdekeit szolgálja.
MOSOLYGÓ SIMON PÉTER dr.
a dévai megyei kórház igazgató-főorvosa, Borsán 1894-ben lelkész családból született. Az egyetemet Kolozsvárott 1919-ben végzi. 1916-ban Budapesten a Fehér Kereszt kórház sebészalorvosa. Az impériumváltozáskor a
Cons. Dir. megbizásából a klinikák
leltározásánál segédkezik és sebészorvosi prakszist folytat Kolozsvárott.
1919—28-ig a kolozsvári sebészeti klinikán müködik, 1926-ban egyetemi tanársegéd, 1928-ban a vulkáni kórház
igazgató főorvosa, majd a dévai kórház igazgató főorvosa és sebész specialista. Az orvosszövetség, az Astra,
a kaszinó, az Agru tagja. Jelentős orvosi cikkeket ir szaklapokban. Felesége
szül. Mohora Magda operaénekesnő, a
müncheni zenekonzevratoriumot végez-
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te, Románia összes nagyobb városaiban hangversenyezett, 3 évig a kolozsvári román opera tagja volt, most
is gyakran vendégszerepel.
MOSORA MÁRIA szászvárosi középiskolai igazgatónő, ugyanitt született. Nagyszebenben tanitóképzőt, Kolozsvárott tanári kurzusokat látogat. Tanulmányai befejezése után 19 évig tanitónő különböző helyeken, majd 11
évig Szászvároson tanárnő, jelenleg középiskolai igazgatónő, miután 1930ban igazgatói vizsgát tett Bukarestben. Kiváló tanügyi képességeit eredményesen érvényesiti a leánynevelés és
közoktatás terén. Kulturális tevékenységéért felsőbb helyről elismerésben
részesitették. A Principele Mircea egyesület elnöknöje, az Astra biz. tagja, a
román nőegylet és a Vörös Kereszt
egylet vál. tagja. Matinék és jótékony
előadások megtartásával is sokat fáradozik. 1916-ban Sopronban 6 hónapig internálva volt.
MUCSI JÓZSEF dr. petrozsényi ügyvéd, Hódmezővásárhelyen 1895-ben született, apja vasutas. Petrozsényben érettségizik, egyetemi tanulmányait Budapesten és Kolozsvárott végzi; 1923 óta
Petrozsényben ügyvéd. Több vállalat
ügyésze, a városi tanács tagja. Élénk
tevékenységet fejt ki a magyar pártban,
a zsibói tagozat elnöke volt. Részt vett
a háboruban, többször kitüntették.
MUNTEAN AURÉL bánffihunyadi
főesperes, 1882-ben született, gazdálkodó családból. Nagyszebenben érettségizik, theológiai tanulmányait
Nagyszebenben és Bukarestben végzi, Kolozsvárott egy évig
jogot hallgat. 1907
—22-ig Sebesen lelkipásztor,
azóta
Bánffyhunyadon fejt
ki
tevékenységet,
1923 óta főesperes. Már mint diák részt
vesz a román nemzeti mozgalmakban,
1918-ban a gyulafehérvári gyülés résztvevője, majd az impériumváltozás után
aktiv politikai tevékenységet fejt ki;
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1919—20-ban országgyülési képviselő,
1926—27-ben szenátor, a Goga-párt
ottáni tagozatának elnöke. Sokoldalu
szerepkört tölt be. Az Astra tagozati
elnöke, népbankok alapitója, 16 állami
bankot szervezett. A Huedinul c. lap
igazgatója, a Sfatutorul szerkesztője,
az iskolaszék elnöke, azonkivül bukaresti, kolozsvári és nagyszebeni lapokba ir cikkeket. Egyháza és a nép érdekében sokat fáradozik, a községekben kulturális konferenciákat tart. Propagandát fejt ki a kamat redukálása és
a közigazgatási törvény visszavonása,
valamint az agrárreform rendezése érdekében. Egyházának kiváló vezetője,
theologiai munkái kitüntetésben részesültek. Az egyház terén kifejtett szolgálataiért I. és II. o érdemjellel tüntették ki.
MUNTEAN AUREL dr. nagyenyedi
városi főállatorvos, Asszonyfalván 1903ban született, apja
szintén állatorvos.
Az állatorvosi főiskolát 1930-ban végzi
Bukarestben, majd
Nagyenyed
város
főállatorvosa és a
vágóhid igazgatója
lesz. Az állategészségügyi viszonyok
megjavitásán fáradozik, egyes állatbetegségek speciális gyógykezelésére
tudományos kutatásokat folytat. Az állatorvosok egyesületének tagja. Szabad
idejében sportol.
MUNTEAN LAJOS dr. gyulafehérvári rendőrfőnök, Hátszegen 1894-ben
született. 1923-ban
Kolozsvárott jogot
végez. 1918―28-ig
ügyvédi
irodában
müködik, 1928―29ben önálló ügyvéd
Kolozsvárott, 1930ban Gyulafehérvárra rendőrfőnöknek
nevezik ki. Érdemeiért a román csillagrend lovagi keresztjével tüntették ki. A háboru fo-
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lyamán háromszor megsebesült, többször kitüntették. Felesége, szül. Zeier
Eléna.
MUNTEAN VIKTOR balázsfalvi
igazgató, 1875-ben gazdálkodó családból született. Fogarason érettségizik,
majd a fogarasi Furnica intézet tisztviselője lesz, 1893 óta a balázsfalvi
Patria banknál müködik, 1919 óta ezen
intézet igazgatója. Több évtizedes bankprakszisát előnyösen érvényesiti a pénzintézet ügyeinek irányitásánál és fejlesztésénél. A megye közgazdasági világában jelentős szerepet játszik, a
nagyenyedi Goronul bank, továbbá a
dicsőszentmártoni Vulturul bank ig.
tagja, iparkamarai miniszteri kiküldött,
végül az Astra és számos kulturális és
jótékony egyesület vezetőségi tagja, a
kereskedelmi iskolaszék tagja. A román koronarend és a csillagrend tiszti
keresztjének tulajdonosa. Résztvett a
háboruban, többször kitüntették. Kiváló munkásságát a bank és egyháza
szolgálatába állitja.
MURASIAN JOVIAN tordai főesperes, Santa-Marián 1865-ben született.
Theologiai
tanulmányait
Nagyszebenben
végzi,
utána
ugyanitt
szentszéki
fogalmazó,
majd
ideigl. tanár a papi
képezdében,
utóbb
Treznyán 8 évig lelkész, 1901 óta főesperes.
Kerületében müködése folyamán sok uj templomot, paplakot és iskolát épittetett
fel; elnöke a tordai ort. katedrális épitési bizottságának. A liberális párt tagozati alelnöke, 1922—26-ig szenátor
volt. Az Astra tagja, a Casa de Credit și Banca Romana ig. tagja, a Lumina volt vezérigazgatója. A román
csillagrend tiszti keresztjének, továbbá
az I. és II o. szolgálati érdemkereszt
tulajdonosa.
MURESAN JÓZSEF dr. dévai vármegyei főjegyző, 1902-ben született,
apja vállalkozó. Szászvároson érettségizik, Kolozsvárott 1927-ben államtu-
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dományi doktorátust tesz. 1928-ban közigazgatási gyakornok, majd a dévai
prefekturán főispáni titkár, jelenleg vármegyei főjegyző. Kiváló közigazgatási
szakerő, a helybeli kaszinó és több
egyesület tagja. Szabad idejében sportol. Felesége szül. Dobó Ileana, a kolozsvári Arta Dramatica hallgatója.
MARESIANU GÁBOR dr. gyulafehérvári pénzügyigazgató, 1884-ben született, Besztercenaszódon érettségizik,
Kolozsvárott jogot végez. A megye
pénzügyeit körültekintéssel vezeti; az
Astra és számos kulturális és jótékony
egyesület tagja, a román koronarend
lovagja.
MIOCU ROMULUS dr. petrozsényi
bankigazgató, volt polgármester, 1884ben kereskedő családból
született.
Brassóban érettségizik, theologiai tanulmányait
Budapesten és Bécsben
végzi. Eleinte a lugosi püspöki irodában müködik, utóbb
Petrozsényben lelkész, 1917-ben tb.
főesperes; jelenleg
a Casa de Pastrare igazgatója. A nemzeti liberális párt zsilvölgyi elnöke
1925—29-ig polgármester volt és városrendezési programmjának megvalósitásával jelentős érdemeket szerzett. Az
Astra, az Agru, az iskolaszék, a román kaszinó, a román ifj. egyesület, a
városi klub, az ipariiskola vezetésében
vesz részt. A román koronarend tiszti
keresztjével tüntették ki. A forradalom
idején a nemzeti tanács vezetőségi tagja
volt.
MURGAU JÁNOS tordai gyógyszerész, az Erdélyi és Bánsági Gyógyszerész Szindikátus elnöke, volt prefektus, 1880-ban gazdálkodó családból született. 1905-ben gyógyszerészdiplomát nyer, majd Budapesten, Tordán és a katonaságnál müködik, utóbb
Tordán telepszik le. Az impériumváltozás után élénk politikai és közéleti
szerepet játszik, a liberális párt elveiért harcol, 1922-ben képviselőjelölt,
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1925-ben rövid ideig prefektus és
gyógyszerészeti vezérfelügyelő. 1928ban az Erdélyi és Bánsági Gyógyszerész Szindikátus elnökévé választják
meg és résztvesz az Ufa vezetésében.
Érdemeiért a román koronarend és
csillagrend tiszti keresztjével, továbbá
a Meritul Sanitar érdemkereszttel tüntették ki.
MUSTE VALÉR dr. tordai vármegyei tiszti főorvos, 1875-ben lelkész
családból született. Balázsfalván érettségizik, egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végzi. A kolozsvári klinika szemészeti, szülészeti és nőgyógyászati
osztályán praktizál, majd Targul Lapuson körorvos, 1925 óta Aranyos
Torda vármegye tiszti főorvosa. A megye közegészségügyi állapotainak megjavitásán fáradozik, hasznos munkásságot fejt ki a szociális és járványos betegségek leküzdésére. Az Astra örökös tagja, az orsz. természettudományi egyesület vál. tagja, az Agru alapitó tagja, az orvosszövetség és az orvoskamara elnöke. A román csillagrend tiszti keresztjének tulajdonosa.
NEMAȚU EMIL nagyenyedi fogház
igazgató, 1881-ben született, apja gör.
kath. esperes. Kolozsvárott és Budapesten jog és államtudományi vizsgát
tesz, majd Budapesten az igazságügyi
minisztérium börtönügyi osztályán fejt
ki tevékenységet. 41/2 évig különböző
fegyintézeteknél müködik, 1919 óta a
nagyenyedi fegyház igazgatója, azonkivül az erdélyi fogházak és javitóintézetek vezérfelügyelője. Az Astra örökös tagja a kaszinó elnöke, az Agru
tagozati alelnöke.
OCNEANU ÁGOSTON gyulafehérvári főtanfelügyelő, 1881-ben gazdálkodó családtól született Déván tanitóképzőt végez, majd Urházán tanitó,
Nagyenyeden ig. tanitó, segédtanfelügyelő, 1930 óta pedig Alsófehérvármegye főtanfelügyelője. A közoktatásügy terén kiváló érdemei vannak, az
ifjuság nevelésének irányitásában tudással és elhivatottsággal vesz részt.
Az Astra és számos kulturális és társadalmi egyesület tagja. Pedagógiai és
gazdasági cikkeit előszeretettel közlik
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a lapok. Müködéséért 1926-ban dicsérő oklevéllel tüntették ki.
OLAH MIKLÓS az abrudbányai
fémbánya szolgálati főnöke, 1890-ben
született, apja állami hivatalnok. Désen
érettségizik,
Felsőbányán
bányászati
iskolát és Kolozsvárott jogot végez.
A dézsaknai sóbányánál, majd a felsőbányai aranybányánál, utóbb a marosujvári sóbányánál és a gyalári vasbányánál fejt ki tevékenységet, 1905 óta
az abrudi fémbányánál müködik, jelenleg szolgálati főnök. A nemzeti parasztpártban politikai tevékenységet fejt ki,
a verespataki tagozat elnöke; 1918ban a gyalári nemzetőrség parancsnoka
és a nemzeti tanács tagja volt. Szociális és politikai cikkeket ir a lapokba.
ONCU JAKAB dr. dévai prefektus,
Luncán 1892-ben gazdálkodó családból
született. Egyetemi
tanulmányait Budapesten és Kolozsvárott
1924-ben
végzi. Az impériumváltozás után közigazgatási
pályán
müködik, 1919-ben
Körösbányán szolgabiró, majd ugyanitt ügyvéd; 1929ben Hunyad vármegye prefektusává nevezik ki. Mint
ilyen a megyei közigazgatás gyors és
zavartalan müködését biztositja, az állam és a nép érdekeinek megfelelően
vezeti a megye ügyeit. Résztvett a
háboruban, többször kitüntették. A
román koronarend lovagi keresztjével,
a Viktoria érdemrenddel stb. tüntették
ki. Felesége, szül. Mureșan Elena tanárnői diplomával rendelkezik, a hunyadmegyei jótékony akciók élén áll.
ONIGA ISTVÁN dr. nagyenyedi
főszolgabiró, Kákován 1889-ben gazdálkodó családból született. Kolozsvárott jog és államtudományi doktorátust tesz, ügyvédi és birói képesitést
Kolozsvárott szerez. Budapesten ügyvédjelölt, fontos szerepet játszott a
vármegyei hivatalok átvételénél, a nemzeti gárda tagja volt. Több iskolát
épittetett fel, a nép jólétének érdeké-
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ben nemzetiségre való tekintet nélkül
fáradozik. Az Astra és több társadalmi és kulturális egyesület tagja. Résztvett a háboruban, többször kitüntették.
ONITIU JÁNOS dr. Szászsebes polgármestere ügyvéd ugyanitt 1893-ban
született, apja nagykereskedő volt. Budapesten jog és államtudományi doktorátust, Kolozsvárott 1920-ban ügyvédi vizsgát tesz. Utána Szászsebesen
ügyvéd, majd törvényszéki jegyző,
1919-ben Vajda miniszter kabinetfőnöke; utóbb ügyvéd és polgármester.
A város fejlesztése érdekében hathatósan tevékenykedett, a polgárság érdekeinek megfelelő szellemben vezette a
város ügyeit. A nemzeti parasztpárt
agilis tagja, még a magyar éra alatt
küzdött a párt érdekeiért; jelenleg a
szászsebesi tagozat elnöke és 1928 óta
országgyülési képviselő. Sokoldalu tevékenységet fejt ki, az itteni sósfürdő
és a Frumosa faipari rt. igazgatója, az
Astra örökös tagja, iskolaszéki tanácsos. Mint tüzérfőhadnagy résztvett a
háboruban, többször kitüntették, 1918ban olasz fogságba esett, ahonnan
1919-ben a román légióval tért vissza.
Érdemeiért a román csillagrend tiszti
keresztjével tüntették ki.
PACURAR VALÉR vajdahunyadi
városi főjegyző, Szászsebesen 1889-ben
hivatalnok
családból született. Kolozsvárott
jogot,
Nagyszebenben theologiát végez. Eleinte
ügyvédjelölt,
majd birósági jegyző, 1922 óta Vajdahunyadon városi fő
jegyző. Mint ilyen
a város és a polgárság
érdekeinek
megfelelően vezeti hivatalát, sokat fáradozik a köz érdekében. A Banca
Hunedoara ig. tagja, az Astra, a Vörös
Kereszt egyesület, a kaszinó és az iskolai bizottság tagja, az ovóképző intézet bizottságának elnöke. Szabad
idejében gazdálkodik.
PACURAR JÁNOS a zalatnai erdőfelügyelőség vezető mérnöke, 1902-
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ben gazdálkodó családból született.
Gyulafehérvárott érettségizik, 1928-ban
Bukarestben mérnöki diplomát nyer;
1930 óta a zalatnai erdőfelügyelőségen
mint vezető mérnök fejt ki tevékenységet. Hivatásának él, az Astra és az
erdőmérnöki egyesület tagja. Politikai
cikkei jelennek meg a gyulafehérvári
lapokban.
PÁNCZÉL GÉZA körösbányai gyógyszerész, Maroshévizen 1901-ben született, apja gyógysze
rész. Egyetemi tanulmányait Budapesten
1924-ben
végzi. Gurahoncon
gyógyszerész gyakornok, 1924 óta
Körösbányán müködik. Gyógyszerész-diplomát Kolozsvárott, Budapesten, Münchenben és
Bukarestben végzett tanulmányok után
nyert. A budapesti Természettudományi
Társaság és több helybeli egyesület
tagja. Kiválóan hegedül, a budapesti
zeneakadémián tanul. Szabad idejében
sportol. Felesége, szül. Molnár Janka.
PAȘCA VAZUL dr. bánffyhunyadi
kórházi igazgató főorvos, 1889-ben
született, apja gör.
kel. lelkész volt.
Szamosujváron érettségizik, az egyetem
orvosi
fakultását
Kolozsvárott abszolválja. Eleinte a kolozsvári klinika szülészeti és nőgyógyászati osztályán praktizál, majd a sebészeti klinika vezetője, 1913-ban kórházi alorvos; 1919
óta a bánffyhunyadi kórház igazgató
főorvosa. Munkásságával értékes szolgálatokat tesz az orvostudománynak
és a társadalomnak, a kórház vezetését
mintaszerüen intézi. Bécsben és Prágában tanulmányuton volt, külföldi tapasztalatait előnyösen használja fel
praxisában. Számottevő
szociológiai,
orvostudományi és gazdasági cikkeket
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ir, a mócokról hosszabb tanulmánya
jelent meg, jelenleg is könyvet rendez
sajtó alá. A társadalmi betegségekről
és a gyermekgondozásról rendszeres
ismeretterjesztő előadásokat tart a vidéken. A városi tanács választott tagja, az Astra alapitó tagja, az orvosszövetség, az iskolaszék és több helybeli társadalmi és egyházi egyesület
tagja. A háboru folyamán többször
kitüntették. A forradalom idején a
megyei tanács tagta, a népjóléti és az
egészségügyi reszort vezetője volt.
Átmenetileg a kolozsvári járványkórházat is vezette. A román koronarend
tiszti keresztjének és az I. o. Meritul
Sanitar tulajdonosa.
PODEA TOMA dr. marosillyei ügyvéd, 1899-ben kereskedő családból született. Az egyetem
jogi fakultását 1926ban
Kolozsvárott
abszolválja. Eleinte
Dettán járásbirósági
segédbiró,
majd
ugyanott
ügyvéd,
1930 óta Marosillyén
folytat
prakszist.
Fejlett
jogérzetét
kiválóan érvényesiti
hivatása
gyakorlásánál. A Pruna bank ügyésze, a sportegylet és a helybeli egyesületek tagja.
Jogi témákról jelentős cikkei jelennek
meg a lapokban. Szabad idejében
sportszenvedélyeinek hódol. Felesége,
szül. Cuvin Sylvia, ugyanott postamesternő, a román nőegyesület buzgó tagja.
PISO POMPILIU brádi bányavállalkozó és politikus, volt szenátor, 1886ban született birtokos családból. Balázsfalván theológiát, Kolozsvárott jogot végez. Lelkészi pályán müködik,
már a magyar éra alatt a román nemzeti érdekek lelkes szószólója, Maniu
és Vajda mellett fejt ki tevékenységet.
1916-ban a magyar hatóságok letartóztatják és a frontra küldik 1918-ban
megalakitja a nemzeti gárdát, amelynek egy része résztvett a gyulafehérvári nagygyülés rendjének fenntartásánál. A gárdából a Horea nevü zászlóalj alakult, amely katonai ezredbe ol-
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vadt; ezt vezette Csabáig, ahol fogadta
Ferdinánd királyt és Gyomáig átvette
az impériumot. 1919-ben főesperessé
választják meg, erről a tisztségről később lemondott. Mint a képviselőház
alelnöke Erdélyt és Bánságot képviselte a gyulafehérvári koronázáson. 40
éves korában szenátor lett. Jelenleg
bányavállalkozó és a bánya fejlesztésén
fáradozik Több román és két magas
lengyel kitüntetés tulajdonosa.
POP EMIL dr. Alsófehér vármegye
volt prefektusa, ügyvéd 1883-ban született, apja gör kath.
lelkész. Balázsfalván
érettségizik, egyetemet
Kolozsvárott
végez, az ügyvédi
vizsgát Marosvásárhelyen
teszi
le.
1928 ig Nagyenyeden ügyvéd, azóta
Gyulafehérvárott
prefektus. A megye ügyeinek pártfogója, a gazdasági és kulturális állapotok fejlesztése tekintetében sokat és
eredményesen fáradozott, ugyszintén az
iskolaügyi és jótékonysági akciók sikere érdekében értékes tevékenységet
fejtett ki. Az ő főispánsága idején helyezték át a megye székhelyét Nagy
enyedről Gyulafehérvárra. A román
nemzeti parasztpárt számottevő politikusa, már 1904 óta tagja a román
nemzeti pártnak, többször lépett fel a
megyei és általános választáson mint
jelölt, a párt megyei tagozatának alelnöke és járási elnöke. 1919-ben vármegyei tiszti ügyész volt, majd kétszer
ellenzéki képviselő. A Goronul bank
ügyésze, az Astra kerületi elnöke, az
iskolaszék és több helybeli egyesület
tagja. Résztvett a háboruban, többször
kitüntették. A román koronarend tiszti
keresztjének tulajdonosa.
POP SEVER dr. Alsófehérvármegyealispánja, 1884-ben született Belényesen érettségizik, Budapesten 1910-ben
jogot végez. 1919-ben főszolgabiró és
főispáni titkár. 1928-ig főszolgabiró,
1928-ban Nagyváradon alispán, 1930
óta Alsófehérvármegye alispánja. Az
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Astra alapitó tagja, a Mihail Viteazul
sportegylet diszelnöke, iskolaszéki elnök, vadászati felügyelő. szerb fogságból az olaszországi romn légióval tért
vissza; több kitüntetés tulajdonosa.
POP C. MIRCEA dr. abrudbányai
közjegyző, ugyanitt 1894-ben született,
apja ügyvéd volt.
Jogi
tanulmányait
Budapesten és Kolozsvárott
végzi,
1923-ban
ügyvédi
vizsgát tesz. Eleinte
Kolozsvárott müködik, 1924 óta ügyvéd
1930-ban közjegyzőnek nevezik ki.
Munkásságát a köz
érdekeinek
szolgá
latába állitja, sokoldalu tevékenységet
fejt ki. Az Aurora, az abrud-zalatnai
autonom pénztár ig. tagja, a városi tanács vál. tagja, a nemzeti parakztpárt
tagozati alelnöke, az Astra, az Agru,
a közjegyzői kamara, az iskolaszék és
több egyesület tagja. Résztvett a háboru
ban, többször kitüntették, hadirokkant 1919—20-ban a kormányzótanács
elnökének, Maniunak személyi titkára
volt. A román csillagrend lovagi keresztjének, a Viktoria érdemrend és
több kitüntetés tulajdonosa.
POP ISTVÁN dr. gyulafehérvári
ügyvéd, áll. ügyvéd, Nagyenyeden 1898ban tanitó családból született. Kolozsvárott jogi doktorátust tesz, 1924
óta
Gyulafehérvárott ügyvéd. Sokoldalu müködést fejt
ki, az Unirea sportegylet elnöke, az
Astra, az ügyvédi kamara tagja. 1926—
29-ig a megyeitanács
tagja volt. A nemzeti-parasztpárt 100 as
bizottságának tagja, a megyei tagozat
vezértitkára, a chemaristák szervezetének tagja. 1928-ban a nemzeti parasztpárt gyulafehérvári népgyülése alkalmával 3 ezer embert vonultatott fel,
azonkivül a párt egyéb demonstrációs
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felvonulásainál és ünnepségein is szerepet játszott. A román csillagrend lovagi keresztjének, a Viktoria érdemkereszt és több kitüntetés tulajdonosa.
POP ISTVÁN balázsfalvi liceumi
igazgató Tövisen 1881-ben gazdálkodó családból született Középiskolát
és egyetemet végez, utána 1909―19-ig
középiskolai, majd liceumi tanár, jelenleg a gör. kath. fiuliceum és a kereskedelmi iskola igazgatója Balázsfalván.
Az ifjuság nevelése és a közoktatásügy terén jelentős érdemeket szerzett.
Értékes történeti, irodalomtörténeti és
szépirodalmi irásai jelennek meg. Számos erdélyi kulturális és irodalmi egyesületnél tevékeny müködést fejt ki. A
román koronarend lovagi és tiszti keresztjének tulajdonosa.
POPA ÁGOSTON dr. a balázsfalvi theologiai akadémia tanára és képviselő,
1893-ban
gazdálkodó családból született. Balázsfalván érettségizik, egyetemi és
theologiai tanulmányait Budapesten és
Bécsben végzi; 1920
óta
Balázsfalván
theologiai tanár, a
szentirás
tudományának előadója. Az
egyháznak és a kultura fejlődésének értékes szolgálatokat tesz, a nép érdekeiért küzd. A nemzeti-parasztpárt táborában hasznos müködést fejt ki, a
100-as bizottság tagja, 1928-ban képviselőnek választották meg. A képviselőházban, a lupényi véres események
idején a munkáskérdés megoldása érdekében interpellált. Az Agru vezértitkára, az „Unirea” szerkesztője és
1930 óta az igazgatója, az Agru szerkesztője és kiadója. A román csillagrend tiszti keresztjének és egyházi kitüntetések tulajdonosa.
POPA JÁNOS dr. tordai vezető járásbiró, 1898-ban földbirtokos családból született. Tordán érettségizik, Kolozsvárott jogi doktorátust tesz. 1919
óta biróságoknál müködik, eleinte birósági jegyző, 1924-ben Tordán albiró,
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majd járásbiró; 1929 óta vezető járás
biró. Hivatását tudással és igazságszeretettel gyakorolja. Az Astra, az Atheneum, az Agru müködésében vesz részt.
Jogi szaklapokba fejlett jogi tudásról
tanuskodó értékes cikkeket ir. Hivatásának él.
POPA JAKAB balázsfalvi gör. kath.
káptalani prépost, Tövisen 1872-ben
gazdálkodó
családból született. Balázsfalván érettségizik, ugyanott theologiát,
Budapesten
jogot végez. Eleinte
a balázsfalvi érseki
irodában
müködik,
majd Fogarason érseki
külhelynök,
1920-ban Balázsfalván kanonok, 1924
óta káptalani prépost. Az erdélyi gör.
kath. egyház egyik nagytudásu, kiváló
képességekkel rendelkező vezetője, aki
a gör. kath. egyházi szervezetek élén
értékes tevékenységet fejt ki. Az egyházmegyei biróság alelnöke, a főegyházmegyei számvevőszék elnöke, az
Agru központi igazgatóságában a püspökség képviselője, főegyházmegyei tanfelügyelő, az árvaház igazgatója, az
Elektrica társaság elnöke, a Patria tkpt.
ig. tagja, azonkivül résztvesz a központi káptalan adminisztrációjának és
valamennyi egyházi testület vezetésében. A nemzeti-parasztpárt tagja, 1920—
21-ben Fogaras vármegyében képviselő volt. Mély erkölcsi tartalmu egyházi cikkeket ir, tudományos és gazdasági müködésével is egyháza érdekeit
szolgálja. Mint politikus a nép jólétéért
fejt ki tevékenységet; érdemeiért a román csillagrend parancsnoki keresztjével tüntették ki.
POPOVICIU JÁNOS dr. balázsfalvi
kerületi és betegsegélyzői orvos, 1902ben lelkész családból született. Balázsfalván érettségizik, egyetemet Kolozsvárott végez. A kolozsvári klinikán
praktizál, 1929 óta pedig Balázsfalván
fejt ki tevékenységet. A szociális betegségek leküzdésére hathatós munkásságot fejt ki, a város közegészségügyi
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állapotainak fejlesztésén tehetséggel és
tudással fáradozik. Az orsz. orvosszövetség, az orvosegyesület és több helybeli egyesület vezető tagja. Orvosi kérdésekről jelentős cikkei jelennek meg
a szaklapokban.
POPOVICIU JÁNOS dr. vajdahunyadi
ügyvéd és helyettes polgármester, Lesnicon 1884-ben lelkészi családból született. Ügyvédi pályára lép, majd a
közigazgatás
szolgálatába áll, 1919ben vármegyei főjegyző, utána városi tiszti ügyész, 1925ben városi tanácsos,
1930 óta helyettes
polgármester.
A
Corvineana bank ig. elnöke, a vasgyár
ügyésze, az ipartestület elnöke, az
Astra, a helybeli kaszinó és iskolaszék
tagja, a sportegylet ügyésze és az egyházi képviselőtestület tagja. Az Astra
kebelében falvakban és az ipartestületben ismeretterjesztő jogi előadásokat
tart. Több katonai kitüntetése van. Politikai szerepléstől visszavonult, csak hivatásának él. Felesége, szül. Zoe Sylvia.
POPU M. JÁNOS dr. szászvárosi
főszolgabiró, 1881-ben született. Nagyváradon és Kolozsvárott jogot és jegyzői tanfolyamot végez. A közigazgatási
pályára lép, több vármegyében községi
jegyző, majd szolgabiró, utóbb vm. főjegyző és alispán Fogarasmegyében,
azután a belügyminisztérium bánsági
közigazgatási kiküldöttje; 1930 óta
Szászvároson főszolgabiró. Sokat fáradozik a mezőgazdasági kérdések megoldásán. A szolgabirák egyesületének
kerületi elnöke, az Astra örökös tagja.
RADES S. OVIDIU dr. zalatnai ügyvéd, 1896-ban született, apja gör. kath.
lelkész volt. Ügyvédi vizsgát tesz, 1920ban Nagyváradon főispáni titkár, majd
Nagyenyeden vármegyei jegyző, 1925
óta ügyvéd és bankügyész. Élénk közéleti tevékenységet fejt ki, az Astra
titkára, az ügyvédi kamara tagja, az
ipaiiskola bizottságának tagja. A liberális párt meggyőződéses hive, tagozati
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elnök, a párt mozgalmaiban jelentős
szerepet játszik; 1918-ban résztvett a
gyulafehérvári
határozat
Budapestre
való elküldésénél. A román koronarend
lovagja.
RADES VIRGIL dr. gyulafehérvári
közjegyző, Sárdon 1880-ban gör. kath.
lelkész családból született. Jogi tanulmányait Kolozsvárott végzi, ügyvédi
vizsgát Marosvásárhelyen tesz. Eleinte
ügyvéd, majd közigazgatási pályára lép,
főszolgabiró lesz, utóbb Nagyenyeden
alispán; 1928 óta Gyulafehérvárott közjegyző. Az Astra, a helybeli vadászegyesület és számos társadalmi és kulturális egyesület tagja. A liberális párt
vál. tagja és Alsófehérvármegye vadászati felügyelője volt. Fejlett jogérzetről tanuskodó cikkei jelentek meg a
belföldi jogi folyóiratokkan. Szabad
idejében vadászik. Érdemeiért 1922ben a román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
RATIU ÁGOSTON dr. tordai ügyvéd, Peterden 1884-ben született, apja
tordai gör. kath. esperes. Kolozsvárott
jogot végez, Marosvásárhelyen ügyvédi
vizsgát tesz. A tordai ügyvédtársadalom reprezentativ személyisége, az ügyvédi kamara dékánja; élénk közéleti
tevékenységet fejt ki. A román iparosegylet alapitója és elnöke az Agru kerületi elnöke, a vármegye tiszti főügyésze, az Astra tagja. Értékes gazdasági,
történelmi és jogi cikkeket ir; a román
koronarend tiszti keresztjének tulajdo
nosa.
RATIU P. MIKLÓS tordai tb. főesperes, ugyanitt 1856-ban gazdálkodó
családból
született.
Balázsfalván
érettségizik,
theologiai
tanulmányait ugyanitt
végzi.
Eleinte
Kolozsvárott káplán,
majd Felső-Bethlenben
lelkész
1903
óta Tordán tb. főesperes.
Egyházának értékes tagja,
kerületének
egyházi, kulturális és népnevelési ügyeit el
hivatottsággal végzi, a nép jóléte ér-
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dekében fáradozik. Az Astra örökös
tagja, az Agru, a Santa Maria nőegylet tagja. Politikai müködést a nemzeti parasztpártban fejt ki, amelynek
tagozati elnöke. A Nemzeti Tanács idején a megye területére kiterjedő ha
táskört töltött be; érdemeiért szolgálati érdemkereszttel tüntették ki.
RISCUȚIA SABIN dr. körorvos és
körösbányai betegsegélyzőpénztári orvos, 1896-ban kereskedő
családból
született. Az egyetem orvosi fakultását
Kolozsvárott
1922-ben
végzi,
utána egy évig Aradon a Fischer Eliz
és a közkórházban
müködik 1924 óta
Körösbányán fejt ki
tevékenységet. Hivatásának él, az egészségügy terén értékes szolgálatokat tesz a társadalomnak. Körorvosi és betegsegélyző pénztári orvosi elfoglaltságán kivül a körösbányai kórház igazgatója is. Az ottani ipariiskola elnöke, az orvosszövetség és az Astra tagja. Szabad idejében sportol. A román csillagrend lovagja. Felesége szül. Ghisa Lila, a
helybeli román nőegyesületnél buzgólkodik.
RUSAN SÁNDOR gyulafehérvári
gyógyszertáros,
az
alsófehérmegyei
gyógyszerész kamara elnöke, ugyanitt
1891-ben született, apja gör. kel. esperes. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végzi, majd Gyulafehérvárott
gyakornok, 1920 óta önálló gyógyszerész. A gyógyszerész-kamara elnöke, a
Banca Naționala felügyelő bizottsági
tagja, a megyei egészségügyi tanács,
az országos gyógyszerész egyesület, az
Astra és több helybeli társadalmi és
kulturális alakulat tagja. Élénk társadalmi életet él. Felesége szül. Horváth
Erzsébet a román nőegyesületnél fejt
ki tevékenységet.
RUSSU CORIOLÁN dr. tordai ügyvéd, 1898-ban földbirtokos családból
született. Kolozsvárott jog és államtudományi doktorátust tett, ugyanott
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kereskedelmi akadémiát végez, 1925
óta ügyvéd, a Banca Comerțului és
több kereskedelmi cég jogtanácsosa.
Hivatása gyakorlása mellett élénk közéleti és politikai tevékenységet fejt ki.
Az Avarescu párt, az Astra az Atheneum, az Agru tagja, a helybeli vadásztársaság titkára, a Patria Poporului vezetőségi tagja. Résztvett a háboruban, a tiszai harcoknál megsebesült.
A román csiliagrend tiszti keresztjének
és több háborus kitüntetést tulajdonosa. A román nemzeti tanács tagja volt
és szerepet játszott a nemzeti gárda
megszervezésénél.
RUSU JÁNOS dr. tordai városi
tiszti főorvos, 1890-ben gör. kath. lelkész családból született. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Kolozsvárott
végzi. Eleinte a kolozsvári
szülészeti
klinikán
praktizál,
majd résztvesz a háboruban, utána Csanádpalotán
városi
orvos,
1920
óta
Tordán városi tiszti
orvos. Hivatása gyakorlása mellett főleg a szegényebb néposztály felsegélyezésével és gyógyitásával szerez érdemeket. A városi tanács, az orvosegyesület, az Astra, az Atheneum, a földrajzi társulat, a Mircea- és a Vörös
Kereszt egyesület tagja, az orvosszövetség vezetőségi tagja. Résztvett a
Mircea
egyesület
megszervezésében;
sokat fáradozott a szegény gyermekek
ellátása és felsegélyezése érdekében,
az üveggyári munkások részére ambulatoriumot létesitett. Az Avarescu párt
megyei tagozatának elnöke, 1926―27ben országgyülési képviselő volt. A
román koronarend és csillagrend tiszti
keresztjével tüntették ki.
SĂLĂGIANU SEVER tövisi bankigazgató és földbirtokos, Belényesen
1870-ben született, apja gimnáziumi
tanár volt. Lugoson érettségizik, majd
2 évig Budapesten egyetemi tanulmányokat folytat. Utána aktiv tiszt az
osztrák-magyar
hadseregben,
majd
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bankpályára lép. Különböző pénzintézeteknél müködik, 1922 óta a Banca
Izvorul tövisi fiókjának vezetője. Vármegyei tanácstag, az Astra örökös
tagja, a nemzeti parasztpárt járási tagozatának elnöke; 1919-ben képviselő
volt. Résztvett a háboruban, megrokkant. A forradalom idején a nemzeti
tanács tagja és a nemzeti gárda parancsnoka volt. A román csillagrend
tiszti keresztjével tüntették ki.
RUSU SÁNDOR dr. balázsfalvi metropolitai kanonok, jelenleg Maramaros
gör. kath. püspöke,
1884-ben
lelkészi
családból született.
Balázsfalván érettségizik, theologiai
és egyetemi tanulmányait Budapesten
végzi, ugyanott doktorál.
1910-ben
theologiai
tanárrá
nevezik ki, ugyanekkor középiskolai
vallástanár, 1918―20-ig a nemzeti ta
nács
kulturosztályának
vezértitkára,
majd Balázsfalván metropolitai titkár.
Később ujból theologiai tanár és internátusi vezető, 1923-ban kanonok
lesz. 1930-ban a pápa máramarosi püspökké nevezi ki. Egyházának magas
képzettségü, elhivatott főpapja, egyházjogi és theologiai tudásával s a hitélet
fejlesztésével nagy szolgálatokat tett
felekezeteinek és hiveinek. Számos egyházi egyesület és szervezet irányitásában vett részt, jelenleg a máramarosi
egyházmegye vezetésével vált ki elismerést az államhatalom és a szentszék
előtt. 1919—20-ban a Vaida kormány
idején képviselő, utóbb ellenzéki képviselő jelölt. Az utóbbi években viszszavonult a politikai szerepléstől, csupán egyházi és kulturális téren fejt ki
tevékenységet. Az Unirea egyházpolitikai lap igazgatója volt s mint ilyen
morális és igazi keresztényi szellemben
irányitotta a lapot. Több magas kitüntetés tulajdonosa.
SIMA LŐRINC hátszegi bankigazgató, 1890-ben gör. kath. lelkészi családból szülelett. Belényesen érettségizik.
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Bécsben kereskedelmi akadémiát végez. Utána harctéri szolgálatot teljesit, majd a kolozsvári pénzügyigazgatóságon müködik. 1919—23-ig a kolozsvári Banca Centralánál fejt ki tevékenységet, 1923 óta ezen intézet
fiókjának igazgatója. Kereskedelmi tudását és tapasztalatait eredményesen
használja fel a bank vezetésénél és fejlesztésénél, résztvesz a vidék pénzügyeinek irányitásában. A Kereskedelmi
Kamara dévai kormánybiztosa volt, az
Astra és több megyei egyesület tagja.
Nemzeti parasztpárt céljaiért fáradozik.
SAVU VIKTOR hátszegi polgármes
ter, ugyanitt 1899-ben született, apja
nyug.
táblabiró.
Egyetemi tanulmányait
Kolozsvárott
végzi, utána ügyvédjelölt, majd 1927ben a belügyminisztériumban kabinetfőnök; 1930 óta
Hátszeg polgármestere. Mint ilyen körültekintő várospolitikát folytat, a lakosság és a város érdekeiért fáradozik. Élénk közéleti tevékenységet fejt
ki, a fazekas céh és atlétikai klub elnöke, a kolozsvári autóklub és a hátszegi kaszinó tagja. Zene és sportkedvelő Részt vett a háboruban, megsebesült, többször kitüntették. A jövőben az ügyvédi hivatás gyakorlását és
a politikai téren való szereplést ambicionálja.
SELARIU JENŐ dr. hátszegi beteg
segélyzőpénztári, járási és Cfr. orvos,
ugyanitt
1888-ban
birtokos
családból
született. Az egyetem orvosi fakultását Budapesten és
Bécsben
1912-ben
végzi el, mint főorvos részt vesz a
háboruban, megsebesül, többször kitüntetik. Az orvos
szövetség, a hely
beli román kaszinó és sportegylet tagja.
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A közegészségügy terén szerzett érdemeiért kétszer kitüntették.
SELARIU EMIL politikus, országgyülési képviselő Hátszegen, ugyanitt
1884-ben kereskedő
családból született.
Egyetemi tanulmányait
Kolozsvárott
végzi, Marosvásárhelyen 1911-ben ügyvédi vizsgát tesz,
azóta Hátszegen ügyvéd. Neve mint exponált politikusé ismert, a nemzeti pa
rasztpárt érdekeiért
küzd. 1919—21-ben Hátszegen polgármester volt, a nemzeti parasztpárt tagozati elnöke 1928-ban képviselőnek
választják meg. A megyei tanács alelnöke, az interimár bizottság tagja, a
Banca Centrala ügyésze, a gör. kel.
egyház igazgató tanácsának alelnöke,
a Grănicerii közbirt. és a hátszegi céh
rendszer elnöke, az Astra, a helybeli
vadásztársaság és sportegylet tagja, a
kaszinó ig. tagja. A román csillagrend
lovagja. Továbbra is politikai téren
akarja a nép és az ország érdekeit
szolgálni. Felesége szül. Baciu Kornélia.
SIRBU PÁL dr. a tordai betegsegélyző pénztár főorvosa, 1889-ben született, szülei gazdálkodással foglalkoznak
Balázsfalván
érettségizik, az egyetem orvosi fakultását Budapesten abszolvája. A budapesti női klinikán
praktizál Taufer orvostanár
mellett,
majd 1916—18-ban
körorvos, 1918-ban
a marosvásárhelyi állami kórház ellenőre. 1920 óta Tordán müködik, 1921
óta a betegsegélyző főorvosa. A szociális és járványos betegségek leküzdése érdekében hasznos munkásságot
fejt ki. A természettudományi társulat és az Astra tagja, az orvosszövetség tagozati titkára. A nemzeti liberá-
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lis párt keretén belül politikailag is tevékenykedik, a város állandó tanácsának tagja.
SOFONEA MÁTYÁS dr. petrozsényi városi és betegsegélyző pénztári
orvos, Draguson 1890-ben gazdálkodó
családból született. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Jassiban és Kolozsvárott végzi. Két évig a kolozsvári klinikán Moldovan dr. orvostanár asszisztense, majd a segesvári állami kórházban laboratóriumi orvos, utóbb kör
orvos, 1926-ban Petrozsényben mint
városi, betegsegélyzői és bakteorologiai orvos tevékenykedik. A szociális
és társadalmi betegségek leküzdése érdekében szakelőadásokat tart a népnek. Müködése folyamán járványkórházat, menhelyt és vérvizsgáló laboratoriumot létesitett. Résztvett a háboruban, 3 évig szibériai fogságban volt,
mint román légionárus tért 1920-ban
vissza. A román koronarend tiszti keresztjének és az I. o. Meritul Sanitar
érdemrendjének tulajdonosa.
SUCIU GYÖRGY erdészeti igazgató, erdömérnök Szászsebesen 1891ben lelkész családból
született.
Temesváron
érettségizik,
Selmecbányán
erdészeti
főiskolát
végez.
Eleinte
a
bustyaházai
magyar
áll.
erdőhivatalnál
müködik,
majd
a
máramarosszigeti
erdőigazgatóságon
és
Bukarestben
a
minisztériumban, utóbb a kolozsvári
központi erdőigazgatóságon fejt ki tevékenységet; 1930 óta erdészeti igazgató és erdészeti felügyelő Szászsebesen. Az ország erdészeti viszonyainak
feljavitásán fáradozik. Erdészeti kérdésekről számottevő cikkeket ir. Résztvett a háboruban, többször kitüntették.
Az Astra és számos erdészeti egyesület müködésében vesz részt.
SUCIU VAZUL dr. gör. kath. érsek
és metropolita Balázsfalván, Copacelben 1873-ban gazdálkodó családból
született. Gimnáziumot Balázsfalván,
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theologiát és filozófiát Rómában, mint
a Collegium Urbanum növendéke végzett. 1897-ben Balázsfalván theologiai
tanár, 1909-ben kanonok, 1912-ben az
Astra országos alelnökévé választják
meg, 1918-ban káptalan helynök, 1920ban érsek és metropolita. Mint az erdélyi görög kath. egyház feje, hiveit a
hit terén egységes táborban tartja, elhivatottsággal áll egyháza élén. A román kir. földrajzi társaság és több
irodalmi és tudományos társulat tagja.
Müvei: „Raportul dintre stiinte și
credinte”, „Etica crestina” „Manual
de dogmatică” (középiskolák részére),
„Hipnotism și spiritism”, „Theologia
dogmatică specială”, ezenkivül számos
értékes hittudományi, irodalmi és etikai
irása jelent meg;
SUCIU VALÉR dr. boitai körorvos,
betegsegélyzői orvos, Petrilán 1897ben lelkész családból született. Egyetemi tanulmányait
Kolozsvárott 1925ben végzi el. Kolozsvárott praktizál,
majd járási körorvos, jelenleg Boitán
körorvos és betegsegélyző
pénztárorvos. Hivatását elismerést
kiváltva
gyakorolja, kerülete egészségügyi állapotainak megjavitásán fáradozik. Az
Astra, az orvosszövetség tagja, a marosillyei Banca Cercuala ig tagja. Kiváló urvezető, a kolozsvári autóklub
tagja. Résztvett a háboruban, kitüntették. Felesége, szül. Komlós Erzsébet.
SZIGETI BÉLA a nagyenyedi Kisegitő
Takarékpénztár
vezérigazgatója,
Budapesten 1881-ben született. Az érettségi letétele után bankpályára lép, 1900ban Budapesten banktisztviselő, 1904ben a nagyenyedi Kisegitő Tkpt. tisztviselője lesz, 1923 óta ezen intézet vezérigazgatója. A bankot kitünő szellemben vezeti, eredményes munkásságot
fejt ki a bank üzletmenetének kibővitése érdekében. A pénzintézet 1871ben alakult szövetkezeti alapon 50.000
forint alaptőkével, 1890-ben 200.000
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korona
alaptőkével
részvénytársaság
lett, jelenleg a részvénytőke 8 millió
lej, tartaléktőke 101/2 millió lej, a betétállomány 60 millió lej. A bank több
fiókkal rendelkezik. Szigeti Béla sokoldalu tevékenységet fejt ki, városi tanácstag, az Erdélyi Bankszindikátus ig.
tagja, a MTC elnöke, a nagyenyedi magyar iparoskor tb. céhmestere, a pincegazdaság rt. felügyelőbiz. elnöke, a Tövisi Tkpt. rt. ig. tagja, a Sfatul Negustoresc másodelnöke, a gyulafehérvári ker. és iparkamara tanácstagja, a
nagyenyedi épületlakatos árugyár rt. ig.
tagja és több helybeli egyesületnél vezető tag.
SZEGHŐ DÉNES Alsófehér vármegye főállatorvosa, Szegeden 1881-ben
született. 1902-ben Földváron járási állatorvos, majd különböző járásokban
müködik, 1928 óta Gyulafehérvárott
megyei főállatorvos és állategészségügyi
felügyelő. A megyei gazdasági kamara
állattenyésztési szakosztályának főnöke.
TAMASIU AXENTE dr. körösbányai
ügyvéd, 1901-ben Obarșian lelkészi családból született. Egyetemi tanulmányait
Kolozsvárott 1930-ban végzi. Kolozsvárott ügyvédjelölt és közjegyzői gyakornok, jelenleg Körösbányán ügyvéd.
Saját erejéből küzdötte fel magát mai
poziciójáig. A helybeli kaszinó és több
egyesület vezetőségi tagja. Sport és
zenekedvelő, a körösbányai sportegylet megalakitásán fáradozik. 1918-ban
szerepet játszott a román hadsereg bevonulásánál és az akkori impériumátvételi mozgalmakban. Felesége szül.
Popovici Gratiana.
TECAU DANILA dr. gyulafehérvári
ügyvéd, Sebesen 1893-ban született,
szülei
gazdálkodással
foglalkoznak.
Brassóban érettségizik, egyetemi tanulmányait Budapesten, Bukarestben és
Kolozsvárott végzi. Az impériumváltozás után aktiv politikai tevékenységet
fejt ki, 1920—23-ig Szászsebes polgármestere és több izben képviselőjelölt volt. A liberális párt megyei tagozatának titkára, a Banca Romaneasca
Sebesana ügyésze, a Fraternitas sportegylet elnöke, az Astra, az ügyvédi
kamara és több társadalmi és kultu-
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rális egyesület tagja Két évig állami
ügyvéd volt. Résztvett a háboruban,
többször kitüntették. Munkásságát hivatásának és a politikának szenteli.
TATAR JENŐ dr. ügyvéd, a dévai
ügyvédi kamara dékánja, 1881-ben lelkész családból született. Balázsfalván
érettségizik, Kolozsvárott jogot végez,
Marosvásárhelyen
ügyvédi vizsgát tesz
1910 óta Déván
ügyvéd, a hunyadmegyei ügyvédi kar
reprezentativ
személyisége; 1919 óta
Hunyadmegye
ügyésze 1927 óta a hunyadmegyei ügyvédi kamara dékánja, a Decebal liceum és a nemzeti kaszinó jogtanácsosa. Élénk közéleti tevékenységet fejt
ki, az Astra és több helybeli egyesület tagja, azonkivül résztvesz a dévai
gör. kel. egyházi ügyek vezetésében.
Fejlett jogérzetről tanuskodó cikkei
jelennek meg különböző lapokban. Felesége, szül. Motiu Elvira.
TRIF JÁNOS piskii főjegyző, Glodon 1887-ben született, apja tanitó.
Középiskolát, majd
jegyzői tanfolyamot
végez.
1907-ben
Nagyalmáson közigazgatási gyakornok, majd 1919-ben
Balsán, utóbb Rapolton jegyző; 1927
óta Piskin főjegyző.
A Viktoria bank
helybeli fiókjának,
a Corvineanának ig.
tagja, az orsz. jegyzőszövetség, a kaszinó, a sportegylet, az Astra, a gör.
kel. román egyházközség és a vadászegyesület tagja. Résztvett a háboruban, megsebesült, többször kitüntették.
Felesége szül. Glodean Olivia, a jótékonyság terén buzgólkodik.
TENTAN OKTAVIÁN tordai ügyvéd, Ágrison 1900-ban született, apja
a háboruban eltünt. Tordán érettségizik, egyetemi tanulmányait Kolozsvá-
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rott végzi. Ügyvédjelölt, majd ügyvéd,
1929 óta a városi tanács tagja. A köz
érdekében fáradozik, a Banca Populara
ügyésze, a liberális párt helyi tagozatának vezetőségi tagja, az Astra, a
Román, Atheneum és több egyesület
tagja. Élénk politikai müködést fejt ki,
a liberális párt célkitüzéseinek megvalósitására törekszik Egyébként hivatásának él.
URSU GÁBOR abrudbányai főszolgabbiró, 1898-ban gazdálkodó családból született. Bukarestben érettségizik, jogi tanulmányait ugyanitt végzi.
Eleinte Cfr. tisztviselő, majd a közigazgatási pályára lép, Szászsebesen,
1929 óta pedig Abrudbányán müködik mint főszolgabiró. Kiváló közigazgatási férfiu, járása gazdasági és kulturális fejlődését ambicionálja, az ország és a nép érdekeit tartja szem előtt.
Érdemeiért kitüntetésben részesitették.
Az Astra alapitó tagja és több helybeli egyesületnél előkelő szerepet tölt
be. A multban lapot szerkesztett, jelenleg értékes közéleti tevékenységet
fejt ki.
VELICAN SEPTIMIU dr. gyulafehérvári táblabiró, ugyanitt 1891-ben született, apja törvényszéki biró Balázsfalván érettségizik, egyetemi tanulmányait Kolozsvárott 1919-ben végzi. Eleinte Gyulafehérvárott segédbiró a törvényszéken, majd ügyész, 1922 óta főügyész, jelenleg táblabiró. Az igazságszolgáltatás terén kiváló érdemei vannak, hivatásának magaslatán áll. A gyulafehérvári koronázás alkalmával veze
tőügyész volt. Az Astra, a Vörös Kereszt egyesület és több helybeli egyesület müködésében vesz részt. A román koronarend tiszti keresztjének tulajdonosa. Élénk társadalmi életet él.
Felesége szül. Tosa Mici, a jótékonycélu román nőegylet vezetésében tevékenykedik.
VIOREL JÁNOS lupényi jegyző,
1898-ban földbirtokos családból született. Nagyszebenben tanitóképzőt, Aradon jegyzői tanfolyamot végez 1926ban és államtudományi képzettséget
nyer. Eleinte Petrilán segédjegyző, 1930
óta Lupényban jegyző. A közigazga-
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tási pályán való továbbhaladást ambicionálja, a község érdekében munkálkodik. Az orsz. jegyzőegyesület és több
helybeli társadalmi és kulturális egyesület tagja. Résztvett a háboruban,
többször kitüntették. A közigazgatás
terén szerzett érdemeiért külön kitüntetésben részesitették.
VRACIU R. OLIVÉR abrudbányai
városi körorvos. Poanán 1899-ben született, apja tanitó Balázsfalván érettségizik, egyetemet Kolozsvárott végez.
Eleinte a temesvári állami kórházban
müködik, 1928-ban Székáson körorvos,
majd Abrudbányán városi körorvos. A
szociális és járványos betegségek leküzdésére hathatós munkásságot fejt
ki, falvakon ismeretterjesztő előadásokat tart, dispenzáriumot alapitót, ingyenes rendeléssel gyógyitja a néposztály betegeit. A Moci sportegylet alelnöke, az orvoskamara és több egyesület tagja. Az antialkoholista liga lelkes támogatója, 4 fiókot alapitott.
VULCU SIMON dr. szászsebesi ügyvéd, 1890-ben gazdálkodó családból
született Gyulafehérvárott érettségizik,
az egyetem jogi fakultását Budapesten
és Kolozsvárott abszolválja; 1922 óta
Szászsebesen ügyvéd. Élénk közéleti
tevékenységet fejt ki, aktiv politikai
szereplő. A liberális párt járási és városi elnöke, 1922—26-ig a szászsebesi
kerület liberális képviselője volt. Mint
ilyen eredményesen fáradozott a nép
agrárérdekeinek kivivásánál, azonkivül
kerülete iskoláinak és templomainak részére minisztériumi anyagi támogatást
biztositott. A Banca Romana ig. tagja,
az Aventul sportegylet elnöke, az Unirea sportegylet tb. elnöke, az Astra és
több társadalmi és kulturális egyesületnél hangadó szerepet játszik. Résztvett a háboruban, többször kitüntették,
a román hadsereg kapitánya.
CONSTANTIN V VAZUL vajdahunyadi rendőrigazgató, Piatra-Neamtun
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1882-ben született, apja tisztviselő. Katonaiskolát végez, majd Piatra Neamtun alkomiszárius, utóbb Targul-Neamtun komisszárius, 1920-ban a királyi
udvarnál teljesit szolgálatot, jelenleg
rendőrigazgató. Mint ilyen a város
közrendje és közbiztonsága érdekében
hathatós müködést fejt ki, hivatalát az
állam és a lakosság speciális viszonyainak megfelelően vezeti. Az Astra, a
helybeli sportklub és több egyesület
vezető tagja. A román koronarend lovagja, azonkivül szolgálati és több érdemkereszt tulajdonosa. Felesége, szül.
Varga Ottilia, a román nőegyletnél tevékenykedik.
ZUGRAV MIKLÓS lupényi lelkész
kanonok, volt szenátor, Urikányban
1871-ben
született,
apja tanitó. Theológiai tanulmányait
Budapesten
végzi.
Eleinte a lugosi püspöki irodában müködik
1896-ban,
majd káplán, utóbb
Urikányban lelkész,
azután esperes, jelenleg
Lupényben
fejt ki lelkipásztori
tevékenységet bt. kanonoki minőségben. Hivei lelki üdvét tudással és elhivatottsággal szolgálja, a kerület iskola és templomügyei érdekében sokat
fáradozik, számos uj templom, iskola
és paplak épitése az ő nevéhez füződik. A liberális pártban élénk politikai
tevékenységet fejt ki, tagozati alelnök,
1920-ban és 1927—28-ban szenátor
volt. Az Astra alapitó tagja az Agru
és több egyesületnél vezető tag. Értékes szépirodalmi müveket ir. A román
csillagrend tiszti keresztjének és más
előkelő kitüntetések tulajdonosa. 1916ban politikai okokból internálva volt.
1918-ban a nemzeti tanács kerületi alelnöke volt.
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AMBRÓZY ANDOR báró (sédeni)
földbirtokos, a bánsági Magyar Párt
elnöke, Temesvárt
1878-ban született,
apja cs. és kir. kamarás Keszthelyen
és Kassán gazdasági
akadémiát
végez,
majd a new yorki
konzulátushoz kerül,
ahol 21/2 évet tölt;
utóbb átveszi apja
egyik gazdaságának
vezetését. Megalapitja az orsz. ág. ev. kerületet, amelynek főfelügyelője. A román impérium
átvétele óta a magyar kisebbség érdekében lankadatlan szorgalommal buzgólkodik, feje a bánsági szervezkedésnek és minden olyan megmozdulásnak,
amel a kisebbségek javát szolgálja.
Jelenleg a Magyar Párt bánsági tagozatának, a Magyar Ház rt.-nek, a Kolozsvári Hitelbank (bánsági fiókjának
elnöke, a TAC. diszelnöke, a magyar
párt központi intézőbizottságának tagja.
Számos kitüntetés felett rendelkezik, a
román koronarend parancsnoki keresztjének tulajdonosa.
AMBRUS FERENC az Arad Csanádi
Egyesült
Vasutak
vezérigazgatója,
Nagylakon 1889-ben, gazdálkodó családból született. A szarvasi gimnáziumban érettségizik, egyetemi tanulmányait
Budapesten és Prágában végzi, mérnöki diplomát Budapesten 1915-ben
nyer. Eleinte Prágában, Dublinban,
majd Mezőhegyesen és Tordán müködik, 10 évig Kolozsvárott iparfelügyelő,
1930 óta az Arad Brádi Ipari rt. név
alatt müködő Acsev romániai részének
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vezérigazgatója. Mint ilyen hathatós
munkásságot fejt ki a társaság biztosabb alapokra való fektetése és a román részről történt átvétel folytán a
társaság német, belga és francia kezekbe juttatott állampapirjainak megszerzése érdekében sokat fáradozik. A
jövőre nézve ötéves gazdasági programot dolgozott ki, amellyel az összes
üzemek, a kő- és szénbányák fenntartását és termeléstöbbletét irányozza
elő. A kereskedelmi és iparkamara, az
orsz. mérnökegyesület tagja.
ANDRÉNYI LAJOS báró, az Andrényi Károly és Fia rt. elnöke Aradon,
ugyanitt 1902-ben született, apja Andrényi Károly báró. Az aradi gimnázium
ban érettségizik 1914-ben, majd Lipcsében
1921-ben
felsőkereskedelmi
akadémiát végez. 1922-ben az Andrényi cég kötelékébe lép és annak elnöke lesz. Közgazdasági tudását és
külföldön szerzett tapasztalatait eredményesen használja fel az országos
hirü cég vezetésénél és fejlesztésénél.
A kereskedelem terén érdemei vannak,
tevékeny részt vett az ország kereskedelmi életében. Az Arad Csanádi Gazdasági Takarékpénztár ig. tagja és több
kereskedelmi és társadalmi egyesület
tagja.
ARNAUT MIKLÓS a temesvári tartományi kormányzóság erdészeti osztályának főnöke. Padureniben 1875-ben
született, apja főerdőőr, Selmecbányán
erdészeti főiskolát végez, utána a karánsebesi vagyonközösségnél, majd a
Stégnél müködik, 1903—18-ig a magyar állam szolgálatában fejt ki tevékenységet 1918-ban a fogarasi erdészeti kerület főnöke, 1924-ben a bras-
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sói erdőigazgatóság igazgatója, 1930
óta a bánsági kormányzóság erdészeti
osztályának főnöke. A magyar erdészeti
ügyviteli szabályzatokat románra forditotta. A gazdasági kamara, a Progresul Silvic, az Agir, az Astra tagja,
a temesvári szakiskola vizsgabiz. tagja,
az erdőőri fegyelmi biz. tagja. Fogarasvármegye bizottságának tagja volt.
A román koronarend és csillagrend
lovagja.
BALTA CORIOLAN dr. Temesvár
város polgármestere, ügyvéd, Beregszón 1881-ben gör.
kel. lelkészi családból született. A szegedi piarista gimnáziumban érettségi
zik 1900-ban, egyetemi tanulmányait
Budapesten és Ko
lozsvárott
végzi,
1908-ban doktorál,
ügyvédi
vizsgát
1911-ben tesz. Ele
inte Nagyszalontán, majd Lippán ügyvédjelölt, 1911 óta Temesvárott ügyvéd. Az imperium átvételekor a megszálló francia csapatok tábornoka által a központi járás főszolgabirójának
nevezik ki, mely tisztségről 1922-ben
lemondott és ismét ügyvéd lett. Közben 1922-ben egy hónapig Temes-Torontál vármegye és Temesvár város
delegált prefektusa volt. Ezután ügyvédi hivatása gyakorlása mellett aktiv
politikai tevékenységet fejt ki a nemzeti parasztpártban. Valamenyi választáson mint jelölt lép fel, 1926-ban a
szenátus tagja. A liberális uralom alatt
mint ilyen opozicióba kerül. 1928-ban
szenátornak választják meg, majd 1930ban a községi választások folyamán
Temesvár főpolgármesterévé választják
meg. 1926-ban vm. tanácsos és a városi tanács delegált tagja. Mint politikus még a régi nemzeti pártban szerepet játszott, utóbb a nemzeti parasztpárt célkitüzéseiért küzd, 1930 óta a
párt tagozati alelnöke és a százas bizottság tagja. Mint polgármester hivatalát a város összpolgárainak és a köz
érdekében vezeti, nemzetiségre való
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tekintet nélkül. Temesvár ipari, kereskedelmi és kulturális fejlesztése terén
érdemei vannak, a munka, az igazság
és az együttmüködés hive. Az Astra
és számos kulturális és társadalmi
egyesület tagja, az aradi egyházi zsinat
tagja. A román csillagrend tiszti keresztjével tüntették ki.
BECKER JÁNOS dr. ügyvéd a Temesvári Bank és Kereskedelmi rt
ügyésze Csatádon 1880-ban született.
Idegenben tanult, Szegeden végezte
középiskoláit, majd Budapesten a tudományegyetemet; kikerült Kairóba, majd
visszatér hazájába és ügyvédjelölt lesz
Temesvárott. Később a birósághoz kerül, azután önállósitja magát, gyakorló
ügyvéd lesz és mint ilyen a Temesvári
Bank és Kereskedelmi rt. ügyésze. A
bank és vállalatainak felvirágzása nem
csekély mértékben az ő tudásának, jogi
és kereskedelmi szakértelmének tulajdonitható. Becker János dr. visszavonultan, szerényen él és minden idejét
a munkának szenteli.
BEJAN SILVIU a temesvári Diaconivici Loga Lyceum igazgatója, 1885-ben
gör. kel. lelkész családból született.
Békésen érettségizik, egyetemi tanulmányait Kolozsvárott 1909-ben végzi.
1919-ig az aradi szeminárium tanára,
azóta a temesvári Diaconivici Loga
Lyceum igazgatója. Kiváló tanerő, az
intézet vezetését rátermettséggel intézi,
pedagógiai és kulturális téren érdemeket szerzett. A városi tanács kinevezett tagja az Astra, a Liga Culturala
tagja, a Banatul sportegylet, a vadásztársaság és számos kulturális, gazdasági és társadalmi egyesület tagja.
BETUCKER GYÖRGY temesvári
étterem tulajdonos, 1891-ben földbirtokos családból született. Iskolái elvégzése után kávé és vendéglőipari pályára lép, 1925-ben a temesvári mozik
és a szinház bufettjének bérletét birja,
jelenleg a Capitol városi mozi éttermének tulajdonosa. A vendéglőiparosok
orsz. egyesületének tagja. Résztvett a
háboruban, orosz fogságba esett, ahonnan 1921-ben került haza.
BOCU SEVER volt bánsági kormányzó és politikus, Sisterovecen 1874-
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ben született, apja tanitó. A lippai felsőkereskedelmi iskolában érettségizik, Párisban politikai tanulmányokat végez.
Közéleti pályáját a nagyszebeni, utóbb
az aradi Tribuna cimü lapnál kezdte,
amelynek 15 évig volt a szerkesztője;
itt lázitási sajtóvétségért 6 hónapra elitélték. Mint a román nemzeti eszme
harcosának 30 sajtópöre volt, 1912-ben
elhagyta az országot, majd Take Ionescuval és Filipescuval a háboru kitörésekor akciót kezd a román nép felszabaditása érdekében. A magyar kormány ezért in contumatiam halálra Itéli
1911-ben és lippai vagyonát lefoglalja.
1916-ban mint önkéntes beáll a román
hadseregbe, harctéri szolgálatot teljesit, majd Craiován a magyar foglyok
információs irodájának vezetője. A vezérkar megbizásából utóbb Kiewben és
Moszkvában a román légiók szervezését irányitja, 1914-ben Kisenevben Romania Mare cimen lapot szerkeszt, majd
Massaryk cseh diviziója és az Ukrán
állam közötti konfliktust egyengeti. 1918―
19-ben Párisban Nagy Romániai mellet élénk propagandát fejt ki; hazatérte után 1919-ben a román nemzeti
párt képviselője lesz, azóta mint a párt
bánsági exponense vett részt a választásokon 1928-ban a nemzeti parasztpárti kormány bánsági minisztere, majd
államtitkári rangban a temesvári kormányzóság igazgatója lett. Kormányzói müködése folyamán a kormányzóság
területén lévő városok fejlesztése és az
országrész gazdasági viszonyainak megjavitása érdekében nagyértékü tevékenységet fejtett ki, az ipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság sérelmeinek orvoslásán fáradozott, enyhitett a
munkanélküliségen. Temesvár közelében a szegények részére Bocu telepet
létesitett. A Vestul c. lap alapitója
és szellemi irányitója volt, a párisi Illustration, továbbá a Volksmagazin, a
Prager Presse romániai szerkesztője és
az Epoca szerkesztője volt. A román
koronarend és számos magas kitüntetés tulajdonosa. A bánsági kormányzóság éléről 1931-ben, a Jorga kormány
uralomra jutása idején távozott, jelenleg nemzeti párti képviselő.
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BOKOR ELEMÉR a Phönix-életbiztositó társaság erdélyrészi fiókjainak
vezetője,
Budapes
ten 1884-ben született, apja magántisztviselő. Budapesten
kereskedelmi
akadémiát
végez,
majd 8 évig a budapesti Duna bizt.
társaságnál
müködik utóbb a temesvári fiók vezetője.
Résztvesz a háboruban, többször kitüntetik. A háboru
után a Steaua Română bizt. intézet
igazgatója, 1929 óta a koncernbe tartozó Phönix és Steaua Română biztositó intézetetek erdélyrészi fiókjának
teljhatalmu vezetője. Mint ilyen eredményes müködést fejt ki a két biztositó-intézetnél,
tudását,
tapasztalatait
kiválóan érvényesiti a fiókintézetek allenőrzésénél és fejlesztésénél.
BONEU VAZUL a bánsági kormányzóság belügyi osztályának főnöke,
Brádon 1886-ban született, apja gimnáziumi tanár volt. Balázsfalván érettségizik, egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végzi. 1909—18-ig ügyvédjelölt Déván és Aradon, közben
résztvesz a háboruban, rokkant lesz,
többször kitüntetik. 1918-ban Brádon
szolgabiró, 1919-ben a román hadseregben főhadnagy. Utána vármegyei
másodfőjegyző, majd Aradmegye főjegyzője, 1926—27-ben Aradvármegye
főispánja, 1929—28-ban Aradon ügyvéd, 1930-ban a bánsági kormányzósághoz kerül, mint a helyi komité főreferense, utóbb a belügyi osztály főnöke. A román közigazgatás fejlesztése terén kiváló érdemei vannak, 1926ban egy iskola, kultusz és templomügyi szabályrendeletet dolgozott ki,
1920-ban pedig a nyugdijazások megváltoztatására készitett szabályrendeletet. A kormányzóság belügyeit kifogástalanul, az adminisztráció gyors és
zavartalan müködésének biztositásával
vezette. A román csillagrend háborus
lovagi keresztjével, a román koronarend tiszti és lovagi, továbbá szolgá-

[Erdélyi Magyar Adatbank]

431

(B) BÁNSÁG (G)

lati és más érdemrenddel tüntették ki.
Az Astra, a román sziniegyesület és
számos társadalmi és kulturális egyesületek tagja.
BONNERT RUDOLF temesvári ügyvéd, Csernovitzban 1899-ben született,
apja volt prefektus, udvari tanácsos,
Csernovitzban jogot, Mödlingben ka
tonai technikai főiskolát végez, Bécs
ben technikai főiskolát végez, Bécsben
technikai tanulmányokat folytat. Eleinte
bányamérnök, majd aktiv katonatiszt,
résztvesz a háboruban, utóbb a román
hadseregben tüzérkapitány. A leszere
lés után a temesvári politechnikumon
előadó, majd ügyvédi pályára lép, 1925
óta Temesvárott ügyvéd. Mint ilyen
főleg polgári és kereskedelmi természetü ügyekkel foglalkozik ; élénk társadalmi és közéleti tevékenységet fejt
ki, a liberális párt, az Unio klub, az
autóklub, a katonai kör és több egyesület tagja. Érdemeiért a román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki.
BUTEAN MIKLÓS dr. a bánsági
kormányzóság egészségügyi osztályának
vezetője a temes
vári áll. poliklinika
igazgató főorvosa,
Belényesen
1886ban született, apja
nagyprépost, gimnáziumi
igazgató
volt. Az egyetem
orvosi fakultását Kolozsvárott, Grázban
és Budapesten végzi,
orvosi diplomát Budapesten 1908-ban, 21 éves korában
miniszteri engedéllyel nyer. A budapesti Rókus kórházban, majd a debreceni megyei kórház bőrgyógyászati osztályán praktizál, Bécsben katonai orvosi iskolát végez, utána a budapesti
17-ik és a kassai helyőrségi kórházakban fejt ki tevékenységet, mint a nemi
osztály vezetője. Mint ezredorvos résztvesz a háboruban, 1918-ban átlép a
román hadseregbe s mint őrnagy-or
vos a kolozsvári helyőrségi kórház nemi
osztályát vezeti, utóbb a marosvásárhelyi nemi-kórház parancsnoka. A le-
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szerelés után 1920-ban a temesvári poliklinika igazgató főorvosa lesz s emelett a bánsági kormányzóság egészségügyi osztályának főnöke. A közegészségügy terén kiváltkép a szociális és nemibetegségek leküzdése terén
szerzett érdemeket; a román kormány
1930-ban kiküldte Jugoszláviába az
egészségügyi intézmények megtekintésére. A Ferenc József rend lovagja,
az I. o. Meritus Sanitarnak és számos
háborus és egyéb kitüntetés tulajdonosa.
BREBERA VENCEL dr. temesvári
ügyvéd, Vépen 1882-ben született, apja
vasuti épitési vállalkozó. Egyetemi
tanulmányait Budapesten végzi, ügyvédi vizsgát Kolozsvárott tesz. Utána
vasuti tiszti tanf-lyamot végez Budapesten,
1903—
22-ig a Máv-nál
titkári rangban müködik, majd 1922ben Temesvárott ügyvédi irodát nyit.
Élénk közéleti tevékenységet fejt ki,
különösen a magyar dalkultura fenntartása és fejlesztése érdekében fáradozik, a nyugdijasok sérelmeinek orvoslása tekintetében hatalmas munkát
végzett s a nyugdijak egységesitése
ügyében felségfolyamodványt készitett.
A bánsági nyugdijasok szövetségének,
az orsz. romániai magyar dalosszövetség bánsági kerületének, a Temesvári
Gloria Dalegyletnek elnöke, a magyar
párt tagja.
GALȚIUN SÁNDOR a temesvári
postaigazgatóság vezetője, Karánsebesen 1878-ban született, apja törv. igazgató. Katonaiskolát végez, utána az
osztrák-magyar hadseregben tényleges
tiszt, mint százados résztvesz a háboruban, megsebesül, többször kitüntetik.
1918-ban Budapesten a posta szolgálatába lép, 1920-ban Temesvárra kerül, a 1. számu postahivatalt vezeti,
majd a postaigazgatóságon osztályvezető, 1931-ben a Morgan-csoport temesvári postaigazgatónak nevezi ki. A
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romániai postaviszonyoknak a háboru
előtti nivóra való emelésére törekszik.
Postai szaktanfolyam tanára volt 1920—
30-ig. A posta, távirda és telefonkezelésről, gép- és kapcsolástanról az
épitészeti és elektrotechnikai tanfolyamok részére étékes szakkönyveket ir.
CABA GYULA aradi pénzügyigazgató, Konopon 1879-ben született, apja
tanitó. A lippai felső
kereskedelmi iskolában érettségizik,
1901-ben a pénzügy
szolgálatába
lép, 1903-ig Lugoson, 1905-ig Oravicabányán,
azóta
pedig az aradi állampénztárnál müködik; 1930 delegált,
majd
kinevezett
pénzügyigazgató Aradon. Fejlett pénzügyi tudása az állam érdekeit mozditja elő, amellett a lakosság helyzetének méltányolásával vezeti hivatalát. Az
Astra és több kulturális és társadalmi
egyesület müködésében vesz részt. A
jövőben is, miként eddig, magasabb
szempontokból az ország pénzügyi érdekeit szolgálja. Felesége szül. Bucha
Ilona, a jótékonyság terén fejt ki tevékenységet.
CHIROIU DEMETER dr. temesvári
közjegyző, 1875-ben Bánátkomlóson
tanitó családból született. Kolozsvárott
jogot végez, Marosvásárhelyen ügyvédi
vizsgát tesz. 1903―19-ig Nagybecskereken ügyvéd, 1919-ben a szerbek üldözése következtében Temesvárra jön,
itt rövid időre ügyvédi irodát nyit,
1919-ben a temesvári prefektura mellett miniszteri tanácsos, 1920-ban Lugoson prefektus, majd Temesvárott közjegyzői irodát nyit, 1920-ban résztvett
a közjegyzői kamara megszervezésében
és annak elnöke lett. A román joggyakorlat módositása terén értékes munkásságot fejtett ki, az áll tisztviselők
áthelyezhetetlenségéről, a közjegyzői
dijszabásról, az örökösödési eljárásról,
a közjegyzői törvény módositásáról törvényjavaslatot és tervezetet készitett
az igazságügyi minisztérium részére. Az
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aradi gör. kel. egyházmegye képviselője, a nemzeti egyházi kongresszus, az
Astra tagja, a temesvári román kaszinó,
a nemzeti parasztpárt torontálmegyei
tagozatának
elnöke,
Torontálmegye
törvhat. biz. tagja, az ügyvédszövetség
nagybecskereki osztályának volt titkára,
Torontálmegye volt tb. főügyésze 1912
—18-ig. A magyar rezsim alatt a román nemzeti és kulturmozgalmakban
vett részt.
COMSA GY. GERGELY dr. aradi
gör. kel. püspök, Felsőkomána községben 1889-ben született, apja tanitó
volt. Jogtudományi
doktorrá 1915-ben
Budapesten, hittudományi
doktorrá
1925-ben a bukaresti
egyetemen
avatják. Pappá szentelése után lelkész,
majd esperes és főesperes,
1928-ban
aradi püspök lesz. Egyházmegyéje élén
elhivatottsággal áll, az Ur szolgája, a
nép barátja. A tiszta krisztusi élet hive,
fenkölt gondolkodásu, mélyhitü főpap,
az üdvözülést és a földi gondoktól
való megszabadulást hirdeti élete céljául. Értékes hittudományi tevékenységet fejt ki, müvei: A román prédikáció
története, Szentbeszédek az év összes
egyházi ünnepeire, A bölcsőtől a halálig, (gyászbeszédek és egyéb alkalmi
prédikációk), Nemzetért és hitért. Népmissziókat kezdeményezett és hathatós
propagandát fejt ki a baptisták és szekták ellen. Az ort. keresztény könyvtára
cimen hitterjesztő könyvecskét adott ki,
azonkivül számos vallásos füzet jelent
meg. Célja a szekták elleni küzdelmekbe az összes egyházakat belevonni.
„Nincs kisebbség, mert valamennyien
egyesülünk a krisztusi hitben s ennél
az iránynál nincs kisebbség” ‒ mondja.
Id. COSMA AURÉL dr. volt miniszter, temesvári ügyvéd, jelenleg szenátor, Beregszon, 1867-ben tanitó családból született. Jogi tanulmányait a
debreceni és budapesti egyetemen végzi, 1894-ben Temesvárt ügyvéd és a
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román ifjusági mozgalmak élére áll.
1896-ban először és azóta többször képviselőjelölt. A forradalomkor Temesvárt megalakitja az első nemzeti tanácsot, amelynek elnöke lesz, 1919-ben
megalapitja a Banatul, majd a hivatalos liberális Nadejdea c. lapokat, 1919ben Temesmegye első román prefektusa. Az Averescu kormány alatt ismét
ügyvéd és megszervezi a liberális pártot, amelynek bánsági elnöke lesz. 1922ben liberális közmunkaügyi miniszter
és képviselő; hervadhatatlan érdemeket szerez a bánsági érdekek felkarolásával. A román koronarend, a román
csillagrend parancsnoki keresztjének,
azonkivül lengyel, szerb és egyéb magas kitüntetések tulajdonosa; az 1931iki községi választásokon bánsági szenátornak választották meg.
CRENIAN AURÉL Temesvár város
rendőrprefektusa,
Lugoson
született.
Apja főszolgabiró volt Resicán. Középiskoláinak elvégzése után katonai pályára lépett, közben a kolozsvári egyetemen a jogi fakultást hallgatta. Részt
vett a világháboruban, sulyosan megsebesült, majd orosz fogságba került,
ahonnan 1917 tavaszán megszökött és
a háboru végéig harctéren volt. Alezredesi rangban nyugdijaztatta magát
és a rendőrség szolgálatába lép, melynek igazságszeretetével, nyugateurópai
látókörével és példás uri modorával
mérhetetlen hasznára vált; Temesvárott
közmegbecsülésnek örvend és nemzetiségre való tekintet nélkül a polgárság legszélesebb rétegében szeretik.
DAMÓ JENŐ (lisznyai) temesvári
hirlapiró, 1899-ben Budapesten született. Apja ugyanitt pü. osztálytanácsos,
nagybátyja lisznyai Damó Tihamér miniszteri osztálytanácsos és a Nemzeti
Kaszinó gazdája Az elemit és alsó középiskolákat Budapesten, a főgimnáziumot Temesvárott végezte. A debreceni
tudományegyetemen 5 szemeszteren keresztül jogot hallgatott, közben a Debreceni Ujság munkatársa és az akkor
indult budapesti 8 órai Ujság debreceni tudósitója és cikkirója. Háboru
alatt bevonul a temesvári 17-es tüzérekhez és ütegparancsnok helyettesi mi-
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nőségben a Piavenál sebesülten olasz
fogságba kerül. Kiszabadulása után bejárja Olaszországot, Ausztriát és Temesvárra költözik, ahol a „Temesvári
Ujság” segédszerkesztője lesz és főleg
gerinces magyar állásfoglalásával teszi
népszerüvé nevét. Szinházi ujságot szerkeszt ezenkivül és az első romániai képeslapot, a „Képes Futár”-t. Később
megalapitja a „Friss Ujság”-ot, majd
a modern hirlapirás reprezentáns lapjának, az „Esti Lloyd”-nak lesz felelős
szerkesztője. Ugyanekkor megalapitja
az „Én, te, ő” cimu erotikus és sexuáltudományi folyóiratot, mely ebben a
zsánerben magyar nyelvterületen az első
és jelenleg is egyetlen ujság. Az erotikus irodalom és sexuáltudomány alapos ismerője. Könyveket szerkesztett
és kiadott: „Evoé”, „Gamiani”, „Hétpecsétes könyv” stb. cimen, végül ő
szerkesztette jelen lexikont a „Ki kicsodát?”
DARLEA PAL borosjenői tanár,
1878-ban született Galsán. A gimnáziumot
Temesvárott
végzi, majd tanitói
oklevelet
szerez,
1923-ban pedig Kolozsvárott leteszi a
tanári vizsgát. 1898ig tanitó Borosjenőn, majd gimnáziumi tanár, szöllőtermeléssel is foglalkozik Mint hadapródjelölt részt vesz a
világháboruban. A közügyek terén jelentős érdemeket szerzett, hosszabb időn
át volt az urbéresek elnöke és több
könyvet irt 1918—19-ben a Cons. Dirigent ideje alatt tevékeny szerepet
játszott az uj államszervező munkála
toknál 1922—26-ig liberális képviselő
volt. Egy népbankot és egy iparosbankot alapitott, tagja több pénzintézet
vezetőségének és számos egyesületnek.
Több magas kitüntetése van érdemeinek elismeréséül.
DEUTSCH JENŐ a temesvári
Deutsch bőrgyár igazgatója, Temesvárott 1897-ben született. Apja timármester. A kereskedelmi érettségi után
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egy évig bankban praktizált, majd a
háboru harctérre szólitotta. 1922-ben
már gyárigazgató. Foglalkozásán kivül
a könyvek, képek, szobrok és az architektura érdeklik, mindegyiköjöknek alapos ismerője. A temesvári Kereskedelmi és Iparkamarának ig. tagja,
egyébként azonban nagy elfoglaltsága
miatt viszavonultan él. „Plus-Ultra”, a
mottója és ennek megfelelően rendezi
be életét.
DEMETROVICI MIHÁLY mérnök,
Temesvár város kertészetének igazgatója,
Boksabányán
1886-ban született,
apja kertész. Kecskeméten és Budapesten kertészeti tanintézetet végez. Már
diák korában kitünő
botanikus
volt,
1909-ben RamniculValcean
kertészeti
iskolát alapit és annak igazgatója. 1918ig. Közben meghivást kap a budapesti
földmüvelésügyi minisztériumtól a székesfőváros mintakertészetének vezetésére, azonban ezt a poziciót anyagi
okokból nem fogadja el, átmenetileg a
temesvári Mezőgazdasági Ipar rt.-vel
áll társas viszonyban. 1920-ban Temesvár város szolgálatába lép, átveszi a
városi kertészet vezetését. Müködése
alatt rövid pár év óta a kertészet és
ültetvényezés terén Temesvár ujjászületett, az elhanyagolt parkok gyökeres
átalakitása és a város különböző helyein létesitett modern ültetvények az
ő szaktudását és tehetségét dicsérik.
1927-ben a bécsi nemzetközi kongreszszuson Romániát képviselte; a temesvári kertészeti egyesület fellendülése
szintén az ő érdeme, a kertészeti törvényjavaslat szerzője. Számos kongreszszuson mint előadó szerepelt, a román
Kertészeti Cimtár kiadója és szerkesztője, kertészeti évkönyvet ad ki, azon
kivül a Rózsabarátok egyesületének ve
zetöségi tagja, a Fauna kisállat egyesület elnöke, a muzeum, az állatvédő
egyesület tagja, nemzetgazdasági és
közgazdasági szakértő, tvsz. gazdasági
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szakértő. Medvesen menta-gyógynövény
telepe van. Számos kertészeti kiállitást
rendezett, a fővárosi kiállitás alkalmával aranyéremmel tüntették ki. A román csillagrend lovagja.
DEUTSCH ALADÁR aradi vászonés textil nagykereskedő, 1892-ben Kápolnán született. Apja gazdatiszt. Idegenben, saját erejére támaszkodva tanult és középiskolai tanulmányok után
a kereskedelmi pályára lépett. Budapesten a Weisz Gyula, továbbá Grünwald és Schwab cégeknél praktizál,
1912 óta Aradon önálló kereskedő kiterjedt klienturával. A kereskedők egyesületének és számos más társadalmi és
jótékonysági egyesületnek aktiv és pártoló tagja.
DEUTSCH KÁROLY az aradi Központi Takarékpénztár vezérigazgatója,
Aradon 1880-ban született. Apja kereskedő. A felső kereskedelmi iskola
elvégzése után az aradi Ipar és Népbanknál 1898—1911-ig tevékenykedik,
1911 óta a Központi Takarékpénztárnál tölt be vezető állást. Több társadalmi egyesületnek tagja.
BARTA LAJOS, Löwbeer Béla és
Perényi Géza a temesvári Dura-Müvek
rt. igazgatói. A Dura gyár 1920-ban
alakult mint elektrotechnikai és müszaki vállalat. 1929-ben fuzionált a Lu
mina csillárgyárral Dura-Müvek rt. elnevezés alatt. A Dura-Müvek foglalkozik az összes galván elemek gyártásával, csillár, fém és bronzáru elekromos cikkek gyártásával és szerelésével.
A Dura-Müvek gyártmányai országszerte ismertek, kiválóságuknál fogva
márkát jelentenek. Barta, Löwbeer és
Perényi igazgatók a vállalatot a Bánság egyik legproduktivabb üzemévé
fejlesztették. A Dura Müvek alaptőkéje
8 millió lej, tartalék alap 3 millió 120
ezer lej.
ERBER DEZSŐ a Magyar Általános
Hitelbank temesvári fiókjának igazgatója, Debrecenben 1883-ban kereskedő
családból született. Budapesten kereskedelmi akadémiát végez, majd bankpályára lép, tudása, rátermettsége gyorsan magas pozicióba juttatják. A Magyar Általános Hitelbank központjában
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müködik, 1923 óta a nagyváradi fiók
igazgatója, 1930 óta pedig a temesvári
fiókot vezeti és a M. Á H. romániai
érdekeltségének, illetőleg fiókjainak vezérigazgatója. Kiváló közgazdasági ismeretekkel rendelkezik, számos társadalmi és gazdasági egyesületnél vezető
szerepet tölt be. Felesége szül. Fodor
Böske elismert festőmüvésznő, kiállitásokon jelentős sikereket arat.
FARAGÓ REZSŐ aradi bankvezérigazgató, Bácsmonostoron 1880-ban kereskedő családból született. Felsőkereskedelmi iskolai érettségit tesz, utána
Budapesten hivatalnok; 1900-ban élénk
publicisztikai tevékenységet fejt ki az
Aradi Közlönynél, utóbb kiváló közgazdasági ismereteinél fogva részt vesz
Arad közgazdasági életének vezetésében, az Általános Takarékpénztár vezérigazgatója lesz, azokivül az Aradi
Kereskedők Körének titkára és több
vállalat ig. tagja.
FRINT LAJOS evangélikus szuperintendáns Aradon, ugyanitt 1850-ben
született, apja ág.
ev.
lelkész
volt.
Trauenfölden,
Budapesten,
Halleban
és
Németországban
végzi tanulmányait,
a theologiát Pozsonyban hallgatta és Halleban végezte el.
Békéscsabán szentelik lelkésszé 1875ben. Mezőberényen,
Torzsán, Ujpáznán, Ferenchalmon mint
adminisztrátor müködik, 1881 óta Aradon lelkész, majd esperes, 1929 óta a
romániai ág. ev. hitvallásu magyar egyház püspöke Aradon. Az aradi templom felépitése az ő lankadatlan munkájának
eredménye.
Elhivatottsággal
áll egyháza élén, a hitélet szervezése
az erkölcsiség emelése és az egyházi
intézmények fenntartása és fejlesztése
terén hervadhatatlan érdemeket szerzett. Hittudományi cikkek, tanulmányok (confirmációs káté), tankönyvek
kiadásával értékes szolgálatokat tesz
egyházának. A Minerva, a helybeli ev.
nőegyesület és számos társadalmi egy-
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házi szociális és kulturális egyesület
vezető tagja. A magyar párt egyik vezére. Felesége szül. Tersényi Gizella,
jótékonysági és kulturális mozgalmakban eredményesen munkálkodik.
GABRIEL JÓZSEF dr. temesvári
osztrák konzul és ügyvéd, Mercifalván
1880-ban földbirtokos családból született. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Margburgban és Kolozsvárott végzi.
1908-ban ügyvéd lesz. Mint ilyen sokoldalu közéleti tevékenységet fejt ki, a
bánsági német mozgalmak lelkes irányitója, közgazdasági tekintély, 1919—
20-ban országgyülési képviselő, 1922—
26-ban vármegyei és városi bizottsági
tag. A nagyszebeni Általános Takarékpénztár, a temesvári püspökség és
több kereskedelmi intézet ügyésze, a
bánsági német közmüvelődési egyesület, a temesvári áll. német reálgimnázium intéző-bizottságának elnöke, a
Banatia és a német tanitóképző intézőbizottságának alelnöke, a sváb népközösség intéző bizottságának tagja. A
Sváb Kereskedelmi és Iparbank és
több
nagyvállalat
kényszeregyezségi
ügyét intézte el. 1929 óta osztrák konzul. A Temesvárer Zeitung, a Banater
Deutsche Zeitung és több lap hasábjain jelentős cikkei jelennek meg.
GYÖRI SÁNDOR a temesvári Galvani rt. igazgatója, 1887-ben született.
Nagybecskereken felsőkereskedelmi iskolát végez, majd magántisztviselő
lesz. A temesvári Erzsébet Mümalom,
majd a Gyapjuipar kötelékében müködik, utána 1918―22-ig Bécsben és
egyebütt elektro-technikai tanulmányokat folytat, 1922-ben megalapitja a
Galvani rt.-t, amelynek igazgatója lesz.
GYULAY JÁNOS dr. temesvári
ügyvéd, a magyarpárt tanács-tagja,
1892-ben Csiksomlyón iparos családból született. Kolozsvárott jogi doktorátust, Nagyváradon ügyvédi vizsgát
tesz; 1925 óta Temesvárott gyakorló
ügyvéd 1926-ban a magyar párt bánsági beszervezésénél értékes tevékenységet fejtett ki a párt vezetőivel bejárta a falvakat, propaganda és kulturelőadásokat tartott. Politikai gyüléseken vezérszónoki minőségben szerepel.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

441

(H) BÁNSÁG (K)

Magyar lapokban politikai és társadalmi
cikkei jelennek meg, a Demokrat c.
lap belső munkatársa volt. A temesvári Magyar Ház felépitése érdekében
hathatós propagandát fejtett ki, minden ténykedésének célja a magyar népben ébrentartani a nemzeti öntudatot.
A Magyar Ház rt. ig. tagja, a Kolozsvári Tkpt. és Hitelbank fiókjának
ügyésze, az Erzsébetvárosi Társaskör
elnöke, a magyar párt elnöki tanácsának tagja.
HEIM ERNŐ dr. Temesvár város
gazdasági tanácsosa, Nagyszentmiklóson
1884-ben született, apja a gróf Nákóuradalom tiszttartója. Jogi tanulmányait
Budapesten, Berlinben és Kolozsvárott
végzi, közben 2 évig gazdasági akadémiát hallgat. Eleinte ügyvédjelölt,
1912-ben Temesvár város szolgálatába
lép, majd mint tüzérkapitány résztvesz
a háboruban, gázmérgezés következtében sulyosan megbetegszik, többször
kitüntetik 1921-ben királyi dekrétummal a város szociális ügyosztályának
tanácsosa lesz. Temesvár város gazdasági fellendülése érdekében hathatós
tevékenységet fejt ki; a városban 10
év óta létrejött szociális és közintézmények megteremtése érdekében sokat
fáradozott. Számos társadalmi és kulturális egyesület tagja.
HERCZKA ÁRMIN uradalmi igazgazgató Pankotán, Vágszereden 1877ben született, apja igazgató-tanár. Pozsonyban kereskedelmi érettségit tesz,
majd Budapestre kerül, ahol hivatal
noki pályán jelenlegi cégénél praktizál és
szorgalmával, tehetségével, rátermetségével gyors menetben halad előre. Karrierjét, pozicióját és vagyonát szorgalmának és tehetségének köszönheti. A
pankotai rom. kath. egyházi dalárda
örökös diszelnöke, a Spárta sportegyesületnél ugyancsak diszelnök, az ottani
önkéntes tüzoltók diszparancsnoka, a
kaszinó alapitója, a Bánáti Bankegyesület fiókjának ig. tagja, a Turbinás Hengermalom társtulajdonosa a Pankota
Gyoroki Villamossági rt. alapitója és
ig. tagja és számos társadalmi, kulturális és jótékony egyesület tagja. A kereskedelmi- és ipari I. osztályu érdem-
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kereszt és több hadikitüntetés tulajdonosa. Sportkedvelő. Felesége szül. Bartel Borbála jótékonycélu akciókban vesz
részt. Leánya, férjezett Silvestro Giovanni Battista, Suchi Valle volt aktiv
aktiv főhadnagy, földbirtokos a szardiniai Porto-Torresben.
HOFFMANN MIHÁLY a HoffherSchrantz-Clayton-Schuttlewort-cég
temesvári fiókjának vezetője, 1892-ben
született, apja földbirtokos volt. Kaposvárott érettségizik, Bécsben kereskedelmi akadémiát végez, utána kereskedeli pályára lép. 1912-ben a bécsi
Hoffher-Schrantz-Clayton-Schuttlevort
kötelékébe lép, amely vállatnak utóbb
(1923) kolozsvári, majd 1928 óta temesvári vezetője lesz Előzőleg 1920―23ban a budapesti Continental vaskereskedelmi rt.-nél és Kern Róbert és Trsai
mezőgazdasági gépgyáránál müködött.
Müködésével a bánsági élet fejlődésére
gyakorol kedvező hatást. Mint főhadnagy résztvett a háboruban, többször
kitüntették, mint aknavető ütegparancsnokot hadosztályparancsnoki elismerésben részesitették. Hivatásának él.
ISSEKUTZ GÉZA az Arad Csanádi
Gazdasági Takarékpénztár vezérigazgatója, Aradon 1893ban született. Ugyanitt érettségizik, Bécsben müködik, kiváló
közgazdasági
tapasztalatokat szerez,
amelyeket
utóbb
müködése folyamán
eredményesen érvényesit. Aradon az
Aradmegyei
Takarékpénztár
kötelékébe lép, amelynek vezetésében vesz
részt; 1929 óta Arad-Csanádi Tkpt.
vezérigazgatója. Arad pénzügyi világának egyik közgazdasági tekintélye, a
helybeli bankpiac irányitásánál hangadó
szerepet játszik.
KAMPF JÁNOS dr. zsombolyai orvos, rötgenologus, ugyanitt 1894-ben
született. Temesvárott érettségizik, egyetemi tanulmányait Budapesten és Kolozsvárott végzi. A pesti zsidókórházban, majd a bécsi Allgemeine Kranken-
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hausban praktizál, 1922 óta Zsombolyán orvos. Munkásságát az orvostudomány és az emberiség szolgálatába
állitja. Mint segédorvos résztvett a háboru
ban; hivatásának él.
KEMÉNY GYÖRGY a Lomási erdőipar vezérigazgatója és végrehajtó bizottsági tagja Ara
don, Fiuméban 1892ben született, apja
fatermelő. Kereskedelmi főiskolát végez, majd a Lomási
világcég szolgálatába lép és tudása,
tehetsége és szorgalma révén gyors
menetben halad előre; 1922 óta a romániai központ vezére s mint ilyen a
kedvezőtlen gazdasági viszonyok között is eredményesen vezeti az országrészre kiterjedő faipari üzemet. A romániai cégnél 200 tisztviselő és 4 - 6000
munkás dolgozik s ezeknek a közremüködésével Kemény jelenleg az üzem
átorganizálásán fáradozik. A temesvári
Lloydklub, az aradi autóklub, az atlétikai klub tagja, az Ugir vál. tagja, a
kereskedelmi és iparkamara levelező
tagja. Szaklapokba értékes cikkeket ir.
Résztvett a háboruban, többször kitüntették
KLEIN GYULA a Baltic America
Line hajózási vállalat igazgatója Temesvárt, ugyanitt
1892-ben kereskedő
családból született.
Középiskolai tanulmányai után Bécsben és Budapesten
aranymüvesnek készül, majd Temesvárott 1916-ban ékszerész üzletet nyit.
1922-ben átveszi a
Hamburg-Südame
rikanische
Dampschiffartgesellschafft
vezérképviseletét, amelynek az ország
főbb városaiban fiókjai vannak, Klein
Gyula Románia területére kiterjedő teljesitőképességgel cérnagombgyárat létesitett, sokat járt külföldön és értékes
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üzleti tapasztalatokat szerzett Délamerikában. Az irodalom lelkes pártfogója,
jótékonysága közismert. Számos egyesület tagja.
KOCH JÓZSEF a temesvári Népáruház tulajdonosa, Csatádon 1893-ban
iparos családból született. Iskoláit Temesvárott végzi, majd a kereskedői
pályára lép. 1919-ben a bánsági néptanács iniciativájára és a város közremüködésével
megalapitja Gang és
Koch név alatt a Népáruházat, amelyet
1929-ben Gang elhalálozásával a saját
neve alatt vezet. A román ipar és kereskedelem fellenditése érdekében fáradozik. Az áruk gyári áron való eladásával nagy forgalmat ér el, főleg
a munkásosztályból kerülnek ki a vevői, amelyeknek száma 16 000-re rug. A
TMTE sportegylet alelnöke.
KÖHALMY MIHÁLY SZEVÉR az
aradi minorita rendház főnöke, 1887ben gazdálkodó családból született.
Theologiai
tanulmányait
Budapesten
és Marosvásárhelyen végzi, 1905-ben
Budapesten szentelik pappá. Eleinte
Szilágysomlyón gimnáziumi tanár, 1904
—1923-ig, majd az iskola megszüntével Szilágysomlyón minorita szerzetes,
1927 óta Aradon müködik, 1929-ben
az aradi minorita rendház főnöke lesz.
Értékes pedagógiai és hitéleti tevékenységet fejt ki, a rendház fenntartásán és fejlesztésén fáradozik elhivatottsággal, egyházának kiváló szolgálatokat tesz. A szilágysomlyói gimnázium
müködése
érdekében
fáradhatatlanul
munkálkodott, számos pedagógiai értekezést és vallási cikket irt; hivatásának él.
KONRÁD MIKLÓS dr. zsombolyai
orvos, ugyanitt 1890-ben gazdálkodó
családból született. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Bécsben végzi,
majd részt vesz a háboruban, többször kitüntetik. Jelenleg Zsombolyán
müködik mint önálló orvos, amellett a
betegsegélyző pénztárnál szociális irányu
tevékenységet fejt ki. Az orvosszövetség az orvosi kamara, a kaszinó tagja,
sportegyesületi elnök. Élénk társadalmi
életet él. Orvosi szaklapokban értékes
cikkei jelennek meg.
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KUN RICHÁRD a temesvári Kereskedők Egyesületének elnöke, ugyanitt
1873-ban kereskedő családból született.
A budapesti kereskedelmi akadémián
szaktanfolyamot végez és a leipzigi felsőkereskedelmi iskolát látogatja. Tanulmányai végeztével banktisztviselői
pályára lép, a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál, majd a temesvári Kereskedelmi és Gazdasági Takarékpénztárnál müködik, 1902-ig a helybeli
Agrártakarékpénztár főtisztviselője; ebben az évben a Friedemann Manó és
Tsai rt. szesz, konyak és likőrgyár
igazgatója lesz. A Bánság kereskedelmi
és ipari világban szerepet játszik, az
ország közgazdasági állapotainak feljavitásán fáradozik, a bánsági kereskedők érdekeinek megvédésére hathatósan tevékenykedik. A temesvári Kereskedők Egyesületének elnöke; az Erdélyi és Bánsági Kereskedő Egyesületek Szövetségének, az Iparkamarának
alelnöke, a romániai rum, likör és szeszszindikátus ügyvezető elnöke, a Lloydtársulat igazgatója, a román hitelezők
védegylete bánsági csoportjának elnöke,
a Temesvári Bank és Ker. rt., a Balcan Impex rt., a Román Textilipar rt.
ig. tagja, az Unio Klub elnöki tanácsának tagja. Részt vett a háboruban,
többször kitüntették. A román koronarend parancsnoki keresztjének és az I.
o. Meritul Comercial tulajdonosa.
LAKATOS ALADÁR az Aradi Általános Takarékpénztár ügyvezető igazgatója és ig. tagja, Aradon 1895-ben
kereskedő családból született. Az aradi
felsőkereskedelmi iskolát végzi, 1908ban az Általános Tkpénzt tisztviselője lesz, tudása és tehetsége révén hamarosan vezető pozicióba jut, jelenleg
mint igazgató fáradozik a bank fejlesztésén. Részt vett a háboruban, kitüntették.
LAZAR CORNÉL dr. temesvári
pénzügyigazgató, Nagyszemlakon 1889ben gazdálkodó családból született. Temesvárt érettségizik, az egyetem jogi
fakultását Budapesten és Kolozsvárott
végzi. 1918―1921-ig Besztercebányán,
majd 1929-ig Temesvárott ügyvéd,
1929-ben a temesvári pénzügyigazgató-
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ság adminisztrátorává nevezik ki. A
nemzeti parasztpártban élénk politikai
tevékenységet fejt ki, kerületi elnök
volt. Az Astra alapitó tagja, azonkivül
számos társadalmi és kulturális egyesület müködésében vesz részt. Neve az
ország
futball-sportjában
általánosan
ismert, 5 évig volt a Kinizsi-sportegylet ügyv. elnöke, a román sportnak külföldön is elismerést szerzett, utóbb pedig a professzionalizmus bevezetése
mellett agitált és részt vett a Ripensia megalakitásában, amelynek elnöke
1931 május végén szolgálati érdekből
átmenetileg a Regátba helyezték át.
LŐBL HUGÓ a Krassói Takarékpénztár vezérigazgatója, 1888-ban Aurélházán kereskedő családból született. A
temesvári főreáliskola elvégzése után a
banktisztviselői pályára lépett, később
a malomszakmához pártolt, 1911 óta a
Magyar Általános Hitelbank szolgálatában áll és gyors előmenetellel 1926ban a temesvári fiók igazgatója lett;
jelenleg a lugosi Krasói Takarékpénztár aligazgatója. Élénk társadalmi életet él, ifjukorában aktiv footballista, a
a közönség kedvence volt és a sport
iránti szeretetét megtartotta, jelenleg
anyaegyesületének, a TAC-nak elnöke;
társadalmi és jótékonysági egyesületeknek részben aktiv, részben pártoló tagja.
LŐCS REZSŐ (ménesi) nyug, aradi
polgármester, Ujvidéken 1862-ben született. Egyetemi tanulmányait Budapesten végzi, utána köztisztviselői pályára lép. 1884-ben Budapesten pü. fogalmazó, majd 1889—91-ben a város
szolgálatába lép, aljegyző lesz, majd
11/2 évig a főjegyzői teendőket végzi,
utóbb helyettes anyakönyvvezető. 1902ben városi tanácsosnak s egyben tb.
főjegyzőnek nevezik ki, 1907-ig az adóügyek élén áll, később gazdasági tanácsos és h. polgármester, 1918-ban
a munkástanács uralomrajutásáig polgármester; azóta nyugállományban van
és gazdaságát kezeli. Rengeteget fáradozott Aradváros ipari, társadalmi és
kulturális ügyei érdekében, az aradhegyaljai villamos vasut megalapitója
és elnöke volt, 26 év óta tagja. Több
takarékpénztár ig. tagja, a vadásztár-
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saság volt titkára, az Aradi Család és
az Aradi Kör szervezője és titkára volt.
„Élmények” cimen értékes irásai jelentek meg a lapokban, müvészettörténet
tel foglalkozik. Arad magyarságának
reprezentativ személyisége, társadalmi,
kulturális és jótékony akciók élén áll.
MÜLLER HENRICK a Temesvári
Sörgyár rt. ügyvezető igazgatója, 1885ben Brassóban született. A kereskedelmi iskola elvégzése után azonnal a
Cell Sörgyár kötelékébe lépett, 16 év
óta ennek az erdélyi
nagyüzemnek a diszponense; 1929-ben
megbizást
kapott
a temesvári sörgyár
vezetésére. Számos
brassói és több helybeli gazdasági és
sociális egyesületnek vezetőségi tagja.
Hivatásának és családjának szenteli
minden munkásságát.
MUNTEAN GYÖRGY gör. kath.
püspöki külhelynök, temesvári főesperés, 1863-ban született, apja gör kath.
lelkész. Balázsfalván érettségizik, theologiai tanulmányait a temesvári róm.
kath. papneveldében végzi 1885―89ben, papa szentelése után a lugosi
püspöki irodában müködik, majd Temesvárott hittanár, utóbb Szilason káplán, Giládon lelkész, Komlóson esperes plébános 1916-ban a buziási körzet esperese, 1924 óta Temesvárott főesperes plébános; 1930-ban püspöki
külhelynöknek nevezik ki. Hivatása
magaslatán áll, a hitfejlesztés és hitoktatás terén kiváló érdemei vannak,
40 évig müködött különböző helyeken
mint hitoktató. Az Astra örökös tagja,
az Agru alapitó tagja, az Astra fernesmegyei közp. biz. vezetőségi tagja, a
városi és megyei tanács tagja; a román nemzeti párt akcióiban vett részt.
Lelkészi hivatása mellett 1928 óta mint
történelem és alkotmányszakos tanár is
müködik. Az I. o. Resplata Muncii
pentru Biserică tulajdonosa
OLARIU ADRIAN facseti bankigazgató, 1878-ban lelkész családból szü-
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letett. Lippán felsőkereskedelmi iskolát
végez, utána a facseti Institut de Credit si Economie kötelékébe lép, amely-|
nek utóbb az igazgatója lesz. Közgazdasági és mezőgazdasági tudását és tapasztalatait kiválóan érvényesiti a bank
vezetésénél és annak fejlesztésén fáradozik. Résztvett a háboruban, többször
kitüntették. A facseti olvasókör tagja,
a környék gazdasági életének irányitásában vesz részt.
PAZSITNY BONAVENTURA dr. a
minorita rend erdélyi tartományának
főnöke Aradon, 1872-ben Szentgyörgyön gazdálkodó családból született.
Nagyszombaton érettségizik, theologiát
Rómában végez, ugyanitt szentelik pappá 1896-ban. Marosvásárhelyen a rendi
szeminárium igazgatója 16 évig és 8
évig a római Szent Peter bazilika magyar gyóntatója; 1927 óta a minorita
rend erdélyi tartományának főnöke.
Magas képzettségű, elhivatott vezetője
rendjének, sokat fáradozott az aradi
rendi kulturház, a nagybányai és marosvásárhelyi rendi szemináriumok véglegesitése és kiépitése érdekében, a
romániai rendi ügyek rendezése és fejlesztése körül eredményes munkásságot
fejt ki. A hitfejlesztést konferenciák
megtartásával szolgálja, a „Vasárnap”
és több katholikus lapba értékes cikkeket ir. A pápai jubiláris ezüst középkereszt tulajdonosa. A kormány hivatalos püspökjelöltje volt. Szent Ferenc
halálának 700 éves évfordulója alkalmából hiveit Olaszországba vezette.
PUTICIU OKTÁVIÁN temesvári kir.
közjegyző, Lippán 1868-ban tanitó családból született. Nagyváradon és Budapesten jogakadémiát és egyetemet
végez, majd birói vizsgát tesz. Eleinte
joggyakornok, Temesvárott, Lippán, Karánsebesen járásbiróságoknál müködik,
Rékáson
járásbiró,
Nagybecskereken
törvsz. biró és táblabiró, majd Temesvárott kuriai birói ranggal törvsz elnök. 1921-ben nyugállományba vonul s
azóta közjegyző. Az Astra, több társadalmi és főleg jótékonysági egyesület tagja. Szaklapokban értékes cikkei
jelentek meg. Felesége, szül. Gaita Silvia, a jótékonyság terén buzgólkodik.
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PROCHASKA EDE a hasonnevű
malomkoncern és egyéb vállalkozások
vezetője és vezérigazgatója Temesvárt,
1874-ben közismert molnár családból
született. Temesvárott felső kereskedelmi iskolát végez, 1892-ben átveszi
apja malmának vezetését, amely mellé
fejlődőképes vállalkozásokat létesit. A
temesvári mümalmon kivül Zsombolyán,
Garaboson, Nagyszentmiklóson, Szlatinán és Dettán bir érdekeltséggel. A
Bánság közgazdasági életében jelentős
tényező, a Kereskedelmi és Iparkamara
alelnöke, a Lloyd társulat vezetőségi
tagja, a Mentőtársulat elnöke, közgazdasági, jótékonysági és egyházi akciók
élén áll. A malomszindikátus létrehozásán fáradozik, az erre vonatkozó javaslatát Madgearu és Manoilescu miniszterek is magukévá tették. A gabona és lisztexport ügyének érdekében
Páneurópának hive. Gazdasági kérdésekről értékes megfigyelései vannak;
üzemei 350 munkást és 60 tisztviselőt
foglalkoztatnak.
RASKÓ SÁNDOR dr. temesvári
ügyvéd, ugyanitt 1889-ben született,
apja bankigazgató volt. Az egyetem
jogi fakultását Budapesten és Bécsben
abszolválja, ügyvédi vizsgát Budapesten tesz. Eleinte Budapesten és Temesvárott ügyvédjelölt, 1918 óta Temesvárt ügyvéd, több bank, gyár és
nagykereskedő jogtanácsosa. Előkelő
társadalmi poziciót tölt be, a Magyar
Párt végrehajtó tagja, a Magyar Ház
rt. ügyésze, továbbá az összes magyar
kulturális egyesületek, dalárdák és jótékony alakulatok vezetőségi tagja. Értékes tevékenységet fejt ki a magyar
párt jogi teendői körül Mint százados
végküzdötte a háborut, többször kitüntették. Publicisztikai munkássága jelentékeny. Felesége szül. Eisenstädter Mici
a jótékonyság terén bugzólkodik.
SCHÜTZ HENRIK dr. aradi ügyvéd,
ugyanitt 1865-ben született, apja felekezeti tanitó volt. Egyetemi tanulmányait Budapesten végzi, 1891 óta Aradon ügyvédi praxist folytat. Jelentős
társadalmi tevékenységet fejt ki, az
Erdélyi és Bánsági Orsz. Zsidó Iroda
társelnöke, az aradi ügyvédi kamara
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titkára, a zsidó hitközség elnöke, a
Kölcsey Egyesület és számos társadalmi, kulturális, egyházi és jótékony
egyesület vezetőségi és pártoló tagja.
Volt törvényhatósági és városi tanács
tag. Érdemei közé tartozik az aradi
zsidó iskola 4 osztályáról 7-re való
fejlesztése, azonkivül az erdélyi zsidóság ügyeinek eredményes támogatója.
SELTMANN PÁL a Temesvári Első
Takarékpénztár
vezérigazgatója,
Buziáson 1893-ban iparos családból született.
Temesvárt
érettségizik, a frankfurti
kereskedelmi
akadémiát
végzi.
1916―26-ig a Temesvári
Bank-nál
müködik s igazgatói poziciót tölt be.
1926-ban a Temesvári Első Tkpt. vezérigazgatói székébe hivják meg s
azóta tekintélyes közgazdasági tudását
és tehetségét ennek a banknak a fejlesztésére forditja. Vezérigazgatói müködése folyamán a Temesvári Első
Tkpt. és fiókjainak üzletmenete jelentékenyen kibővült, betétállománya megkétszereződött. Az Oravicai Ker. és
Iparbank, a Dettai Hitelegylet, a Temesvári Serfőzde rt., a Bohn Téglagyár rt. ig. tagja, ugyancsak tagja az
Unio klubnak és számos ipari és kereskedelmi társulat vál. tagja. Értékes
müködését továbbra is a kereskedelem
és ipar, továbbá a bank szolgálatába
állitja.
SERB SÁNDOR temesvári helyettes
pénzügyigazgató Aradon 1885-ben született, apja vasuti tisztviselő. Lippán
érettségizik, Budapesten államszámviteltani vizsgát tesz 1904-ben pénzügyi
pályára lép, eleinte Lippán müködik,
majd Aradon fejt ki tevékenységet
1929-ig, amikor helyettes pénzügyigazgatói minőségben Temesvárra helyezik át; 1931 tavaszán visszakerül Aradra.
Mint ilyen alapos és kiváló szakismeretekkel vesz részt a pénzügyigazgatóság ügyeinek vezetésében, müködése
folyamán számos érdemet szerzett, 1929-
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ben a román csillagrend lovagi keresztjével jutalmazták. Résztvett a háboru
ban, többször kitüntették. Az Astra,
a köztisztviselők egyesületének tagja.
Hivatásának és családjának él.
STANCIU GYÖRGY mérnök, a temesvári gázgyár igazgatója, 1902-ben
született, apja főesperes volt. Egy évig
jogot hallgat Kolozsvárott, majd 1926ban a temesvári müegyetemet abszolválja. A temesvári gázgyár mérnöke
lesz, 1927-ben helyettes igazgató, 1930
óta igazgató. Mint ilyen kiváló szaktudással és tehetséggel áll a városi
üzem élén, a gázgyár fejlesztése körül
sokat fáradozott, a gázkaloria értékét
2600-ról 3300-ra emelte, uj körvezetéket létesitett a gázszolgáltatás kiszélesitésére. Célja az összes romániai gázgyáraknak egy érdekkörbe való tömöritése. A gázszakma tudományos megismerése érdekében Bécsben és külföldön tanulmányutakat végzett. A
Goodtemplear-társaság kerületi alapitója és elnöke. A forradalom idején a
diáktanács elnöke volt, a magyar éra
alatt mozgalmat inditott a román nyelv
és történelem, továbbá a francia
nyelvnek a gimnáziumokba való bevezetése érdekében.
SZABÓ SÁNDOR dr. az aradi Szabó
Albert cég társtulajdonosa, ugyanitt
1899-ben született, Drezdában müegyetemet végez, vegyészmérnöki oklevelet 1923-ban nyer. Három évig Párisban, mint vegyészmérnök müködik,
1927-ben Arad egyik régi, előkelő és
jó hirnévnek örvendő, 1892-ben alakult Szabó Albert üveg és porcellán
nagy kereskedés társtulajdonosa lesz
Szabó Miklóssal. A kereskedelmi és
iparkamara, azonkivül több társadalmi
egyesület tagja. A cég a romániai táblaüveg és öblösüveg-kartell kizárólagos
képviselője.
STECKL ADOLF a Mundus-BorlóÖrményesi faipari rt., igazgatója Temesvárt, 1891-ben Pozsonyban kereskedő családból született. Pozsonyban érettségizik, majd a faszakma elsajátitására tanulmányokat végez. Budapesti, erdélyi és ausztriai favállatoknál szerez értékes ismereteket, 1928
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óta a Mundus igazgatója. A Temesvár—Orsova között levő üzemek, továbbá a borosjenői hajlitott fabutorgyár
és karánsebesi furnirgyár fejlesztése érdekében eredményes munkásságot fejt
ki, az ország iparában jelentős helyet
elfoglaló vállalat élén rátermettséggel
áll. Résztvett a háboruban, orosz fogságba esett s azalatt az orosz faiparnál müködött. Az Ugir, a temesvári
tőzsde választott biróságának tagja, továbbá, részben müködő, részben pártoló tagja számos kulturális és jótékony
egyesületnek; hivatásának él.
Ifj. SZANA ZSIGMOND a Temesvári Bank és Ker. rt. igazgatója, Temesvárt 1896-ban született. Apja Szana
Sándor dr. udvari tanácsos és a budapesti áll. gyermekmenhely igazgató
főorvosa volt. A budapesti kereskedelmi akadémia és a gimnáziumi érettségi abszolválása után Berlinben kereskedelmi főiskolát hallgat, majd a wieni
Angol Magyar Banknál kezdi pályafutását. Résztvesz a háboruban, kitüntetik. Leszerelés után Budapesten az Angol-Magyar Banknál fejt ki tevékenységet. 1919-ben a Szana vállalatokhoz
kerül, a Gea-Krayer gyógyszernagykereskedés alapitásában vesz részt és annak igazgatója lesz hat éven át. 1926ban a Temesvári Bank és Ker. rt-hoz
kerül, mint ügyvezető igazgató vesz
részt a pénzintézet vezetésében. Számos helybeli egyesület vezetőségi tagja.
TIRBU GYÖRGY temesvári városi főállatorvos, Bátoron 1877-ben gazdálkodó családból született. Budapesten
1901-ben állatorvosi főiskolát végez,
majd a budapesti székesfővárosi vágóhidnál állatorvos, utóbb az állatorvosi
szövetségnél fejt ki tevékenységet, 1904ben állami szolgálatba lép, Dobsinán,
Pozsonyban és Teregován müködik.
1918-ban Szatmáron megyei állatorvos,
1921 óta Temesvárt város állatorvos.
Az
állategészségüggyel
kapcsolatban
szabályrendeleteket dolgozott ki, állatkiállitásokat rendezett, amelyet a király
is megtekintett. A városi tanács állandó
tagja, ugyancsak tagja az orsz. állatorvosi egyesületnek és a Cercul Militarnak.
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TÓTH SÁNDOR temesvári nagykereskedő, 1880-ban Pétervásáron gazdálkodó
családból
született, apja kiváló szónok volt.
Bécsben kereskedelmi akadémiát végez,
utána Bécsben kereskedő, 1905 óta
Temesvárt
önálló
bor- és füszernagykereskedő.
Élénk
társadalmi és magyarpárti tevékenységet fejt ki, a magyar párt gyárvárosi tagozatának elnöke, a gyárv. rom.
kath. hitközség elnöke, a kath. ifjusági
egyesület védnöke, a magyar párt elnöki tanácstagja, a Magyar Ház igazg.
tagja, a kereskedők egy. vál. tagja, továbbá számos egyházi, társadalmi és
kulturális egyesület vezetőségi tagja. A
magyarság ügyeinek érdekében propaganda iratokat szerkesztett és propaganda gyüléseken vett részt; a magyarság kulturális és gazdasági fejlődésének szolgálatába állitja értékes
munkásságát.
TÓTIS REZSŐ belga királyi konzul,
a temesvári Gyapjuipar rt. vezérigazgatója, Budapesten
1881-ben született.
A kereskedelmi iskola elvégzése után
a Hatvani—Deutsch
konzernnél
kezdi
pályafutását. Cukorgyárat vezet, 25
éves korában már
a temesvári Gyapjuipar rt. igazgatója,
26 éves korában kereskedelmi tanácsos, ő volt a monarchia
legfiatalabb
kereskedelmi
tanácsosa.
1906-ban átvette az akkor alig 60
munkással dolgozó fonoda vezetését,
amelyet 1800 munkással dolgozó, 120
tisztviselőt foglalkoztató, az ország
egyik legnagyobb textilüzemévé fejlesztett. A gyár 1905-ben alakult egy
millió korona alaptőkével, amely jelenleg 100 millió lej. A Gyapjuipar rt.
jelenleg is teljes üzemmel müködik,

454

kötődével, szövődével, szalag és zsinórgyárral rendelkezik, a legfinomabb
minőségű női- és férfidivatszöveteket
gyártja; piaca Bulgáriára és Jugoszláviára is kiterjed. Tótis Rezső a legnagyobb román textiltelepek: a Gyapjuipar rt. és kötelékébe tartozó Első
Temesvári rt., a Kosmos rt. és a Record Majestic megalapitója. Elnöke a
temesvári áru és értéktőzsdének, a
Gyosz-nak, a bánsági textilgyárak szövetkezetének a temesvári kereskedelmi és iparkamara vezetőségi tagja,
továbbá ig. tagja a Creditul Industrial
áll. hitelintézetnek és tagja az állami
legfőbb vámbizottságnak. A román
koronarend tiszti, parancsnoki és nagy
tiszti, a román csillagrend parancsnoki
keresztjének, azonkivül az I. o. kereskedelmi és ipari érdemrend, az I. o.
egészségügyi érdemrend és több ma
gas kitüntetés tulajdonosa. Feleségével
szül. Schnitzer Stefániával példás jótékonyságot fejt ki, ők alapitották meg
Románia első csecsemővédő intézetét.
Alkalmazottai testi és egészségügyi
fejlesztésére modern sporttelepet létesitett.
TÜRKL ALFRÉD a temesvári Egyesült Szikvizgyárak rt. igazgatója, 1882ben Omoldova községben született,
apja orvos. A kereskedelmi érettségi
letétele
után füszerkereskedő
lesz,
résztvesz a háboruban, megsebesül,
többször kitüntetik; jelenleg az Egyesült Szikvizgyárak rt. igazgatója Temesvárt. Mint az Orsz. Szikvizgyárosok
Szindikátusának ügyv. igazgatója, tehetséggel és szaktudással képviseli a
szikvizgyárosok érdekeit. A kereskedők
egyesületének és több sport, társadalmi és kulturális egyesület tagja.
UNGÁR ADOLF dr. temesvári ügyvéd, a temesvári ügyvédi kamara alelnöke, a bánsági Magyar Párt vezetőségi tagja, Obessenyön 1877-ben kereskedő családból született. Jogot Kolozsvárt és Budapesten hallgat, ügyvédi
vizsgát 1903-ban tesz. 1904-ben Temesvárt ügyvédi irodát nyit. A békebeli politikai mozgalmakban tevékeny
részt vesz, 48-as párti diákvezér Szegeden. Jelenleg a romániai magyar ki-
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sebbség egyik értékes vezére, az állam
keretein belül a magyarság kulturális
és gazdasági érdekeit szolgálja, a magyar párt megyei tagozatának alelnöke,
a belvárosi tagozat elnöke. Propaganda
és választó gyüléseken aktiv szerepet
játszik. Az ügyvédi tarifa, az ügyvédségnek a biróságtól való függetlenitése
ügyében eredményesen járt el a felsőbb
hatóságoknál. Az Uniunea vál. tagja,
az ügyvéd-szövetség, több kulturális,
társadalmi és jótékony egyesület tagja.
Irodalomszerető és pártoló. Becsületes,
puritán munkát folytat, egyébként családjának él. Leányai: férjezett dr. Baruch Félixné és Weisz Pálné, (férje
Berlinben épitészmérnök.)
TUSCHKAN VILMOS boksánbányai
kereskedő, háztulajdonos és zeneszerző,
1904-ben
ugyanitt
született, apja kereskedő. A tanitóképző
elvégzése
után
kereskedői
pályára lép, apja
üzletében tevékenykedik, közben zenei
és zeneszerzői tanulmányokat
folytat.
Kiváló zenész, önálló
kompoziciói
vannak, a „Rosen und Frauen” c. zenekarra irt valcerét a budapesti rádióstudió előadatta. Schubert, Haydin
misét és különböző zenedarabokat dirigált, jótékony előadásokon saját és
mások zenemüveinek interpretálásával
lép fel nagy sikerrel. Jelenleg önálló
kereskedő, a helybeli sportklub tagja
és a zeneszerzés terén szerzett érdemeit gyarapitja.
VÁGVÖLGYI LAJOS dr. aradi főrabbi, Ilaván 1877-ben született, apja
takarékpénztári tisztviselő volt. A theológiát a budapesti orsz. rabbiképző intézetben abszolválja, 1905-ben filozófiai
doktor 1906-ban Budapesten rabbidiplomát szerez, ugyanakkor Csurgóra
nevezik ki rabbinak, majd 1907-ben
mint rabbi Aradra kerül, 1910 óta itt
főrabbi. Hitközsége élén magas képzettséggel, elhivatottsággal áll. aradi
tevékenykedése alatt az egyházközség
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hiveinek száma megszaporodott, egy
sereg egyházi, kulturális és humánus
intézményt létesitését szorgalmazta. Kiváló hitszónok, a „Mult és Jövő”-ben
és több folyóiratban zsidó históriai témákról irt tanulmányokat. A Kölcsey
Egyesület alelnöke és számos egyházi,
társadalmi, kulturális és jótékony alakulat tagja.
VLAD SÁNDOR nyug. ezredes, az
Aradi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, 1876-ban Brassóban született, apja
tisztviselő volt. Hadapródiskolában nevelkedett.
Montenegróban,
Grabácnál zászlóaljparancsnok, majd az orosz
és olasz harcteret
járta és háromszor
sebesült meg. Katonai érdemei elismeréséül megkapta a Lipót- és vaskoronarendet. A forradalom alatt ezredesi
kinevezést nyer és az összes erdélyi
román haderők főparancsnoka lesz. A
kerületi sportszövetség és az összes
hely- és környékbeli vadásztársaságok
elnöke, továbbá a legtöbb gazdasági,
kulturális és szociális egyesületnél vezetőszerepet vállalt; a bánsági közélet
egyik legértékesebb tagja.
VETERÁNYI VIKTOR dr. temesvári
ügyvéd, a magyar párt bánsági tagozatának
ügyvezető
elnöke, a XVII. században Erdélyben is
szerepet
játszott
olasz származásu Veterani tábornok leszármazottja, 1883ban
Besztercebányán született, apja
tisztviselő volt Temesvárott
érettségi
zik, a jogot Kolozsvárott abszolválja, ügyvédi vizsgát Budapesten tesz. Az ifjusági mozgalmakban élénk részt vett, a kath. ifjuság
budapesti orsz. kongresszusán Kolozs
várt képviselte. Eleinte Budapesten és
Temesvárt birósági joggyakornok, majd
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ügyvédjelölt, 1910-ben Temesvárott önálló ügyvédi irodát nyit. Jelentős közéleti müködést fejt ki, a bánsági magyarság oszlopos tagja. 1919-ben a
Polgári Szervezet társelnöke volt, utóbb
a bánsági magyar párt beszervezése körül szerzett hervadhatatlan érdemeket.
Az ipari munkaadók szindikátusának
társelnöke és ügyésze, a magyar párt
bánsági tagozatának ügyv. elnöke, az
Ipartestület, az Ipari Hitelszövetkezet
ügyésze, városi tanácstag, a Magyar
Ház rt. alapitó és ig. tagja. Résztvett
a háboruban, többször kitüntették. A
magyarság és az iparosság érdekeiért
küzd.
WEISZ ARTUR dr. temesvári ügyvéd, 1893-ban Csanádapácán született,
apja tekintélyes kereskedő volt. A temesvári áll. főgimnázium elvégzése után
az egyetem jogi fakultását Budapesten
abszolválja. A katonai szolgálat után
1920-ig dr. Rosenthal ügyvéd társa,
1922-ben önállósitja magát s azóta Temesvár ügyvédi társadalmában előkelő
helyet biztositott magának, főleg keres
kedelmi és polgári természetü ügyekkel foglalkozik. A Kadima sportegyesület, azonkivül több bank és vállalat
ügyésze.
WEITERSCHAN FÜLÖP zsombolyai
sebészorvos, Nagybecskereken 1901ben gazdálkodó családból született.
Nagybecskereken érettségizik, a grázi
egyetemen doktorál. Münchenben és
Grázban 3 évig mint sebész és nőgyógyász praktizál, 1929 óta Zsombolyán
müködik. A Deutsche Volksgemeinschaft, az orvosi egyesület és az orvosi kamara, azonkivül több társadalmi és kulturális egyesület tagja. Szanatórium létesitésén fáradozik.
Báró NOPCSA ELEKNÉ, szül. gróf
Zelenski Matild, társadalmi és jótékony
egyesületek elnöknője és patronusa Uj-
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aradon, ugyanitt született és párisi zárdaintézetben nevelkedett. 1876-ban férjhez ment báró Nopcsa Elek, volt hátszegi képviselőhöz és a magyar kir.
operaház volt intendánsához, aki a budapesti operát magas nivóra emelte.
Régebben számos társadalmi, továbbá
missziós és nőegylet élén állott, jelenleg is lelkes támogatója emberbaráti és
nemes akcióknak; férje halála óta ujaradi birtokukon él és annak a vezetését ellenőrzi. Neve Erdély magyar
társadalmában tiszteletet kiváltva cseng.
Leánya őrgróf Palavicini Alfrédné, fia
báró Nopcsa Ferenc geológiai és paleontologiai tudós, külföldön él.
BUNGENȚIANU ISTVÁN belügyminiszteri vezérfelügyelő, jelenleg Temestorontál vármegye prefektusa, Turnu Severinben 1883-ban született. Jogi
tanulmányait Bukarestben végzi, majd
Turnu Severinben ügyvéd lesz 1914ben mint I. osztályu rendőrigazgató az
államrendőrség szolgálatába lép, s ettől
kezdve az ország politikai és állambiztonsági ügyeinél fejt ki jelentős tevékenységet. Résztvett az 1907-beli forradalom leverésében, majd az 1913-as
és a világháboruban. 1922-ben a temesvári állambiztonsági kerület felügyelőhelyettese, 1923-ban felügyelő,
1996-ban I. o állambiztonsági vezérfelügyelő s ilyen minőségben 1929-ig
müködik Temesvárt. 1929-ben a belügyminisztérium rendőrségi osztályán
tölt be magas poziciót 1931-ig, amikor a Jorga kormány mint megyei
prefektust Temesvárra delegálja. Az
ország érdekeit szolgálja magasabb
szempontokból, kiváló diplomata tulajdonságokkal
rendelkezik,
müködése
helyein a társadalom szimpátiáját élvezi.
A román csillagrend tiszti keresztjének,
azonkivül jugoszláv, olasz japán és
több kitüntetés tulajdonosa.
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ADLER HERMANN a brassói Fibra
rt. konfekciógyár igazgatója, 1888-ban
született, apja földbirtokos. A középiskola
elvégzése
után a konfekció
szakmában
képezi
ki magát Nagyszebenben, kitünő szakmabeli ismeretekre
tesz szert s 1929ben a Fibra rt. igazgatója lesz. A gyár
300 munkást foglalkoztat, évi 100 millió lej forgalmat
bonyolit le. A Fibra speciális árui országszerte ismertek, minden jelentősebb
romániai városban lerakattál bir. A Budapesti Kereskedelmi Csarnok, az Omke
és a brassói Unio klub tagja. Résztvett a háboruban, többször kitüntették.
Felesége, szül. Hegyi Hajnalka, a jótékonyság terén buzgólkodik.
ADLEFF GYULA segesvári bank
vezérigazgató, ugyanitt 1886-ban született, apja posztógyáros Segesváron
érettségizik, Kolozsvárott és Kölnben
kereskedelmi akadémiát végez, utána
értékes kereskedelmi és banktevékenységet fejt ki. 1906-ban a segesvári
Egyesült Ipar és Jelzálogbankhoz kerül, ahol 1922-ben vezérigazgató lesz.
A szászföld egyik pénzügyi szaktekintélye; öt év óta vármegyei biz. tag,
a gazdasági ügyek referense, a helybeli selyemgyár, a Transsylvánia biztositó társaság, az Erdélyi Egyleti bankigazgatóságának tagja és egyéb kereskedelmi és gazdasági egyesületeknél
vezető szerepkört tölt be. Mint politikus aktiv müködést fejt ki, a szászok
Nagyküküllő megyei szervezetének el-
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nöke, élénk részt vesz mint egyházi
tanácsos a luteránus egyház életében
is. Magas szinvonalu, a gazdasági helyzetre mélyen rávilágitó előadásokat
tartott Segesváron. A vezetése alatt
álló pénzintézet 1862-ben alakult mint
szövetkezet 10200 forint alaptőkével,
majd 1908-ban részvénytársasággá alakult át; az alaptőke jelenleg 20 millió
lej, a betétállomány 160 millió lej.
ANDREE VALENTIN a nagyszebeni népfürdő igazgatója, Agnitán 1884ben született, apja fakereskedő. Középiskolát, Bécsben technikai főiskolát,
Grátzban kereskedelmi akadémiát végez. Utána Brassóban magántisztviselő,
1917 óta a népfürdő vezetője. Teendőit körültekintéssel és a köz érdekeinek megfelelően végzi. A fürdő fejlesztését ambicionálja. Számos közgazdasági, társadalmi és kulturális egyesület tagja. Szabad idejében sportol.
A Ferenc József-rend lovagja. Felesége szül. Theil Mária a helybeli nőegyletnél fejt ki tevékenységet.
AMBRUS KÁROLY vizaknai nyugalmazott polgármester, földbirtokos és
bankelnök,
ugyanitt 1857-ben kisbirtokos családból született. Állam és jogtudományi
államvizsgát tesz és a
pénzügyi
pályára
lép, amelyen a pénzügyigazgatói
rangig
viszi fel. 1884―98ig Vizaknán alpolgármester,
majd
1898―1915-ig polgármester. Jelenleg
birtokát kezeli és a Balázsfalvai Keres
kedelmi Takarékpénztár elnökigazgatói
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tisztségét tölti be. Több évtizedes közéleti tevékenysége során értékes müködést fejtett ki s közéleti kiválóságok tekintélyére tett szert. Királyi tanácsosnak nevezték ki és érdemeinek
elismeréséül kitüntették. Számos kulturális és társadalmi egyesület vezetője
és támogatója volt, jelenleg kiterjedt
családja körében visszavonult életet él,
csupán a magyar párt ügyei iránt érdeklődik.
ARONSON RUDOLF brassói szállitó és menetjegyiroda tulajdonos, ugyanitt 1882-ben született, apja vállalkozó.
Az érettségi letétele után apja üzletébe lép s 1905-ben átveszi annak szállitási vállalkozását, amelyet utóbb menetjegyirodával bővit ki. Élénk társadalmi életet él, a köz érdekeiért fáradozik. Résztvett a háboruban, többször kitüntették. Szabad idejében az autósportnak hódol. Felesége, szül. Weisz
Irma.
ARZ KÁROLY a „Helsdorfer Vorschusverein” A G. igazgatója és az Arz
& Comp Ker. Társ.
beltagja,
ugyanitt
1885-ben született,
apja tanitó. A nagyszebeni német tanitóképzőt végzi, majd
16 éven át Helsdorfon tanitó, utóbb
Arz & Co néven
kereskedelmi vállalatot alapit. Kiváló
kereskedelmi érzékkel rendelkezik, a szászföldi ipar- és
kereskedelem
fellenditése
érdekében
eredményes
és
kitartó
munkásságot fejt ki. A vezetése alatt álló
pénzintézet a lakosság hiteligényeinek
altruista alapon való kielégitésére törekszik. Arz Károly az Ost-Fox Farm
első délkeleturópai ezüstrókatelep rt. és
a brassói állatkiviteli egyesület elnöke,
a brassómegyei vadászegyesület vezetésében is aktiv szerepet játszik, azonkivül prezsbiteri tag és még számos
alakulat müködésében vesz részt. Közgazdasági, főleg állatkiviteli cikkeket ir
külömböző lapokba. Szenvedélyes vadász; zenekedvelő.
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BÁLINT SIMON dr. (De budesti)
Nagyküküllő vármegye alispánja, Raksán 1882-ben lelkész családból született.
Szatmáron
érettségizik, Kolozsvárott jog és államtudományi
doktorátust tesz. Ügyvédi prakszis után
közigazgatási
pályára lép, az impériumváltozás
után
főszolgabiró,
majd
Segesváron főjegyző, utóbb alispán;
1928-ban Udvarhely vármegye főispánja 1930-ig, azóta a nagyküküllői
megyei nagytanács elnöke. Kiváló közigazgatási szakerő, fejlett jogérzettel
rendelkezik, amit közhasznuan alkalmaz a megyei adminisztráció vezetésénél. A nemzetiségek közötti harmónia
és megértés hive, a megye területén
lakó külömböző nemzetiségek békés
együttmüködését szorgalmazza. Mint
leánygimnáziumi iskolaszéki elnök, mint
az Astra alapitó tagja, mint vadászegyleti társelnök, mint az Erdélyi Köztisztviselők Egyesületének alelnöke és
tagozati elnöke, sokoldalu közéleti tevékenységet fejt ki. A román csillagrend és koronarend tiszti keresztjének
és a háborus hadiérem tulajdonosa.
BARTHOS BÉLA brassói bankvezérigazgató, ugyanitt 1887-ben iparos
családból
született.
A középiskola elvégzése után bankpályára lép, amelyen
tehetsége, tudása és
szorgalma gyors előmenetelt
biztositanak. A Brassói Népbanknál
hosszabb
idő óta eredményes
tevékenységet
fejt
ki 1920-ban a bank
igazgatója, 1922-ben pedig vezérigazgatója lesz. Brassó közgazdasági világában tekintélyes szerepet játszik, a
helybeli pénzpiac egyik irányitója. Bankkormányzási tevékenysége mellett résztvesz a megye gazdasági ügyeinek ve-
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zetésében is. Az Erdélyi Bankszindikátus alelnöke, vármegyei biz. tag, az
iparkamara, a magyar párt, a helybeli
vadásztársaság müködésében hangadó
szerepet játszik. Több éven át könyvelést tanitott a felsőkereskedelmi iskolában. Számottevő közgazdasági cikkei jelennek meg a lapokban. Felesége
szül. Szőke Berta.
BARTALIS FERENC nyug. főjegyző,
a fogarasi Fleiszig Testvérek gyárának
résztulajdonosa, Lövétén 1882-ben született, apja kántortanitó. Kolozsvárott
jogot végez, majd
a közigazgatási pályán fejt ki tevékenységet. Eleinte közjegyző jelölt, utóbb
a vármegye szolgálatába lép. 1917-ben
főjegyző és helyettes alispán Fogarasmegyében. Az impériumváltozáskor nyugalomba vonul s
jelenleg a Fleiszig Testvérek gyárának
beltagja. A magyar párt megyei tagozatának elnöke s mint ilyen sokat fáradozik a magyar kisebbségi ügy érdekében. Az Emke és több egyesület
tagja. Szabad idejében vadászik, cikkeket ir. Felesége, szül. Fleiszig Ilka.
BEÉR EMIL a brassói Copony Márton parkettgyár rt. igazgatója, ugyanitt
1873-ban kereskedő családból született. Kereskedelmi
akadémiát
végez,
majd kereskedelmi
téren fejt ki intenziv
müködést; 1926-ban
a Copony parkettgyár igazgatója lesz
s mint ilyen avatott
kézzel vezeti a gyár
ügyeit. A gyár,
amely 1833-ban alakult 60―70 munkást foglalkoztat, értékes, modern berendezéssel, saját villanyteleppel bir és
a külföldi piacot is ellátja termékeivel.
A gyár több világ és nemzetközi kiállitáson arany, ezüst érmet és oklevelet nyert. Beér Emil az Ugir, az Ipar-
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testület és több helybeli kereskedelmi
és társadalmi alakulat müködésében
vesz részt, szabad idejében pedig a
turisztikának hódol. Felesége szül.
Haupt Frida.
BENTIA SEVER dr. brassói orvos,
Temesvárt 1886-ban született, apja cs.
és kir. katonatiszt,
állami
hivatalnok.
Budapesten
1909ben végzi az egyetem orvosi fakultását, majd a pécsi állami
kórházban
praktizál,
utóbb
Nagyszebenben és a
brassói
kórházban
müködik, 1921 óta
gyakorló orvos, nőgyógyász és bőrspecialista. Az orvostudomány mellett a társadalmi kérdések is erősen foglalkoztatják s erejéhez képest a jövő jobb társadalmáért
harcol. Az orvosszövetség, a Carpatia
Egyesület, a helybeli kaszinó és több
alakulat müködésében vesz részt. A
háboru folyamán teljesitett szolgálataiért kétszer kitüntették. Sport és zenekedvelő. Felesége a jótékonyság terén fejt ki értékes müködést, a Principele Mircea gyermekvédő egyesület
alelnöknője.
BERGLEITER JÁNOS, a nagyszebeni „Hermannstädter Allgemeine Sparkassa
vezérigazgatója, ugyanitt 1866ban született, apja
bankfőkönyvelő volt.
A
nagyszebeni
evang. főgimnasium
és a wieni kereskedelmi akadémia elvégzése után 1887ben fenti intézetnél
kezdi meg pályafutását. 1901—09-ig
igazgatósági titkár, 1908-ban már helyettes igazgató, 1919-ben pedig Wolff
Károly dr. helyére vezérigazgatói megbizást nyer. Bergleiter a legnehezebb
időkben kerülve az intézet élére, nagyvonalu koncepcióval azonnal felismerte
a megváltozott idők adta követelmé-
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nyeket és az eddigi üzletmenet helyére
mobil banküzleteket épitett fel és ezzel elérte, hogy a monarchiában már
kitünő hirnévnek örvendő pénzintézet
tekintélyét megtartotta, sőt jelentőségében bővült is. A növekvő üzletmenettel párhuzamosan kiépitette továbbá
a bank szervezetét, az ország nagyobb
városaiban életképes fiókokat létesitett,
majd 1828—29-ben öt nagyobb szász
bankot beolvasztott intézetébe és ezzel
elérte, hogy 239 millió alaptőkével, és
11 nagy fiókkal a Nagyszebeni Ált.
Takpt. az ország egyik legmegalapozottabb bankvállalata, amely főleg a
szász területen valóságos missziót tölt
be. Bergleiter ugy közgazdasági, mint
a közélet terén erdélyi jelentőségü tekintély, 22 intézet és vállalat igazgatósági és felügyelőbizottsági tagja, a
„Transsylvania Biztositóbank és a nagyszebeni Villamosmüvek rt. elnöke, a
„Siebenbürger Vereinsbank” alelnöke,
végül számos politikai, kulturális és egyházi alakulat vezetőségi tagja.
BIDU GYÖRGY dr. a brassói hivatásos tüzoltók helyettes parancsnoka
ugyanitt 1897-ben
született, apja állami hivatalnok. Középiskolát és katonaiskolát végez, majd
aktiv tiszt lesz s
mint ilyen végigharcolja a háborut.
Mint kapitány szerel le és 1929-ben a
brassói
hivatásos
tüzoltók
helyettes
parancsnoka lesz. A tüzoltók kiképzése,
a testület fejlesztése és a lakosság közés vagyonbiztonságának őrzése körül
jelentős érdemeket szerez; több tüzesetnél bátorságáról, önfeláldozó készségéről és leleményességéről tett tanuságot. Kiváló sportférfiu, a sport több
ágát üzi és résztvesz sportegyesületek
vezetésében, azonkivül több társadalmi
és kulturális alakulat tagja. A háboru
folyamán vitézségéért többször kitüntették. A román koronarend lovagja és
a román háborus érdemkereszt tulajdonosa.
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BIERMANN JAKAB medgyesi likőrgyáros Karácsonyfalván 1860-ban született, apja aranymüves. Iskolái elvégzése után kereskedő
lesz, Medgyes és
környékén fejt ki tevékenységet, 1888ban szesz-, pálinkaés likőrgyárat alapit, amelynek márkás termékei nagy
kelendőségnek örvendenek Az izr.
hitközség, a kaszinó és több társadalmi, jótékony egyesület müködésében
vesz részt. Kitartó és eredményes munkásságát továbbra is a gyár fejlesztésének szolgálatába állitja, egyébként
családjának él. Felesége, szül. Rosenfeld Aurélia, a jótékonyság terén buzgólkodik.
BUCȘIAN MIKLÓS selistyei bőrgyáros, ugyanitt 1891-ben született,
apja bőriparos. Középiskolát végez,
utána bőripari pályára lép, Nagyszebenben, Budapesten, Bécsben és még
több helyen fejleszti ismereteit, 1920ban átveszi apja 1876-ban alakult üzemét, amelyet szaktudással és kitartó
munkássággal tovább fejleszt. A gyár
20 munkást foglalkoztat, gőzerőre és
modern gépekkel van
berendezve.
Bucșian ipari, társadalmi és egyházi
egyesületek tagja. Résztvett a háboruban, kitüntették.
BOER LŐRINC dr. fogarasi ügyvéd
és földbirtokos, Domboson 1887-ben
kisbirtokos
családból
született.
Az
egyetem jogi fakultását 1913-ban abszolválja Kolozsvárott. Eleinte ügyvédi irodákban praktizál, 1913 óta önálló ügyvéd és birtokát kezeli. Jelentős közéleti tevékenységet fejt ki a
a város és a magyarság érdekében. Az
ő érdeme, hogy az Olton tuli magyar
és román községeket Fogarashoz csa-
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olták. A magyar párt lelkes és fáradhatatlan tagja, a városi és megyei tagozat elnöke; 1926-ban képviselőjelölt
volt magyarpárti programmal. Az ügyvédi kamara pénztárosa, a ref. egyházmegye vezetőségi tagja. Felesége szül.
Molnár Mária; fia István.
BOBESCH FRIGYES brassói szövőgyártulajdonos, 1883-ban született, apja
jegyző. Közép és
kereskedelmi iskolát végez, majd kereskedői pályára lép.
Brassóban, Bécsben
müködik, utóbb kereskedelmi- és ipari
téren intenziv tevékenységet fejt ki,
jelenleg a brassói
kötél- és szövőgyár
tulajdonosa. Az Iparszövetség, a Kereskedelmi Kamara és
még több kereskedelmi, társadalmi egyesület müködésében vesz részt. Szabadidejében vadászik és turista kirándulásokat tesz. Meghitt életet él családja
körében.
BOKODY GYULA nagyszebeni kelmefestő, ugyanitt 1877-ben született,
apja kelmefestő. A
középiskola elvégzése után apja üzemében
praktizál,
majd Münchenben,
Mannheimban,
Frankfurtban, Berlinben, Boroszlóban
gyarapitja szakismereteit és 1900-ban
betársul apja cégébe, amelyet 1915
óta önállóan vezet. A Bokody Imre és
fia
elnevezés
alatt
müködő
cég
kiváló teljesitményeinél fogva jóhirnek
örvend, 1898-ban jubileumi emlékérmet, 1903-ban aranyérmet nyer. Az
üzem 30 munkást foglalkoztat, a legmodernebb külföldi kelmefestő üzemek
mintájára gőz és villanyerőre van berendezve Bokody Gyula élénk közéleti
müködést fejt ki, a ref. egyház gondnoka, a Polgári Kör, az Ipartestület és
a német testületek tagja. Felesége, szül.
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Benkő Emma, a helybeli nőegyesület
tagja.
BORBIL VIKTOR dr. zarnestii járási
és munkásbiztositó orvos, Nagyszentmiklóson, 1904-ben
született, apja pü.
főtanácsos. Az egyetem orvosi fakultását
Kolozsvárott
1927-ben abszolválja, a kolozsvári klinika belgyógyászati
osztályán
praktizál,
majd Óbébán körorvos lesz, 1930 óta
pedig
munkásbiztositó pénztári és járási orvos Zarnesti
ben, belgyógyász specialista és röntgenorvos. Hivatása gyakorlása közben
főleg a munkásbetegségek leküzdésére
irányuló tevékenységével szerez érdemeket. A fertőzésről értékes munkája
jelent meg, behatóan foglalkozik az orvostudomány teoretikájával. Az orvosszövetség és több egyesület tagja.
BOZDOC VALÉR a nagyszebeni
iparkamara vezértitkára, 1892-ben született, apja kereskedő és gyáros. A
bécsi
kereskedelmi
akadémia elvégzése
után apja vállalatainál továbbképzi magát, majd résztvesz
a háboruban, ötször
kitüntetik
1920-ban
a román hadseregben müködik, 1921
óta tevékeny kereskedelmi müködésbe kezd, résztvesz az
iparkamara megalapitásában, amelynek
vezértitkára lesz. Kereskedelmi és ipari
téren kitünő szervező tehetséggel bir,
a Szászföld közigazgatási világában
jelentékeny szerepet játszik és irányitó
müködést tölt be. A nagyszebeni iparkamara megalakulása és fejlődése érdekében nagy szolgálatokat végzett,
uj vasutvonal tervezetet készitett Bukarest Nagyszeben—Budapest között,
amelyet négy iparkamara magáévá tett.
A Sfatul Negustoresc alapitó tagja,
azonkivül számos kereskedelmi és ipari
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intézmény, társadalmi, kulturális és
sportegyesület vezetésében vesz részt.
Számottevő közgazdasági cikkei jelennek meg szaklapokban. A román koronarend lovagja.
BORGER FRIGYES helsdorfi járási
állatorvos, Mergelnben, 1887-ben gazdálkodó
családból
született. Főiskolát
1911-ben Budapesten végez, utána katonaorvos, 1922 óta
járási
állatorvos.
Zoológiai kérdésekkel behatóan foglalkozik,
értékes
szakcikkei jelennek
meg állatorvosi lapokban.
Hozzáértéssel és eredményesen foglalkozik az
állatok tenyésztésével, az Első Erdélyi
Kisállattenyésztő Egyesület müködésében intenziv részt vesz, az állatorvosi
Egyesület ellenőre, azonkivül gazdasági, társadalmi és sportegyesületek tagja. Szolgálati arany érdemkereszttel tüntették ki. Felesége szül. Frank Mária;
gyermekei: Edit, Erhard. Günther.
BRUMBOIU MOISE fogarasi vikárius, Calboron 1871-ben gazdálkodó
családból született.
Balázsfalván érettségizik,
theologiát
1895-ben
végez;
1896-ban szentelik
pappá, Otohán 1913ig müködik, utána
Brassóban főesperes lesz, 1922-ben
pedig vikáriussá nevezik ki müködésével kiváló szolgálatokat tett egyházának, a hitélet fejlesztése körül jelentékeny érdemei vannak;
hivőinek hivatott vezére. A városi és
a vármegyei tanács tagja s mint ilyen
a köz érdekében is sokat fáradozik. A
nemzeti parasztpárt vezetőségi tagja, a
százas bizottságban foglal helyet, a
vármegyei tagozat alelnöke; 1928 óta
szenátor. Az Astra, a Vörös Kereszt
Egyesület és több egyházi, társadalmi
és kulturális alakulatnál előkelő szere-
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pet tölt be. A román koronarend parancsnoki keresztjével és egyházi érdemrenddel tüntették ki. Társadalmi
cikkei jelennek meg a lapokban.
CÂRJE JULIAN dr. fogarasi ügyvéd és képviselő, Oltețen 1885-ben
született, apja gazdálkodó volt. Fogarason
érettségizik,
Kolozsvárott doktorál, ügyvédi vizsgát
Marosvásárhelyen
tesz 1913 óta Fogarason ügyvéd és
a vármegyei tanács
elnöke. Jelentős politikai és közéleti tevékenységet fejt ki.
Mint a vármegyei tanács elnöke a megye gazdasági és kulturális fejlődése
érdekében hathatósan munkálkodik, főleg az agrárügyek elintézése körül fáradozik. Hosszabb idő óta a nemzeti
parasztpárt tagozatának vezető politikusa, a fogarasmegyei kerület elnöke,
a százas bizottság tagja; 1930 óta képviselő. Az Astra, az Agru, a Vörös
Kereszt Egyesület tagja, a gör. kath.
egyház tanácsosa. Érdemeiért a román
koronarend parancsnoki rendjelével tüntették ki.
CHRISTIAN RADU bodi pénzügyi
főtisztviselő, 1896-ban kisbirtokos családból született. A
középiskola
elvégzése után a brassói
pénzügy igazgatóságon müködik, majd
adóhivatali
főnök
lesz, utóbb pedig
Bodon fejt ki tevékenységet. Teendőit
rátermettséggel
és
ambicióval végzi, az
állam
érdekeinek
teljesitése mellett igyekszik a lakosság
kivánalmainak is eleget tenni. A rom.
kir. földrajzi társaság, a helybeli vadász
és sportegyesület müködésében vesz
részt; sportkedvelő. Felesége, szül. Salánki Irén; gyermekei: Éva és Auguszta.
CERNAȚAN TITUS a nagyszebeni
Coria enyvgyár tulajdonosa, Csernovitz-
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ban, 1872-ben született, apja theológiai
tanár. Középiskolát és katonaiskolát végez, utána aktiv tiszt s mint ezredes
nyugalomba vonul. 1921-ben megalapitja a Coria enyvgyárat, amelyet rövidesen nivós nagy üzemmé fejleszt.
Minden idejét vállalatának szenteli; bensőséges családi életet él. Katonai müködése folyamán kiváló érdemeket szerzett, a koronarend, a Lipót-rend lovagja s ezen kivül még tizenegy kitüntetés tulajdonosa. Felesége, szül.
Kotz Hermina; gyermekei: Gerda és
Titus.
CIURA VAZUL dr. segesvári kir.
közjegyző, Abrudbányán 1880-ban született. Balázsfalván érettségizik, az egyetem jogi fakultását Budapesten és Kolozsvárott végzi, ügyvédi oklevelet
1910-ben Marosvásárhelyen nyer. 1914-ig
Abrudbányán ügyvéd, majd résztvesz
a háboruban, több kitüntetést szerez.
Az impériumváltozáskor jelentős közigazgatási funkciót tölt be, Alsófehérvármegye alispánjává nevezik ki s mint
ilyen 1927-ig müködött. Nagy szolgálatokat tett a román adminisztráció megszervezésénél és irányitásánál, a megyei
gazdasági és kulturális állapotok fejlesztése terén jelentős érdemeket szerzett. 1927 óta Segesváron közjegyző.
A román csillagrend lovagja.
CONSULEA MIKLÓS dr. zarnestii
ügyvéd, 1886-ban született, apja gazdász. Az egyetem
jogi fakultását Kolozsvárott 1921-ben
abszolválja. Eleinte
Fogarason ügyvédjelölt 1921 óta önálló ügyvéd Zarnestiben. Mint ügyvéd
több
nagyszabású
polgári per megnyerésével tette ismertté nevét a környéken. A liberális párt keretén belül
intenziv politikai müködést fejt ki, a
párt tagozati alelnöke. Munkásságát a
nemzeti érdekek szolgálatába állitja.
Tekintélyét növelő politikai és jogi cikkei jelennek meg a lapokban. Az ügyvédi kamara, az Astra és még több
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egyesületnél tevékenykedik Résztvett
a háboruban, többször kitüntették. Felesége, szül. Hamsa Virginia, gyermekei: Viorica és Livia.
CONSTANTIN IVÁN dr. fogarasi
ügyvéd,
Fogarasmegyében
1897-ben
gazdálkodó
családból
született
Kolozsvárott
doktorál
és ügyvédi oklevelet nyer, 1924-ben
ügyvédjelölt
lesz,
1927 óta Fogarason
gyakorló ügyvéd és
állami
ügyvéd.
Számottevő közéleti
szerepkört tölt be,
a fogarasi áll. jegyzőakadémia tanára, a vármegyei tanács
tagja, az ügyvédi kamara és számos
társadalmi és kulturális egyesületnél tevékeny müködést fejt ki. A nemzetiparasztpárt lelkes és munkás tagja, a
fogarasvármegyei tagozat titkára; a
párt programmjának megvalósitásán fáradozik. A Gazetta Fogarașului fel.
szerkesztője és kiadója s mint ilyen
politikai és társadalmi cikkeivel a közvéleményt irányitja. A Chemarea fogarasi tagozatának főnöke. Szolgálati érdemkereszttel tüntették ki.
CONNERTH ISTVÁN dr. medgyesi
kórházi főorvos, 1874-ben született szülei
gazdálkodással
foglalkoztak.
Az
egyetem orvosi fakultását
Insbruckban és Drezdában
1901-ben végzi el,
utána két évig a
sebészeti,
két
évig a belgyógyászati klinikán és az
insbrucki
patholologiai anatomiai intézetnél fejt ki tevékenységet. 1928ban Fogarason főorvos. 1930 óta a
medgyesi kórház főorvosa. Mint ilyen
a kórház fejlesztését kiváló munkásságával szorgalmazza, müködése révén
számos elismerésben részesült. Az orvosszövetség tagja, a Nagyszebeni Takarékpénztár fiókjának ig. tagja, egy
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házi tanácsos; az orvosegyesület és több
társadalmi és kulturális egyesület tagja.
A háboru folyamán többször kitüntették. A román koronarend lovagi és a
román csillagrend tiszti keresztjének
tulajdonosa. Felesége szül. Hildebrund
Stefánia jótékony nőegyleteknél buzgólkodik.
COPONY TRAUGOTT a zernestii
és prézsmári papirgyárak tulajdonosa,
volt országgyülési
képviselő, a Szászföld közéleti reprezentánsa,
Brassóban 1865-ben született, apja papirgyáros. A grátzi kereskedelmi akadémiát végzi, utána
külföldön fejleszti
ismereteit, majd Magyarország politikai
és ipari életében tekintélyes szerepet
játszik; 1905—18-ig országgyülési képviselő, 1913-ban átveszi a papirgyárak
vezetését és számos nagyipari vállalat
irányitásába kapcsolódik be. Az ország
ipari életének egyik legtekintélyesebb
tényezője: az Ugir alelnöke, a Gyosz.,
a Kereskedelmi Kamara és számos vállalat elnöke és igazg. tagja, városi tanácsos, az evang. egyház felügyelő
bizottsági tagja. Nemzetiségi és ipari
kérdésekről kiváló cikkei jelennek meg
különböző lapokban. A román koronarend és csillagrend parancsnoki keresztjének tulajdonosa. Felesége szül.
Myn Mária, a jótékonyság terén buzgólkodik.
CSIA PÁL (csófalvi) brassói ref. lelkész, Lisnyón, 1885-ben földbirtokos
családból született. Az egyetem theologiai fakultását Kolozsvárott 1909-ben
abszolválja. Pappá szentelése után segédlelkész és vallástanár Sepsiszentgyörgyön, majd lelkipásztor, 1923 óta
Brassóban lelkész és tábori lelkész.
Egyházának buzgó papja, embertársainak hivatott vezére. Az ifjuság nevelése körül fáradhatatlanul buzgólkodik, kiváló szolgálatokat tesz egyházának. A ref. nőszövetség védnöke, a
a leányszövelség igazgatója, a magyar
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dalárda vál. tagja, egyházmegyei birósági magyarpárti tag és még több egyházi, társadalmi és kulturális egyesület
müködésében vesz részt. Az ifjuság neveléséről, gazdasági, egyháztársadalmi,
méhészeti kérdésekről értékes cikkeket
ir. A népjólét terén végzett munkásságáért az Országos Magyar Gazdasági Egyesület kitüntetésben részesitette. Felesége a jótékonyság terén
buzgólkodik. Gyermekei: Ilona, Margit Béla, Márta.
COPONY FRIGYES, a brassói Schieltestvérek gépgyárnak igazgatója, Zernestiben
1890-ben
született, apja gyáros. Közép- és kereskedelmi
iskolát
végez. Tanulmányai
befejezése után a zernesti
papirgyárban
müködik, 1930 óta
pedig a Schiel gépgyár igazgatója s
mint ilyen az országszerte
ismert
üzem fejlesztésén eredményes eszközökkel fáradozik. A Szászföld ipari- és
közgazdasági életében jelentős szerepet játszik, a környék egyik ipari szaktekintélye. Számos vállalatnál és ipari
egyesületnél előkelő poziciót tölt be,
szabad idejét sportolással tölti. Résztvett a háboruban, többször kitüntették.
Felesége, szül. Thesler Zene.
CUTEANU GYÖRGY brassói polgármester, Dobrán 1886-ban született,
apja gyógyszerész. Az egyetem gyógy
szerész fakultását végzi, majd hivatását gyakorolja, eközben azonban a közélet terén jelentős müködést fejt ki.
1929-ben a város élén álló ideigl. bizottság elnöke, majd 1930-ban a város
lakosságának közbizalma a polgármesteri székbe juttatja. Hivatottsággal vezeti a város ügyeit, Brassó gazdasági
és kulturális fejlesztésére törekszik és
ennek érdekében hathatós munkásságot fejt ki. A gyógyszerész szövetség
megyei tagozatának elnöke, az egészségügyi minisztérium kémiai gyógyszerészi bizottságának tagja, azonkivül számos társadalmi és kulturális alakulat-
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nál vezető szerepet játszik. Érdemeiért
a román koronarend parancsnoki rendjelével tüntették ki. Felesége, szül. Lázár Valéria.
CURTA ROMUL dr. agnitai ügyvéd, Bunestiben 1882-ben gör. kel.
lelkész családból született. Besztercenaszódon érettségizik, Kolozsvárott jog
és államtudományi doktorátust tesz, Marosvásárhelyen ügyvédi oklevelet nyer.
Jelenleg Agnitán ügyvéd és a helybeli Banca Agronomilor igazgatója és
ügyésze. A vezetése alatt álló pénzintézet a környék gazdáinak hiteligényeit igyekszik altruista alapon kielégiteni. Curta Romul dr. élénk közéleti
müködést fejt ki, a városi tanács volt
tagja, az Astra és több társadalmi alakulat müködésénél szerepet játszik. Politikai tevékenységet az Averescu pártban fejt ki, amelynek tagozati vezetője. Résztvett a háboruban, többször
kitüntették.
CZITROM ALADÁR brassói teaimportőr 1903-ban kereskedői családból született. A középiskola elvégzése
után banktisztviselő
lesz, a Marosvásárhelyi Agrárbanknál
fejt ki tevékenységet, 1926-ban önálló kereskedő lesz
és tea import üzletet nyit. A zsidó ifjusági mozgalmakban vesz részt, munkásságával és tehetségével a Barissia
cionista ifjusági egyesület szolgálatában áll. A zsidó nemzeti eszme megvalósitásáért küzd, egyébként családjának él. Felesége szül. Grünfeld Magda
nőegyleti akciókban vesz részt; gyermeke Zsuzsi.
CZITROM EMIL a Nagyszebeni Sungra-gyár igazgatója, Hévizen 1887-ben
született, apja főrabbi. A középiskola
elvégzése után a papi szakmában képezi ki magát, erdélyi városokban müködik, 1918-ban a Sungra állványpapir és tapétagyár igazgatója lesz. A
gyár tőkéje 41/2 millió lei, 20 munkást foglalkoztat és egész Románia te-
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rületén piaccal bir. Minden munkásságát a gyár fejlesztésére forditja, az
export kapcsolatok megteremtésén fáradozik. Kereskedelmi és közéleti téren tevékeny müködést fejt ki, az Ugir,
a kereskedelmi kamara, a magyar párt,
a zsidó egylet müködésében szerepet
játszik. Felesége, szül. Wetzler Olga a
helybeli nőegylet tagja és férjének segitőtársa.
DAHINTEN ALFRÉD nagyszebeni
szalámi- és konzerv-gyáros, Mühlbachon
1895-ben
született,
apja husiparos. Középiskolát és Bécsben
kereskedelmi
akadémiát
végez,
utána
banktisztviselő, majd egy cementgyárnál
praktizál, utóbb Lipcsében husiparos szakiskolát végez és átveszi
a
Kessler
Nagyszebeni
Szalámigyár
vezetését,
mint annak tulajdonosa. A gyár termékei az egész országban jóhirnévnek
és kelendőségnek örvendenek. Dahin
ten Alfréd az ipartestület, a Soimul
vadászegyesület, a helybeli tornaegyesület és több ipari, társadalmi és kul
turális alakulat vezető tagja; zenekedvelő. Részt vett a háboruban, többször
kitüntették. Kitartó munkássággal a
gyár tovább fejlesztésén fáradozik. Felesége szül. Liska Margit a helybeli
nőegyesület tagja.
DÁTKY ÁRPÁD nagyszebeni rugó
és redőnygyár tulajdonos, ugyanitt 1879ben született, apja kocsigyártó. Középiskolát végez, majd mint kovács müködik Budapesten, Sopronban, Bécsben, Münchenben és különböző helyeken. 1920-ban kocsigyárat létesit, melyet utóbb Elasztika néven rugó és redőnygyárrá bőviti. Intenziv müködést
fejt ki Nagyszeben iparos és magyar
párti életében. Az iparos egyesület magyar elnöke, a magyar párt tagozati
alelnöke és a magyar polgári kör elnöke. Müködése folyamán több kitüntetést és oklevelet nyert. Gyára modernné való fejlesztése érdekében fá-
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radozik. Felesége tanitónő, gyermekei:
Árpád a gyárban üzemvezető, Zoltán
ugyancsak a gyárban müködik, Magda
(férjezett), Irma és Manci.
DEPNER RÓBERT a brassói Kugler & Comp, cementgyár igazgatója,
Hölttevén 1871-ben
gazdálkodó családból született. A grázi
kereskedelmi akadémiát végzi, utána
kereskedelmi pályára lép, majd a Kugler cementgyár kereskedelmi vezetésében vesz részt,
utóbb a gyár igazgatója lesz. A gyárat Kugler Henrik alapitotta 1887-ben
külföldi érdekeltséggel, az üzem, amely
a modern követelményeknek megfelelően van berendezve, jelenleg 3 ‒ 400
munkást foglalkoztat. Gyártmányai bel
és külföldön jóhirnévnek örvendenek.
Depner Róbert Brassó ipari és kereskedelmi életében jelentős szerepet játszik, több ipari egyesület vezetőségi és
ipari vállalat igazgatósági tagja. Egyházprezsbiteri tag. Felesége, szül. Tartler Izolda.
DEUTSCH OTTO a medgyesi Irta
kartongyár igazgatója, 1902-ben született, apja gyárigazgató. Export és kereskedelmi
akadémiát végez Prágában és Bécsben,
utána
Belgrádban
exportüzletet
nyit,
1925-ben az Irta gyár
könyvelője
lesz,
1928-ban pedig igazgatóvá avanzsál. A
gyár 1923-ban alakult 10 millió lej alaptőkével, amely
jelenleg 26 milliót tesz ki. Állandóan
600 munkást lát el keresettel, berendezés szempontjából a legmodernebb
követelményeknek is eleget tesz. A
gyár több kiállitáson arany és ezüstérmet nyert. Deutsch Ottó a gyár felvirágoztatása érdekében szakavatott és
hathatós munkásságot fejt ki, célja a
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termelést megkétszerezni, mihelyt a gazdasági viszonyok ezt elérhetővé teszik.
A kereskedők egyesületének, a vadászegyesület, az autoklub és több kereskedelmi és társadalmi alakulat müködésében vesz részt. Közgazdasági kérdésekről értékes cikkeket ir. Felesége,
szül. Vidor Magdolna a helybeli nőegyesületnél fejt ki tevékenységet.
DEPNER RUDOLF codleai községi
biró és magtermelő, ugyanitt 1888-ban
gazdálkodó családból született. Iskolái
elvégzése után gazdaságát kezeli, majd
1930-ban a község bizalma a község
ügyeinek vezetésével bizza meg. Ebben
a minőségben a lakosság érdekeiért
küzd. Kiváló gazdász és magtermelő,
a mezőgazdasági egyesület és egyéb
gazdasági és társadalmi alakulatok tagja.
Mezőgazdasági kérdésekről cikkeket ir.
Szabad idejében turista kirándulásokat
tesz és vadászik.
DÖRR ALBERT dr. nagyszebeni
ügyvéd, 1888-ban született, apja nyug,
főispán.
Egyetemi
tanulmányait
Kolozsvárott,
Berlinben és Jenában végzi. Tanulmányai befejezése után ügyvédi irodákban praktizál, 1915 óta önálló ügyvéd. Főleg
kereskedelmi
perek
foglalkoztatják.
Az
ügyvédi kamara és
számos társadalmi és kulturális egyesület müködésében tevékeny müködést
fejt ki. Szabad idejében sportol. Felesége, szül. Jickeli Dóra, a jótékonyság
terén buzgólkodik.
DIENERS ALFRÉD brassói bankigazgató, ugyanitt 1886-ban kereskedő
családból született. Középiskolát és export-akadémiát Bécsben végez, utána
bankpályára lép. Több pénzintézetnél
fejt ki hathatós tevékenységet, 1923
óta a brassói Wahrenverkehrs bank rt.
igazgatója. Kitünő szakképzettségével
és bankismereteivel eredményesen vezeti a bank ügyeit, annak felvirágoztatása érdekében kitartással fáradozik. Az
iparos és kereskedő egyesület, a hely-
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beli tornaegylet, a tüzoltótestület, a
Vörös Kereszt egylet és számos társadalmi alakulat müködésében vesz
részt. Brassó közgazdasági és társadalmi életében vezető szerepet játszik.
A háboru folyamán többször kitüntették. Pénzügyi kérdésekről számottevő
cikkeket ir szaklapokba.
EINZIG BERNHARD brassói szállitási vállalkozó, 1878-ban Lisnóban született, apja iparos. A középiskola elvégzése után 20 évig az Aronsohn &
Co. szállitó cégnél müködik, 1903-ban
önállósitja magát és megalapitja Einzig
Bernhard szállitási és Colli Express vállalatot. Élénk társadalmi életet él, a
Kárpáti és a Turista egyesület, a filharmonikus társaság, a magyar dalárda,
a szász Liederkranz és több egyesület
tagja. Vámügyekben nagy jártasságot
árul el és ilyen irányu cikkei jelennek
meg szaklapokban. Felesége, szül. Grünwald Gizella.
EISTOR MIHÁLY bodi községi pénztáros és cséplőgép társtulajdonos, ugyanott 1899-ben született, apja iparos. Iskolái elvégzése után kereskedői pályára lép, 1928 óta Bod község pénztárosa. Mint ilyen az állam szolgálatába
állitja munkásságát és a község érdekeiért fáradozik. Az iskolaszék pénztárosa, a román tüzoltótestület titkára,
a cséplőgép tulajdonosok szövetségének tagja. Résztvett a háboruban, többször kitüntették. Közéleti tevékenységért is kitüntetésben részesült. Szabad
idejét vadászattal tölti.
EITEL LAJOS a brassói Eitel és
Ziriakus gyarmatáru cég társtulajdonosa, Ramnic-Valcean 1890-ben született, apja gyáros
és prefektus. A középiskola elvégzése
után kereskedői pályára lép, eleinte
apja vállalatánál dolgozik,
1921-ben
megalapitja az Eitel
és Ziriakus gyarmatáru céget, melynek társtulajdonosa lesz. Élénk társadalmi életet él, a kereskedők egyesü-
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letének, a német kaszinó, a Kárpáti
Egyesület és több társadalmi és kulturális alakulat müködésében jeleskedik.
Üzlete fellenditésén fáradozik. Zenekedvelő. Szabad idejében a turisztikának hódol.
ELEKES LÁSZLÓ brassói autó- és
gépkereskedő, Nagykörösön 1902-ben
született, apja tanár.
Középiskolát
végez, majd fakereskedő lesz; 1928ban autó- és gépkereskedést alapit s
mint ilyen a Steyer,
Renault és más külföldi autócégek képviselője, egyuttal a
MÁV gépgyárának
is képviselője. Szakmájában kitünő ismeretekkel rendelkezik, üzlete felvirágoztatásán fáradozik.
Sportkedvelő, főleg a motorsportot kultiválja előszeretettel. Brassó ipari életében szerepet játszik, az Ipartestület,
az Iparkamara, továbbá a vadászegyesület tagja. Felesége, szül. Mathis Irén
az üzlet fenntartásában és fejlesztésében segédkezik.
FABRITIUS WALTER dr. a brassói
Riner dr., Fabritius dr. szanatórium tulajdonos
főorvosa,
ugyanitt
1895-ben
született, apja szemkórházi igazgató. A
leipzigi
egyetemet
1922-ben végzi, majd
Reiner dr.-ral szanatóriumot
alapit,
amelynek vezetését
magára vállalja. Külföldön szerzett kitünő ismereteit eredményesen alkalmazza a szanatórium fejlesztésénél, munkásságával a brassói
orvosi társadalomban megbecsülést vivott ki magának. A szász orvosegyesület, az orvosszövetség és számos társadalmi, kulturális egyesület müködő
tagja. Sportkedvelő. Minden idejét a
szanatórium ügyeinek és családjának
szenteli. Felesége, szül. Bömches Hilda;
gyermekei: Joachim és Walter.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

481

(F) SZÁSZFÖLD (F)

EITEL ADOLF ERNŐ dr. nagyszebeni kórházi vezető orvos, 1877-ben
született Schönbergen. Az egyetem orvosi fakultását Innsbruckban, Grátzban
és Kolozsvárott végzi. Tanulmányai befejezése után a schönbergi megyei kórházban, majd a nagyszebeni közkórházban fejt ki tevékenységet, 1921 óta
a nagyszebeni közkórház vezető orvosa. Mint ilyen a kórház fejlődését ambicionálja, hivatását elismeréseket szerezve gyakorolja. A nagyszebeni orvosi társadalom kiváló tagja, sebészés gynaekolog specialista. Részt vett a
háboruban, többször kitüntették.
FARKAS
ALEXIUS
nagyszebeni
bankigazgató,
ugyanitt
1883-banszületett kereskedő családból. A középiskola elvégzése után
államtudományi ismereteket szerez és
Bécsben kereskedelmi akadémiát végez.
Utána bankpályára
lép, amelyen tudása,
tehetsége és szorgalma révén gyorsan halad előre;
1928 óta a Hermanstädter Gewerbe und
Handelsbank A. G. igazgatója s mint
ilyen előnyös hatást gyakorol munkásságával a bank fejlődésére. A bank aktivái 6 millió lejt tesznek ki, tartaléktőke 4 millió lej. Farkas Alexius Nagyszeben közgazdasági világában jelentős szerepet játszik, számos vállalatnál,
egyesületnél fejt ki tevékenységet. Résztvett a háboruban, többször kitüntették.
Felesége a helybeli nőegyesület buzgó
tagja, a népjólét érdekében fáradozik.
FABRITIUS FRIGYES, a nagyszebeni Fabritius testvérek gépgyárának ügyvezető igazgatója, ugyanitt 1892ben született, apja a fenti gyár tulajdonosa. A budapesti technikai főiskolát végzi, majd apja gyárában fejt ki
tevékenységet. Rövidesen a gyár élére
kerül, értékes tudását, szorgalmát és
rátermettségét kiválóan alkalmazza a
Szászföld iparában előkelő helyet elfoglaló gyár vezetésénél. A gyárat 1873ban alapitották Fabritius Gusztáv és
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Mihály, majd 1926-ban az üzém 8 millió lej alaptőkével részvénytársasággá
alakult át. A gyár a modern gyáripar
követelményeinek megfelelően van berendezve, állandóan 150 tisztviselőt,
munkást foglalkoztat, több kiállitáson
aranyérmet és diplomát nyert Fabritius
Frigyes az Ugir és számos ipari, társadalmi és más egyesületben tölt be
szerepkört. Résztvett a háboruban, többször kitüntették. Felesége, szül. Khüsch
Margit, a jótékony nöegyletnél fejt ki
tevékenységet.
FARKAS IMRE a brassói Concordia filmvállalat társtulajdonosa és igazgatója,
Budapesten
1900-ban
született,
apja szeszgyáros. A
középiskola
elvégzése után apja szeszgyárában
müködik,
10 év óta a Concordia
filmvállalalatot vezeti. Bátyával a filmszakmában kiváló ismeretekkel
rendelkezik.
Vállalatát a legjobb külföldi filmek
lekötésével és forgalomba hozatalával tette az egész ország területén ismertté, áldozatkészséggel, tehetséggel
vesz részt az erdélyi filmvállalatok
versenyében. Ismert sportférfiu, futballozik, tenniszezik, az atlétika több
ágát üzi. A budapesti MTK tagja
és az Ivria sportegyesület alelnöke.
Bátyja, FARKAS
ISTVÁN Budapesten 1898-ban született, középiskolát és
kereskedelmi akadémiát
végzett.
Öccsével
együtt
megalapitotta
a
Concordia filmvállalatot,
amelynek
irányitása- és fejlesztése körül számos érdemet szerzett. Sport és zenekedvelő. Az Ivria sportegylet tb. elnöke.
FILDAN PÉTER dr. brassói ügyvéd, 1901-ben született kisbirtokos családból. Az egyetem jogi fakultását Ko-
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lozsvárott 1928-ban abszolválja, majd
Nagyváradon ügyvédi irodában praktizál; 1928 óta Brassóban önálló ügyvéd. Müködése folyamán értékes kvalitásokról tett bizonyságot, a brassói
ügyvédi társadalom értékes tagja. A
köz érdekében fáradozik, pályáját szociális szempontból gyakorolja, tevékenységét korrektség és rátermettség
jellemzi. Szabad idejében a turisztikának és sportnak hódol. Az ügyvédi
kamara, az Astra, a Carpatia egyesület
müködésében vesz részt. Felesége, szül.
Jonescu Veturia.
FILIPESCU ILARION dr. segesvári
ügyvéd, Critzen 1888-ban lelkész családból
született,
Székelyudvarhelyen
érettségizik, egyetemi tanulmányait Kolozsvárott és Bécsben végzi, azonkivül
kereskedelmi akadémiai oklevelet szerez. Az impériumváltozás idején jelentős müködést fejt ki, 1919—21-ben
első vármegyei jegyző, ugyancsak 1919ben a király fogadtatására szolgáló
előkészületeket intézte; 1921 óta Segesváron gyakorló ügyvéd. A politikai
élet élénk figyelője, 1924-ben a nemzeti parasztpárt vezetőségének tagja
volt. Értékes politikai cikkeket ir a
Patriába, az Universulba és az Infratireába.
FILIPESCU OKTAV dr. nagyszebeni kórházi főorvos, 1891-ben lelkész
családból született. Egyetemet Kolozsvárt és Bécsben végez 1914-ben, Klosterneuburgban, a kolozsvári sebészeti
klinikán és másutt fejt ki müködést,
1927 óta a nagyszebeni kórház sebészeti osztályának főorvosa. Egyetemi
docens, sebész specialista és röntgeni
orvos. A vezetése alatt álló kórházi
osztály havonta 180 ‒ 200 beteget kezel. Osztályát külföldi sebészetek mintájára vezeti. Tudományos megfigyeléseiről és orvosi kérdésekről értékes
munkái jelentek meg. Munkásságát az
orvostudomány és az emberiség szolgálatába állitja. Résztvett a háboruban,
többször kitüntették. A Ferenc Józsefrend lovagja, a román koronarend tiszti
keresztjének tulajdonosa. Az Astra, az
orvosegyesület és tudományos egyesületek tagja.
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FLEISZIG SÁNDOR dr. avriki üveggyáros, Fogarason 1885-ben született,
apja szesz és üveggyáros,
földbirtokos. Tanulmányai
befejezése után ügyvédjelölt, 1921 óta
apja 1830-ban alakult üveggyárának
tulajdonosa és igazgatója. Az országos
hirü gyár vezetését
tehetséggel és szorgalommal
intézi,
eredményesen fáradozik az üzem fejlesztése érdekében. A modern berendezésü gyár különböző üvegfajtákat állit elő, 150―160 munkást foglalkoztat,
termékei nagy kelendőségnek örvende
nek A gyár produktumaival több aranyérmet és oklevelet nyert. Fleiszig Sándor az Emke, az Ugir, az orsz. vörös
kereszt egyesület, a helybeli vadászegyesület és még számos szociális és
kulturális alakulatnál tölt be előkelő
szerepet. Szabad idejét urvezetéssel és
vadászattal tölti. Munkásságát a gyár
ügyeinek szenteli, nagy gondot fordit
a munkások szociális jólétére is.
FOGARASSY JÁNOS a brassói
Goldschmidt malomépitő és gépgyár
vezető mérnöke, Eleken, 1902-ben született, apja malomtulajdonos. Egyetemi
tanulmányait Drezdában, Dipoldis-Waldeban 1925-ben végzi. Utána ipari
nagyvállalatoknál müködik, 1928 óta a
brassói Goldschmidt gépgyárnál fejt ki
buzgó tevékenységet. Alapos szakismereteit kiválóan érvényesiti munkaköre
ellátásánál, tudásával és szorgalmával
a gyár fejlődését segiti elő. Malomipari
kérdésekről számottevő cikkeket ir az
Erdélyi Molnárok lapjába. Szabad idejében sportol. Felesége, szül. Haubrich
Mária, fia: György.
FRIEDRICH EDE a nagyszebeni
Transylvania szálló és garázs tulajdonosa, 1877-ben született, apja iparos.
Középiskolai tanulmányok után vendéglősi pályára lép; Temesvárott, Nagyszebenben müködik, 30 évig a Römischer Kaisert vezette. A vendéglőipari
és szállodai szakmában nagy jártassá
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got árul el; jelenlegi szállodája a modern kor igényeinek megfelelően, központi fűtéssel van berendezve, stb.
Több helybeli egyesület pártoló és támogató tagja. Minden idejét vállalatai
fejlesztésére forditja. Felesége, szül.
Günther Margaréta, gyermekei: Aliz,
Margaréta, Lujza és Ede.
FÓTHY KÁROLY a brassói Apolló
mozi titkára, Kalácsán 1890-ben született földbirtokos családból. Középiskolát és Budapesten
orsz. szinészakadémiát 1909-ben végez. Polgár Károly
pozsonyi,
Faragó
Ödön kassai szintársulatának tagja lesz,
majd Szabadkán müködik mint jellemszinész. Kiváló alakitásaival sikereket ért el; 1924 óta a
brassói Apolló-mozi titkára, továbbá a
mükedvelő egyesületek titkára és rendezője. A Viktoria Sportegylet elnöke,
több kulturális egyesület pártoló tagja.
Résztvett a háboruban, kitüntették.
Verseket ir. Felesége, szül. Szabó Piroska tanitónő, a jótékonyság terén
buzgólkodik, fia: Endre.
FOICA GYÖRGY dr. nagyszebeni
ügyvéd, ugyanitt, 1886-ban született,
apja ügyvéd. Az
egyetem jogi fakultását Kolozsvárott
1922-ben végzi el.
Eleinte ügyvédi irodában
praktizál,
1922 óta önálló ügyvéd Nagyszebenben.
Hivatását tudással
és rátermettséggel
gyakorolja, az itteni
ügyvédi kar egyik
számottevő tagja. Az ügyvédi kamara
tagja, több pénzintézet jogtanácsosa,
iskolaszéki alelnök, azonkivül mint közéleti tényező számos társadalmi és kulturális egyesület müködésében vezérszerepet vállalt. A háboru folyamán
többször kitüntették. Zene és sportkedvelő. Munkásságát hivatása és a
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nemzeti jólét szolgálatába állitja. Felesége szül. Opris Mária, a jótékonyság terén fejt ki buzgó tevékenységet;
gyermekei: György és Mia.
GÁBOS ISTVÁN dr. segesvári ügyvéd, Izsopallagán 1891-ben született,
apja igazgató tanitó. Kolozsvárott doktorál, Marosvásárhelyen ügyvédi vizsgát tesz. Eleinte Marosvásárhelyen törvényszéki joggyakornok, majd Brassóban törvsz. jegyző, Marosvásárhelyen
táblai tanácsjegyző; jelenleg Segesváron ügyvéd, a küküllői Takarékpénztár és a nagyszebeni ref. egyházmegye
ügyésze. Sokoldalu társadalmi müködést fejt ki, Segesvár magyar társadalmának egyik vezető személyisége, a
magyar párt segesvári tagozatának elnöke, városi tanácstag, egyházmegyei
tanácsos, ref. egyházi képviselő, a temesvári magyar polgári kör elnöke, a
kaszinó igazgatója, az Unirea sportegylet elnöke, prezsbiteri tag és több egyesületnél vezető szerepet tölt be.
GALTER ADOLF KUNÓ frecki lelkész, Neustadtban 1891-ben született,
apja hitszónok. A
nagyszebeni
szemináriumot végzi, 1917ben pappá szentelik.
Nagyczenken
lelkipásztoroskodik,
1925 óta Frecken
lelkész
és
tanitó.
Müködésével
jelentékeny szolgálatokat
tesz egyházának, hivői körében pedig
közbecsülésnek örvend; az ifjuság lelkes és kitartó nevelője. Az ifjuság neveléséről szóló értékes cikkei jelentek
meg különböző lapokban, azonkivül az
irodalom terén is emlitésreméltó tevékenységet fejt ki. A Reifeisen-bank és
számos társadalmi, kulturális egyesület
müködésében vesz részt. Hivatásának
él és a szász nép jólétének előmozditásán fáradozik az evangéliumi tanok
alapján. Bensőséges családi életet él
felesége és gyermekei körében.
GALTER HENRIK neustadti bankigazgató, ugyanitt 1878-ban született.
Középiskolát és theologiai kurzust vé-
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gez. Eleinte tanitó és hitszónok, jelenleg a Landbank, továbbá a Neustädter
Tonwarenfabrik rt. igazgatója, azonkivül gyáros. Neustädt és a környék ipariés mezőgazdasági világának tekintélyes
személyisége, munkásságával a közgazdasági viszonyok fellendülését idézi elő.
A Landbank megalapitója és annak 28
év óta a vezetője, a Mezőgazdasági- és
Ipari Egyesület vezetésében tevékenykedik, az evang. egyház kurátora és
még számos alakulat müködő, vagy pártoló tagja. Gyára számos kiállitáson
arany, ezüstérmet és oklevelet nyert. A
mezőgazdaság
érdekeivel
foglalkozó
cikkei feltünést keltenek. Diplomás orgonista, kiválóan hegedül és zongorázik. A kitartó, becsületes munka hive,
a nép jólétének előmozditására törekszik. Felesége, szül. Boltresz Katalin.
GARBACEA JÁNOS ügyvéd, 1901ben kereskedő családból született. Az
egyetem jogi fakultását Budapesten abszolválja, majd ügyvédjelölt lesz, jelenleg önálló ügyvéd Zarnestiben. Fejlett
jogérzékkel rendelkezik, hivatását elismerést szerezve gyakorolja. Az ügyvédi kamara, a diákkör, az Eminescutársaság tagja. Élénk társadalmi életet
él, szabad idejében a turisztikának hódol. Felesége, szül. Popescu Carmen;
leánya szintén Carmen.
GÉLLER SÁNDOR brassói sport és
divatáru kereskedő, Budapesten 1898ban született, apja szobrász. A középiskola elvégzése után banktisztviselő lesz
a Magyar Általános Hitelbanknál, majd
a Cseh-Magyar Banknál fejt ki tevékenységet, 1907 óta sport és divatáru kereskedést vezet Brassóban. Kiváló futballjátékos, három izben szerepelt Románia válogatott csapatában és állandó
tagja Brassó válogatott futballcsapatának. Törökországi, bulgáriai és lengyelországi szereplése alkalmával több dijat és tiszteletdijat kapott, a Bak, a
marosvásárhelyi M. T. K., a Brasovia,
Colția sportegyletek müködésében vesz
részt; 1920 óta, mint futballtréner müködik a sportegyesületeknél és ezen a
téren is kiváló érdemeket szerzett.
Brassó sportjának fejlesztését tehetséggel és kitartással szorgalmazza.
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GETSCHWITSCH HANS a nagyszebeni Stadtpark Szanatórium gondnoka, ugyanitt 1863ban született, apja
kalapkészitő.
Iskolái elvégzése után
aktiv cs. és kir. csapatszámtiszt, a nagyszebeni Ferenc József kórháznál gondnok 26 éven át, 1921
a Stadtpark Szanatórium gondnoka s
mint ilyen tevékeny
munkássággal vesz részt az intézmény
vezetésében és karbantartásában. A szanatórium 32 betegszobával rendelkezik,
külön szülészeti osztálya van és 21
tagu személyzettel bir. Getschwitsch
Hans résztvesz számos társadalmi és
jótékony egylet müködésében, a szegény gyermekek részére rendezett karácsonyfa ünnepélyeken és tagja a Carpația egyesületnek. A katonaságnál teljesitett szolgálata alatt többször kitüntették. Munkásságát a szanatórium és
a szász népkisebbség ügyeinek szenteli.
Felesége, szül. Mathias Zelma.
GLONDYS D. VIKTOR dr. brassói
evangélikus lelkész, püspöki vikárius és
filozófiai iró, Bialán
1882-ben
született,
apja
sütőde-tulajdonos. Theologiai tanulmányait Grázban,
Wienben,
Marburgban,
Strassburgban
és
Csernovitzban
végzi,
1907—22-ig
Csernovitzban
mint
lelkész és tanár fejt
ki
tevékenységet,
1919―22 között filozófiai magántanár
a csernovitzi egyetemen, 1922 óta brassói evangélikus lelkész. 1920-ban a
breslaui egyetem tiszteletbeli doktorává nevezték ki. Mint lelkész hivatása
magaslatán áll, kivételes szolgálatokat
tesz egyházának, a szász nép vallási és
erkölcsi nevelése körül felbecsülhetetlen érdemeket szerez. Komoly filozófia
tudása nevét külföldön is ismertté tette.
Die All- Einheitslehre Spinozas, Über
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Komponenten und Projectionen der
Empfindung, Einführung in die Erkenntnistheorie, Das Problem des religiösen
Determinizmus, és legujabban: Zur
Problem des christl. Gottesglauben cimen jelentek meg értékes filozófiai müvei. Számos egyesületnél vezető szerepet tölt be. Felesége, szül. Mayer
Alis.
GLATZ ANDRÁS nagyszebeni tejtermék-vállalat tulajdonos, Reichesdorfban, 1885-ben született, apja tanitó.
Tanitóképezdét végez, majd tejtermék
szakiskolát abszolvál. Eleinte tanitó,
utóbb a Lica-sajtgyár
üzemvezető
igazgatója lesz, 1930
óta önálló sajt, konzerv vállalattal bir,
a „Lactana” tulajdonosa. Alapos szakismeretekkel bir,
szakmájába vágó kérdésekről cikkeket
ir. Minden idejét vállalatainak fejlesztésére forditja. Felesége, szül. Fleischer
Hermina a helybeli nőegyletnél tevékenykedik.
GMEINER ÁGOSTON dr. a Nagyszebeni Általános Takarékpénztár igazgatója, Brassóban 1868-ban született.
A szász gimnáziumot végzi Brassóban,
az egyetem jogi fakultását Göttingenben és Budapesten abszolválja. Tanulmányai befejezése után ügyvédjelölt,
majd ügyvédi vizsgát tesz, 1898 óta
bankok jogügyi osztályán fejt ki tevékenységet, hosszabb idő óta a Nagyszebeni Általános Takarékpénztár jogtanácsosa és igazgatója. A kereskedelmi jog kiváló ismerője, munkásságával
hasznos szolgálatokat tesz a banknak.
Az erdélyi német kiadó rt. elnöke, városi tanácsos, az evangélikus prezsbiterium és a Kreisausschuss tagja, Gründzüge der Verfassung Ungars’ cimen
feltünést keltő könyvet adott ki, politikai és közgazdasági cikkei tekintélyét
növelik.
GOLDSCHMIDT RÓBERT brassói
malomépitő és gépgyár tulajdonos, 1879ben született, apja kereskedő. A bécsi
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technikai főiskolát 1902-ben végzi el,
utána a budapesti Ganz-gyárban, majd
az A. E. G.-nél Bécsben, végül Brassóban fejt ki mérnöki tevékenységet;
1914 óta gyártulajdonos. Gyára 30
géppel dolgozik, 40―60 munkást foglalkoztat. Goldschmidt Róbert több
ipari és mérnöki egyesület, a Carpatia
és a Kereskedők Egyesületének tagja.
Szakkérdésekről értékes cikkei jelentek meg különböző lapokban. Tehetségét és szorgalmát, a gyár fejlesztésének szolgálatába állitja. Felesége szül.
Klein Paula a helybeli nőegyletnél fejt
ki buzgó tevékenységet; gyermekei:
Erika, Elfrida és Anelika.
GÖBBEL RUDOLF nagyszebeni husiparos és állatexportőr, ugyanitt 1870ben született, apja
husiparos. A középiskola elvégzése után
apja üzletében praktizál, 1895-ben önállósitja
magát.
Nagyszeben
iparos
társadalmában vezető szerepet játszik,
a husiparosok testületének és szindikátusának husz év
óta elnöke, a Polgári és Ipari Egyesület igazgatója s több helybeli alakulat
vezetésében tevékenykedik. Szakkérdésekről cikkei jelennek meg különböző
lapokban. Felesége a jótékonyság terén buzgólkodik.
GOLDSCHMIDT KONRÁD a rasnovi villanymüvek igazgatója, Peters
bergen
1885-ben
született, apja főjegyző. Középiskolát és egyetemet végez, mérnöki diplomát nyer. Frankfurtban, majd a brassói villamosmüveknél fejt ki tevékenységet, 1927-ben a
rasnovi villamosmüvek rt. igazgatójának nevezik ki. Az üzemet kiváló szaktudással vezeti, a rasnovi villamosmüvek vizturbina révén nyernek hajtó-
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erőt, a dinamók közül az egyik 6000,
a másik 15.000 voltos áramot szolgálnak, amellyel tizenkét környékbeli községet látnak el villanyvilágitással. Goldschmidt Konrád technikai kérdésekről
számottevő cikkeket ir különböző szaklapokba. A német mérnökegyesület és
számos technikai, ipari egyesület tagja.
Résztvett a háboruban, többször kitüntették. Az üzem fejlesztésén fáradozik. Felesége szül. Stems Ilona;
gyermekei; Helga és Günter.
GOLDSMANN MIKSA a Societatea
Bancara Romana brassói fiókjának igazgatója, 1880-ban született, apja kereskedő. A felsőkereskedelmi iskola elvégzése után kereskedelmi pályára lép,
1905 óta bankpályán müködik, amelyen
tehetsége, szorgalma és tudása révén
gyorsan halad előre; 1923 óta Brassóban bankigazgató. Bank és pénzügyi
ismereteit eredményesen használja fel
a pénzintézet ügyeinek vezetésénél,
Brassó egyik pénzügyi szaktekintélye,
résztvesz az ottani pénzpiac irányitásában. Számos társadalmi, kulturális
egyesületnél előkelő szerepet játszik,
több vállalat müködésében vesz részt.
A háboru folyamán többször kitüntették. Hivatásának és családjának él. Felesége jótékony egyesületeknél fejt ki
értékes tevékenységet.
GONDA EMIL brassói épitészmérnök, Temesvárott 1897-ben született.
Darmstadtban egyetemet végez, majd
1922―23-ban ugyanott egyetemi aszszisztens, utóbb a
Dyckerhoff és Widmann-cégnél fejt ki
tevékenységet 1925ig, amikor épitészmérnök lesz Brassóban. A modern
épitészet
fejlesztő
sére, illetve annak Romániában és Erdélyben való meghonositására törekszik.
GRAEF ARTUR a brassói „Textila”
textilengros cég beltagja, 1885-ben
született. 1917-ben bátyjával együtt
megalapitja a Textila céget, amelynek
vezetésében és fejlesztésében kiváló
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szakértelemmel vesz részt. A Kereskedők Egyesülete, a Kereskedelmi Kamara
és több helybeli kereskedelmi és társadalmi alakulat tagja. Felesége, társadalmi és nőegyleti téren buzgólkodik.
GRAEF GUSZTÁV a brassói „Textila” textilnagykereskedő cég beltagja
1884-ben született,
apja
kalapgyáros.
Tanulmányai befejezése után textil
nagycégeknél müködik és szerez
szakismereteket;
1927-ben testvérével megalapitja a
Textila jóhirü engroscéget. A brassói
textilszakma kiválóságai közé tartozik, a helybeli Kereskedők Egyesületének, a Kereskedelmi
Kamarának és az Ifju Kereskedők
Egyesületének
müködésében
játszik
szerepet. Élénk társadalmi életet él.
Felesége, szül. Wittmann Ida, nőegyesületeknél buzgólkodik.
GROSZ GYULA brassói nyug. iskolaigazgató, ugyanitt 1855-ben született,
apja
iparos.
Egyetemet Jenában
és Leipzigban végez.
Tanulmányai
befejezése után a
brassói
Honterns
gimnázium
tanára,
majd 1894-ben ezen
intézet
igazgatója
lesz. Tanári pályája
folyamán az ifjuság
nevelése és az intézmény vezetése körül érdemeket szerzett, magas tudásu, kiváló képességü
tanerő volt. Értékes történelmi könyveket és különböző müveket irt; 16 éven
át a gimnázium könyvtárosa volt. A
Siebenbürgischen Landeskunde egyesület, a prezsbiterium, a helybeli kaszinó
és még több társadalmi és kulturális
egyesület tagja.
GRIMM JÓZSEF brassói butorgyáros, Alsó-Rákoson 1882-ben született,
apja gépész. Felső technikai iskolát
végez, majd Brassóban, Prágában,
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Ploiestiben iparágat üz, 1908 óta önállósitja magát és butorgyárat létesit,
amely 11 géppel müködik 40―60 munkást foglalkoztat. A gyár butorai müvészi kivitelüknél fogva tetszésnek örvendenek, a brassói kiállitáson elismeréssel szerepeltek. Grimm József a
helybeli Iparkamara, az Iparegyesület
és a Carpatia tagja. Hivatásának és
családjának él. Felesége, szül. Aratsch
Regina
GROMEN MIHÁLY a nagyszebeni
Gromen & Herbert posztó és paplangyár beltagja, Heltauban született, apja
posztógyáros. Középiskolát és textilszakiskolát végez, 1915-ig önállóan müködik a textilszakmában, attól kezve a
Scherer Károly és fiai utódaiként szereplő Gromen & Herbert posztógyár
beltagja, azonkivül heltaui selyemszövőgyár főrészvényese. Az erdélyi textiliparban előkelő helyet elfoglaló gyár
450 ‒ 500 munkást és tisztviselőt foglalkoztat, posztót, takarót, kamgarnszövetet stb. gyárt, az 1927-es kiállitáson
aranyérmet és diplomát nyert. Gromen
Mihály az Ugir és több helybeli alakulat tagja; tehetségét és tudását a gyár
fejlesztésének szolgálatába állitja. Felesége, szül. Pauline Catarina; gyermekei: Mihály, Ernő, Viktor és Artur.
GROMEN JÁNOS a nagyszebeni
Gromen & Herbert posztógyár társtulajdonosa, 1869-ben született, apja posztógyáros. Középiskolát végez, majd önálló posztógyáros 1915-ig, azóta a Gromen & Herbert posztógyár társtulajdonosa. A Szászföld ipari életének jelentős tényezője, számos ipari alakulatnál vezető szerepet játszik, a gyár vezetésében értékes szakismeretekkel vesz részt.
A Heltauer Vollwebergenossenschaft elnöke. Előszeretettel foglalkozik gyümölcstermeléssel. A közélet terén is
tevékeny munkásságot fejt ki, számos
társadalmi és kulturális alakulatnál előkelő szerepet tölt be. Felesége, szül.
Pauline Sofie; gyermekei: Hans, Vilmos, Henrik és Emma.
GURTNER HERBERT HANS dr. a
Nagyszebeni Általános Takarékpénztár
igazgatója, Bécsben 1887-ben született,
apja miniszteri tanácsos és a bécsi ze-
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neakadémia igazgatója. Az egyetem
jogi fakultását 1920-ban végzi el, ugyanekkor a Centralbank der Deutschen
Sparkassen in Wien igazgatósági titkára, 29 éves korában pedig igazgatónak nevezték ki. Bécsben néhai Ferenc Ferdinánd trónörökös fiát, Hohenberg Miksa herceget jogi vizsgákra
készitette elő. 1928-ban a Nagyszebeni
Ált. Takarékpénztárhoz kerül helyettes
igazgatói minőségben, 1930-ban igazgatónak és elnökségi tagnak nevezik ki.
GUST HENRIK brassói fényképész,
ugyanitt 1887-ben született, apja fogorvos. Középiskolát
és Bécsben fényképészeti
szakiskolát
végez majd katonai
grafikai
intézetben
müködik, 1912 óta
önálló
fényképész.
A brassói fényképészek
szakosztályának elnöke, az Er
délyi
és Bánsági
Fényképész Szövetség elnöke, a Carpatia, a helybeli ka
szinó és más egyesületek tagja. Felesége, szül. Teutsch Hertha.
GYÖRGY ZSIGMOND (iklándi) segesvári ügyvéd, Medgyesen 1889-ben
született, apja vármegyei irodaigazgató volt. Kolozsvárott jog és államtudományi doktorátust
tesz, 1920 óta gyakorló
ügyvéd
és
több nagy cég ügyésze. Élénk közéleti
szereplést fejt ki,
tekintélyes tagja az
ottani
magyarságnak. A magyar párt nagyküküllőmegyei
tagozatának ügyvezető alelnöke, a vármegyei áll. tanács vál. tagja, az unitárius egyház, a helybeli kaszinó és több
társadalmi és kulturális egyesület tagja.
Résztvett a háboruban, többször kitüntették. Hivatásának, a magyarságnak
és egyházának értékes munkása.
HEDVIG HANS helsdorfi tüzoltó
főparancsnok, ugyanitt 1900-ban keres-

[Erdélyi Magyar Adatbank]

495

(H) SZÁSZFÖLD (H)

kedő családból született. A középiskola
elvégzése után tisztviselői pályára lép,
1927-ben az itteni tüzoltóság parancsnokává választják meg. Mint ilyen rátermettséggel áll a tüzoltótestület élén,
annak átszervezés és fejlesztése érdekében hathatós munkásságot fejt ki.
Több esetben bátorságáról tett bizonyságot, a lakosság vagyona és biztonsága felett áldozatkészen őrködik. A
tüzoltóság modern felszereléssel rendelkezik és 76 tagból áll. Zenekedvelő.
Élénk társadalmi életet él.
HAÁB JÁNOS feldiorai járási állatorvos, Tövisen 1888-ban iparos családból született. Egyetemet
Budapesten
1913-ban végez, utána mint katonai állatorvos a hadseregben müködik. Leszerelés után 1919ben Feldiorára állatorvosnak nevezik
ki. Hivatását ügyszeretettel
gyakorolja, a romániai állatállomány emelése és az állategészségügyi viszonyok megjavitása terén
érdemei vannak. Zenekedvelő. A koronás aranyérem és más kitüntetések
tulajdonosa. Felesége, szül. Risz Petronella, a hidvégi ref. nőegyletnél fejt ki
tevékenységet
HAAS FERENC nagyszebeni ügyvéd, Medgyesen 1890-ben született,
apja MÁV felügyelő. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott, Münchenben
és Berlinben végzi,
majd ügyvédi irodákban
praktizál;
1920 óta Nagyszebenben gyakorlóügyvéd. Élénk társadalmi életet él. Az
ügyvédi kamara vál.
tagja a Slarafia és számos társadalmi
és kulturális alakulat vezető tagja. Zene
és sportkedvelő. Jogi kérdésekről értékes cikkeket ir külömböző lapokba.
Résztvett a háboruban, többször ki-
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tüntették. Hivatásának és családjának
él, egyébként a szász közösség érdekeiért küzd. Felesége a helybeli nőegyletnél és jótékony egyesületeknél
buzgólkodik.
HAISER ALBERT zarnesti iskolaigazgató és hitszónok, 1889-ben született, apja tanitó Középiskolát és tanitóképzőt
végez,
majd Sárkányban és
Sároson tanitó és
igazgató; 1927 óta
Zarnestben fejt ki tevékenységet. Az ifjuság nevelését tehetséggel és kitartással végzi, a pedagogia terén érdemei vannak, kiváló hitszónok; sokat
fáradozik a szász nép érdekeiért. Számos társadalmi, kulturális és sportegyesületnél vezető szerepet tölt be.
Kifogástalanul kezeli a zongorát, harmoniumot, hegedűt és orgonát. Szabad idejében vadászik és turistakirándulásokat tesz. Felesége a helybeli nőegyesület tevékeny tagja.
HÁMORSZKY OSZKÁR dr. fogarasi nyug. vármegyei főorvos, a betegsegélyző pénztár sebészorvosa,
Budapesten
1866-ban
született, apja min.
tanácsos. Budapesten végzi 1894-ben
az egyetemet. Eleinte a bonctani intézetnél
asszisztens,
majd
rendelőorvos
a sebészeti klinikán, utóbb különböző kórházakban és klinikákon való
müködés után 10 évig vármegyei főorvos; jelenleg a fogarasi betegsegélyzőnél fejt ki müködést. Több évtizedes orvosi müködése alatt érdemeket
szerezve szolgálta az orvostudományt
és az emberiséget. A közélet terén is
tevékeny szerepet vállalt. Értékes orvostudományi müveket irt. A háboru
folyamán katonai szolgálatot teljesitett.
A Ferenc József-rend keresztjének, a
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román koronarend lovagi és parancsnoki rendjelének tulajdonosa. A magyar
párt, az Uri Zenekar tagja, a ref. egyházközség főgondnoka, a helybeli dalárda diszelnöke. Kegyeletes munkásságot fejt ki a hősök sirjainak rendbentartása érdekében. Felesége a szász
nőegylet müködésében vesz részt.
HAMSEA MIKLÓS rasnovi jegyző
és publicista, Ghimbavon 1883-ban gazdálkodó családból
született.
Jegyzői
oklevelet és pedagogiai
képesitést
nyer. Különböző helyeken fejt ki tevékenységet, 8 év óta
Rasnovon jegyző. A
község ügyeit ügyszetetettel és a la
kósság érdekeinek
szemelőtt tartásával
vezeti. Kiváló publicistai müködést fejt
ki, az Olteanul cimü fogarasi lap szerkesztője Értékes kulturális, gazdasági
és iskolaügyi cikkei jelennek meg külömböző lapokban. Több egyesület müködésében vezető szerepet játszik. A
köz érdekében végzett munkásságáért
a román koronarend lovagi keresztjével és szolgálati emlékkereszttel tüntették ki. Felesége, szül. Surar Valéria.
HARTMANN TIVADAR fogarasi
plébános,
szentferencrendi
házfőnök,
ugyanitt 1874-ben
született, apja kézmüves. Középiskolát
theologiát és tanitóképzőt végez; 1896ban lelkésszé szentelik. Marosvásárhelyen és egyebütt
mint káplán és tanitó müködik, utóbb
Gyergyóban házfőnök és tanitó lesz,
azután Kőhalmon házfőnök és plébános; 1927 óta Fogarason ferencrendi
házfőnök és plébános. Egyháza és rendje
kitartó, hitbuzgó szolgája, a hitélet fejlesztése és a hivők vezetése körül jelentékeny érdemei vannak. Értékes munkásságot fejt ki az ifjúság vallásos ne-
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velése és a rendi ügyek intézése körül.
A magyar párt, a városi tanács tagja
és több kulturális és egyházi alakulatnál vezető szerepet tölt be. Vallási kérdésekről mélyenszántó gondolatokkal
telitett irásai jelennek meg.
HARTL FERENC az Első Nagyszebeni Tükörgyár tulajdonosa, 1880-ban
született, apja gyári
müvezető.
Középés kereskedelmi iskolát végez, majd
Bécsben, Karlsbaadban, Agramban és
és több helyen müködik,
1927-ben
tükörgyárat
alapit.
Nagyszeben
ipari
életének egyik jelentékeny
tényezője,
kiváló szakismeretekkel vezeti és fejleszti
a gyárat, amelynek gyártmányai oklevelet és első dijat nyertek. Hartl Ferenc számos társadalmi és kulturális
egyesület
müködésében
vezérkedik.
Sportkedvelő, szabad idejében vadászik.
Gyárának, családjának él és a szász
nép kisebbség ügyeiért fáradozik.
HAVAS SAMU medgyesi igazgatótanitó, Kisnyulason 1878-ban született,
apja kereskedő és
földbirtokos. Középiskolát, majd Pozsonyban 1909-ben
rabbiképzőt és tanitóképzőt
végez.
1919—29-ig Máramarosszigeten igazgató-tanitó,
attól
kezdve pedig Medgyesen, mint az izr.
iskola igazgató-tanitója müködik. Hivatásának és családjának él. Felesége, szül. Weisz Róza okl.
tanitónő és jelenleg a medgyesi izr.
iskolában fejt ki tevékenységet.
HEITZ WALTER a nagyszebeni
Heco kémiai és cipőkrémgyár társtulajdonosa 1887-ben kereskedő családból született. A középiskola elvégzése
után kereskedői pályára lép, 1922-ben
Theil Józseffel megalapitja a „Heco
kémiai-technikai gyárat, amelynek ve-

[Erdélyi Magyar Adatbank]

499

(H) SZÁSZFÖLD (H)

zetését és fejlesztését szakértelemmel
intézi. A modern berendezésü, Nagyszeben ipari életében szerepet játszó
gyár cipőpasztát, tintát, bőrzsirnemüeket és bádogdobozokat készit, amelyek
kiterjedt piacnak örvendenek és kiállitásokon dijat, diplomát nyertek. Egyes
gyártmányai
patenttel
rendelkeznek.
Heitz Walter a helybeli kereskedők
egyesületének, a ker. és iparkamarának
és a Carpația egyesület tagja; egyébként hivatásának és családjának él.
Felesége, szül. Haltrich Berta, gyermekei: Liselotte és Walter.
HELSDÖRFER FERENC bódi kereskedő és tüzoltóparancsnok, Brassóban 1894-ben született, apja postai
ellenőr. Középiskolát végez, majd katonai szolgálatot teljesit, 1922-ben mint
százados kilép a
hadseregből, azóta
Bódon
kereskedő.
1926 óta parancsnoka az itteni tüzoltóságnak, amelynek ügyeit elismerést szerezve vezeti.
A tüzoltótestület 107 létszámból áll s
modern felszereléssel rendekezik. Helsdörfer Ferenc több katonai érdemkereszt tulajdonosa. A bódi Ipari Egyesület elnöke, azonkivül vezető szerepet
játszik a kaszinó és a mezőgazdasági
egyesület életében.
HERMANN HENRIK nagyszebeni
bankigazgató,
Brassóban
1893-ban
született, apja biztositási bankigazgató.
A gráci kereskedelmi akadémia elvégzése után a Pesti Magyar Kereskedelmi
Banknál müködik 16 évig, majd a
temesvári Agrár Takarékpénztárnál fejt
ki tevékenységet, jelenleg az 1925-ben
alakult Banca Comerciala Italiana și
Romana fiókigazgatója Nagyszebenben.
Értékes bank és közgazdasági tudását
eredményesen alkalmazza a bank ügyeinek vezetésénél. Élénk részt vesz a
nagyszebeni
pénzpiac
irányitásában,
gazdasági kérdésekről számottevő cikkei jelennek meg a lapokban. A H.T.V.
elnöke volt, a Federația vezetésében

500

vesz részt és számos társadalmi, kulturális és jótékony egyesület támogató
tagja. A háboru folyamán többször kitüntették. Zene- és sportkedvelő. Felesége, szül. Boer Anna a jótékonyság
terén és a helybeli nőegyletnél fejt ki
buzgó tevékenységet.
HENTES ÁGOSTON sóbányai kamarás Vizaknán, ugyanitt 1883-ban
született, apja erdő
felügyelő. A középiskola
elvégzése
után
adótisztviselő
a vizaknai adóhivatalnál, 1918-ban a
sóbányánál mint sóhivatali ellenőr müködik, 1921 óta kamarás, amellett gazdálkodással foglalkozik. 1914—18-ig
frontszolgálatot teljesitett, többször kitüntették. Mostani pályáján kifejtett
tevékenységéért a Serviciul Credincios
I. o. érdemkeresztjével tüntették ki.
Hivatalának és családjának él. A vadásztársulat vál. tagja, az Astra, a kaszinó tagja. Felesége volt tanitónő, az
Astra tagja.
HENTES EMIL vizaknai telekkönyvvezető és gazdász, ugyanitt 1892-ben
született, apja erdőfelügyelő. Középiskolát végez és telekkönyvvezetői vizsgát tesz. Eleinte a biróságnál müködik, 1919 óta telekkönyvvezető. 1925
óta az önk. tüzoltótársulat parancsnoka
és megyei tüzrendészeti felügyelő. Mint
telekkönyvvezető teendőit ügyszeretettel látja el, mint tüzoltóparancsnok és
felügyelő érdemeket szerez a megye
tüzrendészeti viszonyainak rendezése
körül. A vezetése alatt álló önkéntes
tüzoltótestület 1925-ben alakult, 99 emberből áll és teljes felszereléssel rendelkezik. A testület az 1926-iki járási
tüzoltóversenyen a II. dijat nyerte. Hentes Emil a Vadászegyesület elnöke, a
kaszinó tagja és az egyháznál fejt ki
tevékenységet. Résztvett a háboruban,
többször kitüntették. Felesége szül.
Vlád Anna.
HERBERT JÁNOS nagyszebeni posztógyáros, a Gromen & Herbert posz-
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tógyár társtulajdonosa, Heltauban, 1880ban született, apja posztógyáros. Középiskolát és Reichenbergben textilszakiskolát végez. Brünnben, Reichenbergben s külföldi textilvállalatoknál
praktizál, majd 1917-ben Scherer Károly és fiai cég utódaiként Gromen
Jánossal és Mihállyal megalapitja a Gromen & Herbert posztógyárat. Kiváló
és alapos szaktudását eredményesen érvényesiti a gyár vezetésénél, hathatósan fáradozik a gyár fejlesztése érdekében. A textilszakmában tekintélynek
örvend, a szászföldi ipar életében reprezentáns szerepet tölt be. Az Ugir
és több közgazdasági alakulat tagja.
Munkásságát a gyár ügyeinek és családjának szenteli. Felesége szül. Botscher Erna; gyermekei: Egon, Emmi és
Ervin.
HERBERT THOMAS heltaui jegyző,
ugyanitt 1883-ban született, apja iparos.
Középiskolát
végez és 1907-ben
Marosvásárhelyen
jegyzői vizsgát tesz,
Selenbergen 11 évig
jegyző, 1919 óta
Heltauban müködik.
A község ipari és
gazdasági fejlődését
szorgalmazza rátermettséggel és tehetséggel. A helybeli gyárüzemek müködésében szerepet játszik, prezsbileriumi tag s több
egyesület vezetésében vesz részt. Szolgálataiért a polgári érdemkereszttel tüntették. ki. Felesége szül. Mathias Emilia.
HERFÜRTH FERENC feketehalmi
orvos, Brassóban 1878-ban született.
Az egyetem orvosi fakultását Grazban
abszolválja, majd Bécsben, Berlinben
és más külföldi városokban neves orvosprofesszorok mellett praktizál. 1919
óta Feketehalmon orvos. Hivatását alapos felkészültséggel gyakorolja, az
egészségügyi viszonyok fejlesztése terén érdemei vannak. Az orvosszövetség alelnöke, számos társadalmi és kulturális egyesületnél előkelő szerepkört
tölt be. Behatóan foglalkozik az irodalommal, költészeti és müvészeti té-
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mákkal foglalkozó irásai jelennek meg
a lapokban. Több katonai kitüntetéssel rendelkezik.
HERBERT VILMOS nagyszebeni
szállitó, ugyanitt 1895-ben született,
apja gazdálkodó. Iskolai elvégzése után
kereskedő,
1921ben szállitási vállalkozó lesz. Három
raktárral,
negyven
szállitókocsival, két
teher és egy személyszállitó autóval
rendelkezik A Kereskedők Egyesülete, a Mezőgazdasági Egyesület, a Kereskedelmi Kamara,
a Carpatia egyesület tagja. Az ipar
fejlesztése terén jelentős munkásságot
fejt ki, sokat fáradozik a szász népközösség érdekeiért. Felesége a helybeli
nőegyletnél buzgólkodik; gyermekei:
Ritta és Helga.
HIRMANN ALFRÉD brassói lelkész,
ugyanitt 1886-ban született, apja postatiszt. Theologiai tanulmányait Giesenben, Budapesten és Berlinben végzi;
utána Brassóban tanár, majd több helyen lelkész, 1924 óta Brassóban városi hitszónok, lelkész.
HESS VIKTOR nagyszebeni kocsigyáros, ugyanitt 1876-ban született,
apja vagongyáros. A középiskola elvégzése után apja gyárában müködik,
1896-ban átveszi annak vezetését, a
gyár 1930-ban kollektiv társasággá alakul át és mint Hess Viktor Erste
Waagenfabrik Rumäniens név alatt müködik tovább. A gyár 120 alkalmamazottat foglalkoztat, patenttel rendelkezik és számos nagyobb kiállitáson
dijakat nyert. Hess Viktor szakavatott
munkásságával a régi, jóhirü gyár fejlődését hivja elő, annak megnagyobbitásán fáradozik, Bulgária, Törökország
részére is szándékozik a jövőben gyártani. Nagyszeben ipari életében jelentős szerepet játszik, több ipari, társadalmi és kulturális egyesület müködésében vesz részt. Felesége szül. Connerth Julia a helybeli nőegyesületnél
és jótékony egyesületeknél buzgólkodik.
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HESSHAIMER ADOLF brassói nagykereskedő, bankelnök, Brassóban 1860ban született, apja
kereskedő. Középiskolát és Bécsben
kereskedelmi akadémiát végez. A kereskedői pályára lép,
Bécsben, Triesztben
müködik, 1883 óta
nagykereskedő és a
Hess-bonbongyár
müködésében vesz
részt; a Kronsdtäter
Allg. Sparkassa bankelnöke. A Szászföld közgazdasági életének egyik reprezentáns személyisége, ipari és keres
kedelmi megnyilvánulásoknál hangadó
szerepet játszik. A Kereskedelmi Kamara volt alelnöke. a Hess-gyár elnöke,
azonkivül még számos nagyipari és keleskedelmi vállalat vezetésében vesz
részt. 1930-ban ünneplő közönség előtt
ülte meg 70-ik születésnapját, mely alkalommal számos elismerés érte. A köz
érdekében kifejtett értékes munkásságáért a román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki. Tudását és tehetségét a jövőben is az ipar és a nép
érdekeinek szolgálatába állitja. Felesége, szül. Helene von Brennerberg.
HINTZ HANS a brassói Hess bonbon- és csokoládégyár igazgatója. Marienburg bei Kronstadton
1892-ben
született, apja iskolaigazgató.
Felsőkereskedelmi
iskolát végez, majd a
bukaresti Román Hitelbanknál, utóbb a
Czell gyárnál fejt ki
müködést.
Cukorszakmai
ismereteit
Stuttgartban és Magdeburgban sajátitja el, 1922 óta a brassói Hess csokoládé- és bonbongyár
igazgatója. Tudását, munkásságát és
tehetségét a gyár fejlesztésére forditja,
az ország legmodernebbül berendezett
és a termelés tekintetében legelső helyen álló cukorgyár müködését avatott
kézzel irányitja. A gyárnak az ország
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nyolc nagy városában lerakata van,
gyártmányai márkát jelentenek és a
barcelonai világkiállitáson aranyérmet
nyertek. Hintz Hans számos ipari, kereskedelmi és társadalmi egyesület müködésében és támogatásában vesz részt.
Felesége szül. Schnell Ada, Brassó város egykori polgármesterének leánya.
HILLER MIKSA medgyesi textilkereskedő, 1894-ben gazdálkodó családból született. A középiskola elvégzése
után kereskedő lesz, Budapesten ifj.
Weisz Jakab és Fia cégnél, Fischer
Simon és Társa cégnél müködik, 1921
óta önálló textilkereskedő. Szakmájában értékes tapasztalatokkal rendelkezik, amelyeket üzlete fejlesztésére fordit. Élénk társadalmi életet él, a zsidó
hitközség buzgó tagja. Résztvett a háboruban, többször kitüntették. Üzletének és családjának él. Felesége szül.
Blau Irén a helybeli nőegyletnél fejt ki
tevékenységet.
HOLLÓSI ANDOR brassói bankigazgató, Lengyeltotiban 1875-ben kereskedő
családból
született. Középiskolát, kereskedelmi
szaktanfolyamot és
jogot végez, majd
bankpályára
lép.
Eleinte a Pesti Magyar Kereskedelmi
Banknál fejt ki tevékenységet, jelenleg az Erdélyi Bank
és
Takarékpénztár
rt. brassói fiókintézetének ügyvezető
igazgatója. A bank ügyeit rátermettséggel és tudással vezeti, pénzügyi ismeretei a brassói közgazdasági világban
tekintélyévé avatják; a magyar érában
királyi tanácsos volt. A Nitrogéngyár
felügyelő bizottsági tagja, a Lukács
épitő rt. ig. tagja, a Rottari Klub alelnöke és még számos nagyipari, kereskedelmi vállalat, társadalmi és kul
turális egyesület müködésében előkelő
szerepet játszik. A gazdasági helyzetre
mélyen rávilágitó, irányitó hatásu közgazdasági cikkei jelennek meg különböző lapokban. Régebben az atlétikában szép eredményeket ért el, több
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dijat és diszoklevelet nyert. Felesége
szül. Ungar Aranka a helybeli nőegyesületnél fejt ki reprezentativ tevékenységet.
HÖNIG ALFRÉD nagyszebeni lapszerkesztő, ugyanitt 1900-ban született.
A leipzigi kereskedelmi akadémiát végzi, majd gazdasági és filozófiai tanulmányokat abszolvál a jénai egyetemen,
utána bank és kereskedelmi pályán müködik, 1925—1930-ig a Kronstädter
Zeitung
közgazdasági
szerkesztője;
1930 óta a nagyszebeni Siebenbürgischen Deutsches Tagblatt felelős szerkesztője. Publicisztikai tevékenysége során rátermettséggel irányitja a közvéleményt, közgazdasági cikkei alapos
tudásra utalnak. Több egyesületnél jelentékeny szerepet játszik, a szász népközösség, érdekeiért küzd.
HOZÁN JÁNOS dr. brassói ügyvéd, Bécsben 1891-ben született, apja
épitész.
Bécsben
egyetemet és akadémiát végez, majd
ügyvédi irodákban
müködik, 1919—21ig államügyész; 1921
óta ügyvéd, jelenleg
egyben a Marmarosch Blank bank
brassói fiókintézetézetének jogtanácsosigazgatója. A brassói ügyvédi társadalom egyik reprezentáns alakja, élénk társadalmi életet él.
Az ügyvédi kamara, az Astra, az Unió
klub, a katonai kör, a Carpația és a
Georghe Dima egyesületek müködésében fejt ki tevékenységet. Fejlett jogérzetről tanuskodó jogi cikkei jelennek
meg szaklapokban. Zene és énekkedvelő a zenekonzervatórium tagja. Felesége, szül. Popovits Flórika.
HORVÁTH GYÖRGY helsdorfi főjegyző, ugyanitt 1892-ben gazdálkodó
családból született. Az érettségi letétele
után 1913-ban jegyzői vizsgát tesz Marosvásárhelyen. Románcsiklován jegyző lesz, 1929 óta pedig Helsdorfon főjegyző. Kiváló közigazgatási szakerő,
teendőit elismerést kiváltva végzi, a
község érdekeiért fáradozik. A hely-
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beli sportegyesület alelnöke, azonkivül
az iparegyesület, a kaszinó és több
alakulat tagja. Bukaresti lapokban cikkei jelentek meg. Részvett a háboruban, többször kitüntették. Felesége jótékony nőegyesületek kebelében buzgólkodik.
HORVÁTH RUDOLF a seideni villamos rt. igazgatója és a Horváth M. J.
szerszámgyár tulajdonosa,
ugyanitt
1884-ben született,
apja gyáros. Középiskolát és Bécsben
kereskedelmi
akadémiát,
majd
Bécsben és Budapesten technikai főiskolát végez. Tanulmányai befejezése után apja gyárában müködik, 1911-ben átveszi annak vezetését. Gyára a Szászföld iparában jó hirnévnek örvend, 30—40 embert foglalkoztat 20 géppel és modern
berendezéssel rendelkezik, asztalosszerszámokat állit elő, különböző kiállitásokon 2 arany, 6 ezüst és 10 bronzérmet nyert. Horváth Rudolf szaktudásának kiaknázásával kiválóan vezeti a
gyárat és annak fejlesztése érdekében
fáradozik. Az iparszövetség és a helybeli egyesületek tevékeny tagja. Felesége az itteni nőegyesület vezetésében vesz részt; gyermekei: Werner,
Edit Gertrud és Günther.
HORHMEISTER EMIL a Nagyszebeni Általános Takarékpénztár igazgatója, ugyanitt 1875-ben született, apja
Nagyszeben város polgármestere volt.
Evangélikus gimnáziumot végez, majd
a grázi kereskedelmi akadémián folytatja tanulmányait. Utána bankpályán
fejt ki értékes tevékenységet, jelenleg
a Nagyszebeni Ált. Tkp. igazgatója s
mint ilyen eredményes munkássággal
vesz részt a bank ügyeinek vezetésében. Nagyszeben társadalmának reprezentáns tagja és a kereskedelmi világ
egyik tekintélye.
HUBATSCH GUSZTÁV medgyesi
gyáros, ugyanitt 1891-ben született,
apja iparos. Ipari iskolát és elektrotech-
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nikai kurzust végez Nagyszebenben,
majd fegyvermesteri vizsgát tesz. Jelenleg gépjavitó és vasalkatrész-készitő
mühelye van Nagyszebenben, amelynek ipari életében élénk szerepet játszik. Szakavatottsággal vezeti üzemét,
képességeivel és becsületes munkásságával a mühely fejlesztésén fáradozik. Résztvett a háboruban, kitüntették.
A szász nép érdekeit tartja szem előtt.
Felesége a helybeli nőegyletnél buzgólkodik;
gyermekei:
Matild,
Berta,
Gusztáv.
HÜGEL HANS agnitai szeszgyáros
és mümalmi igazgató, ugyanitt 1897ben született, apja husiparos. Nagyszebenben érettségizik, Kolozsvárott,
Lipcsében, Königsbergben kereskedelmi akadémiát végez, majd bankpályára
lép, ahol tudása és szorgalma révén
gyorsan előrehalad; jelenleg, 1927 óta
az Agnițeana Bank rt. igazgatója és az
agnițai szeszgyár tulajdonosa. A környék kereskedelmi és ipari életében
jelentős tényező a Revisions Verband
ig. tagja vármegyei biz. tag, a szász
kisiparos egylet ig. tagja, a Gewerbe
Bund Bank szakértője, az agnițai
Kreisamt titkára. A helybeli Tageblattba
számottevő gazgasági cikkeket ir. Értékes munkásságát a bank és a gazdasági ügyeinek szenteli.
JACOBI RÓBERT segesvári villanygyári igazgató, ugyanitt 1877-ben kereskedő családból született. Érettségi
után a karlsruhei egyetemet végzi el
és Berlinben, Kassán, Besztercebányán,
Nagyszebenben
magánmérnök
lesz;
1907-ben közszolgálatban lép, 1913
óta Segesváron müködik, müszaki főtanácsos, jelenleg a villanygyár igazgatója. Az üzem átszervezését és modernebbé tételét ambicionálja. Közéleti
szereplése jelentékeny, a szépészeti
egylet elnöke, a zeneegylet másodelnöke, a Corpul Technic, az Agir és
egyéb egyesületek müködésében vesz
részt. Németországi és belföldi szaklapokba értékes cikkeket ir.
JEKEL MÁRTON feldiorai tanitó,
tüzoltófőparancsnok, ugyanitt 1899-ben
gazdálkodó családból született. Középiskolát és tanitóképzőt 1919-ben Nagy-
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szebenben végez. Feldioarán 1926 óta
tanitó, hivatását tehetséggel és szorgalommal gyakorolja, az ifjuság nevelése körül érdemei vannak. Mint tüzoltófőparancsnok áldozatkészen őrködik a lakosság vagyona és biztonsága
felett. A feldioarai önk. tüzoltótestület
73 taggal és teljes felszereléssel rendelkezik, számos esetben kitüntette
magát. Jekel Márton tagja a községi
tanácsnak, a gazdasági egyesületnek,
azonkivül több társadalmi és közcélu
intézménymüködésében vesz részt. Zene
és sportkedvelő. Felesége, szül. Helsdörfer Róza.
JIGA MÁTYÁS fogarasi bankvezérigazgató, Bethlenben 1874-ben kisbirtokos családból született.
Felsőkereskedelmi iskolát végez, majd banktisztviselő lesz. A Pesti
Magyar
Kereskedelmi Banknál 6
évig, majd más pénzintézeteknél
müködik; 1904-ben mint
igazgató a Furnica
Takarékpénztárhoz
kerül és 1928-ban ünnepelte értékes bankigazgatói müködésének 25
éves évfordulóját. A takarékpénztár
ügyeit szakmai kvalitásokkal vezeti, Fogaras pénzügyi világának jelentős tényezője. A „Furnica” 1883-ban alakult
30 000 forint alaptőkével s a kistermelők és gazdálkodók támogatását szorgalmazza. Jiga Mátyás sokoldalu közéleti szereplést fejt ki, a gör. kel. egyház kurátora, a Progresul alelnöke és
még számos egyesület vezetésében
vesz részt. Érdemeiért a román csillagrend és a koronarend lovagi keresztjeivel, a kereskedelmi és ipari érdemrendel és szolgálati érdemkereszttel tüntették ki. Felesége a Vörös Kereszt
egyesület tagozati elnöke, a Hadiárva
egyesület elnöke és számos társadalmi,
jótékony alakulatnál fejt ki buzgó tevékenységet.
JOANOVICS JÁNOS dr. segesvári
ügyvéd, vármegyei tiszti főügyész, 1884
ben született gör. kel. lelkész család-
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ból. Székelyudvarhelyen érettségizik,
Kolozsvárott és Bécsben jogot végez,
Marosvásárhelyen ügyvédi vizsgát tesz
1912-ben; 1913 óta Segesváron ügyvéd és vármegyei tiszti főügyész. Politikai müködést az Averescu pártban
fejt ki, amelynek vezetőségi tagja. Az
impériumváltozás idején a nemzeti tanács nagyküküllőmegyei alelnöke volt.
Az ügyvédi kamara prodékánja, az Astra és még több társadalmi és kulturális egyesület tagja. Érdemeiért a román koronarend lovagi keresztjével
tüntették ki.
JIKELI JÓZSEF nagyszebeni üveges porcellánkereskedő, ugyanitt 1881ben kereskedő családból
született.
Leipzigban felsőkereskedelmi
iskolát
végez, majd Nürnbergben kereskedői
prakszist fejt ki, 1906ban belép apja üzletébe,
1912-ben
pedig
átveszi
az
1875-ben
alapitott
jóhirü üzlet önálló
vezetését. A nagyszebeni Kereskedelmi
Egyesület elnöke, a Nagyszebeni Ált.
Tkpt. vezetőségi tagja, azonkivül a Kereskedelmi Kamara, a Carpatia egyesület, a helybeli kaszinó és több egyesület vezetésében vesz részt. Képességeit és munkásságát a szász népközösség gazdasági és kulturális érdekeinek szolgálatába állitja, ezen a téren érdemei vannak. Résztvett a háboruban, többször kitüntették. Felesége, szül. Wagner Berta a jótékony
nőegyesületeknél tevékenykedik.
KABDEBÓ BÉLA az Első Erdélyi
Általános Biztositó rt. brassói főügynökségének vezértitkára, Székelykereszturon 1878-ban kereskedő családból
született. Kolozsvárott 1897-ben kereskedelmi akadémiát végez, majd az Első
Magyar Biztositó intézetnél fejt ki tevékenységet, azóta állandóan itt müködik s jelenleg az intézet vezértitkára.
Tudásával és szorgalmával az intézet
érdekeinek előmozditására törekszik, kiváló szakismeretekkel rendelkezik. Az
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Unio klub, a Turista Egyesület, a kolozsvári Magyar Konzervatorium, a
helybeli kaszinó tagja. Zene és sport
kedvelő. Felesége, szül. Deák Ilonka;
gyermekei: Zoltán, László és Judit.
JOÓ GYŐZŐ brassói bankigazgató,
Nagyenyeden 1884-ben iparos családból
született.
Az
egyetem filozófiai fakultását
Kolozsvárott abszolválja, utána
tanári
pályára
lép és igazgató lesz.
1927-ig
érdemeket
szerezve müködik a
közoktatás
szolgálatában, majd a Brassói Népbank igazgatója
lesz.
Mint
ilyen, rátermettséggel, kiváló közgazdasági érzékkel vezeti a bank ügyeit
és annak fejlesztésén fáradozik. A közélet terén élénk müködést fejt ki, a
magyar párt pénztárosa, a polgári kör,
a turistaegylet, a kaszinó tagja, egyházközségi prezsbiter stb. Közgazdasági
témákról számottevő cikkei jelentek meg
a lapokban. Érdemeiért a polgári érdemkereszttel tüntették ki. Értékes munkásságát a bank és a magyar kisebbség szolgálatába állitja. Felesége a helybeli dalárdánál és a nőegyesületnél buzgólkodik.
KELEMEN ÁGOSTON medgyesi
zárdafőnök és plébános, Csikszentmártonban
1884-ben
kisbirtokos
családból született. Középiskolát és Vajdahunyadon
theologiát végez, 1908ban pappá szentelik. Utána Vajdahunyadon
segédlelkész és tanitó, Székelyudvarhelyen
tanitó,
iskolaigazgató
és zárdafőnök, Kolozsvárott zárdafőnök,
Marosvásárhelyen iskolaigazgató és zárdafőnök; 1930 óta Medgyesen zárdafőnök és plébános. Egyházának buzgó
és érdemes tagja, a hitélet fejlesztése
és az ifjuság nevelése terén jelentős

[Erdélyi Magyar Adatbank]

511

(K) SZÁSZFÖLD (K)

érdemeket szerzett. A magyar párt volt
tagja, a Mária kongregáció vezetője és
a Szent Ferenc harmadik rendjének
volt vezetője. Értékes egyházi cikkeket
ir. Negyven tagu rendjének ügyeit buzgalommal intézi, a hivők elhivatott lelkipásztora.
KARRES SAMUEL medgyesi bőr-,
talp- és szijgyáros, Segesváron, 1874ben született, apja szintén bőrgyáros.
Középiskolát végez, utána apja által
1881-ben alapitott Karres Sámuel és
Fiai gyárban müködik, 1901-ben pedig
átveszi az üzem vezetését. A gyár 120
—140 munkást foglalkoztat, modern
berendezés felett rendelkezik, gyártmányaival számos kiállitáson dijakat és
diplomát nyert. Karres Sámuel az Ugir
és még számos ipari vállalat, társadalmi és kulturális egyesület müködésében
vesz részt. Ipari és közéleti érdemei
vannak, a román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki. Jóhirü gyárának
továbbfejlesztésén fáradozik. Felesége,
szül. Schuszter Mária.
Ifj. KENYERES KÁROLY brassói
likőrgyáros, Brassóban 1871-ben született, apja likőrgyáros. A középiskola elvégzése után
apja 1865-ben alapitott gyárában müködik, 1912-ben átveszi a régi, országszerte
hires
gyár vezetését, a
melynek fejlesztését
és vezetését szakavatottsággal és tehetséggel intézi. Sokoldalu közéleti tevékenységet fejt ki, a szeszszindikátus,
a magyar dalárda, a magyar párt életében tevékenykedik; városi törvényhatósági tag volt és még számos egyesület tagja. Szabad idejében előszeretettel vadászik. Apja a Ferenc Józsefrend lovagja volt. Felesége a helybeli
jótékony nőegyesületnél fejt ki értékes
tevékenységet; leánya: Margit.
KLEIN FRIGYES dr. bodi körorvos,
Codleán 1888-ban kereskedő családból született. Az egyetem orvosi fakultását Budapesten végzi 1914-ben.
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A Szent János kórházban szerez gyakorlatot, majd önálló orvos lesz, 1924
óta Bodon körorvos és egyetemes orvos. Hivatását elismerést szerezve gyakorolja, azonfelül jelentős közéleti müködést fejt ki. A helybeli dalárda elnöke, az ipari egyesület, a mezőgazdasági egyesület, a kaszinó és több társadalmi és kulturális alakulatnál tölt be
vezető szerepkört. Zene és sportkedvelő.
A háboruban fogságba esett. Felesége
társadalmi egyesületeknél buzgólkodik.
KOHN MIKSA brassói petróleumgyári igazgató, Csernovitzban 1876-ban
született, apja kereskedő. Kereskedelmi
főiskolát végez, utána
banktisztviselő
Csernovitzban, majd
Bukarestben müködik, jelenleg a Heinrich & Sternberg
brassói
petróleumgyár igazgatója. Pályáján szerzett értékes közgazdasági és
ipari szaktudását előnyösen érvényesiti
a gyár vezetésébél és felvirágoztatásánál. Közgazdasági kérdésekről számottevő cikkeket ir szaklapokba. Munkásságát a gyár ügyeinek szenteli, különben családjának él. Felesége, szül. Sternberg Ilona; gyermekei: Silvia és Ignác.
KOVÁCSY ERNŐ dr. (farcádi) brassói ügyvéd, ugyanitt 1885-ben iparos
családból született. Jogot 1910-ben Kolozsvárott végez, ekkor bátyja irodájában müködik, 1913 óta gyakorló ügyvéd. A jogszolgáltatás és a magyar
kisebbségi ügy terén értékes munkásságot fejt ki, jelentős közéleti szerepkört tölt be. A magyar párt százas
bizottságának tagja, a brassói róm. kath.
egyházközség ügyésze, ezenkivül számos társadalmi és kulturális egyesületnél fejt ki értékes tevékenységet.
Résztvett a háboruban, többször kitüntették Fejlett jogtudásról cikkei jelennek meg különböző lapokban. Hivatásának, családjának és a magyar kisebbségi érdekeknek szenteli munkásságát. Felesége, szül. Lubiczky Orlovszky
Margit; gyermekei: Ernő és György.
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KESSLER ALFRÉD brassói cipőkrémgyáros, ugyanitt 1881-ben született, apja városi főtisztviselő. Középiskolát végez, majd
kereskedői pályára
lép. 1903-ban megalapitja a Kessler
A. cipőgyárat, a
melynek gyártmányai rövidesen biztos piacot teremtenek az országban.
A gyár terpetin és
krémtermékeket állit elő, több kiállitáson értékes dijat és oklevelet nyert;
főleg a „Vas” cipőkrém szerzett általános elterjedtséget. Kessler Alfréd a
gyár fejlesztése érdekében kiváló szakismeretekkel és tehetséggel fáradozik,
számos egyesület müködésében vesz
részt, kitüntetéssel rendelkezik. Felesége társadalmi egyesületeknél tölt be
szerepkört; gyermekei Hertha, Ruppert és Ottó.
KLEIN ADOLF GUSTAV dr. a nagyszebeni „Hermannstädter Allgemeine
Sparkassa” vezértitkára, a naszódmegyei Fehértemplomon 1902-ben született, apja ev. lelkész. Besztercén ev.
főgimnáziumot, Bécsben kereskedelmi
főiskolát, filozófiai és jogi tanulmányokat ugyancsak Bécsben, Kolozsvárott
és Berlinben végez; Marburgban 1924ben filozófiai doktorrá promováltatott.
„Az agrárreform Erdélyben, tekintettel
a nagyromániai agrárpolitikára” cimü
terjedelmes disszertációja alapján. 1925ben fentnevezett intézet kötelékébe lép,
közben megszerzi 1930-ban Kolozsvárott a jogi doktorátust. Jelenleg az intézet vezértitkára, 1925—27-ben a
a Brandsch Rudolf által kiadott „Deutschen Politischen Heften” c. folyóiratot szerkesztette, munkatársa továbbá
a „Wirtschaftsdienst” és egyéb külés belföldi szakfolyóiratoknak. A szász
népkisebbség helyi tagozatának vál.
tagja, több egyesület rendes tagja. „Az
agrárreform Erdélyben” (Berlin 1925),
Az erdélyi agrárreform társadalmi és
nemzetiségi problémái” (Szeben 1926),
és egyéb emlitésreméltó müvei Erdély
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gazdasági, pénzügyi és kisebbségi életével foglalkoznak.
KRAVATSZKY ANDRÁS brassói
kosárfonó, ugyanitt 1868-ban született,
apja tanitó. Népiskolát, majd Bécsben
kosárfonó szakiskolát végez. Bukarestben müködik és néhai Károly királytól
kitüntetésben részesül. Bukarest várostól pedig oklevelet
nyer. Jelenleg Brassóban él, szakmája
mellett élénk részt
vesz a helybeli tüzoltóság müködésében, amelynek szakaszparancsnoka. 28
év óta tüzoltó, ezüst és más érmekkel
tüntették ki. A ker. és iparkamara, az
iparosegylet tagja, az iparkamara alapitó tagja. 1922-ben az ipartestülettől
diplomát nyert. Hivatásának és családjának él, amellett a tüzoltóság és a
szász nép érdekeiért fáradozik.
KRAUSZ FRIGYES dr. a nagyszebeni Transylvánia Ált. Biztositó intézet
igazgatója, Segesvárott 1878-ban született, apja megyei
főorvos. Münchenben technikai, Lipcsében kereskedelmi főiskolát végez,
majd államtudományi doktorátust tesz
Thüringiában. Tanulmányai végeztével nagy pénzintézeteknél, mint a Vereinsbank, Boden
Kredit Anstallt stb. fejt ki tevékeny
müködést, 1915 óta a nagyszebeni
„Transylvania” biztositó bank rt. igazgatója. Értékes tudását és szorgalmát
a vezetése alatt álló intézet fejlesztésére forditja; hangadó szerepet játszik
Nagyszeben kereskedelmi világában. A
Minerva bizt. intézet alelnöke, a Kredit Anstallt felügyelő bizottsági tagja,
azonkivül a Tageblatt és több intézmény, politikai és társadalmi alakulat
vezetésében és irányitásában vesz részt.
Biztositási, politikai és közgazdasági
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cikkei tekintélyét növelik. Szabad idejében sportszenvedélyeinek hódol. Felesége szül. Schüller Frida a bécsi festészeti akadémiát végezte.
KREMER VIKTOR nagyszebeni temetkezési vállalkozó, Heltauban 1878ban ipari családból
született. A középiskola
elvégzése
után az asztalos
szakmában képezi ki
magát Nagyszebenben, majd Bécsben,
Berlinben, Münchenben müködik. 1903ban önállósitja ma
gát, 1917-ben temetkezési vállalatot
alapit, amely 5 szállitókocsival, saját
mühellyel és a gyászpompa szolgáltatás minden felszerelésével rendelkezik.
Vállalatát körültekintéssel és szolid alapon vezeti. Számos társadalmi és kulturális egyesület müködésében vesz
részt. Hivatása mellett a szász népközösség érdekeiért küzd kitartással.
Felesége a helybeli nőegyletnél fejt ki
buzgó tevékenységet.
KOANKA VILMOS nagyszebeni uri
és női szabó, ugyanitt 1886-ban született, apja szabó, áll.
kiképezett szaktanár. A szakiskola
elvégzése
után
Nagyszebenben, Kolozsvárott, Budapesten, Bécsben Berlinben, majd a Weiner és Grünbaum
cégnél
müködik,
1909-ben önállósitja
magát, mint női,
angol-francia uri szabász. Izlését, szaktudását és kreálóképességét kitünően
alkalmazza szakmájában, Nagyszeben
legjobb szabászai közé tartozik. Minden idejét szakmájának és családjának
szenteli Felesége kiváló női szabó és
férjének segit; gyermekei Irén, Melita
és Jolán.
KUND ÖDÖN vizaknai városi és
járási állatorvos, Sopronban, 1880-ban
született, apja tanitó. Az egyetemet Bu-
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dapesten végzi, majd a budapesti földmüvelésügyi minisztériumban müködik
3 évig, utána Belgrádban mint kiküldött magyar állatorvos tevékenykedik.
Utóbb különböző helyeken él, majd Erdélybe kerül és 1911 óta Vizaknán városi és járási állatorvos. A romániai
állatállomány gyarapitása és az állategészségügy megjavitása terén jelentős
érdemei vannak. Az állatorvosi és több
egyesület tagja. Az arany érdemkereszt
és a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa. Felesége, szül. Eperjessy
Margit, bátyja egyetemi tanár. Gyermekei: Ödön, Vilmos, Tibor és Margit.
KNALL HERMANN a Siebenbürgisches Deutsches Tageblatt nagyszebeni
szerkesztője, ugyanitt 1880-ban született, apja bankhivatalnok. Az érettségi
letétele után egy
évig
kereskedelmi
tanfolyamot és jogot hallgat. 1901—
24-ig
bankhivatalnok, 1924-ben lapszerkesztő lesz. Mint
ilyen sokoldalu tudásával és éles megfigyelőképességével
a közvélemény avatott irányitója. Zene
és irodalomkedvelő, sokat olvas. Több
nagyszebeni
egyesület
müködésében
szerepet játszik.
KUPFERMANN JENŐ a lomási erdővállalat brassói irodájának vezetője,
Zentán
1898-ban
született, apja tisztviselő.
Középiskolát
végez, utána a lomási erdővállalathoz
kerül, 1925 óta a
brassói irodánál cégjegyző s egyben vezető. A faszakmában nagy jártasságot árul el, szakis
meretei révén a cég
egyik kiváló tagja. Sokoldalu sportférfiu, több sport és társadalmi egye
sülét tagja. Zenekedvelő. Szakmájának
és családjának él. Felesége, szül. Klein
Blanka; gyermekei: Márta és Aurél.
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LEONHARDT JÁNOS dr. a brassói
dr. Leonhartd és dr. Flechtenmacher
szanatórium igazgató-tulajdonosa, 1869ben gazdálkodó családból született. Az
egyetem orvosi fakultását
Bécsben
1896-ban végzi, utána a segesvári megyei kórházban másodorvos, majd főorvos és igazgató
főorvos;
1925-ben
nyugalomba vonul és ekkor megalapitja
fentjelzett szanatóriumot, amely 40 ágygyal rendelkezik és a modern külföldi
szanatóriumok mintájára van berendezve. Leonhardt János dr. minden tudományos felkészültségét, kiváló prakszisát és tehetségét a szanatórium fejlesztésére és jó hirnevének forditja.
Több kül- és belföldi orvosi egyesület
tagja, számottevő orvosi cikkei jelennek meg szaklapokban. Magyar kitüntetéssel rendelkezik. Felesége, szül.
Hain Kornélia.
LIENERT JÁNOS boti evangélikus lelkész és szász iró, Katzendorfon 1885-ben gazdálkodó családból
született. Tanulmányait
Giefsenben,
Berlinben és Budapesten végzi, utána
különböző helyeken
lelkipásztor, jelenleg Boton müködik. Nagy tudásu,
mély müveltségü és
buzgó tagja egyházának, kiváló érdemei vannak. Értékes
irodalmi müködést fejt ki, jártas a skandináv nyelvekben, „Hochzeit”, „Leicht”,
„Et Kitt him”, Grift”, „Drä Frond
jerkniecht”, „Wahrheit” „Im heiligen
Ring” cimü munkái jelentek meg, amelyek elismerést hoztak irójuknak. A
helybeli kaszinó elnöke, a dalegylet
karigazgatója, a románia evangélikus
lelkészegyesület elöljárója. Tehetségét
és érdemekben dus munkásságát egyháza és az irodalom szolgálatába ál-
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litja. Felesége, szül. Fleischer Elfride,
a budapesti Erzsébet női iskolát abszolválta.
LOOTZ FRIGYES dr. Nagyküküllő
vármegye
főállatorvosa,
Segesváron
1890-ben született, apja gyáros. Székelyudvarhelyen érettségizik, az egyetemet Budapesten végzi, Bécsben katonai állatorvos, majd 1919-ben a budapesti anatómiai intézetnél müködik.
Később Székelyudvarhelyen városi állatorvos, 1929 óta pedig Nagyküküllő
vármegye állatorvosa. Mint főhadnagy
állatorvost arany érdemkereszttel és a
koronás arany érdemkereszttel tüntették ki. A román éra alatt szerzett érdemeiért pedig a román koronarend
tiszti keresztjének lett a tulajdonosa.
Az orsz. állatorvosegyesület és több
egyesület tagja.
LONDER GUSZTÁV rozsnyói evang.
lelkész és történész, Radóson 1862ben lelkészi családból született. Az
egyetemet Bernben,
Halleban, Bécsben
és Kolozsvárott végzi,
pappászentelés
után különböző helyeken
müködik,
1914 óta Rosnauban lelkész. A hivők lelki üdvét szolgálja kitartással és
tehetséggel, amellett időt szentel a történelemnek is s ezen a téren értékes
munkásságot fej ki. Sokoldalu tehetsége a sporban is megnyilvánul, 1888—
93-ban középiskolai tornatanár volt.
Mezőgazdasági kérdések élénken foglalkoztatják, méhészete van. A szász
mezőgazdasági egyesület, a helybeli
tornaegyesület, a méhészeti egyesület,
azonkivül számos társadalmi és kulturális egyesület müködésénél vezető szerepkört tölt be. Felesége, szül. Fürst
Nina; gyermeke: Gertrud.
MAXIMILIAN LAURENȚIU dr. brassói főszolgabiró, 1897-ben született
lelkészi családból. A jogot Kolozsvárott 1928-ban végzi. Eleinte rendőrségi tisztviselő, majd a megye szolgálatába lép, 1923-ban szolgabiró, 1926-
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ban pedig főszolgabiró lesz. Kiváló
közigazgatási szakerő, müködése folyamán egyaránt szem előtt tartja az állam
és a nép érdekeit; a román koronarend lovagja. A helybeli iskolaszék
elnöke, az olvasókör, az Astra és több
egyesület tevékeny tagja. Felesége,
szül. Perian Anna Lidia.
MAGYAR JENŐ dr. brassói ügyvéd, szállitási cég tulajdonosa, Nagyszalontán 1888-ban
született, apja ékszerész. Az egyetem jogi fakultását
Budapesten
1913ban
abszolválja,
majd ügyvéd lesz,
1925 óta az Einzig
Bernát szállitási cég
társtulajdonosa.
Élénk társadalmi életet él, a NSC, a
Magyar Turista Egyesület, a Sächsische
Liederkarnz és több egyesület tagja.
Jelenleg munkásságát a cég érdekeinek szolgálatába állitja. Résztvett a háboruban, többször kitüntették. Kiválóan
cimbalmozik és énekel. Felesége, szül.
Einzig Ferike; gyermekei: Éva és Endre.
MOGA GYÖRGY Nagyszeben vármegye főispánja, 1864-ben született,
apja
főszolgabiró.
Az egyetemet Kolozsvárott
végzi,
majd orvosi prakszist folytat; 1930ban főispánná nevezik ki. Már a magyar éra alatt számottevő közéleti tevékenységet fejtett
ki, eminens feladatául. Az ország és
a nép érdekeinek szem előtt tartásával értékes munkásságot fejt ki, a megyei adminisztráció gyors és zavartalan müködése érdekében hasznos rendszabályokat léptetett életbe. A Ferenc
József rend lovagja, továbbá a román
koronarend és a csillagrend parancsnok,
keresztjével, azonkivül háborus érdemkereszttel tüntették ki. Több orvosi
társadalmi, kulturális és jótékony egye-
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sületnél előkelő szerepet tölt be. Felesége, szül. báró Pop Alexandrina;
leánya: Stella.
MANDEL GYULA a Málnási-Mária
gyógyvizek
tulajdonosa
Brassóban,
ugyanitt
1869-ben
kereskedő
családból született Gimnáziumot és kereskedelmi akadémiát
végez
Brassóban,
utána aktiv katonatiszt, majd 1902 óta
az országos hirü,
kitünő hatásu Málnási Mária gyógyvizek
tulajdonosa.
Vállalatának fejlesztésén fáradozik, amellett a közélet ügyei is foglalkoztatják,
élénk szerepet játszik a magyar párt
küzdelmeiben. A magyar párt, a budapesti autóklub tagja; katonai szolgálata idején többször kitüntették. A
magyar kisebbségi ügy lelkes szószólója és támogatója. Gyermeke: Fermanda.
MAURER FRIGYES dr. fogarasi
fogorvos és egyetemes orvos, Agnițân
1899-ben földbirtokos családból született. Az egyetemet
Kolozsvárott, Grázban,
Leipzigban,
Münchenben végzi,
majd a kolozsvári
klinika
fogászati
osztályán és a grázi
irgalmasok
kórházában
müködik,
1926 óta önálló orvos. Munkásságát az orvostudomány
és a társadalom szolgálatába állitja,
hivatásának él. Az orvosegyesület, több
sportegyesület tagja, szabad idejében
vadászik, tenniszezik és viv. Felesége,
szül. Pilva von Steinburg Metta jótékony nőegyesületeknél buzgólkodik.
MENDEL JENŐ dr. segesvári ügyvéd, ugyanitt 1898-ban született, apja
orvos volt. Segesváron érettségizik,
jogi tanulmányait Debreczenben és
Kolozsvárott végzi; 1923 óta Segesváron gyakorló ügyvéd és több válla-
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lat ügyésze. Az ügyvédi kamara, a magyar kaszinó tagja, a kisebbségi kulturális és jótékony akciók lelkes támogatója. A háboru folyamán mint hadnagy harcolt, a nagyezüst éremmel tüntették ki.
MARTINY JÁNOS a zernesti papirgyár igazgatója, a csehországi Rohovetzben
1874-ben
született, apja gyáros. Középiskolát és
technikai főiskolát
végez Berlinben és
Budapesten. Utána
a papirgyártást tanulmányozza, majd a
Nagyszamosi Első
Magyar
Papirgyár
nál müködik 10 évig,
utána Papjanitzban
fejt ki tevékenységet, 1911-ben végül
a zarnesti papirgyárhoz kerül, amelynek igazgatója lesz. Értékes szaktudásával a gyár gyors fejlődését érte el,
annak ügyeit avatott kézzel intézi. Szakkérdésekről számottevő cikkeket ir.
Sport és zenekedvelő. Felesége, szül.
Barcsay Ilona; gyermekei: János és
Endre főiskolai hallgatók.
MELZER FERENC dr. helsdorfi be
tegsegélyzőpénztári és egyetemes orvos,
Brendorfon
1895-ben született,
apja gyáros. Az egyetemet Kolozsvárott
1923-ban végzi el.
Eleinte Zágrábban,
majd a budapesti
Rókus és Szentjános kórházakban müködik, utóbb a nagyszebeni női klinikán
fejt ki tevékenységet. 1924 óta végül Heisdorfon gyakorló és betegpénztári orvos. Az orvosegyesület, a Carpatia és Turista
egyesületek tagja. Sportkedvelő, szaklapokban orvosi cikkei jelennek meg.
Több katonai érdemkereszttel rendelkezik, ujabban a szolgálati érdemkereszttel tüntették ki. A szociális betegségek leküzdése érdekében hathatós
munkásságot fejt ki és a munkásosz-
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tálynál elterjedt betegségekről igyekszik felvilágositani a népet. Felesége
előszeretettel kultiválja a sportot.
MEZŐ LÁSZLÓ dr. medgyesi ügyvéd és földbirtokos. Bánffyhunyadon
1894-ben született,
apja középiskolai tanár. Jogot Kolozsvárott,
gazdasági
akadémiát Bécsben
végez. Eleinte Binder Vilmos dr. országgyülési képviselőnél ügyvédjelölt,
1924 óta önálló ügyvéd. Az erdélyi magyarság
ügyeinek
értékes támogatója, nagy szolgálatokat
tett a magyar párt megszervezési munkálatainál, a magyal kisebbség gazdasági és kulturális megerősödése érdekében lelkes tevékenységet fejt ki. A
magyar párt volt tagozati elnöke, a
helybeli polgári kör volt elnöke és jelenleg örökös tagja, azonkivül több
egyesületnél vezető szerepkört tölt be.
Résztvett a háboruban, többször kitüntették, Sport és zenekedvelő, kiváló
urvezető. Feleségével, szül. Eperjessy
Pannával élénk társadalmi életet él;
gyermekei: Álmos és Éva.
MIHALOVITZ JONEL az Ageco
igazgatója Brassóban, 1897-ben Bukarestben kereskedő családból született.
Felsőkereskedelmi iskolát végez, majd
bankpályára lép. Hosszabb ideig müködik a bukaresti Román Hitelbanknál, majd önállóan tevékenykedik, mig
10 évvel ezelőtt az Agecohoz kerül,
amelynek rövidesen igazgatója lesz. Kereskedelmi téren szerzett értékes tudását és tapasztalatait eredményesen érvényesiti a vállalat vezetésénél. Az
Ageconak Bukarestben, Galacon, Temesváron vannak fiókjai és 45 alkalmazottal rendelkezik. Mihalovitz Jonel
sokoldalu szereplést fejt ki, az Utazó
Kereskedők brassói egyesületének elnöke, a Jewis Agency elnökségének
tagja, azonkivül hangadó szerepet játszik a város kereskedelmi életében. Román koronarend tiszti keresztjének tulajdonosa. Felesége, szül. Singer Szidonia.
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MIHÁLY GYULA (árkosi) medgyesi
fogász, Élesden 1888-ban született, apja
Máv állomásfőnök.
Középiskolát és fogászati iskolát Berlinben és Budapesten végez. Utána
több helyen praktizál, 1908 óta Medgyesen önálló fogászati rendelője van.
Hivatásának él, az
emberiség
javára
munkálkodik. A helybeli kaszinó, sportegyesület és a szinházpártoló egyesület tagja, egyébként
minden idejét hivatásának szenteli. Felesége, szül. Oberth Margit.
MUSLEA KONSTANTIN az Albina
bank medgyesi fiókjának igazgatója,
Brassóban 1888-ban
született, apja tanitó.
Középiskolát és felsőkereskedelmi iskolát végez, utána
bankpályára lép. A
Nadlacana banknál
kezdi pályafutását,
majd különböző bankoknál
müködik,
1926 óta az Albina
bank medgyesi fiókját vezeti. Számos egyesület müködésében vezető szerepet játszik. Résztvett a háboruban, többször kitüntették. A román koronarend tiszti keresztjének tulajdonosa.
MOLDOVAN DÉNES dr. Nagyküküllő vármegye prefektusa, Velțen 1881ben született, apja
nyug. jegyző. Az
egyetem jogi fakultását Kolozsvárott,
Budapesten és Bécsben
abszolválja,
ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen tesz.
Eleinte Nagyszebenben ügyvéd, utóbb
az U S. A.-ban él,
nyudatulajdonos ujságiró és mint az amerikai románság
egyik vezetője fejt ki értékes propa-
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ganda és szervező munkásságot. Viszszatérte után Brassóban, később Bukarestben ügyvéd, 1930-ban Nagyküküllő vármegye főispánjává nevezik ki.
Mint ilyen egyaránt kiváló szolgálatokat tett az államnak és a megyének, a
vármegye gazdasági és kulturális fejlesztése érdekében hathatós munkásságot fejt ki. A nemzetek közötti harmónia hive, a megértés és a kisebbségekkel való együttmüködés szellemében vezeti a vármegye ügyeit. A nemzeti parasztpárt vezetőségének tagja
az Astra és számos társadalmi és kulturális egyesület müködésénél előkelő
szerepet játszik. Amerikai tartózkodása
folyamán kidolgozta az Egyesült Államok balesetbiztositó törvényét és az
amerikai román egyesület elnöke volt.
MOTOC MIKLÓS dr. Fogaras vármegye nagytanácsának elnöke, Fogarason 1885-ben született, apja ügyvéd
volt. Besztercenaszódon érettségizik, a
jogot Kolozsvárott abszolválja, ugyanott birói és ügyvédi vizsgát tesz. Eleinte
ügyvédjelölt, majd árvaszéki ülnök,
utóbb járásbiró, majd ismét ügyvéd,
1929 óta Fogaras vármegye nagytanácsának elnöke. Rátermetséggel intézte
a megye ügyeit, az adminisztráció átszervezése és fejlesztése körül jelentős
érdemeket szerzett. A nemzeti parasztpárt vál. tagja, az Astra és több egyesület vezető tagja. Értékes cikkei jelennek meg a lapokban.
MÜLLER FRIGYES dr. nagyszebeni
lelkész, 1884-ben kisbirtokos családból
született.
Az
egyetemet
Lipcsében, Bécsben, Kolozsvárott és Berlinben végzi, 1928ban doktorál. 7 évig
Brassóban
középiskolai tanár, majd
5 éven át tanitóképezdei
igazgató
Segesváron, 6 éven
át pedig az orsz.
konzisztorium iskolai tanácsosa; 1928
óta Nagyszebenben lelkész. Müködése
folyamán kiváló szolgálatokat tett egyházának és érdemeket szerzett az if-
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juság nevelése körül. Számos gazdasági vállalat, társadalmi és kulturális
egyesület vezetésében vesz részt, a
Tageblatt ig. tagja. A román koronarend lovagja. A hitközség szolgálatába
állitja hasznos munkásságát, az egyházi élet céltudatos kiépitésén fáradozik. Felesége, szül. Albrich Anna, a
jótékonyság terén fejt ki áldásos tevékenységet.
MÜLLER VILMOS dr. feldioarai orvos és egészségügyi tanár, ugyanitt
1900-ban kereskedő
családból született.
Az egyetem orvosi
fakultását Berlinben,
Magdeburgban,
Grázban abszolválja. Eleinte a grázi
pathologiai intézetnél és a sebészeti
intézetnél
asszisztens, 1929 óta Feldioarán gyakorló orvos és a helybeli földmüvelési iskolában egészségügyi tanár. Minden tudását és tehetségét pályájának és a szász
nép érdekeinek szolgálatába állitja. A
mezőgazdasági, a szinházi és az orvosi
egyesületek müködésében vesz részt,
tudományos előadásokat rendez az orvostudomány népszerűsitésére. Szabad
idejében kedvenc sportjainak hódol.
MÜLLER-WISIAK LYDIA dr. feldioarai orvosnő, Triesztben 1902-ben
született, apja vasuti mérnök, udvari
tanácsos. Az egyetemet 1927-ben Grázban végzi el, majd az ottani Landeskrankenhaus-banpraktizál és a grázi
pathologiai anatómiai intézetnél müködik. Utóbb férjhez megy dr. Müller
Vilmoshoz és vele együtt Feldioarán
orvosi praxist folytat, egyuttal a brassói német leányiskolában egészségügyi
tanárnő. A helybeli nőegylet és a szinházi egyesület tagja. Szereti a sportokat és a zenét, orvosi előadásokat tart.
Hivatásának él.
MUNTEAN VIKTOR dr. nagyszebeni ügyvéd, ugyanitt 1886-ban született, apja szálloda és vendéglőtulajdonos. Az egyetemet Kolozsvárott végzi
1913-ban, majd Nagyszebenben és Ma-
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rosvásárhelyen praktizál; 1913 óta önálló ügyvéd Nagyszeben ügyvédi társadalmának reprezentáns tagja, 1919
óta az ottani ügyvédi kamara dékánja.
Sokoldalu elfoglaltsága mellett a Soimisportegylet alelnöke, az Astra és több
helybeli egyesület vezetőségig tagja.
Jogi és politikai kérdésekről alapos felkészültségről tanuskodó cikkeket irt.
Résztvett a háboruban, többször kitüntették. A román koronarend lovagi
és tiszti keresztjének tulajdonosa. Célja
továbbra is a román jogszolgáltatás terén müködni és az állam, a nép érdekeinek megfelelően munkálkodni.
MURESEANU POMPILIU nagyszebeni fogházigazgaló Szászsebesen 1896ban született, apja esperes. Középiskolát és Bécsben felsőkereskedelmi akadémiát, majd tiszti iskolát végez. A
belügy- és igazságügyminisztériumban
teljesit szolgálatot, 1929 óta a nagyszebeni áll fogház igazgatója. A fogház ügyeinek vezetését humánus felfogással intézi, a társadalom elesettjeinek sorsát igyekszik a törvény keretein belül rabságuk ideje alatt enyhiteni. A Soimi-sportegylet volt elnöke,
jelenleg az Astra és több egyesület
tagja. Sportkedvelő, számos sportot üz.
Politikai és gazdasági megfigyeléseiről
cikkeket ir a lapoknak. Müködése folyamán szerzett érdemeiért kétszer kitüntették. Nagybátyja, Andre Mureșan,
a román himnuszt irta.
NÁDUDVARY GYÖRGY dr. fogarasi ügyvéd, Homorod-Oklándon 1895ben született, apja járásbiró. Az egyetem jogi fakultását Budapesten és Kolozsvárott 1925-ben abszolválja. Eleinte
ügyvédi irodában praktizál, 1925 óta
önálló ügyvéd. Hivatásának eredményes gyakorlása mellett minden tehetségét és erejét a magyar kisebbségi
ügynek szenteli. Az orsz. magyar párt
fogarasi tagozatának alelnöke, a magyar dalárda és a fogarasi sportklub
vál. tagja. Értékes cikkei jelennek meg
a Brassói Lapokban, amelynek hosszu
ideig tudósitója volt. Felesége, szül.
Hámorszky Mária, az evangélikus nőegyletnél és a Principele Mircea egyesületnél fejt ki tevékenységet.
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NASTEA GYÖRGY zarnesti főjegyző, 1878-ban kisbirtokos családból született. Az érettségi
letétele után közigazgatási tanfolyamot végez Marosvásárhelyen, majd
közigazgatási gyakornok, utóbb Zarnestin aljegyző lesz,
1919 óta ugyanitt
főjegyző. A község
érdekeiért fáradozik,
a vármegyei adminisztráció kiváló tényezője, akit a román koronarend lovagi keresztjével és
a szolgálati érdemkereszttel tüntették
ki. A község társadalmi életében hangadó szerepet játszik, az Astra, a helybeli nőszövetség, olvasókör, Consum,
stb. müködésében tevékeny szerepet
vállalt. Felesége a helybeli nőegyletnél buzgólkodik.
NETOLICZKA OSZKÁR dr. brassói
nyug. gimnáziumi igazgató. Komáromban 1865-ben született, apja katonatiszt. Az egyetem
bölcsészeti fakultását a budapesti, jenai és berlini egyetemeken abszolválja, utána Brassóban
gimnáziumi
tanár,
1916-ban iskolaigazgató lesz, jelenleg
nyugállományban
van. Több évtizedes tanári müködése
alatt kivételes tudással, tudományos
képzettséggel és alapos felkészültséggel végezte a fiatal generáció nevelését és tanitását. A brassói tanári karban értéket és tekintélyt jelentett, a
jenai és zürichi egyetemnek tb. doktora. Jelentős irodalmi és tudományos
munkásságot fejtett ki, több müvet, iskolakönyvet irt. A Verein für Siebenbürgische Landeskunde Ausschuss müködésében vesz részt. Felesége, Hiemesch Margit, kiváló festőnő; fia Oszkár, fényképész, szobrász és festő.
NIȘCOV TODOR zarnesti kereskedő és községi biró, 1883-ban kisbir-
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tokos családból született. Középiskolát
végez, majd kereskedő lesz, 1911 óta
önálló vegyeskereskedése van, 1929ben a község lakosságának bizalma révén biró lesz. Mint ilyen rátermettséggel és ügyszeretettel vesz részt a község ügyeinek intézésében, a lakosság
érdekeit tartja szem előtt. Az Astra, a
helybeli nőszövetség, az egyházi tanács és egyéb egyesületek tagja. A
háboru folyamán kitüntették. Felesége,
szül. Voiculescu Bucura.
NEUSTÄDTER HANS brassói gyártulajdonos, ugyanitt 1888-ban született, apja szeszgyáros. A középiskola
elvégzése után apja
gyárában müködik,
1926 óta a Veritas
gyár
tulajdonosa.
Minden idejét, tudását és szorgalmát
a gyár fejlődésének
szolgálatába állitja,
egyébként élénk szerepet játszik Brassó
ipari és társadalmi életében, majdnem
valamennyi egyesület tagja. Szabad idejében sportol. Résztvett a háboruban,
többször kitüntették. A szász kisebbségi
érdekek lelkes támogatója.
NEUGEBOREN HENRIK segesvári
főmérnök, a nagyküküllőmegyei épitészeti hivatal főnöke,
Brassóban 1876-ban
született, apja ev.
lelkész volt. Brassóban érettségizik,
Budapesten 1898ban a József főherceg
müegyetemet
végzi el és Brassó
város napidijas mérnöke lesz. 1900-ban
a magyar állam szolgálatába lép, 1921-ig tevékenykedik itt
s miniszteri müszaki tanácsossá nevezik ki. 1921—25-ig a brassói közegészségügyi igazgatóságnál mérnök, 1925
―30-ig Nagyküküllő megye államépitészeti hivatalának főnöke, 1930-ban
nyugdijazzák, majd ötéves szerződése
alapján visszahelyezik hivatalába. A
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megye utjainak rendbentartása és megjavitása érdekében fáradozik, egykor,
mint minisztériumi alkalmazott Erdély
utreferense is volt. Az orsz. mérnökegyesület, az Agir, a helybeli zeneegyesület müködésében vesz részt. A
háboru folyamán mint mérnökhadnagy
teljesitett szolgálatot, 3 évig Péterváradon müködött, katonai kitüntetésben
részesült.
OLTEANU RADU dr. Brassó vármegye nagytanácsának elnöke, Craiován 1901-ben született, apja katonatiszt. Az egyetemet 1925-ben Jassiban
végzi, utána Brassóban ügyvéd; 1930ban a megyei tanács elnökévé nevezik
ki. Mint ilyen a vármegyei adminisztráció átszervezése és a megyei ügyeinek vezetése körül jelentős érdemeket
szerzett; teendőit tehetséggel, ambicióval és elhivatottsággal végzi. A
megye gazdasági és kulturális fejlődése érdekében kitartással fáradozik.
Az Astra, a helybeli katonai kör, a
Turista egyesület és számos alakulat
életében vezető szerepet játszik. Jogi
és társadalmi kérdésekről értékes, cikkei jelentek meg a lapokban. Érdemeiért a román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
OLTEANU JÁNOS vizaknai főjegyző,
1891-ben született kisbirtokos családból. Középiskolát és
Balázsfalván theologiát, majd 1920-ban
Kolozsvárott
jegyzői tanfolyamot végéz. Eleinte középiskolai tanár, majd
1922-ig körjegyző,
attól kezdve pedig
Vizakna főjegyzője.
Kiváló
közigazgatási szakerő, a község ügyeinek vezetését általános megelégedésre intézi. Hivatása mellett behatóan foglalkozik az irodalommal, értékes irásai jelentek meg. Az Astra
tagja, a helybeli kaszinó volt titkára.
A jövőben, miként eddig is, a nép jólétéért és a község érdekeiért fáradozik. Felesége, szül. Martin Minerva,
gyermekei: Aurél, Titu és Marcell.
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ONGERT GYÖRGY a haltaui Vorschuss u Sparverein als Genossenschaft elnöke, ugyanitt 1872-ben született. Iskolái elvégzése után 19 évig
a jegyzőségen és a köt- szövőiparban
fejt ki tevékenységet, 1928-ban a fenti
pénzintézet elnöke lesz. A bank 1871ben alakult, szolid alapon a környék
lakosainak hiteligényeit és takarékossági kivánságait elégiti ki. Ongert
György a pénzintézet vezetését ügyszeretettel végzi, amellett több egyesület pénztárosa és tagja. A szász nép
érdekeiért fáradozik, jótékony akciókban tevékenykedik.
ONGGERTH MIHÁLY a Generala
biztositó brassói intézetének vezetője,
1869-ben
született,
apja tanitó. Középiskolai tanulmányok
után kereskedő lesz.
1898-ban a Generala bizt. intézethez
kerül,
jelenleg
a
brassói főügynökség
vezetője. Brassó közgazdasági világában
tevékeny
szerepet
játszik, több pénz
intézet, vállalat, gyár, igazgatósági és
vezetőségi tagja, egyházközségének is
értékes szolgálatokat tesz. Hivatásának
és családjának él. Gyermekei: Gusz
táv szinigazgató, Richard biztositási
tisztviselő, Emma férjnél van.
OREHOVSKI GUSZTÁV brassói
ékszerész, ugyanitt 1897-ben született,
apja szintén ékszerész. Középiskolai
tanulmányok után
kereskedő
lesz;
1929-ben átveszi az
1883-ban alapitott
Orehovski-cég vezetését, amelynek a
fejlesztésén fáradozik. Üzlete az ékszerész szakmában
jó hirnévnek örvend.
Több helybeli egyesület tagja, előszeretettel sportol. Üzlete irányitása mellett a szász népkisebbség érdekeiért
küzd. Felesége, szül. Lassel Róza.
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ORENDI GYULA dr. nagyszebeni
ügyvéd, helyettes polgármester, Segesváron 1870-ben született, apja lelkész.
Az egyetemet Kolozsvárott és Grázban végzi 1897-ben.
Utána
ügyvédi
praxist folytat, részt
vesz a város közügyeinek intézésében, 1926-ban polgármesterhelyettes
lesz s mint ilyen
tekintélyével, tudásával és rátermettségével a polgárság javáért fejt ki hasznos munkásságot. Nyugalmazott egyetemi titkár. Valamennyi nagyszebeni
szász és német egyesület müködésében
vezető szerepet játszik. Magas szellemiségről és nobilis érzésekről tanuskodó
cikkei jelentek meg; egyik szókimondó,
bátor cikke miatt elitélték. A jövőben
is az állam, a polgárság és a gazdasági ügyek szem előtt tartásával fáradozik célkitüzései érdekében.
OSTERSETZER HERMANN brassói
óragyáros és ékszerész, udvari szállitó,
Lengyelországban
1869-ben született,
apja katonai tisztviselő. Középiskolát
és Bécsben órásszakiskolát
végez
Károly Lajos főherceg kitüntetésével.
Majd kereskedő lesz,
1885 óta órakészitő
és ékszerész; 1899ben
önállósitotta
magát, 1927-ben megkapta az udvari
szállitói cimet. Kiváló gyártmányu órái
több dijat nyertek 1928-ban a társadalom őszinte elismerése mellett 30
éves ékszerészi jubileumát ünnepelte.
Hat egyesületnél elnöki tisztséget tölt
be, azonkivül számos egyesület vezetőségi tagja. Felesége, szül. Landes
Julia a jótékonyság terén buzgólkodik.
PĂCALA EMIL agnițai főesperes,
Dealu-Frumoson 1885-ben lelkészi családból született. Nagyszebenben theologiát végez, 1916-ban Aradon pappá
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szentelik, majd Dealu Frumoson lelkipásztor lesz, 1928-ban agnițai főesperessé nevezik ki. Értékes szolgálatokat tesz egyházának, kerületének
minden helyén kulturális, morális és
szociális konferenciákat tartott népmüvelési célzattal. A Banca Frația fiókjának vezetője, az Astra kerületi alelnöke, az Avarescu párt tagozati elnöke. Egyházi téren kifejtett szolgálataiért kitüntették.
PAJORIN FERENC brassói mükertész, ugyanitt 1878-ban született, apja
szintén
mükertész.
Középiskolai tanulmányok után kertészeti pályára lép,
Bécsben a schönbrunni császári parkban müködik, 1879
óta Brassóban önálló mükertész. A
virágápolás és nevelés terén értékes
ismeretekkel
bir,
virágkiállitásokon dijat nyert. A róm.
kath. hitközség vál. tagja, a bukaresti
és turnu-szeverini kertészeti egyesület,
azonkivül a magyar párt, a Magyar
Dalárda, az állategyesület tagja. Szakmájába vágó kérdésekről számottevő
cikkeket ir. Felesége a kertészetnél
tevékenykedik.
PAKSA ANDRÁS nagyszebeni harang és ércöntő, Budapesten 1866-ban
született, apja vasöntő. Iskolái elvégzése után vasöntő
pályára lép, a Rieger
és Weitzer vasöntőgyárakban müködik,
majd önálló lesz.
Több templom harangja az ő jóhirü
üzemében
készült,
azonkivül szivattyu
és vizvezetéki részek előállitásával is foglalkozik A
helybeli ipartestület tagja, szakkérdésekről cikkeket ir. Felesége szül. Kopacsek Ludoyika.
PAVEL JÁNOS a segesvári Frația
bank igazgatója, Szelistyén 1902-ben
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kereskedő családból született. A brassói felsőkereskedelmi iskolában érettségizik, majd a Banca Romaneasca
tisztviselője lesz; 1926-ban a Banca
Frațiához kerül, amelynek 1928 óta az
igazgatója. A pénzintézet 1907-ben alakult Ágotán, a központot 1925-ben
Segesvárra telepitették. Alaptőkéje 5
millió lei, mezőgazdasági kölcsönök
nyujtásával foglalkozik. A bank vezetőségének tagjai: Joanovits János dr.,
Serdini V. H., Petrescu György dr.,
Chefemen István dr., Pop Cornél dr.,
Capatina Sándor dr, Colieriu István.
PAPP VINCE brassói textillerakati
főnök, 1865-ben földbirtokos családból
született. Középiskolát és Bécsben kereskedelmi
akadémiát végez, majd
kereskedő
lesz.
1909-ben Papp István és Fia rt. rozsnyói textilgyárának
ügyvezető
igazgatója, 1930 óta a temesvári gyapjuipar
rt. brassói fiókjának főnöke és textilügynökséget vezet.
A textilszakmában értékes tapasztalatokkal rendelkezik, amelyeket eredményesen használ fel müködése folyamán.
Az Unio klub tagja, az egyházközség
vál. tagja, azonkivül több egyesületnél
szerepet játszik. Családjának és szakmájának él. Sport és zenekedvelő. Felesége szül. Hütter Paula a helybeli
nőegyletnél fejt ki tevékenységet.
PECA GH. PÉTER zarnesti erdészeti főmérnök, Macedóniában 1894ben kereskedői családból született. A
bukaresti felső erdészeti
iskolában
1919-ben diplomát
nyer. Állami szolgálatba lép, 1920ban a kolozsvári
hidépitészeti igazgatóságnál mint erdőmérnök müködik,
majd
Fogarasmegyében és Feldioarán tevékenykedik;
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jelenleg a zarnesti áll. erdészeti hivatal főnöke. Az erdőmérnöki testület értékes tagja, 1930-ban a földmüvelésügyi minisztérium kitüntetésében részesült az erdészet terén szerzett érdemeiért. A Soc. Progresul Silvic, a román kir. földrajzi társaság, az ACIR.,
az Astra és más egyesületek tagja.
Felesége, szül. Sassu Margit.
PERIAN AURÉL dr. codleai kerületi főállatorvos, Zlatnán 1901-ben született lelkészi családból. Az egyetemet 1926-ban Bukarestben
végzi,
utána Gyulafehérvárott a katonai helyőrség
állatorvosa.
1930 óta a codleai
járás főállatorvosa.
Kerülete
állatállományának fejlesztésén, az állategészségügyi állapotok megjavitásán és az
állatexport-import érdekében fáradozik.
A helybeli iskolaszék és több egyesület tagja. Sportkedvelő, urvezető és
futballista. Felesége a helybeli nőegyesület kebelében buzgólkodik.
PERȚIA BASIL feldioarai gyógyszerész, Segesváron 1880-ban született,
apja árvaszéki elnök, Az egyetem gyógyszerészeti fakultását Kolozsvárott 1905ben végzi, 1907 óta önálló gyógyszerész. Hivatását elismerést kiváltva gyakorolja, az egészségügy terén szerzett
érdemeiért a román koronarend lovagi
keresztjével tüntették ki. A gyógyszerész szövetség, az Astra és helybeli
egyesületek tagja. Szabad idejében tenniszezik, sportol. Hivatásának és családjának él, munkásságát az egészségügy szolgálatába állitja. Felesége, Micu
Virginia dr; gyermekei: Basil és Titus.
PLATTNER HANS nagyszebeni hirlapiró, Szászrégenben 1881-ben született, apja evang. lelkész Algimnáziumot és kadettiskolát végez, 1900―13ig aktiv csapattiszt, 1913—18-ig a vezérkarnál teljesit szolgálatot, mint százados szerel le és 1923-ig gyógyszerész, 1923 óta hirlapiró, a Siebenbürg.
Deutschen Tageblatt szerkesztője.
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PETRI D. JÁNOS a nagyszebeni
Banca Americana vezérigazgatója és az
Apollo mozgó tulajdonosa, Hundorfon 1876-ban kisbirtokos családból született, 1900-ban kikerül
Amerikába,
ahol Chicago mellett indián területen
jegyző volt. 1921-ig
tartózkodik
USAban és értékes tapasztalatokkal hazatérve, az 1925-ben alakult Banca Americana vezérigazgatója lesz, egyben
megszerzi az Apollo-mozi tulajdonjogát. A bank alaptőkéje 3 millió lej,
kereskedőknek, kisiparosoknak, mezőgazdáknak folyósit hitelt. Petri D. János az adakozás és a jótékonyság terén hervadhatatlan érdemeket szerzett.
Száz esetben félmillió lejt meghaladó
összeggel támogatott egyházi, társadalmi, jótékony akciókat; 1926-ban
Mária királynőtől köszönő levelet kapott az árvák részére folyósitott 50.000
lej miatt. 1922-ben mint a Jorga Miklós egylet delegátusa jelent meg Amerikából a gyulafehérvári koronázási ünnépségen. Számos templom alapitója
és számos intézményt tart fenn. 1925ben az egyházi téren kifejtett szolgálataiért kitüntették. Egyházi és más természetü cikkeket ir amerikai lapokba.
Felesége minden jótékony egyesület
pártoló és müködő tagja.
PLATTNER HERMANN a Siebenbürgisshe Deutsches Tagebeblatt főszerkesztő-igazgatója, 1884-ben Szászrégenben született, apja evang. lelkész.
Nagyszebenben érettségizik, egyetemi
tanulmányokat
Giessenben,
Jenában,
Münchenben és Kolozsvárott végez;
1905 óta a S. D. T. főszerkesztője és
igazgatója. Lapja az erdélyi szász népközösség bátor és őszinte szószólója,
gerinces politikát folytat a lap hasábjain keresztül. A szász mozgalmakban
vezető szerepet játszik, a német-szász
népközösség nagyszebeni tagozatának
alelnöke s mint ilyen tekintéllyel és elhivatottsággal küzd népe érdekeiért. Az
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európai kisebbségi liga tagja, továbbá
tevékenységet fejt ki a Dalegylet, a Slarafia, a szinházi egyesület és a vadásztársaság müködésében. A háboru folyamán többször kitüntették.
POLONY ARTHUR dr. az Erdélyi
Iparszövetség elnöke Brassóban, volt
képviselő és szenátor, ugyanitt 1880ban született, apja biztositóintézeti titkár. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott, Budapesten és Bécsben végzi.
Utána ügyvéd és jegyzőjelölt lesz, majd
a Kronstädter Zeitungnál hirlapirói müködést fejt ki; 1919 óta a szász Erdélyi Iparszövetség elnöke s mint ilyen
hathatósan támogatja és irányitja a
Szászföld ipari megnyilvánulásait. A
multban mint képviselő és szenátor
képviselte kerülete érdekeit Bukarestben. A Szászföld ipara sokat köszönhet az ő értékes müködésének. Az Iparegyesület, a Férfi Dalegylet, a Turista
Egyesület és több vállalat tagja, az
evang. egyház világi elnöke. Érdemeiért a román koronarend lovagi keresztjével tüntették ki.
POLSANSKY EDE az Unirea-petroleumlerakat erdélyrészi felügyelője, az
FFSAR-liga elnöke, Bécsben 1891-ben
született, apja postatisztviselő. Bécsben
felsőkereskedelmi iskolát és technológiát végez, utána butorgyárban prakti
zál, majd a nagyszebeni Consiliul Dirigentnél fejt ki tevékenységet; utóbb
a Banca Centrala főtisztviselője, 1928
óta az Unirea-petroleumlerakat erdély
részi felügyelője. Érdemeket különösen
a futball fejlesztése terén szerzett. Már
1910-ben a futball mozgalmak élén áll,
a futballszabályzatokról könyvet ad ki
és tevékeny szerepet játszik eme sportág
irányitásánál és népszerüsitésénél. Az
FFSAR elnöke, a Tenniszklub alelnöke,
a Carpația egyesület, a Katonai Klub
tagja. Több katonai kitüntetése van.
Sportkérdésekről értékes cikkeket ir.
POP KORNÉL dr. segesvári ügyvéd, Besztercebányán 1892-ben született, apja tanfelügyelő. Budapesten
érettségizik, ugyanitt végzi az egyetemet, ügyvédi vizsgát 1914-ben Kolozsváron tesz. Ügyvédi prakszist folytat, 1922 óta Segesváron müködik s
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a Frăția bank ügyésze. Volt állami
ügyvéd, a városi tanács tagja és az
ügyvédi kamara titkára. Sokoldalu tevékenységet fejt ki, az Averescu-párt
vármegyei tagozatának vezértitkára, az
Astra zeneegylet diszelnöke, a segesvári
román iparos és kereskedő egyesület
ügyésze és elnöke, a megyei közigazgatási bizottság volt tagja. 1922-ig
csendőrszázados volt, katonai kitüntetés tulajdonosa.
POPA ILLÉS dr. segesvári ügyvéd,
helyettes polgármester, 1902-ben kereskedő családból született. Belényesen érettségizik, Kolozsvárott jogi és
kereskedelmi akadémiát végez. Utána
az Iris gyárban tisztviselő, majd Kolozsvárott népjóléti és pénzügyi reszort-tisztviselő, 1925-ben ügyvédjelölt,
1928 óta önálló ügyvéd. 1930-ban pedig
helyettes polgármester lett. A város
ügyeinek vezetésénél a lakosság érdekeit támogatja. A nemzeti parasztpárt,
a Chemaria vezetésében szerepet játszik, az Astra és több egyesület tagja,
azonkivül politikai és diákmozgalmakban vesz részt. Ilyen irányu cikkeket
ir a lapokba. Érdemeinek elismeréséül
a román koronarend tiszti keresztjével
tüntették ki.
PREDA GYÖRGY dr. a nagyszebeni elmegyógykórház igazgatója Botosaniban 1879-ben
született, apja pénzügyi felügyelő. Az
egyetemet Bukarestben és Párizsban
végzi 1903-ban, majd
a bukaresti katonakórházban
utóbb
Jasiban
müködik,
1919 óta a nagyszebeni elmegyógykórház igazgató-főorvosa és tanár a kadett és tiszti iskolában. Értékes orvosi munkásságát a
haza és embertársai javára forditja.
Irodalmi téren kiváló érdemei vannak,
nagyszámu müvet irt, amelyekből egy
tudományos felkészültségü, fenkölt érzésekkel telitett jellem bontakozik ki.
A román csillagrend parancsnoki keresztjének, a Medalia pentru Epidemie
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francia kitüntetés és még 19 bel- és
külföldi kitüntetés tulajdonosa. Az Astra központjának alelnöke, a bukaresti
Salonul Literar, a Salonul Societății
Literar és más egyesületek értékes
tagja. Felesége, szül. Clemens Papilian
a jótékonyság terén fejt ki tevékenységet; gyermeke: Viktor.
PORR HERMANN rasnovi főjegyző,
ugyanitt 1897-ben gazdálkodó családból született. Középiskolát és Fogarason jegyzői tanfolyamot
végez.
Jegyző lesz 1923
óta Rasnov község
ügyeit vezeti. Müködésével egyaránt
szolgálatokat tesz a
közigazgatásnak és
a lakosságnak. Élénk
társadalmi életet él,
az Iparegyesület, a Mezőgazdasági Egyesület, az önsegélyző Egylet, a prezsbiterium és a kaszinó müködésében jelentékeny szerepet játszik. Résztvett a
háboruban, többször kitüntették. Sportkedvelő. Hivatásának, családjának és
az ország érdekeinek áldozza munkásságát.
POPA RADU JENŐ fogarasi polgármester, ugyanitt 1886-ban született,
apja tisztviselő. Felsőkereskedelmi
érettségit tesz, majd
Marosvásárhelyen
közigazgatási tanfolyamot végez. Eleinte a községek adminisztrációjában
tevénykedik, 1909ben Fogarason pénztári ellenőr, majd
városi pénzügyi tanácsos,
utóbb
polgármesterhelyettes,
1926 óta pedig polgármester. Mint ilyen
célszerü és ökonomikus várospolitikát
folytat. Az Astra és a Fogarasana
Sportegylet elnöke, a Sportiva RaduNegru és a vadászegylet alelnöke, és
több társadalmi és kulturális alakulat
vezető tagja. Szabad idejében vadászik. Felesége, szül. Sill Hermina a
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helybeli jótékony nőegyesületeknél fejt
ki értékes müködést; fia: Oszkár.
PUSKÁS GERŐ brassói fényképész,
Csikszentdomokoson 1889-ben született, apja kántortanitó. Középiskolát
és tanitóképzőt végez, majd különböző helyeken, mint
tanitó müködik 1919
óta fényképész és
társa a brassói Gusz
és Tsa fényképészcégnek. Szakmájában értékes tudással és tapasztalatokkal rendelkezik, elismerő oklevéllel
tüntették ki. az első romániai fényképész kiállitást ő rendezte. Sokoldalu
tevékenységet fej ki, a magyar párt
titkára, a kath. kör gondnoka, az Erdélyi- és Bánsági Fényképészszövetség
titkára. Szépirodalmi és szakkcikkeket
ir; sportkedvelő. Hivatása gyakorlása
mellett a tanitás és a magyar kisebbség ügye foglalkoztatja.
RAU MIHÁLY az ágotai Iparbank
igazgatója, ugyanitt 1881-ben született,
apja gépész. Nagyszebenben kereskedelmi érettségit tesz, majd kereskedői
pályára lép. 1905-ben az Iparbanknál
tevékenykedik amelynek 1926-ban az
igazgatója lesz. A bank üzletmenetét
kiválóan vezeti, annak fejlesztése érdekében eredményesen fáradozik. A környék közgazdasági és társadalmi életében jelentős szerepet játszik, az ágotai szeszgyár felügyelő biz. tagja, a
Revision Verband ig. tagja, a város
pénzügyi bizottságának tagja, a szász
iparegylet, a torna és zeneegylet tagja,
továbbá az összes szász kulturális egyesületek müködésében részt vesz és a
szász politikai párt agilis exponense.
Értékes mukásságával főleg a gazdasági helyzet, feljavitására törekszik.
RHEIN JÁNOS rosnai bankigazgató,
Brendorfon 1863-ban gazdálkodó családból született. Középiskolát és tanitóképzőt végez, majd 20 éven át tanitó,
utóbb kereskedő, 33 év óta a rosnai
Népbank igazgatója. Tevékeny munkásságával a bank és a köz érdekeit
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szolgálja Sokoldalu társadalmi szereplést fejt ki Több társadalmi és jóléti
intézményt alapitott, számos egyesület
müködésében vesz részt, 16 év óta
egyházgondnok és részt vesz a község
ügyeinek intézésében. Zenekedvelő. A
bank, a község és családja ügyeiért
fáradozik. Felesége, szül. Copony Vilma.
REINER HENRIK dr. a brassói, dr.
Reiner és dr. Fabricius-szanatórium
társtulajdonosa
és
belgyógyász
speciálista,
ugyanitt
1881-ben született,
apja tisztviselő. Az
egyetemet Grázban
és Budapesten végzi.
Eleinte a grázi Allg.
Krankenhausbau,
majd Linzben, utóbb
a grázi gyermekklinikán fejt ki tevékenységet; 1926-ban dr. Fabritiussal megalapitja a szanatóriumot, amely
hat szobával, 12 ággyal, modern nyugati szanatóriumok mintájára van berendezve és belgyógyászati kezelést
igénylő betegeket fogad fel. Reiner a
brassói orvosegyesület elnöke, azonkivül több orvosi és társadalmi egyesületnél vezető szerepet játszik. Orvosi
kérdésekről tudományos felkészültségre
valló, értékes cikkei jelennek meg. A
Ferenc József-rend lovagja és több katonai kitüntetés tulajdonosa.
RÉVÉSZ IZSÓ dr. brassói ügyvéd
1885-ben kereskedő családból született. Az egyetemet
1918-ban Kolozsvárott végzi. Eleinte
ügyvédi
irodákban
praktizál, majd Budapesten miniszteri
tisztviselő, 1918 óta
önálló ügyvéd. Fejlett jogérzettel rendelkezik, a jogszolgáltatás
magasabb
szempontjai foglalkoztatják; a törvényhozás és a társadalom jövője szolgálatába állitja értékes ténykedéseit. Az Ivria sportegylet
volt elnöke, az ügyvédi kamara tagja,
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az izr. ort. egyház vál. tagja, azonkivül a helybeli turistaegylet és más alakulat tagja. Harctéri tudósitásokat, jogi
és társadalmi cikkeket, értekezéseket
irt. 1923-ban ő deritette ki a szenzációs Finckelstein hagyatéki hamisitási
ügyet. Sportkedvelő, athlétikában hét
dijat nyert. A háboru folyamán többször kitüntették. Felesége a helybeli
jótékony nőegylet vál. tagja.
RITTER SÁMUEL dr. brassói orvos, Sepsiszentgyörgyön 1889-ben született, apja vállalkozó. Az egyetemet
Kolozsvárott
1913-ban
végzi.
Eleinte a nagyszöllösi áll. kórházban
müködik, majd a
bécsi Krankenhaus
klinikán fejt ki tevékenységet, 1919
óta Brassóban orvos, kozmetikai specialista. Idejét és munkásságát hivatásának, a sportnak és a zsidó nemzeti
szövetségnek szenteli. A Brasovia sportegylet ügyvezető alelnöke, a zsidó nemzeti szövetség elnöke, a Barisia alapitója, a zsidó hitközség vál. tagja,
továbbá számos egyesület elnöke és
vezetőségi tagja. Sportkérdésekről jelentős cikkei jelennek meg a lapokban.
Részt vett a háboruban többször kitüntették. A román koronarend tiszti
keresztjének és a Crucea Memorative
tulajdonosa. Felesége, szül. Adler René.
ROSENFELD ADOLF dr. brassói
ügyvéd, 1885-ben született, apja fakereskedő. Az egyetem jogi fakultását Kolozsvárott 1912-ben abszolválja,
Eleinte Budapesten dr. Vázsonyi Vilmosnál, majd Brassóban és Csikszeredán ügyvédjelölt, 1922 óta önálló
ügyvéd. Az imperium változás folytán
előállót uj államrend és jogviszony
(csiki magánjavak) birálója és tanulmányozója, értékes jogi cikkeket ir. Az
Unio klub az ügyvédi kamara tagja,
az Ivrea vál. tagja. Részt vett a háboruban, többször kitüntették. Külföldi
tanulmányutra készül. A jogi kérdések
közül főleg a gyarmatoknak az anya-
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országgal szemben fennálló jogrendszere foglalkoztatja. Felesége, szül.
Fachauer Irén, nőegyesületeknél tevénykedik.
ROȘCA LIVIU szelistyei főszolgabiró, Gyulafehérvárott 1894-ben született, apja tanitó. Középiskolát és Iasiban egyetemet végez, utána közigazgatási pályára lép; Szelistyén gyakornok, majd szolgabiró és 1926 óta főszolgabiró. Járása ügyeit rátermettséggel intézi, a megyei közigazgatás gyors
és zavartalan müködése érdekében hathatos munkásságot fejt ki. Az Astra,
a szelistyei vadászegyesület és több
egyesület tagja. Szabad idejében vadász szenvedélyének hódol. Felesége,
szül. Hertia Mária.
RÖMER KÁROLY medgyesi evangélikus lelkész, 1860-ban született, apja
ev. lelkész. Az egyetem theologiai és
filozófiai fakultását
Kolozsvárott, Halleban, Berlinben és
Jenában abszolválja.
Medgyesen 15 éven
át gimnáziumi tanár, majd 1903-ban
Agnițán, 1906 óta
pedig
Medgyesen
lelkész. Széleskörü
tudását és lelkipásztori kiválóságait egyháza és a szász nép szolgálatába állitja.
Igen értékes irodalmi müködést fejt ki,
történelmi, szépirodalmi (szász népdalok, stb.), esztétikai müveket ir. Számos társadalmi és főleg kulturális egyesület vezetésében és müködésében tevékeny részt vesz. Egyháza és a szász
népközösség érdekeiért fáradozik; munkásságával köztiszteletet vivott ki. Felesége, szül. Bruckner Matild.
RÓTH JÁNOS brassói evang. lelkész és hitszónok, 1887-ben született,
apja könyvkötő. A theologiát Nagyszebenben 1911-ben végzi, pappá szentelése után Segesváron és Feldioaran
müködik, 1930 óta Brassóban belvárosi lelkész és hitszónok A Landeskunde Verein, a Gustáv Adolf vallási
egyesület, a szociális missió, továbbá
a gyermekvédő és gyermekfelruházó
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egyesület müködésében fejt ki buzgó
tevékenységet.
„Die
Marienbürger
Volksschule in Vergangenheit und Gegenwart” cimen könyvet irt, azonkivül
egyházi és vallási kérdésekről cikkezik. Zene és sportkedvelő, Budapesten
tornatanár is volt. Felesége szül. Schuster Hilda a helybeli jótékony nőegyesületnél tevékenykedik.
RÓTH LÁZÁR a brassói Neumann
N. rt. ruha és konfektió cég ügyvezető igazgatója, Nagyszebenben 1887ben született, apja birósági végrehajtó.
A középiskola elvégzése után kereskedői pályára lép. Bécsben, Aradon és
Brassóban müködik a Neumann-cégnél, jelenleg a brassói cég ügyvezetőigazgatója. A kereskedelem terén szerzett tudását és tapasztalatait kitünően
érvényesiti a cég vezetésénél; 1929ben a kirakatversenyen első dijat nyert.
Róth Lázár több egyesület tagja. Részt
vett a háboruban, ötször kitüntették.
Felesége szül. Grosz Ilona; gyermekei:
Lili, Klára és Judit.
SAGER HUGÓ brassói bankház tulajdonos,
Leopoldsdorfon
1890-ben
született, apja mérnök
Kereskedelmi
iskolát végez, majd
különböző nagyvállalatoknál és cégeknél
müködik;
jelenleg
bankháztulajdonos s mint
ilyen szorgalommal
és tehetséggel a
bankház fejlesztésén
fáradozik. A neolog
hitközség, azonkivül több helybeli egyesület müködésénél szerepet játszik. Szabad idejében sportol. Hivatásának és
családjának él. Felesége szül. König
Eugénia; gyermeke: Marianna.
SAVA OLIMPIU agnițai ügyvéd, Covesen 1900-ban gör. kel. lelkész családból született. Nagyszebenben érettségizik, egyetemi tanulmányait Bukarestben végzi; 1924-ben Segesváron,
1928 óta pedig Agnițán ügyvéd. Jelentős közéleti müködést fejt ki, a városi tanács tagja, az Astra titkára és
több egyesület tagja, a liberális párt-
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ban tevékenykedik, amelynek tagozati
elnöke, a párt érdekeiért fáradozik.
SCHAEFER ALBERT nagyszebeni
mérnök, ugyanitt 1884-ben született.
Az egyetemet 1910ben Bécsben végzi,
utána
mezőgazdasági
bakteorológiai
intézetnél müködik,
1919 óta önálló mérnök, gyárában kémiai, technikai és
kozmetikai cikkeket
készit. A természettudományi
egyesület, a Carpatia egyesület, a nagyszebeni férfi dalegylet és
több alakulat tagja. Hatósági intézmények mérnök szakértője. Szakkérdésekről értékes cikkei jelentek meg a lapokban. A háboru folyamán többször
kitüntették. Gyára fejlesztésén fáradozik, készitményei számos kiállitáson
aranyérmet és diplomát nyertek. Felesége megértő segitőtársa.
SCHEMMEL HERMANN a medgyesi Siebag gáz-, viz-, gőz- központi
fütés vállalat igazgatója, Nagyszebenben 1878-ban született, apja épitész.
Középiskolát
és
Bécsben
kereskedelmi akadémiát végez, utána kereskedői pályára lép
és
nagy
külföldi
autógyárakban müködik, Klein Károly
brassói technikai irodájában fejt ki tevékenységet, majd a medgyesi városi
gázgyár kereskedelmi igazgatója lesz,
1923 óta pedig a Siebag-cég igazgatója. A vezetése alatt álló vállalat kiépitését és irányitását fejlett szaktudással intézi. A cég 1922-ben létesült részvénytársasági alapon, 1 millió lei alaptőkével, amely most 5 millió leit tesz
ki. A gyár 30―40 munkást foglalkoztat, nevezetesebb gyártmányai a Siebag
gázkályha, a földgáz szabályozó készülék, acetilén generátor, stb. Schemmel Hermann több egyesület müködé-
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sében vesz részt, kitüntetéssel rendelkezik. Felesége, szül. Toutsch Róza,
nőegyesületeknél buzgólkodik.
SCHERG HERMANN a brassói
Scherg testvérek bőrgyárának és bőrkereskedésének társtulajdonosa, ugyanitt 1898-ban született, apja bőrgyáros.
Középiskolát és Berlinben felsőkereskedelmi iskolát végez, majd apja gyárában müködik. A gyár a szászföld
ipari életében jelentős szerepet játszik,
30 géppel rendelkezik és 60 munkást
foglalkoztat. Box-bőr és talptermékei a
bőrpiacon kelendőségnek örvendenek.
Scherg Hermann a gyár vezetésében
rátermettséggel és szaktudással vesz
részt. Számos egyesület tagja, szabadidejében sportol.
SCHIER TOM a Neustädter Tonwaren Fabrik Ag. társtulajdonosa, Drezdában 1887-ben született, apja egyetemi
tanár.
Egyetemet
Berlinben, Baselben,
Oxfordban és Bergenben végez 1911ben. Eleinte a berlini egyetem docense, majd üveg- és
kerámia gyáraknál
müködik Franciaországban, Amerikában, Japánban és Kanadában, jelenleg
Neustadton gyártulajdonos. Az üveges kerámia ipar tudományos fejlesztése
terén kiváló érdemei vannak. Felesége,
szül. Tompa Ilona; gyermekei: Werner és Hilda.
SCHERG VILMOS a brassói Scherg
Textilgyár elnöke és tulajdonosa, Brassóban 1885-ben született, apja szövetgyáros. Középiskolát és Siléziában textilszakiskolát végez. Tanulmányai befejezése után apja 1873-ban alapitott
gyárában müködik, amelyet később az
ország egyik legnagyobb és leghiresebb
textilüzemévé fejleszt. Gyárában külföldi szakértő mérnökök és igazgatók
dolgoznak, a gyár szövetei és árui az
egész országban ismertek, minden nagyobb városban lerakattál bir. Scherg
Vilmos Erdély ipari életének egyik tekintélye, az Erdélyi Iparszövetség ta-
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gozatának elnöke, azonkivül számos
ipari egyesületnél hangadó szerepet visz.
Az ország iparának fejlesztése körül
szerzett érdemeiért a román koronarend
tiszti keresztjével tüntették ki, azonkivül a szolgálati aranyérem tulajdonosa.
SCHOPPEL WEBER JÁNOS feldioarai szesz és ecetgyáros, ugyanitt
1859-ben gazdálkodó családból született.
Iskolái elvégzése után közigazgatási hivatalnok lesz, 19 év óta a hirneves
Első Feldioarai Ecet- és Szesz gyár
tulajdonosa. A gyár naponta 360 liter
10 fokos ecetet dolgoz fel. Schoppel
Weber János az üzem vezetését szaktudással intézi, 1894-ben a szász mezőgazdasági egyesület diplomával tüntette ki. A helybeli Iparegyesület, dalegylet és több egyesület tagja. Hivatásának és családjának él. Gyermekei
János, Anna, Róza és Emilia.
SCHMIDT JÁNOS bódi iskolaigazgató és az itteni villanygyár bizalmi
embere,
Codleán
1891-ben
gazdálkodó családból született. Középiskolát
és tanitóképzőt végez, majd tanitó,
1924 óta Bodon iskolaigazgató.
Az
ifjuság nevelésében
kitartással és tehetséggel
fáradozik,
értékes szolgálatokat tesz a szász kulturának és a szász
kisebbségi ügynek. Az Olvasókör könyvtárosa, a Népkönyvtár elnöke, a tanitóegyesület tagja. Sportkedvelő, tornászik, mint tornatanitó is tevékenykedik.
Tudományos értekezéseket ir. Több
katonai kitüntetése van. Felesége, szül.
Brendörfer Klára. Gyermekei: Hans és
Walter.
SCHLANDT MIHÁLY brassói bőrgyáros, ugyanitt 1865-ben született, apja
bőrgyáros. Középiskolát végez, utána
apja bőrgyárában müködik és annak
vezetését veszi át. A gyár 16 motorral, turbinával rendelkezik, 25 munkást
foglalkoztat, hetenkint 120 talpbőrt
dolgoz fel. Schlandt M. a gyár fejlesztésén fáradozik szaktudással és tehet-
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séggel, a szászföld ipari életében jelentős szerepet játszik. Az Ugir, az
ipar és kereskedelmi kamara tagja, továbbá a Brassói Takarékpénztár felügyelő biz. tagja és még több közgazdasági alakulat müködésében vesz részt.
Gyárának termékei több kitüntetést és
dijat nyert. Feleséjge, szül. Müller Herta.
SCHUL OTTÓ dr. fogarasi orvos,
ugyanitt 1893-ben született, apja orvos.
Az egyetemet Budapesten
1917-ben
végzi el. A budapesti klinikán 3 évig
müködik, utána katonaorvos, a háboru
folyamán tábori kórházaknál a csapattesteknél fejt ki tevékenységet, francia
fogságba esik, majd
a szabadulása után
1920-ban önálló belgyógyász és fogászorvos lesz. Értékes munkásságát
embertársai javára forditja. Az orvosszövetség, a Vörös Kereszt Egyesület,
a Hadiárvagondozó, továbbá több sport
és társadalmi egyesület tagja. Orvosi
kérdésekről tudományos cikkeket ir
szaklapokba. A háboru folyamán többször kitüntették.
SCHREIBER VILMOS, a brassói
Scherg Vilmos és Tsa rt. posztó és
divatárucikk
gyár
igazgatója, résztulajdonosa és alelnöke, ugyanitt 1880ban született, apja
posztógyáros. Középiskolát és Gráz
ban
kereskedelmi
akadémiát
végez.
Hosszabb idő óta
müködik a Scherg
gyárban, amelynek
1900-ban igazgatója és résztulajdonosa
lesz. Kiváló közgazdasági tudásával
vesz részt a gyár ügyeinek intézésében, s tevékenységével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a gyár országos
hirnévre emelkedett és árui a külfölddel is versenyre kelnek. A Szászföld
közgazdasági világában hangadó sze-
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repet játszik, az ipar és kereskedelem
irányitásánál tekintéllyel és tehetséggel
közremüködik. Hosszabb időn át a Kereskedelmi Kamara elnöke, a Nagyszebeni Ált. Tkpt. tagja, a Shmollgyár felügyelőbiz tagja, a Kugler, &
Co. portlandi cementgyár ig. tagja. Érdemeiért a román koronarend tiszti keresztjével és szolgálati arany érdemkeresztel tüntették ki. Felesége, szül.
Albert Emmy a jótékonyság terén és
a nőegyleti mozgalmakban fejt ki buzgó
tevékenységet.
SCHULLER RICHÁRD a brassói
Molkerei
Genossenschaft
igazgatója,
1896-ban lelkészi családból született.
Középiskolát és felső mezőgazdasági
iskolát végez, utána a tejtermékek gyártását tanulmányozza, 1925-ben a Molkerei Genossenschaft igazgatója lesz.
A tejszövetkezetet értékes tudásával ő
fejlesztette a mai nivóra. Mezőgazdasági és szakmabeli kérdésekről irott
cikkei tekintélyét növelik. Az Olimpia
Sportegylet, a Carpatia egyesület, a
si-egylet müködésében vesz részt, szabad idejében a sportnak hódol. Résztvett a háboruban, többször kitüntették.
Felesége, szül. Jahn Gréte a helybeli
nőegyesületnél fejt ki tevékenységet.
SCHUSTER GYÖRGY a bródi gyű
mölcsszövetkezet igazgatója, Brendorfon 1859-ben gazdálkodó
családból
született. Iskolái elvégzése után gaz
dálkodó, majd gyümölcskereskedő lesz
Később a község lakosságának bizalma
révén községi biró
lesz 1912 óta az
itteni
gyümölcsszövetkezet igazgatója.
Széleskörü mezőgazdasági ismeretekkel
bir, amelyeket eredményesen értékesit.
A Mezőgazdasági Egyesület, a tejszövetkezet, a helybeli kaszinó müködésében vesz részt; a tüzoltó testület alapitója és elnöke. A község érdekeiért
és a tüzoltótestület fejlesztésén kitartással és ügyszeretettel fáradozik. Felesége szül. Stamm Katalin.
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SCHULHOF GOTTHARD nagyszebeni hirlapiró, Theresienstadtban 1874ben született. A bécsi katonai akadémiát végzi, aktiv katonatiszt lesz s az
őrnagyi rangot éri el. Később cs. és
kir. konzul, majd az impériumváltozást
követő időkben ujságiró lesz. A monarchia külügyi politikájában szerepet
játszott, jelenleg is kiváló ismerője a
külpolitikai helyzetnek s a világ eseményeit fejlett világnézetén keresztül
helyes megitéléssel szüri le. A népszövetségi ujságiróegyesület tagja. Több katonai és szolgálati kitüntetés tulajdonosa.
SCHUSTER GUSZTÁV fogarasi városi lelkész, 1873-ban született, apja
esperes-lelkész. Tanulmányait
Halleban, Jenában és Kolozsvárott 1910-ben
végzi. Pappá szentelése után különböző helyeken müködik, 1911 óta Fogarason lelkész. Lelkipásztori hivatását
kiváló felkészültséggel gyakorolja, amelett a köz érdekében intenziv tevékenységet fejt ki közgazdasági, társadalmi
és politikai téren. Az Iparegyesület, a
Carpatia egyesület, a helybeli dalárda
tagja, a Fogarasi Népbank elnöke stb.
Számottevő cikkeket, ir egyházi és politikai kérdésekről. Értékes munkásságát egyháza és a szász népkisebbség
ügyeinek szolgálatába állitja. Felesége,
szül. Rosenberg Frida.
SCHWARZ ADOLF a brassói Modern-mozi tulajdonosa, 1874-ben kereskedő családból született. A középiskola után a kereskedői pályára lép,
32 év óta, a film
bölcsőkora óta moziigazgató. A filmszakmában
kiváló
tapasztalatokkal bir,
azok közé tartozik,
akiknek
pályájuk
szoros
összeköttetésben áll a film világdiadalával és fej-
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lődésével. Filmkérdésekről szakavatott
cikkeket ir különböző lapokba. Élénk
társadalmi életet él, volt hitközségi és
sportegyesületi alelnök, jelenleg sportegyleti vál. tag és még több társadalmi
és kulturális alakulat müködésében vesz
részt. Résztvett a háboruban, többször
kitüntették. Munkásságával a film, a
kultura és a müvészet céljait szolgálja.
Felesége, szül. König Juliska.
SCHWARZ Márton codleai főjegyző,
Medgyesen 1884-ben született, apja
iparos. Középiskolát végez és Marosvásárhelyen 1906-ban jegyzői vizsgát
tesz. Mint ilyen a község fejlesztésén
rátermettséggel fáradozik, célja gazdasági szempontból a községet a régebbi
nivóra emelni. Intenziv közéleti tevékenységet fejt ki, a Mezőgazdasági
Egyesület, az Iparegyesület, a kaszinó,
a zeneegylet vezetésében és müködésében vesz részt, a prezsbiterium tagja
és egyházközségi tanácsos. Gazdasági
kérdésekről cikkeket ir. Számos hangszer kezelését érti. A II. o. szolgálati
érdemkereszttel tüntették ki. Felesége,
szül. Capenzias Wilhelmina a jótékonyság terén buzgólkodik
SEIMEN ADOLF a brassói Czell &
Seimen butorgyár társtulajdonosa, mérnök, ugyanitt 1877ben született. Az
egyetemet Chemnitz
ben végzi, majd az
AEG-nél és más kül
földi nagy vállalatoknál fejt ki tevékenységet, 12 év óta
a Czell & Seimen
butorgyár
mérnöke
és
társtulajdonosa.
A
gyár
modern
üzemre van berendezkedve, 40—50
munkást foglalkoztat, saját villanytelepe van, asztalos és lakatosmühellyel
rendelkezik, iskolák és internátusok
részére gyárt berendezési patentirozott
tárgyakat. A gyár 1925-ben a chisinăui
kiállitáson ezüst érmet nyert, 1922-ben
a bukaresti kiállitáson pedig kitüntetésben részesült. Seiman Adolf az Agir,
az iparszövetség, a dalegylet, a német
kaszinó és több egyesület müködésé-
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ben játszik szerepet. A gyár fejlesztését ambicionálja. Felesége, szül. Petrick Lujza.
SERBAN SERBAN segesvári tanfelügyelő,
Fogarasmegyében
1886-ban
gazdálkodó családból született. Tanitóképzőt végez, utána több helyen tanitó, 1921-ben a tanfelügyelőségen berendelt igazgató, 1923-ban segédtanfelügyelő, 1928 óta pedig tanfelügyelő.
A közoktatásügy fejlesztése terén érdemei vannak, müködése folyamán számos uj iskolát épittetett és kerülete
tanügyi viszonyait rendezte. Az Astra,
a Vörös Kereszt Egyesület, az Iparosegyesület tagja, a Tanitók Bankjának
ig. tagja és számos társadalmi és kulturális egyesület tagja. Tanügyi lapokba
cikkeket ir. Érdemeiért a román koronarend tiszti keresztjével tüntették ki.
Célja a községekben az Astra rendezésében népies előadásokat tartani, népkönyvtárakat felállitani és a gyümölcstermelést megkedveltetni a lakossággal.
Ifj. SIEGMUND FRIGYES medgyesi
szalámigyáros, ugyanitt 1899-ben született, apja szalámi
gyáros. Középiskolát és Leipzigban
1928-ban
husipari
szakiskolát
végez.
Apja 1890-ben alapitott
gyárában
praktizál
tudásával
és szorgalmával a
jóhirü gyár fejlesztésén fáradozik A
gyár több kiállitáson aranyérmet és oklevelet nyert.
Siegmund Frigyes a legtöbb medgyesi
egyesület müködésében szerepet játszik, a gyár vezetése mellett a szász
népközösség érdekeiért küzd. Zene és
sportkedvelő. Felesége, szül. Ried Adelheid, a helybeli nőegyesületnél fejt ki
tevékeny müködést.
SERBAN VIKTOR keresztujfalui főjegyző, 1890-ben született, apja jegyző,
Marosvásárhelyen jegyzői tanfolyamot,
theologiát Balázsfalván, jogot Kolozsvárott végez. Eleinte mint lelkész müködik, később a közigazgatás szolgálatába lép, Keresztujfalun jegyző, majd
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1919 óta főjegyző. Mint ilyen a község jólétének előmozditására törekszik
a lakosság nemzetiségére való tekintet
nélkül. 3 évig mint tábori lelkész müködött és kitüntetést is kapott. A köznek tett szolgálataiért az I. o. Servicul Credinciosszal tüntették ki. A helybeli vadásztársaság alelnöke, az Astra
és több egyesület tagja. Felesége, szül.
Pop Eugénia.
SOLE MIKSA brassói fogász, ugyanitt 1891-ben született, apja vésnök. Középiskolai tanulmányok után Bukarestben 1923-ban fogászati vizsgát tesz.
Hosszabb ideig müködött Budapesten,
1918 óta önálló fogász. Hivatása gyakorlása mellett sokat fáradozik a fogászok érdekeiért,
az erdélyrészi fogászok vezetője. Sokoldalu tevékenységet
fejt ki, az Ivrea sportegylet főtitkára,
a District tagja, az izr. nőegyletnek 8
éven át titkára, az Unio klub tagja. A
Pesti Naplóban és a Brassói Lapoknál
irodalmi müködést fejt ki. Egészségügyi kitüntetéssel rendelkezik. Felesége szül. Viktor Lili a helybeli nőegyletnél buzgólkodik.
SPEK RUDOLF dr. a nagyszebeni
Bruchenthal-muzeum igazgatója, ugyanitt 1893-ban született, apja banktisztviselő. Egyetemi tanulmányait Berlinben, Tübingenben,
Bécsben és Budapesten végzi, történelem és földrajzszakos tanári oklevelet nyer és ezen
szakokat tanitja a
nagyszebeni középiskolában. Tanári müködése mellett
1919 óta a Bruckenthal-muzeumnál is
fejt ki tevékenységet, 1925-ig mint
szaksegéd, majd mint osztályvezető,
1927 óta mint igazgató vezeti a mueumot. Széleskörü történelmi és ré-

[Erdélyi Magyar Adatbank]

553

(S) SZÁSZFÖLD (S)

gészeti ismeretekkel rendelkezik, hasznos munkásságával a szászok legnagyobb muzeumának fejlesztésén fáradozik. Régészeti kutatásai révén értékes régiségekkel gyarapitja a muzeum
kollekcióját. Mint publicista is jelentős
müködést fejt ki, 1924-ig a Deutsche
Tagespost főszerkesztője, a Deutsche
Politische Heft-ben rovatot vezet, a
Korrespondenzblatt des Siebenb. Landeskunde szerkesztője. Számos tanulmánya, értekezése, cikke jelent meg
különböző folyóiratokban. A romániai
német településekről térképet jelentetett meg. A Landeskunde Verein és
még számos szász egyesület tagja. Felesége szül. Kheil Márta.
SPEIL RICHÁRD a brassói hivatásos tüzoltók technikai tisztje, ugyanitt
1899-ben kereskedő családból született. Bécsben kereskedelmi akadémiát
végez, majd apja üzletében kereskedő.
1924 óta a tüzoltótestület tagja, 1930
óta technikai tiszt. Mint ilyen rátermettséggel vesz részt a tüzoltótestület
müködésében, több izben áldozatkészségről tett tanuságot. Az Olimpia sport
egyesület, a Carpatia egyesület, a brassói férfidalárda müködésében fejt ki
tevékenységet. Sport és zenekedvelő.
Felesége szül. Prediger Gerda, gyermekei: Kurt és Erika.
SPERBER SÁMUEL brassói rabbi
helyettes, 1904-ben született, a theologiát Bécsben végzi. Utána Zsádován
müködik, jelenleg Brassóban rabbihelyettes. Hivatását buzgalommal és tehetséggel gyakorolja, a hivők táborában tiszteletnek örvend. Zsidó lapokban cikkei jelennek meg. Az Ivrea, a
Kistakarékpénztár egylet és több izr.
egyházi alakulat müködésében vesz
részt. Apja és a zsidóság többi vallási
vezetőjének nyomdokain akar haladni.
STANO VIKTOR a nagyszebeni
Astra bonbon és csokoládégyár társtulajdonosa, 1899-ben született, apja
iparos. Iskolái elvégzése után a cukorszakmát tanulja ki, több helyen müködik, majd az Astra gyárhoz kerül,
amelynek 1920 óta társtulajdonosa.
Szakmabeli ismereteit kiválóan érvényesiti a gyár vezetésénél. A gyár a
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modern egészségügyi követelményeknek megfelelő elsőrangu gépekkel van
berendezve, gyártmányai: a legkeresettebb cukoráruk közé tartozik. Stano
Viktor a helybeli iparegyesület, a polgári egyesület és több egyházi, társadalmi és jótékony egyesület tagja. A
vaskereszt tulajdonosa. Felesége szül.
Auner Róza.
SPERBER DÁVID brassói főrabbi
és hittanár, Ruspolianan 1872-ben született,
apja
rabbi.
Rabbiképző
iskolát
végez, utána Havasmezőn, majd Brassóban
müködik.
Egyházának
kiváló
tagja, a zsidó hitéletet
tudással
és
elhivatottsággal
terjeszti hivei táborában. A zsidó szent
egyletek elnöke, iskolaszéki elnök, számos értékes zsidó
vallási munka szerzője. Munkásságát
népe, egyháza szolgálatába állitja. Felesége a helybeli zsidó nőegyletnél fejt
ki buzgó tevékenységet; gyermekei:
Sámuel, Gizi és Bernát.
STEINBURG FÉLIX dr. Nagyküküllő vármegye tiszti főorvosa, Segesváron 1874-ben született, apja gimnáziumi tanár. Segesváron érettségizik,
egyetemi tanulmányait 1898-ban Gratzban és Berlinben végzi. Berlinben és
Grátzban müködik, majd a segesvári
vm. kórházban fejt ki tevékenységet,
körorvos, utóbb városi másodorvos,
1913 óta vármegyei tiszti főorvos. A
megye egészségügyi állapotainak megjavitása körül jelentős érdemeket szerzett, hathatós küzdelmet inditott a jár
ványos betegségek leküzdésére és a
szociális higénia alkalmazására. A megyei egészségügy organizálását eredményesen végezte. Az orvosi kamara
vm. elnöke, a Vörös Kereszt, a Carpatia, a természettudományi egyesület
és a Landeskünde Verbund tagja. Érdemeiért a román koronarend parancsnoki és tiszti keresztjével tüntették ki.
STENZEL GYULA dr. medgyesi polgármester, Rothbergen 1876-ban szü-
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letett, apja evang. lelkész. Egyetemi
tanulmányait Debrecenben, Budapesten, Berlinben és Kolozsvárott végzi,
1900-ban doktorál. Utána közigazgatási
pályára lép, 10 évig szolgabiró, 1910—
20-ig Segesváron vm. főjegyző, 1920
óta a város polgármestere. Mint ilyen
a város kulturális és gazdasági fejlesztése tekintetében eredményes munkásságot fejt ki, célszerü várospolitikát
folytat, az állam és a köz érdekeit
tartja mindenkor szem előtt. A jövőben a vizvezeték és az uccák ügyeinek
rendezését szándékozik megoldani. Sokoldalu ténykedést fejt ki; a medgyesi
zeneegylet elnöke, az önkéntes tüzoltó
testület tb. tagja, a segélyző egyesület
alelnöke, egyházi képviselő, prezsbiteriumi tag és számos egyesületnél előkelő szerepet játszik. Zenekedvelő. A
román koronarend lovagi és tiszti keresztjének és a II. o. katonai szolgálati érdemkeresztnek tulajdonosa. Lapokban értékes cikkei jelennek meg.
Felesége, szül. Haas Heléna, az evang.
nőegylet elnöknője.
STUBBE ARTHUR nagyszebeni zeneigazgató, Berlinben 1866-ban született, apja mérnök.
Berlinben zenefőiskolát végez, majd
Waienban
városi
zeneigazgató, mint
vocális és instrumentális zenetanár
hosszabb ideig müködik Németországban, 1911-ben a
nagyszebeni
férfidalegylet
vezetője
és a leányliceumban zene és énektanár. Zenei tudása és fejlettsége külföldön is elismert, a zene és énekmüvészet terén hervadhatatlan érdemeket
szerzett. Számos külföldi és belföldi
zene, dalegylet, akadémia tagja. A
Szent Katalin-rend és koronarend tulajdonosa. Királyi kitüntetésben is részesült. Értékes munkásságát továbbra
is a zene, a komponálás terén összpontositja. Felesége, szül. Müller Selma
a helybeli nőegyesület tagja. Gyermekei: Wolfgang és Tristan.
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STURM
KERESZTÉLY
JÁNOS
medgyesi főjegyző, 1879-ben született,
apja
földbirtokos.
Középiskolát végez
és Kolozsvárott jogi
tanulmányokat folytat.
Közigazgatási
pályára lép, 1905
óta Medgyesen főjegyző. Kiváló közigazgatási férfiu, hivatása
gyakorlásánál a lakosság érdekeit tartja szem
előtt, egyben szolgálatokat tesz az államnak. Számos szász egyesület müködésében és támogatásában vesz részt.
Kitünő gazdász, mintaméhészete van.
Jelentős közigazgatási és gazdasági cikkeket ir. Zenekedvelő. Négy kitüntetés tulajdonosa. Felesége nőegyesületek buzgó tagja; gyermekei: János,
Ágnes, Hilda, György és Konrád.
SURÁNYI JÓZSEF dr. medgyesi
egyetemes orvos, Désen 1901-ben született, apja kereskedő. Az egyetem
orvosi
fakultását
1928-ban Prágában
abszolválja, a prágai klinikán, majd
a bukaresti Balanescu klinikán müködik, 1929 óta önálló orvos. Az orvostudomány
értékes munkása, szakkérdésekről cikkei jelennek meg orvosi folyóiratokban. A zsidó ifjusági
mozgalmakban vezető szerepet játszik,
a kulturális kör vezetője. Zene és sportkedvelő. Felesége, Olga orvosnő, Prágában végzett, jelenleg mint fogorvosnő
tevékenykedik.
STEFANI JÓZSEF, nagyszebeni bu
torgyáros, ugyanitt 1881-ben kereskedő
családból született. Középiskolát végez, majd Budapesten, Aradon, Kecskeméten butorházakban müködik, 1919ben megalapitja a Stefani & Wagner
butorgyárat, amely 20 munkást foglalkoztat és izléses butoraival jóhirüségnek örvend. Butorai 1929-ben a nagy-
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szebeni kiállitáson oklevelet nyertek.
Az ifju iparosok egyesületének, a német szinházi egyesület, az iparegyesület, az iparszövetség és még több társadalmi és kereskedelmi alakulatnál szerepkört tölt be. Irodalmi cikkei jelennek meg a lapokban. Munkásságát a
gyár fejlesztésére forditja, tudással és
tehetséggel. Felesége, szül. Wagner
Rozina.
SZÁVA GERŐ brassói temetkezési
vállalkozó, Kovásznán 1887-ben kereskedő családból született. Középiskolát
végez, majd Kézdivásárhelyen kereskedő, 1912 óta önálló temetkezési vállalata van, 1925 óta
Brassóban müködik.
Vállalatát
körültekintéssel vezeti, a
szegény
emberek
ügyeit támogatja, a
köz érdekében munkálkodik. Az Erdélyi
Kiskereskedők
Szövetségének
elnöke, a róm. kath. egyházközség v.
tagja, a Diana vadászegylet pénztárosa,
az Első Románia Temetési Biztositó
Társaság alapitója és egyik tulajdonosa.
Résztvett a háboruban, többször kitüntették. Felesége, szül. Antal Lujza;
gyermekei: Anna, Ilona és Jenő.
SZEGŐ ÁRPÁD a brassói Veritas
likörgyár elnöke, szesz- és fakereskedő,
Szegeden
1864-ben
született,
apja
szeszkereskedő. A középiskola elvégzése után apja üzletében praktizál,
majd önálló szesz- és fakereskedő lesz.
Szakmáiban kiváló járatossággal bir,
tekintélyének örvend. Sokoldalu társadalmi szerepkört tölt be a neolog
hitközség elnöke, a brassói likörgyárosok szövetségének elnöke, városi
tanácstag, az Unió klub ig. tagja, a
Veritas likörgyár elnöke, a magyar
párt tagja. Gazdasági és szeszipari
kérdésekről jelentős cikkeket ir. Értékes munkásságával a neolog hitközség
ügyeinek előbbrevitelét szorgalmazza
és sokat fáradozik a szesz és faipar
érdekeiért. Felesége, szül. Rottmann
Laura a zsidó nőegyletnél müködik;
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gyermekei:
Jenő
likörgyáros,
Lili,
László, Piroska.
SZEGŐ JENŐ a brassói Veritas
likörgyár ügyvezető igazgatója, Obébán
1893-ban született, apja szeszgyáros és
fakereskedők. A középiskola elvégzése
után Bécsben a faszakmában képezi
ki magát, majd atyja gyárában müködik, jelenleg a Veritas likörgyár igazgatója. Mint ilyen fejlett szaktudással
és ambicióval irányitja a gyár ügyeit,
annak fejlesztésén fáradozik. Az Unio
klub és több társadalmi, kulturális
egyesület müködésében vesz részt.
Szabad idejében sportol.
SZENTGYÖRGYI
JÁNOS
nagyszebeni csokoládé gyáros, ugyanitt
1887-ben iparos családból született.
Középiskolát és kereskedelmi iskolát
végez, majd kereskedői pályára lép.
Nagyszebenben és Kolozsvárott müködik, 1919-ben csokoládé és cukorka
gyárat alapit, amelyet eredményesen
vezet. A gyár 14 munkást foglalkoztat,
különböző márkás cukor és csokoládénemüeket gyárt, amelyek kellendőségnek örvendenek. Szentgyörgyi János
az unitárius egyházközség, a polgári
kör, a magyar párt, az iparszövetség
és a kereskedelmi egylet tagja. Zene
és sportkedvelő. A munkásságát és
idejét a gyár ügyeinek és családjának
szenteli. Felesége nőegyleti mozgalmakban vesz rész. Gyermekei: Márta, József és Gerda.
TANDLER EMIL dr. a brassói kereskedelmi és iparkamara főtitkára, a
Siebenbürgische
Handelszeitung
főszerkesztője, Brassóban 1881-ben született, apja posztógyáros. Leipzigban
kereskedelmi főiskolai oklevelet szerez,
majd az egyetem filozófiai és nemzetgazdasági fakultását végzi doktori oklevéllel, 1912 óta a brassói kereskedelmi és iparkamara titkára, jelenleg
főtitkára. Tevékenykedésével a Szászföld közgazdasági életének előnyös kialakulására és fejlődésére kedvező hatást gyakorol. Sokat és eredményesen
fáradozik Brassó kereskedelmi és ipari
várossá való emelésére. Die Industrielle
Entwickelung Siebenbürgens, Burgenländer Arbeitsfragen, Die Industrie des
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Burgenlandes, Verhältnisse in den einzelnen Burgenländer Landegemeinden,
stb. cimeken értékes müvei jelentek
meg. Számos ipari és kereskedelmi intézmény müködésénél hangadó szerepet játszik. A háboru folyamán többször kitüntették. Sportkedvelő, szabad
idejében turista kirándulásokat tesz. Felesége szül. Brugger Ada.
TATAR JÁNOS Fogaras vármegye
főállatorvosa, 1881-ben született. Az
egyetemet Budapesten végzi, 1909-ig
Gyulafehérvárott városi állatorvos, majd
Pozsonyban müködik, 1911-ben Fogaras vármegyében állatorvos, 1927 óta
a vármegye főállatorvosa. Több állat
egészségügyi intézkedést honositott meg
a falvakban, az állam és a köz érdekében. Hosszabb időt töltött külföldi
tanulmányuton, az ott szerzett értékes
tapasztalatait hasznosan érvényesiti megyéje területén. Az állatorvosi egyesület, a mezőgazdasági kamara és több
egyesület tagja.
THULLNER ERNŐ OTTÓ dr. medgyesi fog- és szájspecialista orvos, 1898ban született, apja
luteránus
esperes.
Egyetemi tanulmányait Bécsben és
Grázban végzi, utána a kolozsvári fogászati klinikán müködik, 1925-ben önálló rendelőt nyit.
Értékes tevékenységét az orvostudomány és az emberiség szolgálatába állitja, hivatása gyakorlása mellett a szász nép érdekeiérküzd. Az MTV elnöke, azonkivül a helybeli vadászegyesület és több egyesület
müködésében vesz részt. Több háborus és katonai érdemkereszt tulajdonosa. Felesége, szül. Nemenz Katalin
a helybeli nőegyesületnél fejt ki tevékenységet; gyermekei: Edit és Erika.
TAVOLOTO PIETRO a Czell Frigyes és Fiai sörgyár Czell Károly rt.
csoportja medgyesi fiókjának igazgatója, 1872-ben született, apja bornagykereskedő. Középiskolát és Bécsben
földmüvelési felső szakiskolát végez. A
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Czell-cég bornagykereskedéséhez kerül, majd 1898-ban a medgyesi fiók
igazgatója lesz. Kiváló szaktudásával
eredményesen vesz részt a vállalat fejlesztésében, mezőgazdasági kérdésekben sokoldaluságot és kivételes tapasztalatokat árul el. A nagyenyedi Fischer
& Co faiskola társtulajdonosa, a Medgyesi Bank igazgatósági tagja. Szakkérdésekről értékes cikkeket ir. A vezetése alatt álló vállalat minden kiállitáson dijat és oklevelet nyert. Tavoloto
Pietro szabad idejét vadászattal tölti.
Felesége szül. Folini Auguszta.
TEMME VILMOS a nagyszebeni
Tecu pornélküli seprügyár tulajdonosa,
1874-ben született, apja földbirtokos A
középiskola elvégzése után külföldön
tevékenykedik, 1922-ben Nagyszebenben a faszakmában müködik, 1927-ben
megalapitja a Teco gyárat, amely szabadalmazott pormentes seprüket készit.
A gyár specialitása még az Atu olaj,
amely bevált szernek bizonyult a padlótisztitásnál. Temme Vilmos több egyesület tagja, szabad idejében sportol
háborus német kitüntetéssel rendelkezik. Gazdasági témákról cikkeket ir
lapokba. Felesége szül. Kuhn Lidia.
TEUTSCH FRIGYES dr. nagyszebeni evang. püspök, Segesvárt, 1852ben született. Ugyanitt érettségizik, majd
1 évig Nagyszebenben jogot hallgat.
Egyetemi tanulmányait
Heidelbergben Lipcsében és
Berlinben végzi. Tanulmányai befejeztével tanár az evangélikus
szemináriumban, majd 1898ban Nagycsürön lelkész, utóbb nagyszebeni lelkész és 1906-ban püspök
lesz. Egyházmegyéjének fenkölt szellemü, kivételes tudásu, elhivatott vezetője. Geschichte der Siebenbürger Sachsen, für das sächsische Volk c. történelmi mü folytatója, Die SiebenbürgischSächsischen Schulordnung, Geschichte
der evangelischen Kirche in Siebenbürgen, Bilder aus der vaterlandischen

[Erdélyi Magyar Adatbank]

561

(T) SZÁSZFÖLD (T)

Geschichte, Bilder aus der Kulturgeschichte der siebenbürgische Sachsen.
Die Siebenbürger Sachsen in Vergangenheit und Gegenwart, Georg Daniel
Teutsch, Geschichte seines Lebens,
Kirche und Schule der Siebenb. Sachsen in Vergangenheit und Gegenwart
cimü tudományos, történelmi és erkölcsi tendenciáju, sulyos értéket reprezentáló müve, azonkivül számos emlékbeszéde jelent meg. Számos magas egyházi kitüntetés tulajdonosa. A Verein
für Siebenb. Landeskunde, a Gustav
Adolf egyesület elnöke és több reprezentáns tisztséget tölt be.
TEUTSCH GYULA brassói gépgyáros, ugyanitt 1869-ben született,
apja gépgyáros. Középiskolát és Chemnitzben
technikai
tanulmányokat végez. Apja 1868-ban
alapitott
gyárában
praktizál, majd 1894ben átveszi annak
vezetését. A régi és
a Szászföld iparában
jelentős
szerepet
játszó gyárat eredményesen vezeti. A gyár 140 tonna
különböző géprészeket készit, 35 szerszámgéppel rendelkezik, 80 munkást
foglalkoztat. Különböző kiállitásokon
eddig 20 dijat és kitüntetést nyert.
Teutsch Gyula Brassó közgazdasági
életében előkelő szerepet játszik, a
Nagyszebeni Ált. Tkpt ig. tagja, az
iparkamara, iparegyesület, továbbá több
társadalmi és kulturális egyesület tagja.
Felesége, szül. Kamner Hermina a
helybeli nőegyesületnél fejt ki intenziv
tevékenységet; gyermekei: Walter, Hermann, Hilda férjezett.
TEUTSCH HERMANN brassói gépgyáros, ugyanitt 1899-ben született.
Középiskolát és Budapesten technikai
főiskolát végez, majd apja gyárához
kerül, amelynek vezetésében résztvesz.
A Carpatia, a szász, az Olimpia sportegylet és több társadalmi és kulturális
egyesület tagja; vezetőségi tagja a
helybeli
tüzoltótestületnek.
Értékes
technikai előadásokat tart.
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Id. TEUTSCH GYULA a barcasági
muzeum alapitó igazgatója Brassóban,
ugyanitt
1867-ben
született, apja gyáros. Középiskolát és
Bécsben
egyetemet
végez. Utána gyógyszerész, majd apja
gyárában
müködik.
1897 óta foglalkozik őstörténelmi kutatásokkal és régiséggyüjtésekkel.
1908-ban
többek
társaságában megalapitotta a barcasági
szász muzeumot, amelyet kivételes tudással, értékes történelmi és tudományos ismeretekkel naggyá és hiressé
fejlesztett. Kutatásairól szóló ismertetései külföldi régészeti folyóiratokban
és akadémiai közlönyökben jelentek
meg. Kutatásai eredményeképen számos értékes lelettel gazdagitotta a muzeum figyelemre méltó régészeti anyagát. Kiváló munkásságát majdnem kizárólagosan a muzeum ügyeinek szenteli, egyébként családi életet él. Felesége szül. Zeits Cecilia; gyermeke:
Gertrud, Irén, Hertha és Julius.
TEUTSCH GYULA brassói likőrgyáros, ugyanitt 1899-ben született, apja
a barcasági muzeum
igazgatója.
Középiskolát és Berlinben
szeszipari szakiskolát végez. Utána
apja gyárában tevékenykedik,
annak
társtulajdonosa
és
vezetője lesz. Szakismereteit kitünően
érvényesiti a jóhirü
gyár továbbfejlesztésénél. Emellett a szász népkisebbség
érdekeinek szolgálatába állitja munkásságát. A Carpatia és számos sport és
társadalmi egyesület müködésében vesz
részt. Résztvett a háboruban, többször
kitüntették. Felesége, szül. Kloss Elza,
gyermeke: Hans és Christian.
THEIL JÓZSEF nagyszebeni szalámigyáros, Medgyesen 1875-ben született, apja iparos. Középiskolát végez,
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majd Bécsben és Grázban szakismereteket szerez, 1901-ben Medgyesen, majd
1922-ben Nagyszebenben szalámigyáros. A gyár konserv, hentesáru, szalámi, stb. termékek készitésével foglalkozik, 60 személyt foglalkoztat, Londonban, Aversben aranyérmet, Budapesten, Milánóban és Nagyszebenben
diplomát nyert, azonkivül a román koronarenddel tüntették ki. Theil József
jelentős közéleti müködést fejt ki, számos pénzintézet, vállalat igazgatósági
tagja, ipari, kereskedelmi és társadalmi
egyesületek müködésében intenziv müködést fejt ki. Husipari kérdésekről figyelemreméltó cikkeket ir szaklapokba.
Felesége az üzlet vezetésében segédkezik, azonkivül nőegyleti akciókban
tevékenykedik. Gyermekei: Frida, József, Anni, Mária.
THEIL JÓZSEF a nagyszebeni Heco
kémiai-technikai gyár társtulajdonosa,
ugyanitt 1887-ben
kereskedő családból
született. A középiskola
elvégzése
után kereskedő lesz,
Nagyszebenben, Budapesten, Bécsben
müködik, 1922-ben
Heitz Walterrel meg
alapitja a Heco cipőkrém, tinta és
vegyiipari
gyárát,
amelynek vezetését és fejlesztését szaktudással intézi. Nagyszeben kereskedelmi életében jelentős szerepet játszik, a
Kereskedők Egyesületének elnöke, az
Iparszövetség és több közgazdasági és
társadalmi alakulatnál vezető szerepkört tölt be. A gyár termékei több kiállitáson dijat és oklevelet nyertek, patenttel rendelkezik. Felesége, szül. Marschall Stefan a a helybeli nőegyesületnél buzgólkodik; gyermekei: Károly,
Stefánia, Waldemar, Ingeborg.
TITTES PÁL a brassói önk. és hivatásos tüzoltók parancsnoka, Hőtevényen 1890-ben gazdálkodó családból
született. Középiskolát, Mödlingben katonaiskolát, Berlinben, Leipzigban és
Halleban mezőgazdasági egyetemet végez. Eleinte aktiv tiszt, 1923-ban mint
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százados nyugalomba vonul, majd az
önkéntes tüzoltók parancsnoka, 1930ban pedig a hivatásos tüzoltók parancsnoka lesz. Mint ilyen rátermettséggel
vezeti a tüzrendészet és tüzbiztonság
ügyeit, a tüzoltótestületeknél katonás
szellemet vezetett be, több izben bátor
magatartásával és leleményességével tett
tanuságot tüzoltóparancsnoki elhivatottságáról. Városi tanácstag, az Astra, a
katonai kör, a kaszinó és több egyesület tagja. Tüzoltósági kérdésekről cikkei jelennek meg a lapokban. Több
katonai kitüntetés, a román csillagrend
tiszti keresztjének, a Viktoria és a háboru
s érdemkereszt tulajdonosa. A brassói tüzoltótestületek fejlesztésén fáradozik minden erejével és tehetségével.
Felesége szül. Biltermann Erna.
TRITSCH OSZKÁR brassói kereskedő és futballista, ugyanitt 1905-ben
kereskedő családból
született. A középiskola elvégzése után
apja üzletében müködik. Már egész
fiatalon kiváló eredményeket ér el a
sport terén, az ország legjobb futballistái közé tartozik, háromszor volt
román válogatott és
a román szinekben résztvett 1924-ben a
párisi olimpiászon. Külföldi szereplései
folyamán több diszoklevelet kapott. Brassó válogatott futballcsapatában számtalanszor szerepelt. Sportmüködése folyamán 15 kitüntetést és tiszteletdijat
kapott. A futballon kivül több sportot
üz eredményesen.
TÓTH JÁNOS a brassói Geller sportcég beltagja, válogatott futballjátékos,
Budapesten 1899-ben született, apja
cementgyáros és földbirtokos. Középiskolát végez, majd apja gyárában fejt
ki tevékenységet. A háboru utáni években a nemzetközi futballsportban előkelő nevet vivott ki magának, kitünő
futballista, Svájcban, Németországban,
Prágában professzionista futballjátékos
volt, Budapest válogatott csapatában
négyszer, Magyarország válogatottjában
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háromszor szerepelt azonkivül Prágában és Svájcban is válogatott játékos
volt. Résztvett Románia válogatott csapatában is a törökök és bolgárok ellen
vivott mérkőzéseken. Számos dijat, érmet nyert és több elismerő levelet kapott. A román sport magas nivóra való
fejlesztését ambicionálja. A háboru folyamán többször kitüntették.
TULBURE JÁNOS a fogarasi Banca
de Credit igazgatója és a jegyzői tanfolyam tanára, Halmágyon 1882-ben
született apja hitoktató. Középiskolát,
Marosvásárhelyen közigazgatási tanfolyamot és tart, tisztiiskolát végez. Közigazgatási pályán müködik, Zalatnán
aljegyző, Glaton főjegyző, majd Fogarason főszolgabiró, utóbb Désen alispán és 1926-ban Fogaras vármegye főispánja. Mint vezető közigazgatási tisztviselő az ország és a nép érdekeit
szolgálta, jelenleg mint bankigazgató
tevékenykedik és a bank üzletmenetének kibővitésén fáradozik. Előkelő társadalmi szerepkört tölt be, a Vörös
Keresztegylet, a Hadiárvagondozó, az
IOV és több társadalmi, kulturális és
sportegyesület vezetésében vesz részt,
a helybeli vadászegylet alelnöke, megyei vadászati felügyelő. Közigazgatási
és mezőgazdasági cikkei tekintélyét növelik. A háboru folyamán többször kitüntették. A román koronarend tiszti
keresztjének tulajdonosa. Fia, György,
jogász.
TUZSON GYÖRGY zarnesti ügyvéd, 1871-ben született kisbirtokos családból. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végzi 1895ben, majd birói pályára lép. Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön birósági
aljegyző,
1900-ban Zarnestin
járásbiró, 1920 óta
ügyvéd. Birói müködése
folyamán
fejlett igazságérzettel szolgálta a törvénykezést, jelenleg mint ügyvéd és
mint a katholikus egyház hasznos tagja
szerez érdemeket. Az ügyvédi kamara
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a magyar párt, a budapesti természettudományi egyesült tagja, a rk. egyházközség tanácsosa. Főpásztori oklevél tulajdonosa. Pályájának, családjának
és a kath. egyháznak szenteli munkásságát. Felesége szül. Takáts Mária.
TRIGARSZKY RUDOLF dr. a Trigarszky Testvérek nagyszebeni nemzetközi szállitócég
beltagja,
ugyanitt
1891-ben született,
apja nyug. vasúti
tisztviselő Egyetemi és teológiai tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten 1926-ban végzi.
Utána Nagyszebenben
ügyvédjelölt,
1919-ben belép a
Trigarszky Testvérek szállitóvállalatába,
ahol tevékeny munkásságával vesz részt
a vállalkozás irányitásában és fejlesztésében. Élénk társadalmi él, a HTK,
az NSE sportegyletek, a helybeli kereskedelmi kamara, a polgári kör, a
férfi-dalegylet és több egyesület tagja.
Sportkedvelő; számottevő szépirodalmi irásai jelennek meg. A háboru folyamán többször kitüntették. Felesége,
szül. Koppánszky Gizi a helybeli nőegyletnél
tevékenykedik;
gyermekei:
Olga és Ella.
UHL JAKAB az Első Nagyszebeni
Makaróni és Tésztaárugyár társtulajdonosa,
Nagyszebenben
1870-ben
ben született, apja
malomtulajdonos.
Középiskolát
és
Bécsben kereskedelmi iskolát végez.
Utána Nagyszebenben kereskedő,1895ben átveszi apja üzletét, 1905-ben testvérével megalapitja
az Uhl-féle tésztaáru gyárat, amellett
malomtulajdonos. A gyár készitményei
bel és külföldön biztos piacot teremtettek; Párisban, Londonban, Budapesten, Nagyszebenben különböző kiállitásokon értékes dijat nyertek. A
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modern berendezésü gyár 60 munkást
foglalkoztat. Uhl Jakab a Bodenkredit
Anstallt, aTransylvánia bizt. intézet ig.
tagja és számos egyesület müködésénél szerepet játszik. A gyár vezetését
kiváló szaktudással intézi. Felesége,
szül. Herter Julia nőegyletek tagja.
TRIGARSZKY VIKTOR nagyszebeni szállitási vállalkozó, Kolozsvárott
1893-ban született. A középiskola elvégzése után kereskedelmi és gyógyszerészeti pályára lép, 1919-ben a Trigarszky Testvérek nemzetközi szállitási
vállalat beltagja lesz. A HTV, az NSE,
a Soimi sportegyletek, a kereskedelmi
kör, a férfi dalegylet, a polgári kör és
több alakulatnak tagja. Öt háborus kitüntetés tulajdonosa. Felesége szül.
Mayer Erzsébet; gyermekei: Viktor,
Lajos, Rudolf, Jenő.
UHL RUDOLF az Első Nagyszebeni
Makaróni és Tésztaárugyár társtulajdonosa,
ugyanitt
1867-ben született;
családja nemességét
1550-ig vezeti viszsza. Középiskolát,
Bécsben malom és
sütőiskolát végez.
Kereskedői pályára
lép, eleinte apja üzletében tevékenykedik, hosszabb idő
óta a jóhirü gyár
vezetésében vállalt részt. Több helybeli
egyesület tagja. Felesége szül. Schuszter Gusztavina.
UNGÁR KÁROLY dr. feleki szanatóriumi igazgató főorvos, Nagyszebenben
1869-ben
iparos
családból
született. Az egyetem orvosi fakultását Bécsben abszolválja, majd a nagyszebeni Ferenc József kórházban segédorvos,
utóbb
másodorvos és főorvos, 1927 óta a
Bruckentahli Szanatoriumban igazgató főorvosa. Értékes
orvosi tudását előnyösen érvényesiti a
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szanatorium vezetésénél és fejlesztésénél, érdemeiért a Ferenc József rend
lovagi keresztjével tüntették ki. Mint
természettudós és botanikus tudományos körökben ismertté tette a nevét.
„Die Alpenflora der Südkarpaten”,
„Die Flora Siebenbürgens” cimen értékes müvei jelentek meg, azonkivül számos orvostudományi cikket és közleményt irt. Az Erdélyi Természettudományi Egyesület elnöke, az Astra,
azonkivül több külföldi és belföldi tudományos és társadalmi egyesület müködésében vesz részt. Kneipp kura hive.
VASU DANILA dr. fogarasi ügyvéd, volt képviselő, Boilán 1885-ben
kereskedő családból
született Brassóban
érettségizik, Budapesten jog és államtudományi doktorátust tesz, Marosvásárhelyen ügyvédi
oklevelet
szerez;
1912 óta Fogarason
müködik. Az imperium változás óta
jelentős politikai és
közéleti tevékenységet fejt ki. 1920ban az elsők közé tartozott, aki kilépett a nemzeti pártból, mert az akkori
Vajda kormány az állami birtokokat
nem akarta feloszlatni. Ezen lépése is
a nép érdekeiért folytatott önzetlen
munkásságát igazolják. Az agrárreform
végrehajtásánál sokat fáradozott a földmüvelő osztály érdekeiért. A megye
részére megszerezte az állami havasi
legelőket, a községek részére pedig
erdőket szerzett. 1927-ben Károly akkori herceggel kapcsolatban és javára
kifejtett
tronörökösödési
agitációja
miatt elitélték. Számos egyesület tagja
az Avarescu párt Fogaras vármegyei
tagozatának elnöke. A Casa Generală
de Credit ügyésze. Érdemeiért a román koronared lovagi és tiszti, a román
csillagrend tiszti keresztjével tüntették
ki 1919-ben, 1921-ben és 1926―27ben Avarescu párti képviselő volt.
Számottevő politikai cikkeket ir. Felesége, szül. Andreica Zolita, a Mircea
egyesület elnöknője.

[Erdélyi Magyar Adatbank]

569

(V) SZÁSZFÖLD (V)

VASU OKTÁV dr. fogarasi ügyvéd,
Boilán 1873-ban tanitó családból született. Egyetemi tanulmányait 1901-ben
Budapesten
végzi,
eleinte
Brassóban
ügyvédjelölt, 1901
óta önálló ügyvéd
és földbirtokos. A
román jog kiváló ismerője,
Fogaras
ügyvédi társadalmának a reprezentantiv
tagja, 1925 óta az
ügyvédi kamara dékánja, a mezőgazdasági kamara elnöke azonkivül az Astra
és több egyesületnél vezető szerepet
tölt be. Kiváló mezőgazdász, mezőgazdasági kérdésekről értékes cikkeket ir.
Résztvett a háboruban, többször kitüntették. A román koronarend és a
csillagrend lovagja. Szabad idejében
vadászik. Felesége a helybeli társadalmi akciókban játszik szerepet.
VATASIANU JÁNOS a nagyszebeni Albina Bank vezérigazgatója, Mihail Viteazulon 1867ben lelkész családból született. Bécsben
kereskedelmi
akadémiát
végez,
utána
bankpályára
lép, majd az Albina Bankhoz kerül, ahol tudása és
tehetsége révén ha
marosan magas po
ziciót ér el: 1920ban igazgató, 1922-ben vezérigazgató.
A bank 100 millió lei alaptőkével rendelkezik tartaléktöke 75 millió lei.
Nyolc fiókintézete és a külföld nagyobb
városaiban képviselete van. Vatasianu
János az ország egyik legnagyobb és
legelőkelőbb pénzintézetének vezetését
kifogástalanul és eredményesen intézi.
Nagyszeben
közgazdasági
életének
egyik tekintélye. Számos egyesület tagja.
Pénzügyi kérdésekről szakavatott cikkeket ir. A román pénzügyi téren szerzett érdemeiért a román koronarend
parancsnoki és a csillagrend tiszti keresztjével tüntették ki. Felesége szül.
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Toma Emilia, nőegyesületek vezetésében vesz részt; gyermekei: Titusz és
Virgil.
VORBÜCHNER ADOLF kercsi főesperes apátplébános, Aradon 1890ben született, apja
főtörzsorvos.
Az
egyetemet külföldön
végzi,
1914-ben
lelkész, majd tábori
lelkész, utána Brassóban káplán, utóbb
Nagyszebenben városi lelkész, azután
főesperes és kercsi apát. A hivők
lelkiüdvét szolgálja,
egyházának buzgó és értékes tagja.
Az erdélyi rk. status 14 es bizottságának tagja, a természettudományi
egyesület és a nagyszebeni összes rk.
egyesületek vezetője. Az erdélyi róm.
kath. püspökség összefoglalt történetét irta meg, azonkivül számos vallási
és egyházi kérdésekkel foglalkozó cikke
jelent meg. A Ferenc József-rend lelkészi érdemkeresztjével és a Vörös
Kereszt tiszti érdemkeresztjével tüntették ki.
VLAD PÉTER dr. kolozsvári városi
tiszti főorvos volt, országgyülési képviselő,
Poianan
1889-ben kisbirtokos családból született. Az egyetemet
Kolozsvárott
és
Bécsben 1913-ban
végzi. Eleinte a kolozsvári
klinikán
praktizál, majd külföldi tanulmányutat
tesz Bécsben és Zürichben, az impérium változáskor a kolozsvári egészségügyi reszort referense és minisztériumi egészségügyi tanácsos, országgyülési képviselő, 1922-ben poliklinikai orvos Medgyesen, 1926-ban városi
tiszti főorvos, 1930-ban pedig Kolozsvárott városi tiszti főorvos. Mint ilyen
erélyes és értékes munkásságot fejt ki
a szociális betegségek leküzdése és a
város egészségügyi állapotainak felja-
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vitása érdekében. Ezenkivül az uj
egészségügyi törvény lefektetése és alkalmazása körül is érdemeket szerzett.
Medgyesi müködése alatt megteremtette az alsóbb néposztály gyógykezeltetését végző intézményeket. A Páneurópa mozgalom hive, az Astra, az
orvosi, szövetség és több egyesület
tagja. Érdemeiért a román koronarend
parancsnoki keresztjével, a háboru folyamán pedig több bolgár és német érdemrenddel tüntették ki. Orvosi kérdésekrő cikkei jelennek meg a lapokban. Felesége szül. Iuba Valéria a helybeli nőegylet müködésében vesz részt.
VLAICU MIKLÓS dr. Fogaras vármegye főispánja, Nagyenyeden 1878ban tisztviselő családból született. Az
egyetemet Kolozsvárott 1911-ben végzi
el, utána közigazgatási pályára lép, 1908ban Fogarason szolgabiró, majd vármegyei aljegyző, utóbb árvaszéki ülnök, vármegyei főjegyző, árvaszéki elnök, törvényszéki biró, alispán, majd
legutóbb főispán lesz. Közigazgatási
pályáján állandóan törvénytiszteletéről,
igazságszeretetéröl és a nép iránti ragaszkodásáról tett tanuságot. A megye
ügyeit kiválóan vezette, az adminisztráció gyors és pontos alkalmazása érdekében hasznos ujitásokat vezetett be.
Érdemeiért a román koronarend lovagi
és tiszti keresztjével tüntették ki. A gör.
kath. egyház gondnoka, az Astra és
még több helybeli egyesület vezetésében hangadó szerepet játszik. A jövőben mint független ember és ügyvéd
fáradozik a nép érdekeiért.
WALTER FERENC az Erdélyi Bank
és Tkpt. rt. nagyszebeni fiókjának igazgatója, Kézdivásárhelyen
1891-ben
született, apja gyáros.
Frankfurtban
kereskedelmi és szociál akadémiát végez, utána az Erdélyi Bank szolgálatába lép, ahol rövidesen magasabb
pozicióba jut. Mint
a nagyszebeni fiók
igazgatója széleskörü közgazdasági is-
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mereteit kitünően érvényesiti s a bank
üzletmenetének emelése érdekében hathatós munkásságot fejt ki. A HTV, a
polgári kör és a temesvári Lloyd társulat tagja. Részt vett a háboruban,
többször kitüntették. Zene- és sportkedvelő. Felesége, szül. Schneider Emma az Emke és a helybeli nőegylet
tagja. Gyermekei: Edit, Edgar és Ferenc.
WALTER MÁRTON iskolaigazgató
és kerületi tanfelügyelő, Brassóban,
1869-ben
született,
apja állami hivatalnok.
Középiskolát
és tanitóképzőt végez, különböző helyeken müködik mint
hitszónok és tanitó,
1923
óta
iskolaigazgató, majd kerületi tanfelügyelő. Az
ifjuság nevelését te
hetséggel és kitartással végzi, kiváló tanügyi szakerő. A
körletébe tartozó iskolák fejlesztése és
gyarapitása terén érdemei vannak. Sokoldalu szerepkört tölt be, a brassói
muzeum-egyesület elnöke, a férfi dalegylet elnöke, azonkivül a tanitóegyesület és iparegyesület müködésében tevékeny részt vesz. Értékes mezőgazdasági ismeretekkel rendelkezik, ilyen irányu cikkeket ir. Felesége szül. Zerebes
Katalin.
WAGNER RUDOLF nagyszebeni
butorgyáros, ugyanitt 1881-ben született, apja technikus.
Középiskolát végez,
utána a butorszakmában szerez értékes tudást és tapasztalatokat
Bécsben,
Brassóban és Medgyesen;
1919-ben
megalapitja
Stefani
Wagner butorgyárat
amelynek a fejlesztését ambicionálja. A
német szinházi egyesület, a helybeli
iparegylet, iparszövetség, a fiatal iparosok egyesületének és több alakulat
tagja. Résztvesz a háboruban, több
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vitézségi éremmel tüntették ki. Hivatásának és családjának él, felesége, szül.
Friedrich Hermina; gyermekei: Rudolf,
Alfréd, Ottó és Helmuth.
WAGNER RUDOLF brassói villanygép-javitó üzem tulajdonos, ugyanitt
1890-ben született,
apja elektrotechnikus. Tanulmányai
befejezése után a
bécsi villamosvasutaknál müködik, 6
év óta önálló elektromos
gépjavitó
üzemet vezet. Szaktudását előnyösen
érvényesiti a vállalata fejlesztésénél.
Szakmabeli kérdésekről hasznos cikkeket ir. Sportkedvelő, a román motorklub, a tornaegylet és az iparos egyesület tagja. Hivatásának és családjanak él.
WAGNER VILMOS dr. helsdorfi
evangélikus lelkész, Medgyesen 1885ben született, apja polgármester. Egyetemi tanulmányait Königsbergben, Kolozsvárott és Bécsben végzi, 1911-ben
tanári oklevelet szerez, 1912 óta lelkész, 1917 óta Helsdorfon müködik. Az
evangélikus egyház kiváló tagja, az
egyházközség ügyeit és a hivők lelki
üdvét buzgalommal szolgálja. Számos
társadalmi és kulturális egyesület elnöke, a néptanács tagja. Egyházi kérdésekről értékes cikkei jelennek meg.
Felesége nőegyleti elnöknő.
WEISS SÁNDOR fogarasi fogorvos,
Trencsén-Teplicen 1892-ben kereskedő
családból született.
Középiskolát
és
Berlinben fogorvosi
iskolát 1910-ben végez. 1919 óta önálló fogorvos. A fogászati érdekek megvédése és előmozditása terén jelentős
érdemei vannak, számottevő szakcikkei
jelennek meg a Budapest Fogászati Közlönyben. Résztvett
a háboruban, többször kitüntették. A
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fogarasi zsidó kaszinó és olvasókör,
azonkivül az országos fogorvosi egyesület müködésében vesz részt, az erdélyi fogászszövetség elnöke. Felesége
szül. Ornstein Friderika.
WEISS PÁL brassói könyvelő, BocsaMontanán 1906-ban született, apja ügyvéd és bankelnök.
Középiskolát
és
Bécsben
textilszakiskolát végez. Utána a temesvári Gyapjuiparnál fejt ki müködést, 1930 óta a
brassói fiók könyvelője. Szaktudását a
textilipar és vállalata
fejlődésének szolgálatába állitja. A temesvári Gyapjuipar sportegylet és a
Kadima sportegylet tagja. Szabad idejében sportol.
WEISZFELLER KÁLMÁN brassói
kereskedő, 1870-ben született, apja
szeszgyáros. A középiskola végeztével
kereskedői
pályára
lép, eleinte Budapesten és Brassóban
müködik, majd 1920ban önálló játék és
papirkereskedést
nyit. A kereskedelmi életben szerepet
játszik, az Erdélyi
Kiskereskedők Szövétségének alelnöke, az Unio klub tagja.
A brassói zsidóság reprezentativ tagja,
az ort. izr. hitközség érdemes elnöke
s mint ilyen főleg a hitközség gazdasági ügyeinek rendbehozatalán fáradozik buzgalommal és kitartással. Zenekedvelő. Felesége a zsidó nőegyesületnél tölt be szerepkört.
WELLMANN EDE vegyészeti és
technikai gyártulajdonos, Szászrégenben 1876-ban iparos családból született. Kereskedelmi iskolát végez, majd
Szászrégenben, Nagyszebenben, Bécsben kereskedő, 1920-ban pedig vegyészeti és technikai gyárat alapit, amely
25 munkást foglalkoztat, tintát, nyomdai festéket és házszükségleti cikkeket
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gyárt. A gyár termékei a hazai piacon
kedveltek és versenyképesek, Wellmann
Ede 1927-ben az udvari szállitó megtisztelő cimet kapta. Számos ipari, kereskedelmi és társadalmi egyesületnek
elnöke vagy vezetőségi tagja. Gyára
fejlesztésén és modernizálásán fáradozik. Felesége a helybeli nőegyesületnél
fejt ki tevékenységet.
WENZEL GYÖRGY codleai fa- és
fürészgyár tulajdonos, ugyanitt 1880ban született, apja asztalos. Középiskolát és Münchenben szakiskolát végez,
1904-ben megalapitja gyárát és jelenleg a Wenzel György és Testvérei fa
és fürészgyár társtulajdonosa. A gyár
80―90 munkást foglalkoztat, termelőképessége igen fokozott, európai védő
márkával rendelkezik, 1921-ben királyi
kitüntetésben részesült, azonkivül a
brassói kiállitáson aranyérmet nyert.
Wenzel György minden tehetségével és
szorgalmával a gyár fejlesztésén fáradozik. A Tornaegylet elnöke, községi
tanácsos, a villanygyár ig. tagja stb.
Felesége, szül. Roth Frida; a jótékonyság terén buzgólkodik.
WENZEL JÁNOS a codleai Wenzel
György és Testvérei fa- és fürészgyár
társtulajdonosa,
ugyanitt
1884-ben
született, középiskolát és kereskedelmi
iskolát végez. Utána kereskedő, 1911ben betársul bátyja
vállalatához, amelynek vezetésében és
nagyobbá tételében
szaktudással
vesz
részt. Több ipari,
kereskedelmi és társadalmi egyesület
müködésénél tevékenykedik. Felesége
szül. Roth Klára.
WENZEL JÁNOS brassói épitőanyag
vállalkozó, Segesváron 1884-ben gazdálkodó családból született. Középiskolát, majd mezőgazdasági, kertészeti
és szobatechnikai főiskolát végez, utána 16 évig gyárvezető, 1921-ben pedig önálló épitőanyagraktár tulajdonos
lesz. Mezőgazdasági téren értékes tapasztalatai vannak, amelyekről cikke-
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ket ir a lapokba. Több egyesület tagja.
Szabad idejében turista kirándulásokat
tesz. Célja külföldi tapasztalatokat szerezni s azokat idehaza alkalmazni.
WESTER
KÁROLY
a
brassói
cipőkrémgyár cégjegyzője Bunestiban
1901-ben kereskedő családból született. Középiskolát és kereskedelmi tanfolyamot végez, eleinte a Scherg posztógyárnál, 1924 óta a Schmoll-gyárban
müködik, 1929 óta cégjegyző. Munkásságával, szorgalmával a gyár s
egyuttal a romániai ipar és kereskedelem fejlődésének érdekeit is szolgálja.
Hivatásának él, szabad idejében sportol,
turista kirándulásokat tesz. Felesége a
jótékonyság terén szerez érdemeket.
WILK SÁMUEL dr. medgyesi kórházi főorvos ugyanitt 1871-ben született, apja földbirtokos. Egyetemi tanulmányait
1898ban Grázban végzi.
A grázi általános
klinikán
praktizál,
mint
másodorvos,
1902 óta a medgyesi
kórházban
mint főorvos tevékenykedik; sebész
és nőorvos specialista. Harminc évig müködött egyfolytában a medgyesi kórháznál, amelynek
fejlődése és eredményes müködése a
legnagyobbrészt az ő nevéhez füződik.
1902-től máig három pavilonnal kibővitetette a kórházat, amely igy 200
ággyal rendelkezik. Ugy az orvostudománynak, mint a társadalomnak értékes szolgálatokat tett, a jövőben a
gyermekek tüdőgondozójának felépitését szorgalmazza. A tüdővész ellen
küzdő egyesület elnöke, az evang.
prezsbiterium tagja.
Ifj. WINTER GYÖRGY az Első Segesvári Szalámi és Hentesárugyár tulajdonosa, udvari szállitó, ugyanitt született és középiskolai tanulmányai után
külföldön a szalámi szakmában specializálja magát, majd Segesváron szalámigyárat alapit, amelyet kiváló szaktudással vezet és fejleszt. 1930-ban a
román királyi udvar szállitója lett.
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WOLFF GYULA keresztujfalvai lelkész, 1889-ben lelkészi családból született. Az egyetemet
Budapesten,
Jenában,
Leipzigban,
Strassburgban
abszolválja 1914-ben.
Eleinte Ugrán müködik, 1920 óta Keresztujfalván lelkész.
Egyházának munkás
és buzgó hive, köz
tiszteletnek örvend.
A Gusztáv Adolf
egyesület tagozatának és a községi bizottság elnöke, továbbá intenziv müködést fejt ki a mezőgazdasági egyesület, az iparegylet, a vadászegyesület
és több alakulat müködésében. Vallási politikai és pedagógiai tárgyu kérdésekről értékes cikkeket ir. A lelkészi érdemkereszt és a Vörös Kereszt
hadiékitményes kitüntetésének tulajdonosa. Felesége a jótékonyság terén
buzgólkodik.
WOTSCH RUDOLF a nagyszebeni
vágóhid igazgatója, Cavaranon 1882ben született, apja
erdőigazgató.
Budapesten állatorvosi főiskolát végez,
majd városi állatorvos, 1926 óta a városi vágóhid igazgatója. A városi üzem
vezetését a köz érdekeinek
megfelelően intézi, mint állatorvos az állategészségügy terén szerzett érdemeket.
A Természettudományi Egyesület, a
Carpatia Egyesület, az Állatorvosi Egyesület, a helybeli sportegylet és több
alakulat tagja. Felesége, szül. Vogelsang Irén nőegyleti akciókban vesz
részt, azonkivül a gyermekvédelem terén szerez érdemeket, több egyesület
tagja.
ZAGORA WALTER a feldioarai festékgyár igazgatója, Brassóban 1901-ben
hivatalnok családból született. Középiskolát és Braunschweigban kémiai főiskolát végez, utána cukorgyárakban
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müködik, majd 4 évig nitrogén-gyárban tevékenykedik, 1927 óta a feldioarai festékgyár rt. vezetője. A gyár olajfestéket, kereskedelmi és ipari célokra
lakkot és különböző festéknemüeket és
kémiai szereket gyárt; 12 munkást foglalkoztat, 1927-ben a szaloniki kiállitáson diplomát nyert Zagora Walter értékes vegyészeti tudásával és prakszisával a gyár fejlesztésére törekszik.
Több bel- és külföldi egyesület tagja.
Zene és sportkedvelő. Felesége, szül.
mezőcsávási Székely Mária; gyermekei:
Mária, Ida, Livia és Erna.
WULTSCHNER F. KÁROLY nagy
szebeni gép- és lakatos mühely tulajdonos, Segesváron
1879-ben kereskedő
családból született.
Középiskolai tanulmányai után az épitőlakatos mesterséget sajátitja el, Bécsben, Odenburgban
és külföldi nagyvárosokban müködik,
1902-ben végül önállósitja magát és
géplakatos üzemet nyit, amelynek vezetésénél eredményesen használja fel
szakmabeli tapasztalatait. Hivatásának
és a szász népkisebbségek ügyeinek
szenteli munkásságát. Üzeme 10 embert
lát el kenyérrel, 1927-ben diplomát
nyert. Felesége a helybeli nőegyesületnél fejt ki intenziv müködést.
ZIEGLER FERENC a nagyszebeni
Astra bonbon és csokoládégyár társtulajdonosa, ugyanitt 1898-ban született, apja husiparos.
Középiskolát végez,
utána
kereskedő
lesz, 1929-ben pedig az Astra gyár
társtulajdonosa.
Mint ilyen rátermettséggel és szakmabeli képességekkel vesz részt a jóhirü és üzletileg megalapozott gyár vezetésében. A kereskedők egyesületének,
a Polgári Körnek, továbbá egyházi és
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jótékonysági egyesületek tagja. Résztvett a háboruban, 4 évig olasz fogságban volt. A gyár fejlesztését ambicionálja, családjáért dolgozik. Felesége:
szül. Schneider Erzsébet; gyermekei,
Ferenc és Edit.
ZIEGLER GYULA dr. nagyszebeni
ügyvéd 1882-ben született, apja tanitó.
Az egyetem jogi fakultását Kolozsvárott 1912-ben végzi. Eleinte ügyvédi
irodákban müködik, 1912 óta önálló
ügyvéd. Munkásságát a jogi érdekek és
a szász nép ügyeinek szolgálatába állitja. Sokoldalu társadalmi szereplést
fejt ki, a Kereskedelmi és Iparbank
ig. tagja, az evangélikus prezsbiterium
tagja, azonkivül szerepet játszik az ügyvédi kamara, a helybeli vadászegyesület és több alakulat müködésében. Szabad idejében vadászik.
ZILLICH HENRIK a Kronstädter Zeitung szerkesztője, szász iró, Brassóban
1898-ban született, apja gyárigazgató.
Gimnáziumot és az egyetemen négy
évet végez. Az érettségi letétele után
hadbavonul, 1918-ig frontokon küzd,
1919-ben a román hadsereg tagja, 1920
—24-ig Berlinben tartózkodik, 1924-ben
megalapitja és szerkeszti a Klingsor
német kulturrevüt, 1929 óta a Kronstädter Zeitung szerkesztője.
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ZIRLAKUS PÉTER brassói gyarmatáru kereskedő, ugyanitt 1889-ben született. Középiskolát
és könyvelői tanfolyamot végez, utána
droguista,
majd
gyarmatáru kereskedéssel foglalkozik, különböző cégeknél
müködik,
1921 óta önálló.
Brassó kereskedelmi
világában élénk szerepet játszik. Müködése során diplomát és 3 dijat nyert.
Felesége, szül. Hajdu Irén, nőegyletnél
buzgólkodik.
ZEKELI BRUNO nagyszebeni szerkesztő és müforditó, Hammersdorfon
1888-ban született, apja községi jegyző
volt. Algimnáziumot és kadettiskolát
végez, utána aktiv katonatiszt, 1916ban százados, 1921-ben mint a román
hadsereg őrnagya nyugalomba vonul
és magántisztviselő lesz; 1929 óta a
Tageblattnál szerkesztői tevékenységet
fejt ki, irásaival a szász közvélemény
irányitásában vesz részt, nevét kiváltkép értékes forditásaival tette ismertté.
A volt monarchia számos katonai kitüntetésének tulajdonosa.
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