
! Anul J[. No. 31. 

OPRIŢI-I! 
Intem in luna tămbăIăurilor 
de ale iredentei maghiare, 
Inîzate în numele cinstirii 
loriei Sfdntului Ştefan, a 
ului rege al Ungariei, a 
chipătorului pentru unguri 
ngariei milenare. 
~ câtiva ani încoace excursi
ii ce s'atrag din străină
~ În special din statele 
fOare la exibiţiile acestea 
redentei, se Îndrumă după 
I văzut Budapesta spre 
l!te oraşe ungureşti. Pen
să le cadd şi acelora ceva 

~ din valuta ce o duc în 
tria convoaiele de oaspeţi 

:ste graniţă, şi să se des
şi 'n aceste oraşe o tradi
tămbăIăurilor iredentiste. 

nI acesta i-a revenit Se
inului un rol la fel ca al 
lţlesteî în aranjarea acestor 
~i iredentiste şi în momi· 
Iceasta a străinilor. Şi ca 
a de blestemăţiile dela 
pesta, autorităţile noastre 
la fel de oarbe şi faţă de 
eghedinului. 
I arătat în numărul nostru 
că se face prin presa 
iară dela noi o propa
r uriaşă unor reprezentaţii 
Itru şi de operă ce vor 
Joc]a Seghedin sub ce
~iber, în piaţa Domului, 
în piata bisericii .,0-
idicafă de los'a' mÎ"i. 
~'ebe'sberg penlru Vn
·Mare. Ziarele maghiare 
loi organizează cu tobe şi 
~Ie câlătorii colective. cu 
:ri de transport, la exibi
cestea dela Seghedin, iar 
listwţiile lor vdnd bilete 
reprezentaţii. şi autoritd

Klstre nu ştiu, nu văd. 
I informat săptămâna tre
după ziarul budapestan 
rarsag-, că cei ce se 
Illce la exibi,me ace. 
rle Seghedinufui, vor 
~ in liecare zi la cea-
II ca o "corabie de 

'a ,rani'a Irianonică, 
Ila avea 'oc câle o 
re iredentistă. Ei bine! 
landa ziarelor maghiare 
oi e tolerată şi după asta. 
la aztăzi un nou amănunt. 
~,., reprezenlafiilor de 
I şi de operă din Pla,a 
~lqi - precum arătăm în 
Irte a numărului nostru 
1_ se va face Ins
e militar! antlaierl .. 
1\ doua, deci, la mână! 
mai aşteaptă dar autori
~oastre de nu pun capăt 
cităţii acesteia cu iredenta 
~i maghiare dela noi, şi 
l aşteaptă de nu interzic 
călătorii colective? Am 

~ oare până acolo 
un tnlesnirl de căIă .. 
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CONFLICTUL lTALO .. ABISINI~N Răvaşe 

Abisinia va· fi pusă sub fuforatul 
Ligii Naţiunilor 

ha /laf'na. unde s'a dat ve
stita lup/ă a cf'eştinătă/ii contf'a 
IUl'ci/ol'. piof'dută din impf'u
den!a f'egelui Vladis/cw al un
gUl'ilol' caf'e n'a ascullat sfatul 
lui Iancu Huniade şi a pOl'nit 
la asalt 'nainte de Vl'eme, l5e 
lac azlăzi maf'i sel'băf'i come
mOl'ative maghial'o-hulqaf'9, cu 
pf'ilejul inauguf'ăl'ii unui mau. 
solev al pl'ipitu/ui lJIadJslav 
al Ungal'iei. lJngcl'ia e I'epl'ezen
Iată la S81'băI'i pl'intl"o dele
gatie milital'ă suh conducel'eo 
genef'alului inspectol' de af'mată 
Dl'eschel'. România spune 
.Pestl Hif'lap· din 28 Iulie -
a I'efuzal să (f'imită l'epl'8Zen
lan!i. Oficiosul higii I'eoizioniste 
nu spune de ce, daI' e de sine 
Înteles: popol'ul f'omânesc, Cal'B 
a luptat şi el la llal'na În con-
11'0 fUf'ei/ol', şi cal'e a dat cl'eş
finăIă!ii pe cel mai maf'8 heliduce 
al vf'emilol' oce/ol'a, nu poate 
pOf'fic;pa la o sef'haf'e cal'e va 
fi În pf'imul /'ând o demonstl'a
fie ungul'easctJ. România nu 
poate cel'ti/iea pl'in pal'tieipa
I'ea sa că Ungal'ia a fost :JCBeo 
Cal'8 a apăl'at cullul'a cl'eşfină 
În contl'a fUl'ei/ol', când Iancu 
Huniode ne apal'/ine, când oş. 
tile lui au fost În cea mai mal'8 
pa!'te I'amâneşti, când oasfea 
munteană o sângel'at şi ~ea /0 
llal'na, şi când OPOl'tu/ ungul'esc 
/0 apăI'al'ea cl'eştinătă!ii a Iasi 
numai pl'ipeola lui lliadislav. 
eal'e a dus la Înfl'ângel'ea cl'eş
fini/oI'. 

Sesiunea extraordinară a consiliului Ligii. 
Se prevede o îmbunătălire a situatiei -

Conflictul dintre Italia şi Fibi- 'zise colorate, nu numai din 
sinia a ajuns Miercuri în di-; t'ifrica şi din învecinata t'irabie 
s:u~~a ad.un~rii extraordinare a ; ci pdnă şi din India, patronate 
liga NaţIUnilor. I dupăcdt se pare în solidariza-

Era tocmai timpul, fiindcă se ; rea aceasta de coloraţii dela 
agrava se într'un chip din cale: soare-răsare: de japonezi. In
afară de îngrijorător. Pregăti-: cordarea a devenit în imprejură4 I 
rile de. război se inte~iseră alar- ! riie acestea aşa de mare, încât 
mant ŞI de~o parte ŞI de alta s'a ajuns arum săptămâna la 
În ~junul acestei adună~i extr~- 1 Întâia încăierare. desminţită la 
ordmare dela Geneva, ŞI la pn- : 'nceput de guvernul italian, pen
mejdi? ce ~enea. d~pe. 'partea ; truca apoi să se Jdminid nu
asta s au adaugat. pnmejdw pre- : mai proporţiile pierderilor In-
gătirilor militare din egipt şi ! . . 

ferii turci de rezervă din Egipt, 
precum şi o seamă de armeni, 
au început să se înroleze în 
armata abisiniană. La Londra, 
apoi, s'a înfiinţat o societate a 
africanilor ca să facă propa
gandă În folosul ftbisiniei. 

Greu.ă,ilet'toliei 

La ştirile acestea, cari nu 
privesc o mişcare a col ora ţil or 
îndreptată numai în contra ita
lienilor,.ci vesteau mişcări ale 
pieiIor colorate în contra tutu
ror europenilor amestecaţi in 
ţinuturile africane, s'au adaos 
ştiri londoneze după cari Italia 
ar avea mari greutăţi finan
ciare, cari nu i-ar permite un 
război mai îndelungat fără un 
împrumut extern. Negreşit, pot 
să fie ştiri tendenţioase. 

din Sudan ale flngliei, semnele : cidentuJ, din fericire, n'a avut 
nicio urmare. De altfel nici nu tot mai stăruitoare ce veneau, .. ~ 

din Japonia că japonezii vor ~ putea avea, fIIndcă pană la 
veni în ajutorul abisinienilor, şi sfdrşitul lui Septemvrie, cdnd 
mCli cu seamă solidarizarea cu ! în~etează ploile t~rentiale, răz
abisinienii a popoarelor aşa- I b01U1 nu se pOrlte ncepe. 

Situaţia din ajunul adunării 
extraordinare a Ligii Naţiunilor 

In ajunul adunării generale 
extraordinare a Ligii Naţiunilor 
s'au întâmplat următoarele lu
cruri mai importante: 

flbisinia a Îndrumat 15 mii 
de oşteni spre graniţa dela nord 
- spre Eritreea italiană - şi 

marşul lor năvalnic a fost co
mentat de ziare ca un început 
de primejdie-. 

Ziarele egiptene au vestit tot
atunci că englezii fac pregătiri 

militare în Egipt şi Sudan, pen
truca în caz de război să Ii-o 
ia italienilor 'nainte ocupând 
regiunea lacului Ţ ana, din care 

rece civilii italieni (40 de mii) 
au fost aduşi în Eritreea nu 
pentru coloniUlre ci numai ca 
să facă drumuri. 

Trupele fasciste din Tripoli
tania au fost îndrumate spre 
Eritreea, S'au început În Tripo
litania recrutări de arabi pentru 
armata italiană. 

Negusul t'ibisiniei a trimis a
genţi la Capul Bunei Speranţe 
(in capătul de miazăzi al l'ifri
cei) ca să adune lefegii pregă
titi din rdndurile europenilor 
de-acolo. 

izvoreşte Nilul flIbastru cu apa Pericolul negru 
căruia se irighează Sudanul şi fi galben 
Egiptul. Solidarizarea coloraţilor cu 

Franţa şi-a întărit garnizoa- abisinienii a luat proporţii im-
nele din Somalia franceză. presionante. La Calcuta, în India 

Legaţia italiană din Fiddis- engleză, au fost mari adunări 
flbeba a dat de ştire supuşilor ale hinduşilor şi ale musulma
italieni să părăsească flbbinia. nilor în contra Italiei. Patriarhul 
De aItd parte împăratul Fibisi- aşa-zisei biserici copte din Egipt 
niei a pus să se înfiinţeze pen- (de-o credinţă cu abisinienii) a 
tru siguranţa străinilor o poliţie convocat la t'ilexandria o adu
specială. nare generală a copţi1or din 

Generalul De Bono, coman-
Egipt, pentru luarea unei atitu

dantuI trupelor italiene din E- dini faţă de conflictul italo-abi-
ritreea a dat o proclamaţie . 

Controversa dintre 
"olia şi Abisinio 

flcestea erau împrejurările 
mai de seamă din ajunul sesiu
nii extraordinare a Ligii naţu-

• 
RIIă Împăunal'e ungul'ească 

cu pene .tl'ăine: 
Rnu/oiilol' se 'mplinesc o sulă 

de ani dela naştel'ea mal'eluj 
eompazifol' Fl'anz biszt. şi 50 

nilor. de ani dela moal'tea lui. 
Situaţia era prea gravă, prea Ungal'ia se gl'ăbe;le să se 

alarmantă ca Franţa, ftnglia şi Împăuneze şi cu penele acestui 
alte state cari au influenţă la neamt, cal'e n'a ştiut În vieata 
Liga Naţiunilor, să nu caute sa o vOl'hă ungul'eoscă. "Pesti 

Hi/'Iap" ne destăinue În n~f'ul 
S'o îndulcească. din 21 Iulie că pOl'lomentul 'un-

Rostul Ligii Naţiunilor e în gUl'ese va aduce la 2/ Octom
conflictul acesta să readucă pe ol'ie o lege pl'in cal'e se oa 
Italia şi pe flbisinia la masa ÎnSCl'ie mem,ol'ia lui ~~6zl. În 
verde a tratativelor de arbitraj, COl'Pu,s JUl'IS .01 Unqal'lel. ŞI va 

• A t m Câ-I aulol'/za lahl'lcal'ea unop me-
cart au fost ~nt.rer?p e .a~u dolii şi a unof' mă/'ci comemo-
teva săptămam dm prtcInă cd lioa. 
ftbisinia voia lărgirea discuţii- /Ilai destăinue "Pesti Hil'lap. 
lor iar Italia le voia mărginite că s'au şi ivit "sfl'icălol'j oi 
la incidentele de froirtieră în- s~I'băto!'ir -.. ceea ce pe limba. 

.. t"'" ă A rovin- limba laI' mseamnă oameni 
tamplate as u. ~ar~ In p. impiJ _ cal'i "of'eau să pună 
cia UalualulUl, inCidente cart au In discufie ungUl'ismul lui hiszl.
dus la conflictul grav de astăzi. Ruzi, mă I'og, Îndl'ăsnea/ă I 
Italia cerea comisiei de arbitri Rdevăpată impletatel 
să discute atâta numai: cine a p.e ce s~ .. multu.m,eş~e Însă 

t · 'd t I de frontiercl ofICIosul IJiglI I'eo/z/ofllste cu 
provoca lOCI :~ e. e simpla in!iel'al'e şi nu pl'opune 
din Ualual. ftblslma a cerut să se oal'ecol'i măsul'i? 
constate ce fel de provincie Poate Însă că .. Pesti Hil'lop. 
este Ualualul, pentruca să se ştie el ce ştie. 7'e pomeneşti că 
dovedească că-i abisiniană - al'lica/ul de lege În baza căI'uia 
ceea ce Italia n'o recunoaşte - a fost al'es/ofă ~eu~ăzi .pen!I'u 

, t" d r/esanol'al'ea natIUnII maflleUl'/sto aşa că n aces caz Insemna c. Botal' fiindcă s'a lăudat că-; celor ce vor să 
Ră tn Ungaria să i'n .. 
cum să la arma tn 
'a noastră? 

catrâ băştinaşi ca să nu dea sin~an .. Tineretul musulman dIn 
crezământ al armei negrilor că Eplpt~. făcut de-as:n:e~ea. m~-

I li s'ar lua pământurile. deoa.! mfestaţll pentru ftblsInla. Oh-

Italia n'a respins un atac abl- eUl'ge' În vine şi sânge !l'antu
sinian, ci cd ea s'a băgat peste ZBSC, e bun şi pentl'u cazul 

(Contmuare in pag. VI/I-a) biszt. 
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DIN TRECUTUL 10 BA GIEI UNG UREŞTI I B i b li O g r a fi e 
Confirmarea rezumafului /lală dela 2 d' • 1 1 l' I Zi! le t t' . început in il-fuI trecut ul ti • • IOan a unu, sura, ŞI dacă l-a prins cu min-\ e recu esau repubhcat 

rom~l1, sau măcar cu ap 
nenţa, ca pe celălalt cet~' Prl 

~ă"lii,n:af!.hiart! «Istoricul d. Ibld. p. 50). Peste zeciuială, citma, îi va lua fără altă pe- la Budapesta 45 de balade să-
lui Al. K. Nagy. . ~ OI ~ ca r.e zeclut on o eapsă, ceeace a trecut sub tă- I leş 1, su nume e lut Iuliu Or-IObaglCl dm Ungaria» a se lua ap . d -t ' 't . 1 d I cu' f b I . . 

S'o d~t ~ol alunci nobilimii ŞI cate un pUl de fI <care .casă, , ccre, dar dacă iobagul a spus tulay, cu dc,cne de Gh. Buday, 
o arma unpotriva iobagilor, (constatarea parla~entulut d,l.n adevărul, îi va plăti dijmuitorul 1 "BudapestJ Hlrlap". dm 21 VII. 
care se pretindea că~i un mij- 1500, care a ]~te.rz]s pentr~ Vll- ~n galben sau dacă nu-l are,! l~ consacră un artlco.l umflat 
lo~ pentru boier de-a face io- lor abuzul, d .• bld. 50) . ŞI s~ 11 va ci? calul. (Legea 1464, ari I cl1I1 care se poate rctlnea atât, 
baglmea să recunoască noua mm .luau .re deasupra ŞI bam 24; ef. Ibid. 42). Printr'o a doua ! că baladele acestea poporale: 
sarcină patriotică, dar în rea- de l~turghle, sau aşa zişi creştî- lege a aceluiaşi, fiindcă se vede t a.r închipui nrdealul şi Unga

hortist dela banca zisă~. oas 
leană din nrad, ca pe'L ~ co 
M~szl\ovics, cel care vrea Inlre 
fencească l'iradul cu un lrilnoşi 
gClzetăresc. ' are 

A apărut de:năzi sub; !Ot'.ş 
., . erlC' 

Jitate a fost temeiul unei ex- neşh, sto~Şl deasemenea prin că dijmuitorii refuzau să deie I na. 
crocherii de care un nemeş ?b~z, ~upa cum a constatat, galbenul sau calul, s'a hotărît 1 

n~avea dece să se jeneze. Căci msa fară c,a să ia măsuri, par- că înainte de-a face dijmuitorul 
prin acest ius gIadU, ceeace a lament~l ~m }495. (pag,. ,48). măsurătoarea, are să pună gal
mse~nat dreptul domnului de Era oblcel~1 sa se la zeclUlala benul în mâna iobaguJui, sau 
pămant de a ucide pe iobag ~au al~e ~IJme: contrar Jegilor, să se dea jos de pe cal şi să-I 

,. 
In '1 Magyars6g- din 18 Iulie 

crt. s'a publicat următorul anunţ; 
.,favor extraordinar pentru 

abonaţii şi cetitorii lui "Ma
gyars6g": "Olobştrotărul englez 
la Bucureşti", - noile plimbări 
cu Minciunescu ale lui Ion 
florea, corespondentul din Bu
cureşti a lui "Magyarsag". Ro
manul acesta reportericesc scris 
şi ilustrat cu satiră muş~ătoa
re: y vind~ cetitorilor noştri, 
pana cdnd 11 mai avem în de
pozit, cu un peng6. La librării 

nu s'a pus în comerţ. De vân
zare la .. Magyars6g., 

prea colonelului Zoltân .1 '" k !lOŞII 
~.s. p~efatat de prjm·mini ,ag2 

Go~bos, al dncilea \'0 :slra 
(ulhmul) al ,,1 storiei na\ 'ală 
maghiare" a generalului u fo 
cedat Ioan Gabânyi (.A ~rar; 
gyar nemzet tortenefe") . .' ~rdfJ 
tIa" 1 ui Gabânyi e scri~ lova 
primul rând pe seama ac 'ciur 
teL Volumul ultim se Oi 'fi U 
de rol ui Ungariei in răI' Epi 
m,ondial (spălându-l pe~; :zalil 
TIsza, ca toate scrierile !iror4 
gure~ti referitoare la ac .)şii, 
cheshe), apoi de prăbu\ iilie 
monarhiei şi de anii de .. ace 
T~ianon. (Recenzie in , aghi 
Hlrlap" din 21 Iulie, Eili inlr~ 
neindicafă.) ore: 

după plac, el fiindu-i şi acuza- I 111 ba~1 ŞI nu n bucate, şi aMt ducă în curtea iobagului, pen
tourul şi judecătorul, iobagul du- l1ndrel a! II-lea cât şi parla~ truca acesta ~ă i-I pOCltă lua 
pace-a dat neme~ului impozitul mentul dm 1498 au constatat dacă se dovedeşte că a spus 
mili:ar cu care acesta să-şi c'acest abuz se făcea dintr'un adey~rul. ILegea 1486, art. 41 ; 
susţmă armata, a fost constrâns " anume calcul: pentruca să se ef. lb]d. 44). 
să facă armată pe degeaba În po~t.ă spolia iobagul prin eva· Matei a murit însă, şi vorba 
banderiul nemeşului, aşa că i luarI in dauna lui. (Andreae Il proverbială de atunci la unguri : 
dupăcum observă istoricul citat- Decr. 1222, art. 20; Legea 1498 "a murit şi dreptatea" j la 1495 
al iobăgiei din Ungaria, p. 35 ! art. 49, ef. ibid. p. 29 şi 49). Se (cinci ani după moartea ace
.. b~~~i luaţi (pentru 'ntreţinere~ 1 lua a~oj ~eci.uiaIă şi din ce era stui ,rege drept), parlamentul ne
oşhm personale) rămâneau în' ~resens, ŞI dm ceea ce era scu- meşllor ungun care curând 
buzunarul nemeşului". N'au fost tIt de, dijmuire; dovadă că au după aceasta (Ia 1505) avea să 
de ajuns fireşte toate acestea: !rebUlt aduse la destul de dese se răzbune pe Matei Corvinul 
zeciuiala pentru popi, noimea Intervale precizări, de cari fi- hotărÎnd să trimită 'n iobăgie 
pentru popi3), imp0zitul cătră reşt~ n~ s'.a tinut seamă. (3. veşnică pe cine-ar mai voi pe 
stat, noua noime pentru între-! Ladlslal L]ber 1, 1092: episco- tronul unguresc un rege ne
ţinerea banderiilor şi înrolarea' pul va căpăta o zecime din maghiar, a tăiat dintrun con
pe gratis în banderiile ce tre- : toate cele, ef. Nagy, p. 26; Le- dei dispoziţiile lui Matia, şi a 
?uiau .. cons!ituite din lefegii j • g.e~ 1428, ar:: 51.: .. se ia ze- hot~rÎt că dijmuitorul nu va 
lObagl1 dupa ce .au plătit impo- i c~ulală numai dm sămănături, mm pune galbenul în mâna 
z~tu] militar cătră nemeş şi au ~ v:n,. secară, ovăs şi alac, şi din iobagului şi nu se va mai da 
facut armată în banderiul accs- : l1ImlC altceva"', ef. ibid. p, 49; depe cal daca voeşte să veri
t~~a pe gratis, au mai fost si- 1: Leg,c~ 1481: preoţii nu pot lua fi ce jurământul, cu alte cuvinte 
hţl: să presteze o dare militară zec1UIOIă decât din grâu vin vor reîncepe toate şicanele 
s~eciaIă cătră împărăţie (legea I mi~i, miere, mei, secară: orz: cdte-au mai fost, până la pe
dm 1432), şi să dea, tot câte 33 ! ovas, - ef. ibid. p. 43; Legea deapsa cu excomunicarea şi cu 
laoI.altă, un soldat călăreţ bine ! 1495, art. 40: se va lua a 1 O-a apa fierbinte şi fierul înroşit. 
ech.lpat pe che1tuia~a, Jor; s'a i şi dintre capre, ef. ibid. p, 48). pe-~c~as~ă chestie a jurămdn
m.al ~dus tot cu pnVlre la con- I Un alt abuz ce se făcea era 'că t~IUl lobagesc referitor la avut 
tnbutl~ Jor patriotică şi o aItă; se lua dijma din o recolta ne~tă ŞI la recoltă. (ef. ibid. 48) 
lege.: l~bagul care îndrăznind 1 în loc să se ia dupăcum er~ f'iu fost afară de-acestea şi-
să-şI~ deie seama că domnul de ; prevăzut, din crucile de pe alte, foarte multe, nedreptăţi 
păm~nt f~ce o patentă excro- t câmp. Dijma se lua Întotd e6ltma pentrucă aproa pe fiecare par
c~ene }uandu-i impozitul militar i sub jurămdnt (instituit încCi la lament nu găsea altă preocu
ŞI. ~un~ndu-l tot pe el să-i facCi ; 1092, de sf. Ladislau, ef. ibid. pare decât să 'ngreuieze cu 
:lh~ă:le pe ~ege~b~t c.uteza să-şi , p . .26.): dijmuitorii găseau În- încă. o brutalitate soartea ani
d mIma m d mţl ŞI să fugă, totdeauna declaraţia iobagiului mallcă a iobăgimii. 
o e~a d oas{=, fra omorît fără nici ' falsă, pentruca făcându-l chiar lobagul nu putea să fie mar-

~enetCra a. (egerta d~la 1~54). i şi silnic, de minciună să~i poată tor (legea din 1486), pentrucă 
uca soa ea lobagtlor să 1 ,. ' . t't' d v fie cu d u t ua şt nOlme-a instituită drept JUS I la e casta cerea să nu 

l
'lfl'ca

u 
~te t Vla:at a.~a cum o ca- pedeapsă de Ştefan I-ul' îl pu- se influenţeze judecătorul care 

CI a u IS one al . bă . . .. ' '. ' ' ungureşti' mai re d A~O gle~ neau deCI să Jure, iar acest ju- era n aceeaşI persoană şi stă-
vierme (~ 73) a , eca a unut r?mânt a fost în toate timpu- pâ.n al acuzatului şi acuzator, 
cele aravt tag. A ~ S a~ adaos Ia nle iobăgiei ungureşti - cu pnn mărturii ale celor cari 

a e pana aCI o mul- ţ" f f ti' ţime de It .,. excep la vremunlor' lui Matei Ş taU ap ee de fiecare zi ale 
a e SarCinI şicane şi C . l' iob l' ~ : . . nedreptăţi:' orvmu - şlcana cea mai aqu Ul mVlTIUlt. I"I avea drept 

Incepând cu zeciuiala toate blestematd, ducdnd adeseori să, vaneze, să pescuiască (Nagy, 
dijmele şi impozitele erdu pre- pdnă!a .excomunicarea biseri- 5~-5~),. pentrucă Însemna să-şi 
texte de spoliaţii suplimentare . ceasca şt uneori până la jude- PlQrda timpul, care era foarte 
de tiraoizări şi jiţlniri. Se lu~! ~ata cu fier înroşit şi cu apă scump pentru domnul de pă
de eătră popii bisericii domi- I flerbin.te. Dovadă că abuzul s,a mân~ r:u 

putea aduce o mi
nante . a zecea parte din avut 1 dovedit o pacoste ce ţinea io- rea sa dm alt sat fără să otre
f.au dl~ recoltă, şi.a noua când 1 bagii într'o revoltă permanentă buiască, până la legea din 
~e~~~~a:reaata~Că( dedclaratia ~ fost 1 el a preocupat o serie întreagd 1486, să plătească, el şi toţi 

a oua nOIme o . d 1 t .. ~ lua boierul) dar d" 't" t e par amentc, dar n'a fost nun aşn, vama (Nagy p 43) 
I lJmUl om nu I ,~ N' u' • . 

se mulţun:eau cu atât, ci mai 5a~~tlOnat decat sub regele de ave.,? drept ~a meargă nici la 
l~au de fJe~are _ dintre noimile! o~lgme românească Matei Cor- ~oara cel puţm, până la legea 
ramase (chwr ŞI de cea de-a I Vlnu1.4) llcest rege supranumit din 1492, fărd să plătească 
noua care avea să fie dată I d . C ' ă d d ' meşului) câte d 'd' . ne~. e ungun .. ' el Drept", a ho- vam e rum, ŞI i se lua 

, 01 man ce nu ' tU At. dUd" , 'vam
Y 

d ă 1 . erau prevăzuţi în nici o 1 I an. aca IJmmtorul nu crede a p n a aceeaşI dată 
(~onstatarea e a parJament~T~i i pe iobag pe jurământ, va mă- chiar şi când mergea să ducă 
~m 1498, care 'n loc să sanc- 1, o, ceva domnului de pământ. 
tloneze abuzul l-a legalizat' .) Intâta sanctl?ne, dacă i se poate (Nagy p 45) Vămile n 
pentru viitor d ~ d t . ; ZIce-aşa, a fost dtn 1411 sub Sigis- ,.. u erau, re ucan axa tIe- ll,Iund, dar a ~,!st, numdi platonică: cum s'ar închipui, anumite 10-

13{1 Rpe~lonncaosCeată, şir tpridn legea dela 1 ;U~ă~~~1~~ftio~~9n~1~:orJ~: nusăs'acrclada"t curi fixate de stăpânire, de tre-
I r s a n ro us nona no- ., ."' ua d' tr' . A bililor' d idem 35 TIrlClp .masura pentru cine nu-l credea' cere In un Judeţ In altul de 
,. ,. c. Ibld. 39. ' °t ' ' recere a unUl vad, etc.; dom-

Precum se vede, e o carte 
aşa de blestemată, încât aici 
n'au dat-o la librării şi o anunţă 
numai periodic, ca nu cumva 
să afle şi românii ce viperă în
călzesc la Bucureşti în persoana 
pretinsului Ion florea, cores
ponde~tul de acolo al lui .Ma-
9yar$ag", 

Corespondentul acesta - 01i1-
turi de a lui "Uj Magyarsag lf 

care se ascunde sub o sume
denie de pseudonime - e cel 
mai mare hulitor al românilor 
dintre gazetariii maghiari dela 
Bucureşti. Ca răsplată era mai 
a~i.i trecuţi (o fi poate şi as
t~Zl) ca la el acasă la preşiden
ţla consiliului de miniştri. 

l1dăogăm că a prins aşa de 
tare chiag în România inedt 
S' • ' a InSurat aici cu o săcuiancă 
cu o cetăţeană româncă. cd 
mâine o să-I vedeţi şi cetăţean 

• . Ziar 
ZIarul "BudapesH H'I III a 

l~rot~stează în norul din 1 'leg 
.le ca, guvernul cehoslo~ . 
mte.rzls intrarea în Ceho~ 
vaCla a publicaţiilor mag: 
"M~gva.r Szemle· (relJisl: ~E 
tulut prim-ministru Belhli Il 
"Pedagogiai Szeminârium 

La noi revista lui B~ 
nu e admisă, in schimb 
rul "Aradi KozlOny" a ICi: 
gă~ujt să reproducă din: 
artl~ol în care slă sem 
pat~Ia. autoru.lui - LJnga[ Acu~ 
se mtlnde dm Panonia ~ona 
Slovacia, până la Sibiu: t jale ________ .,:~tei 

D. pub 
ln raiul hor ;mte 

Dintr'un articol al fost;;'. ilale 
nistru de finante Heged~~ rerie 
rant, publicot în pagina a t Iola! 
n-rului dela 18 Iulie al lu: ~cun 
sti Hiilap": urne 

1'1" deu 
" 1] se scnu. - spune 

dus _ următoarele dela iie S 

nul de pământ le instituia unde. i grad: 'ri (1 

•pIăcea, dupăcum araM Nagy: .. Coarda s'a întins dei '~, s 

d 
. f' 't ' ulca 

In rumul spre moară, spre In 111] t ŞI trebue o * ' 
curtea boerească, spre păşune grabnică, căci altfel ajuto~ ~ 

, d f" uupă 
s.au .onun e, şi ca să fie spo- 1 prea tarzlu. Murmuruli'h 
hat IObagul după toată cuvi- mântean se aude tot mai ,duc 
inta, nu erau vămile acestea isbucnirea vulcanului e d: ,a : 
numai vămi, erau totodată din aproape, şi va putea sa ~ 
grija domnului de pământ de- groape toată societatea.' E 
bite de băutură, unde de-a avut E vorba, precum lesne 
de n'a avut dupăce să hea, de putut inţelege. de mizeriJ, 
~ avut sau de n'a avut poftă, nemulţumirea lumii ne\' î'a p 
lobagu! trebuia să şi consume din Ungaria .. Isbacnirell ştir 
porţia de bdulur,î şi fireşte să canalui - a revoh'Iiei 'iaria 
~Iătească. MaÎ era iobagul co~ e p,ea de fof ap10dpe. :~iţa 
tlzat, adică jăcmănit dacă avea • :;e e: 
la ogradă o poartă; cu 13 di- Din acelaşi articol al lui tian, • 
nari când s'a instituit acest im- gediis, o altă scrisoare ce ~ sul 
pozit nou la 1340, cu 30 de trimite un dască! de stat: ~ in 
dinari pentru poarta pe care "In anul acesta şcolarp, iulie: 
încăpea un car cu fân, şi cu 15 în aceieaşi clasă ce acum ~! la 
pentr.u portiţă, la 1411, cu 20 ani. Copiii, din nefericire. :ă In 
de dInari apoi pentru toată lu~ cu mult mai prejos ca ce! ;:izat, 
mea cu porţi sau cu portiţă acum şase ani. Nu e cal repet 
sau poate fără nici una, la 1467 când unii sau altii dintre o :lan" 
cd~d. s'a s:hi~bat numele ace~ din clasă ameţesc. Intrebe ta in 
stut. lm~ozlt ŞI a fost numit im- învăţător, o span ,a,ituî_d :Jlena 
POZlt catră vistierie. (Nagy, Pol că n'au acasă ce III~ 4 să 
36, 38). . ~ d •..• ' ŞI ca ca depe pie,olll• ,\1 nit 

(Ila uflmo) foame. " Jespr 
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DELA ORTODOCŞII nlN UNGARIA toncerdalul cehoslovac 
şi Îllgustav lE iarăşi 
-- Sfortă~i ungureşti zădarnice pen-I' e X c ro eul 

la ordinea zilei 
Nemeth Iru autorIzarea unei episcopii ma ... 

ghiare în Slovacia - I 
Acum două §ăptămâni am ară- sub atârnarea sa. S'au făcut însă I ganizate cu concursul oficialităţii 

Precum am arătat in dările 1 Cehoslovacia şi Vatican _ că tat după ziarul budapes,an "l'v1a- la Patriarhia de Constantinopol un articol cumplit, in care nu 1i 
GasIre de seamă referitoare! Vaticanul a somat organiza~ gy:usag- că fraţii noştri dela contrademersuri din partea ro- se spunea altfel decât excroci, 
1 concordatul ce se tratează! ţiile bisericeşti respective ale Senteş se îngroapă fără mânilor şi-a sârbilor, şi patriar- caterisi(i, ş, a, m, d. S'a dat a
lIre Vatican şi Cehoslovacia, Ungariei să·şi retragă proce~ popă, fiindcă preotul ce li-a hul dc-;!colo n'a mai voit să ştie tunei curs unei reclamaţii judi
loşiile din Slovacia aparţină~ sul. Interesatii din Ungaria fost impus acum şase ani, ai· de biserica maghiară a excrocu- ciare ce s'a pornit din partea 
Iare până la 1918 episcopii~ I pun conditia ca să se înfiin- mosul excroc Nemeth, a: trecut lui, Tot astfel au refuzat s'o re- unui credincios din Senteş în 
Il' şi celorlalte organiza1ii bi- I teze prin concordat o episco- la eretici şi nu'-l mai voiesc, iar . cunoască şi ceilalţi patriarhi, până contra lui Nemeth pentrucă in
~riceşti din Ungaria de azi, f pie maghiară în Slovacia, lu- oficialitatea, ca să-i apere - chi-· când în cele din urmă excrocul trebuinta astă primăvară a fost 
oşii puse de guvernul din: cru pe care - adaugăm _ purile! - adecă să impiedece. a ajuns la patriarhul arian (care anul (când a minţit că l-a făcut 
'aga sub sechestru şi âdmi~ I Cehoslovacia nu-] va admite pe excroc să slujească În bise-' nu recunoaşte că Cristos a fost I episcop patriarhul dela Ierusalim) 
strate de-o comisie ministe- ; cu niciun pret. rică, li-a închis biserica, Jăsân-! Dumnez~u) din oraşul siriac' titlul de episcop şi alteori de 
ală (cu excepţia acelora cari I li< du-l însă totatunci pe excro: să : Homs, şi s'a întDrs de-acolo mitropolit. Excrocul a fost deci 
I fost împărţite prin reforma lAcum 10 zile s'a semnat la facă slujbă eretică în capela ce' "episcop şi metropolit", fiindcă condamnat, amendat penaliceşte. 
Irară), s,e v~r .. da pr~n cO,n~ l' ~oma concordatul dintre Va~ şi-a făcut-o in casa parohia!ă, 1 demersul făcut la Homs de re- Pe urmă consiliul parohial din 
Ireal blSerICll catolIce dm hcan şi Iugoshavia. din care enoriaşii i-au dat po- i gretatul Barthou pin consulul Senteş - dintre ai cărui membri 
ovacia, care însă nu va avea Concordatul nu se extinde runcă încă de-astă iarnă să-şi ia ; francez din Damasc, a ajuns la! unii il daseră in judecată pen
dun fel de legătură cu cea la chestiunile cari cad în sfera catrafusele, I patriarhul eretic abia dupăce ex- trucă a plecat pela patriarhi cu 
~ Ungaria. legiuirilor cu caracter natio- Precum se ştie, acesta-i ulti-! crocul Nemeth era aranjat. bani delapidaţi dela parohie (che
Episcopiile şi celelalte orga- nal, cum sunt de-a pildă cele mul stadiu jalnic al atentatului] Fiindcă excrocul s'a întors cu stiune nejudecată nici până astăzi), 
mjii bisericeşti din Ungaria şcolare. Se admite prin con~ ce se în:earcă d~ :reme 'nd:- I marea veste dupăce Ungaria şi-a - a adus pe baza comunicatului 
rO,~a le ~parţin~seră, aceste I (ordat ca limbă liturgică limba r lun~~.tă In Ungana In contra hl- ! a?~s pe ~~p ~facerea de~a Mar~ prin care ministerul declarase că 
~Ş,ll, au mtentat l~ledlat după ! glagolifă şi 'n episcopiile unde l' senCl1 ortod~xe. , : slh~, deCI mtr o ~reme cand nu-~ I ~U-l 1 ~cunoaşte, o h?fărire că-i 
Iflcarea tratatulUi de pace I nu era, se 'nfiinţează două Incă pe timpul Unganei-Mari 1 mal putea arde ŞI de prOVOCăn! la slUjba de paroh ŞI că-I mai 
Jce,s la justiţia arbitrară 1 episcopii noi: la Becichere-j - am dovedit-o în coloanele a~ li pe. chestia tratamentului minori- ~asă 'n casa parohială numai 
Ighlaro-cehoslovacă, ca să i eul Mare şi la Buccari, se re~ cestea după almanahul jubilar al tătIlor sale, guvernul a dat un I lJ1că o lună, Excrocul n'a - voit 
n{re in posesia moşiilor. I 'nfiinţează episcopia de Tin~ faimoasei soc, "Emke" - ungurii I comunicat că nu-l recunoaşte pe I însă să plece. A venit atunci pri
)~esul e şi azi pendinte. I nin (Knin), iar episcopiile de v~iau să facă prin intermediul I N~meth ep.iscop, deoarec~ legea! marul, şi s~b cuvânt că-i apără 
~larul budapestan .. A Reg~ . Split (Spalato) şi Liubliana lUI "Emke" o episcopie maghiară I anană nU-I recunoscută In Un-! pe senteşem că să nu intre eJl.
~ a anuntat Ia 2~ Iulie - j (Laibach) se transformă in ortodoxă după chipul celei garia, da~ îl Jnvită ~ă-ş~ organi- j c~ocul în biserică, a sigilat bise
legătură cu tratallve dintre I mitropolii. greco-catoJice dela Hajdudorog, zeze o biserIcă erehcă 10 vederea! nca, Excrocul a continuat apoi 
.~ .... - .... ~_~.~~~~~,.... dar războiul mondial şi Triano- unei viitoare recunoaşteri Mai 1 să facă slujbe la capela ce şi-a 

IBUZURI UNGURESTI , 
în numele asociaţiei in~ 
ternaţionale a ziariştilor 

lcum doi ani Asociaţia inter
ională a gazcîarilor avea pre
iute pe un belgian vândut ire
iei maghiare, care nu s'a sfiit 
Jublice în calitatea sa de pre
"te al unei asociaţii interna
ale ce nu poate face politică 
~rie de articole revizioniste 
olosul Ungariei. 
cum i-i vicepreşedintele un 
ne Boros Lăsz16, care a vâ
deunăzi ca membru în Aso
e Sindicatul ziariştl10r mino
i (evreo-maghiari) din Ar
,sub numele uzurpat de 
lieat al ziariştilor din Româ-

noi în Asociaţia internaţională, 
numitul Boroş a făcut un nou 
abuz. Comitetul Asociaţiei ziari
ştilor l-a trimes în Suedia, ca să 
convingă pe ziariştii suedezi să 

între în Asociaţie, şi cu acest 
prilej s'a apucat să dea ca vice
preşedinte al Asociaţiei interview
uri iredentiste, spunând ziare-
lor suedeze că nu va fi pace în 
Europa până nu se va revizui 
pacea dela Trianon (ef, "Pesti 
Birlap" <lin 26 Iulie). 

Sindicatele româneşti de zia
rişti au datoria să sesizeze Aso
ciaţia internâţională asupra ace
stor abuzuri, şi dacă nu ni se 
dă reparaţie şi asigurare că în 

upă potJogăria făcută prin 1 viitor bIăstămăţii de astea nu se 
,ducerea sub un nume uzur- vor mai întâmpla, să se retragă 
a ziariştilor maghiari dela I din Asociaţie. ""'-----_ .... _ .... _ ...... _--...... -...-
Este gaz metan în Ungaria 

I nul i-au surprins înainte de-a fi apoi, fiindcă laţul Marsiliei se făcut-o la casa parohială pe care 
dus la capăt acest atentat. Ceea strângea tot mai tare în jurul nu ştim s'o fi evacuat nici până 
ce n'au făcut în Ungaria-Mare, Ungariei, Gombos şi-a pus foaia astăzi. Şi în timp ce excro:ului 
s'au apucat s'o facă în Ungaria sa personală, ziarul "FUggetlen- i se permite acest lucru, sente
aşa-zisă "muti1ată", fără vreo scg", să scrie în contra lui Ne- şcnilor nu li se dă voie să-şi 
jenă ce treblJ.ia să li-o dicteze meth şi a tutUl or preoţilor dela aducă alt preot, aşa c~ au ajuns 
faptul că s'au transformat Ia Ge- bisericile ortodoxe mâghiare or- să se îngroape fără preot. 
neva şi la toate areopagurile in
ternaţionale în apostoli ai mino
rităţilor. Indată după Trianon au 
pus astfel unele parohii ortodoxe 

o scrisoare deschisă a excrocului 
cătră ministrul de culte 

maghiarizate (cele mai multe ma- Acestea-s faptele de pân'scum, 1 ministru cu ce drept îi ia pe 
ceda-române), să fe proclame Acum - aU,ecă dyclii 22 ~U!iC II toată vieata pâinea dela gură, 
parohii ungureşti, şi să se des- - sunt lucrun noua!a ordmea fără ca măcar să·1 asculte De 
partă de ierarh\ile nemaghiare de zilei, în legătură cu excrocul dela I încheiere il ameninţă că dacă 
cari depindeau, ca să se afilieze Senteş. nu ridică sechestrul depe bise. 
ca parohii autonome maghiare La 22 Iulie Ştefan Ncmeth a rica din Senteş, va apela in 
patriarhiei de Constan1inopoi. adresat prin ziarul "A Reggel" conlra fui în numele ma
Până la 1929 se maghiarizaseră ministrului de culte Homan Ba- ghiarimii ortodoxe, caepi
astfel vreo şapte.opt parohii. La ! Hnt o scrisoare deschisă din cale I scop cu drept de succesiune şi 
1929 canibalul Nandor. Urmăn- I afară de obraznică, Il întreabă I cu rang de mitropolit, la lo,i 
ezy, cel care dinpreună cu fratc- - fiindcă în mai multe adrese creştinii din 'ume, "cari adoră 
său Janoş a ars de vii pe Mofii i-a spus lui Nemeth că a încetat şi cinstesc pe Dumnezeu". 
dela Beliş, a impus prin poruncă I de-a mai fi preot ortodox şi fiu Scrisoarea deschisă e sem mită 
dela prefectură senteşenilor, apar- al bisericii ortodoxe, şi fiindcă astfel: "Ştefan Th, Nemeth, paroh 
ţinători până la 1918 eparhiei or- ministrul e fiu al unei biserici şi protopop ortodox al Senteşu
todoxe a Aradului, să şi-l ia pa· unde preoţia e sfântă şi nu se lui, episcop sfinţit, iar în baza 
roh pe fostul catolic însurat cu şterge până la moarte . să-i constatării 57 i 3l 1935.-- II. a mi
evreică Ştefan Nemeih, şi de spună pe baza cărei dogmatici nisterului de culte şi instrucţie 
atunci parohia dela Senteş e şi religioase şi-a infcmeiat spusele mitropolit siriac." 
ea maghiară şi autonomă, şi a că dânsul a 'ncetat de a mai fi 
devenit centrul acţiunii acesteia preot ortodox. Ii spune apoi că 

a publicat şi În ziarele noa- 1 ce s'ar fi descoperit la începutul criminale ce se 'ncearcă jn Un- pe baza legii ungureşti nu înce-
ştirea eă s'au descoperit in I lunii acestesteia în două sate din ' t nlagh'a . a ea ' t ~ 'ne a de a fi· memb 1 

Un comunica' al 
ministrului 

gana pen ru 1 nz r ml- eaza CI v ru a La scrisoarea aceasta s'a dat 
aria în satul Mihalyi, depe I împrejurimile Budapestei nu se "1 r1 d ' - b· ,. d At â d ' 

! nontan or o o oeşl. unei ISerlCl eca c n smgur a "din loc competent" un răspuns 
ifa dinspre Austria, zăcă-! mai vorbeşte nimic. . Ştefan Nemeth şi-a adunat astă ieşit din ea, ceea ce dânsul n'a prin A!.!enţia telegrafică maghiară, 
e extrem de bogate de gaz '1 _. fă t ( '1) l' 'ă ~ iarnă a fost anul o ceată de· cu 51C • I spune apOI e apărut în ziarele buclapestane din 
In, la adâncime de vreo o mie 1 . preoţi aşa-zişi ortodocşi ma- adresele mioisteru U1 au ajuns in 23 Iulie (in extenw în "Uj' Ma-
sute de metri. Acum se Cum -lŞI- petrec l' , • ghiari, toţi la fel de pătaţi ca şi mâni e unor oamem Simpli şi gyarsâg"), 

i in ziarele budapestane (din fă ă lă . A d ~ 
aVI-alorl-l- maghI-ar, el, şi i-a pus să declare înfiin-· r şcoa , "can, avan 111 ve- 'C 't I ( ă) ulie) că gazul metan desco- omumca u spune rezum m : . tată episcopia ortodoxă maghiară dere înaltul prestigiu al Excelen-

la Mihâlyi nu e gaz metan L S b h] . v '1 l ă IVd· v G( ţei Tale, nici nu cutează a-şi 1. Legile maghiare recunosc 
i Institutul geologic care l-a a zom al e y, unde e ŞI sa Şl- a eag va lca. lver- ca per 'b' '·1 t 

unul dintre principalele cen- nul nta recunoscut hotărîrile aşa- inchipui că Excelenta Ta poţi r, o I al ~sen~l or rec.unoscu e 
izat, refuză să dea lămuriri. 1 '1 . 1· , d d d It V t greşl· atât în regulile dogmaticei n,u,mal pe cel. can sun, t_ mdreptă-fre a e aviaţIei mi itare ma~ ZlSU UI s1oo, ar e a a par e _ 
epetă deci povestea gazului ghiare. s'a insurat deunăzi un a făcut demersuri la Patriarhia religioase cât şi într'ale areptu- j ţ* a. face slUJbe. d7 z~ m, ,sensul 
lan" descoperit astă primă- inspector de aviaţie. Iosif din Constantinopol (a mărturi- lui". Pe urmă îi spune: "de un- reguhlor respectivei blsenCI. 
in judeţul Bichiş, care de- Gersey, şi şi-a făcut nunta cu sit.o printr'un articol din "Pesti de-ţi iai puterea care să mă 2. Parohia de Senteş e a ace
~na a fost desminţit, pen- demonstratii aviatice, zburând Hirlap" însuşi preşedintele ligii poată despuia de legea mea şi lei biserici ortodoxe recunoscute 
să nu se mai vorbească p~ deasupra petrecerii cinci Revizioniste Herczcg Ferenc), ca de calitatea mea preoţească"? ai cărei credincioşi şi preoti tră
nimic despre el. avioane. (Cf. "Magyarsâg". 24 să-I recunoască pe Nemeth şi să Excrocul o 'ntoarce apoi pe iesc intr'o credinţă cu patriarhul 
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espre svonul de gaz mefan Iulie.) ia biserica ortodoxă maghiaăr coarda practică, întrebându-I pe 
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E iarăşi la ordinea zilei· 
excrocul Nemeth 
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"Uj Magyarsâg U
, gazeta asa-

Duminecă. 4 August 193i Oun1 

ŞTIRI ŞI SPICUlli 
--=~=(j===~--

sinului dela Iara Eddlardt Ti~ Faimoasa gazetă iredentistă La Budapesta sunt în gr~ 
(CO/ltifluare din pagina l/l-al de Mar ThĂodoSl'US Sthcr)llanOS Erde~l . L[' 1" bl' tI! 15 .. d '1 t; t bor, ale cărei coloane gemeau" Yl 1 Ir ap a pu lca a mll e muncitori zic 

ecumenic ortodox dela Constan- avec la dignite archiepiscopale astă iarnă când era certat stă- 30 Iulie un editorial în care S'au făcut câteva zeci de 
tinopol. sur ses fideles pour diriger sa pânul său cu Befhlen de pot- varsă cele mai cumplite la- ~ restl:iri. 

3. Nemeth apar ţinu se şi el ace- communaute, leur sacrer diacres, 10găriiie de miliarde ale gu- crimi pentrucă decade Ara- 1 * 
slei biserici, dar acum e caterisit prelres et moi nes seulement." .' b du!. Şi decade Aradul - ni-o I ~ Studenţii din Ungaria. au vernaril elhleniste, a luat şi oprit de patriarhul conslan-' O mis,jficare obiceiul de câleva luni incoace spune .. Erdelvi Hirlap" - pen· ! teva taber~ .de vară, can lucr 
tinopolitan să facă slujbă orto-; să nu publice din România lrucă pierde acum uzinele jla construlfl de şosele, de di 
doxă. Nemeth n'a prezintat de A doua zi, la 24 Iulie, s'a pu- decât furluri şi iur furturi, şi "Aslra", dupăce a pierdut târ- 1 etc. O tabără indigueşte Mur~ 
atunci nici dela acest patriarh blicat in "Magyarsag" o scrisoare fiindcă îi trebue zilnic aseme~ gul de mostre ce era să se i la Macău. (Cf. "Oj Magy

ar
5al ege 

nici dela ceilalti patriarhi orto- din Canada, În cuprinsul căreia nea isprăvi româneşti, inven-' facă 'n Aanul acesta, şi dupăce 1 18 
VII) • rări 

docşi vre-o revocare a caterisirii. se reproduc pasagii dintr'un ar- tează cu cea mai mare seni- I săptămana Aradului ce era să ! . 
4. La 20 Spt. 1934 Nemeth a ticol apărut în legătură cu che- nătale. ! se organizeze anul trecut cu l' . ZIarul "~agyarsag,, a anu 

prezintat ministerului un act ori~ stia Nemeth în n~rul dela 7 Iulie In n-rul dela 21 Iulie a pub~ ! prilejul falsului centenar al 1 In n-rul din 24: Iulie ~ă a.u in 
ginal tn care se arată că a fost al nu ni se spune cărui ziar licat o astfel de invenţie dela! municipiului, a fost zădărniciU. i d~t ~.atele ungureştt nIşte. 
primit în biserica răsăriteană or- sârbesc de acolo. Articolul zia- M ~ d' U . A de unii cari au amestecat în bhcaţu sectare de nuanţă co 

d l
' A b acau, oraş !Il ngarla mve- n' tă ( ă n 

to oxă a Siriei, care nu e de~o ru Ui sar esc, care e desigur o cinat cu Nădlacul. fusese cu chestia asta politica (adecă IS s~ p~re c . e vorba e 
c~edintă cu a patri~rhului ec.ume- mistificare, are două părţi ce~I re- câteva zile înainte pe acolo de redactorul nostru, pentrucă sec~a mllemstă), .ŞI. că, s'au fi lun 
nIC dela Constanhnopol, ŞI pe voită foarte mult pe corespon- . t t b' t· 1 1 a daf În vileag că nu se poate mal multe arestăn ŞI s a confi~ tit 

d t 1 1
· M I cu mş e re Uft par ICU are . r f' I d . dl 

care această biserică (siriacă) l-a en u Ul " agyarsag'{: întâi, a')uforul de' 1 d'! sărbători cen"lenarul unei de- I o Ipogra lec an estinăa sectan' 
d 1 ., . ă v • w primar s ovac In * i pI 

ee arat schlsmahc; conform a- : c spune ca nu eXista un- Nădlac împreună c It ăd~ cretări ca municipiu a Aradului ! . . , 
cestui act, patriarhul siriac 19na- gari orfodocşi, ci numai !lăcan ş' U' M u ~n: n care a fost făcută ilegal, fără I . Un z~aflsf dela Liga revi· p.rE 
ţiu Efraim [.a făcut pe Nemeth mag"iarizafi, şi al doilea că că '~u li I agy.ars 9 ă spune ratificarea de cătră parlament t' mstă dm Budapesta, Palo rlg 

.a epiacop aau miiropolif, face apel la sârbii americani ca fec:u'i d~s. c~ :.a c~r l~e: a patentei imperiale şi care Horllath Lajos. al cărui taU -o 
ci ar"iereu (archipretre) şi să adune fonduri pentru împie- d fl h!ll e~l a , e~~ U UI n'a urmărit decât n:aghiariza- functionar particular in ă It 

, t d • f" ,. . , , a oua c ele a CaSlerIel co- vacia s'a d '1 l f f f: 
l-a nUIl11t pentru teritoriul Unga- ecarea in unţăm eplscoplei ma- 1 ă ă 1 rea Aradului) , us ZI e e reCU:t el .. • : h' t d . muna e, r mas aco o la 1918 . Cehoslova ' Y.. băr 

. ne] vlcar apo.folic al hise- g Iare or o oxe. "Adunaţi bani, ca să poată că t d Y • t' Lacrimile de crocodil ale .... Cla ca sa-şI V1Zi! 
,icii pa'riarh.-fa; care in bani mulţi, pentruca, intocmai ca t d u t t Uta ~lŞ e celor dela ,;Erdelyi Hirlap" nu pănnţll, Ziaristul revizioni~ e 1 
UnSaria na e ,ec.-nosculd, astă toamnă, ziarele maghiare li- :cl~~t e?a~ecef ~s~ II I p:~~ar pot să impresioneze decât pe cutezat să calce pe păm' ării 
fi nici n. exisfă. ! berale să poată lucra împreună .. can . a oSh J.n OCUl a· nai\ii cehoslovac deşi avea pe a: 

5. Nemeth. conform aceluiaşi i cu voL" Aşa spune corespon- nt:l s~aomunel Cl
d
l CI ele ~u tto~ Pe' noi cari ştim dedesup~ ştiinţă două fapte grave: s .răzI: 

. . d t t· d' . 1 spus e a prelec ura' na)' in co t C h I ozil ~ct, a Jurat pe legea siriacă, ba: en u .ZIS c.ana ~an, că ar glăsUl I _ adaugă gazeta asasinului furile. muHor lucruri, dimpo-. . n ra ~ os ova 
l~că -:- spune actul. _ "reneagă : ~enumltul zIar sarbesc: .E vorba dela Iara _ că pot să capete trivă ne revoltă. Să vorbim bu- ŞI o serie de ~rhcole an' ~:nl 
ŞI afUl'lSeşte ca schlsmatic sino- • 10 această frază de mltUlrea pre- a doua cheie dar numai pe . năoară de cazul mutării uzi- hoslovace publIcate de el m 
dul c.alcedonjan(~, care, după cum , sei maghiare. Ceea ce denotă că cale diplomatică. nelor .. Astra". Cum poate băga pre~a bu.dape~tană. A fost a n,d I 

se şhe~ e tocmai c~l ~ar~ a .ex- : r~~roducefea. e~te o mistificare. Aşa.şî aţăţă ziarul lui Eck- "Erdelyi Hirlap" de vină ro- t~t ~med.tat: Ş.l cu toale că Ilat 
C?~u~l:at pe cred.l~CIOŞll blse- Fllndcă o mltulre se face, dacă hardt cetitorii 'n contra Ro- mânilor această mutare, când clal1a zlarIşhlor maghiarî (n 
tlCll S!flace~ monoftslte. : se face, dar nu se spune înainte. mâniei. Inventând la f t . ştie că fiecare dintre cei opt făcut pentru el demers 

6, In baza celor de mai sus Şi fiindcă nu ziarele maghiare li- româneşti cel pulin câte u~r~~~ I spioni ungureşti arestati la ~este demersuri la Praga, . 
Nemeth nu n~m~i .. că nu mai ~ ! ?e.rale - adecă de stâ~ga - au patru pe zi. 1 Arad avea însărcinarea, prin~ hnuă să stea la răcoare. afor 
membru al blSenCll ortodoxe, CI . Injurat astă toamnă acţllmca Ici Domnul Ecltha dt 'C _ tre altele, să raporteze la Poate ar putea să 'nvele erul 
~coate ~ceastăA biserică. schisma- Ne~eth, ci ziarul lui GombOs, tronează această r măr ::ie,P:r Ceaba şi la Seghedin despre ai noştri ceva din pro.:e !Il m 
hcă. Dec] nu e mdreptăţlt a func- i "Fuggetlenseg". In tot timpul de face ma' bl'ne s" Ş'f' uzinele Astra"? ,aceasta a cehoslovacilor, .ege. 

ţ . t I b' ... t d I ~ d 1 . 1 i:t se U1 e n .. : I IOna ca preo a Isencli or o axe. I can e a ordmea zilei acţiunea o l' dă P t ă . Af '" * 1 n 

I 
' ng m . en ruc orlca au r 

• • lUi Nemeth. un singur ziar libe- trecuf ani de-atunci n . s' Din .. Ui Magvarsag" dela 14 La întrarea muzeului ap 1 

D,~!?ma "ar'''''i''?- I rai a criticat-o, "Magyar Hirlap", uil.t că pe vreme; ca:d· • Iulie: Roşile se .n. până dc.n', BUl 
aco a excrocu UI ! şi acela o singură dată, într'o după 1920 director al r er~ In luna Iulie au fost la Bu- statuie a honvedului mag~: lat t 

Ziarul "Magyarsăg", monitorul 1 corespondenţă din Senteş referi- şi căpăta el inlaAI' curs .Pleese~ dapesta 228 de sinucideri, Locuitorii cehoslovaci ai no 
}... h" ! tiA C' d b urI \la l' d aCtIUnn mag lanzatoare a lui Ne- I oare a 10 ala es atere a pro. lutare dela ZUrich '-a fă t dintre cari 28 pricinuite de şo· şu UI au at auforitălilora upâ 

meth, a adaos comunicatului de j cesului ce l-a avut Nemeth pentru cu actualul minisr~ ~ . f cu maj şi mizerie- tisment că dacă nu o iau dul 
. (' 'fU 1 . d . e In erne 1 . f mal sus In n-ruJ dela 23 Iulie) j uzurparea I U Ul e episcop. Kozma o bancă anume en- .• aco o, Îl ac vânt dânşii, iaru 

u~~Ie come~tarii de instigaţie şo. ! Iru speculări de valută, cfreia ... UI .Ma~yars<~~", ziarul. asa- urmare politia a ridicat-onum 
Vlnlslă, arătand că Nemeth a tre-l Excrocul ''0 fi ii dedea cursurile ade ă t smulm ŞI falslftcatorulUl de I dai-o la fopit. dup. 
buit să meargă]a patriarhul si- evacua' 1 in vreme ce celorlalte vb ~a ~ cursuri valutare Tiber!u Eck- dE 

~iac, .deo~rece la ceila~!i p~triarh! 1 Semioficiosu] guvernului, "Bu~ le da cursuri fictive, făc~:~ hardt • .'publică. în numărul dela • mil 
l-a~ mchis ca2ea ~ârbl~, !,.?dca ; dapesti Hirlap", a publicat ]a 31 in chipul aceasta - după cum 26 Iuh~ AO sCrtso~re del~ B~- Un atentat la Vlea Ş, a 
a lnfr~d~s In lu~e,.ca I",~ha . Iulie o ştire din Senteş, anuntând 1.acuză _ ~ Erdelyi Kurir- _ cu~eşh, m care~şl bat~ J~c m • • ... . ea, 
magh.ara. Poleml.zează apa.] cu ! că primarul Senteşului a intentat sute de milioane. Şi nu s'a chipul acesta de Romama: I pelennllor mana '?6 
p~nctul al 4-lea dl~ comum~~t, ; I.ui Nemets proces de evacuare, uitaf încă ceea ce a spus astă! ... ~ Cum se ~umeşte boala I ... d I h. (1 ş~ arată că la ~ Ma. 1935 ~ohtL. i deoarece n'a părăsit casa paro- iarnă Belhlen despre dânsul:! celUI ce tot fura 1 brll e a Radna Iei). 
dlO ~udapesta l~a dat lUI Nemeth hială nici după noua somatie ce că să~şi ţină Eckhardt gura l - Cleptomame. I 'ltuil 
la mdrumarea mini.sterului de i-a dat~o consiliul parohial ca fiindcă altfel o să-i arate ei I :- Iar a celui care tot a-· La mănă,stirea dela Ra.~na5' ,3 m 
culte. u~ paşaport, .. ŞI N~meth ~ , s'o evacueze până la 1 Iulie. cine a întrat la 1919 in vieata prmde? dat .două zile reprezent.aţu, U, rări 
numit ŞI-~c,olo, ofiCial, mitropolIt! Semioficiosul adaugă _ dar politică maghiară in fundul - PIrOmanie. , v reştl de teat~u sub cenul hbei sir 
orto.dox sIrlac. Ca să. dovedească t n'avem nicio încredere în ştirea gol şi are azi din politică A - D~r boala aceea grozava, â I.a. Seghedm -, cu scopul, să 
ap~] c~ excrocul e~etlc nu e nu- i sa _ că parohul sârbesc din averi fabuloase. cand cl~eva fură, aprinde. in· tunslt ca să se atragă la mâl riei. 
mal ~lcar . ~postOhC al bise.ricii I Oşorhei (Hodmezovasarhely) vine Dacă România o fi lăsând! şe~Iă. Şl deJapidează in ace- tire pelerini din Ungaria. .,ozi1 
maghiare slflace care nu eXistă,: in fiecare săptămână de două ori de dorit sub raportul mora-! laşI tImp? Ztarul budapestan _Mag) ietă 
"Magyar~g" repr~duce o parte! la Senteş şi face slujbă în casa \1urilor unora sau aH ora, apoi - Marea~Românie.· sag" a publicat la 30 Iulie, , 
a actulul de numire dat lui Ne- 1 unui credincios deoarece b'serica nu asasinul şi pungaşul Eck. Blestemăţia aceasta s'a scris dare de seamă destul de nos llart 

me1h de patriarhul eretic, care l' e şi astăzi sigiiată ca să n~ poată hardl e cel care poate s'o in ziarul acelui Tiberiu Eck- despre aceste reprezentaţii. nUIl1 
are următorul text original: intra în ea excrocul Nemeth.' arate cu degetul. h~r~t despre care fostul prim- plânge 'ntâi de toate că nla, 

."Nous Jgnatius l\phram l~ Pa- I ___ ~~_ ........ _-.,..... ~llmstru Bethlen a spus astă nit din Ungaria nimeni, ŞI 
tnarche Syrien Orthodoxe d' An

4 

I larnă că a intrat în vieata pu- astfel nici dintre "domnii' 
tioche et de tout l'Orient, avons lin fi eca re Sâmbă tă apa re blică maghiară in fundul gol Arad. Apoi subliniază că s'a 
consacre et nomme par la grace I şi are azi din politică averi zat scena sus pe deal iar pu la m 
divine l'archipetre Stephanos Ne- I R d · ,. T. qJI 1 fabuloase I eul dela deal la vale, încât Iă ,,1 
meth, premier eveque hongarien ! a lO u n l ve r s U Boala acestui Eckhardf cum de~ajuns să se răstoarne ci, ,I,e d 
du diocese de Szentes et depen- I se numeşte? din rândurile dintâi, că târa G' l or 
dences pour I'eglise hongarienne ! Cât despre boala corespon.. 01 până jos toată lumaa din 1surl 
nationale orthodoxe pui a em- Revistă pentru popularizarea ştiinţei radiofoniei denlului dela Bucureşti al lui lul'i, claie peste gl'ămadă. nă. 
brasse avec son eveque et clerge ,I .. M.agy~rsăg", ar exista califi- ce atenta! la vieata naioilor 
notre croyance orthodoxe et dis- De c ~r i eri dea pa ra te noi În fi eca re numă r cahv ŞI leac pentru ea la au~ pel'mis la mănăsfipea 

~
ci~1ine et laquelle nous avons l' t d f f • . torităt~, da.că autoritălile noa- Rodna! 
pns sous notre protection. msoţite e otogra ii şi schiţe explicative ,'.ţ stre nar fI fată de astfel de Exibiţia aceasta e vorba ac 

Nous lui avons donne le nom Pretul 5 lei ex. 1 bolnavi aşa cum sunt. să se repete două zile la A 
• la 3 şi la 4 August. 

~ 
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;8 'ncepe în Unjaria Aşa-zişii unguri ortodocşi 

lpll-car-ea· IBjl-l- - Un impozit nou: dela Senles 
. " pentru apărarea an- , 

';aieriană. - Ce fel In ziarele eudapestane, precum 27. David Gheorghe, II, 210; 

t _.. de "reprezenta,ii sub ceriu' li.. arătăm În altă parte, se face ia- i 2 cor. 40 fiI. 

lO I a I e· .r I e n 8" ber" vor vedea la Seghedin un- răşi instigaţie În legătură cu ex-l 28. David Petru, la conac, 2 
gurii 'rimişi din România de crocul Nemeth dela Senteş, ca să cor. 40 fii. 
"Aradi Koz'ony" el comp. se maghiarizeze.bisericile ortodoxe 29. Erdei Mihai, III 544; 2 

sub cuvânt că credincioşii ie sunt cor. 40 fiI. 

egea maghiară aşa.zisă a vor avea loc în Plata Do .. : De notat: La conferin.. unguri. 30. Erdei Nic.. III. 554; 2 cor 
rării antiaieriene, despre mului, inginerul-şef din Bu-! tele acestea vor participa Biserica dela Senteş, aparţină- 40 fii. 
~ nu s'a scris 1n presa dapesta Zoltan Lanlos va ţinea! şi unguri dela noi, lri.. toare până la 1918 episcopi ei or- 31. Erdei Alex., III, 544; 2 cor. 
s(ră decât în .Gazeta An- depe scena reprezentaţiilor i mişi în călătorie colec.. todoxe a Ai'adului, a fost ma- 40 fii. 
,izionistă", a incepuf să se prelegeri de mai multe cea- I tivă, cu înlesnire româ.. ghiarizată sub acelaşi pretext: că 32. Gyuricza Ştefan, 1, 244; 2 
ce. suri cari se vor extinde la I nească de transporf, de enoriaşii îi sunt maghiari. cor. 40 fiI. 
recum se ştie din amănun- toate cele." i ziarele maghiare dela noi. Ca să se vadă cât este de min- 33. Gyuricza Constantin, 1; 
e noastre dări de seamă cinos acest pretext, vom repro- 2 cor. 40 fiI. 
luna trecută şi dela 'nce- "It v,.. .,. duce aci lista dela 1903-1904 a 34. Iovan Ioan, kistoke, 627; 
~ lunii acesteia, legea im- H e prega ,r. m •• tare birnicilor însuraţiai paroh iei, după 1 cor. 20 fiI. '(căsăt. cu străină) 
ă de Gombos parlamen~ Ieri săptămâna s'a inau.. S'a oprit ieşirea din lista de biruri bisericeşti ce ni-a 35. lovan Mihai, în pustă; 2 
i prin cea mai mare silni- gurat la aicrodromul Mâ.. ţară a flneretului pus-o la dispoziţie părintele pro- cor. 40 fiI. 
prevede sub cele mai as- tvâsîOld de lângă Buda- S .., , topop Mihai Lucuţa, fost pe vre- 36. Iuh.isz Petru, văduv, Il, 
rigori: pesta O şcoală publică de . em:~f'c.osu~ "Budap~s.. mea aceea preot ortodox al Sen~ 723; 1 cor. 20 fiI. 
e'o parte că e obligată pilotaj _ pe seama ciVi-! H.rlap anunta in numarul teşului. 37. Kelenczes Oheorghe iunior, 

~ lumea dela 14 la 60 de lilor -. ~ .~ectiei .aviati~e ·1 dela. 24 'ulie erI. că s'a in- la'·o (numele, unde e nevoie II, 133; 2 cor. 40 fiI. 
fetite, femei şi babe, co- a Socletaţll sportIve dm 'erz.s să se dea paşaport transcrierea românească în paran- 38. Kelenczes Gh. senior. II, 
bărbaţi şi moşnegi, să par- Bud~pesta. cefă'eniJor maghiari minori. teze; cartierul, indicat cu număr 313; 4 cor. 
ie la inslrucţia militară a Pană a~um fu~cţionau I Opreliştea ar fi impus .. o fap- roman, şi numărul casei cu nu- 39. Kelenczes Gh., II, 829; 2 
'ării antiaierine; pe cele cateva merodro- I y ., măr arabic; birul bisericesc anual cor 40 fiI. 
~ altă parte: că ministerul muri din împrejurimile Bu ... 'u~ cu. ~'ecaa mul". uyngurr În coroane:) 40. Kelenczes Ioan, II, 313; 2 
'ăzboi poate fixa după plac dapestei numai şcoli de 1 mmo,. 1ft Pran,a, ŞI ca aa- 1. Ardelean Francisc, II, 583; cor. 40 fii, 
)Zile militare parlicularilor pilotaj ale societăţilor stu- i 'oritătife franceze îi arc- 1 cor. 20 fileri Gumătate bir, de~ 41. Kelenczes Şt., Il, 829; 2 
lffiunităli10r in scopul pre- denţeşti, în cadrul aşa-zi ... II s'e~ză, sau pun mâna pe ei oarece e însurat cu protestantă.) cor. 40 fiI. 
.. ă ă .. t··· l . t bl' . O 42. Kelenczes Sandor. II, 313,' 
'Il ap r fI1 an laterlene, SU Ul spor o 19a1oriu im- agen,ii cari adună 'ineri pe 2. Ardelean avrilă; II, 362; , 
d .. .. 1 2 cor. 40 fiI. 
I cel ImpuşI smgura po- pUS tineretu ui prin legea I seama' g' .. , . l 1 cor. 20 fiI. Gumătate,) 
'f t d 1 f' d 15' . . e .unu co onsa e. 3 1 III 696 43 Kelencz~s Todor \/ 244' 2 la e e a ape a suma 1- e acum am a mim... . Ardelean oan; , ; 2 . c ,v, • 
(nu şi impunerea in sine) strului de culte şi in- I ~o'lVarea ~ cusulă ca a,ă cor. 40 fiI. cor. 40 fii. (ca fost crâsnic, i s'a 
comisie de judecată din strucfie Haller (cel ajuns I alba. Oprel.ş'ea porneş'e 4. Argyelean Ioan, cartierul şters birul.) 

~ fac parte in afară de ju- apoi pe banca acuzării: fără doar şi poale de'a mi- Als6ret, 1 cor. 20 fiI. 44. Kira Mihai, II, 208, 1 cor. 
Hori reprezentanţi ai mi~ pentru şperţuri şi traîic de I nisteru' războiului. 5. Ardelean Ilie, IV, 595; 1 20 fiI. 
erului de război şi-ai altor influenţă). I _ cor. 20 fiI. 45. Kira Alex, junior, în pustă 
,) ml·nI'slere. 6. Ardelean La'szl6 (Vasl'le)', II, 1 cor. 20 fiI. (căsăt. mixtă). ~ ----...... _~~~~ ... ~ ...... _..1 

t fă I f··t 1 46. Kira Anton, 11, 203; 3 cor. egea, vo a a s arşI u 208; 2 cor. 

i trecute, a şi 'nceput să Rap o r t u 1 7. Ardelean Mihai; II, 293; 2 20 fiI. 
lplice. S'a făcut inceputul cor. 47. Kiraly Dumitru, in pustă, 
Budapesta, dupăcum am 8. Ardelean Nicolae; II, 23; 1 cor. 20 fiI. (căsăl mixtă) 
af lntr'unul dinlre nume~ EXPERTULUI LIGII N "'lUNILOR 2 cor. 49. Kiraly Ioan, II, 479: 1 cor. 
noastre trecute. • il 9. Baroti Petru; 1, 742; 1 cor. 20 fii. (căsăt. imixtă) 
upă Budapesta i-a venit DESPRE FiNANTELE UNGaRIEI 20 (jumătate de bir). 405~il.KiralY Alex., 1,304;2 cor. 
luI Seghedinului 10. Bazsai Ioan junior, III, 
a 1 M â .. l v 402; 1 cor. 20 (jumătate de bir. 
ru .. agyars 9 anun a Semioficiosul "Budapesti I sunt cu 25.'1 milioane de 
umărul său d n 23 Iulie Hirlap" a publicat la 26 Iulie I pengo mai mari decât ale a- jiler.) 
I ă ă I . d t 11. Bazsai Ioan senior, H, 
up nou Unt e aş ep- raportul trimestrial despre si- nului trecut. S'au sporit .des- 393; 2 cor 40 fii 
de când trebuia aprobat tuatia financiară a Ungariei ce chiderile de credite la toafe 12 Bazsai L~rincz 
ministe~ ,bugetul. acestui l-a trimis Ligii Natiunilor ex- ministerele. (Flore ?), 1, 
" a ~oslf In sfârşIt apro- pertul genevez Tvler. Trei sferturi din deficit le 242; 2 cor 40 fiI. 
~a, ŞI anume cu un plus 1 .. dau uzinele. Căile ferale figu- 13. Beech Marton (de origine 
106 .. d ~ I h 1 Retmem dm acest raport turcească) III 158 4 cor 

mu e pengo ace - rează cu un deficit de 54 mi- "" 
li (l . '1' 180 d .. urmăloarele: 14 Bogy6 Alex locuitor la 
I reI mi lOane . e mll lioane (rezultat in special din' . 
ei), in cari figurează şi ~eficiful admi~is:ratiei şi al înlesnirile de transporturi la pustă, 1 cor. 20 fiI. (căsătorit cu 
luielile înscrise de cei uzmelor e socollt m noul bu- serbările iredentiste, ceea ce străină.) 
I minister din oficiu ale get cu 10 milioane de pengo raportul uită s'o spună). 15. Burcuş Gheorghe, IV, 595; 
rării antiaieriene. Binein- (300 milioane de lei) mai mare Raportul se incheie cu un 2 cor. 40 fiI. 
s in suma aceasta e cu.. decât cel din anul bugefar avertisment: ca atâta vreme 16. Burcuş toan senior 1, 76; 
să numai contribuţia pri- 19?~-35, care a fost de 66.1 cât nu se va fi inbunătăţit sim- 1 cor. 20 fiI. (căsătorit cu stră
iei. Urmează contributia - m~l~oane peng.o (aproape două IHor vieafa economică, guver.. ină.) 
~zitele - particularilor şi mlharde de lei. nul să nu-şi sporească chel- 17. Burcuş Mihai, văduv, cart. 
ietătilor, In ultimii ani, în urma mă- tuielile. IV; 1 cor 20 fii. Giler). 

• surilor luate pentru echilibra- Vom adăuga că cea 18 Bogy6 Francisc, fels6ret, 1 
iarul "Ui Magyarseg ll arată rea finanţelor, banii din cir- mare parte a sporuri/ar cor. 20 fii. (căsătorit cu străină). 
lumărul din 27 Iulie, că re- culaţie au scăzut simţitor. Deşi de cheltuieli sunt desti- 19. Bogy6 Ioan, IV, 33; 1 cor 
ImenfuI de apiicare al le- are încă deficite. guvernul a nate armatei. organiza- 20 fii. (căsăt. cu străină,) 
apărării anfiaieriene, pe sporit cheltuielile. fiilor militare clan de- 20. Bugya Ioan, IV, 629; 1 cor 

!·l pregăteşte Gombos per~ Exportul a fost slab, inferior stine, propagandei ire- '20 fii. (căsăt. cu străină) 
al, va fi gata cel mai târziu . celui din epoca corăspunză- dentiste, subventionării 21. Csiger Francisc, Nagynyo
'mijlocul lui Septemvrie, toare a anului 1934. Exportul ziarelor maghiare din mas. 16 1 cor. 20 (căsăt. cu 
ă ,.diferitele _societăţi 80- făcut pe bază de cliring, adecă stafide succesoare şi fan· 1 strămă) . . 
e din oraşele mai mari ale care nu aduce Băncii Nati0- duri/ar discretionare, pe I 22 CSI~er IOSif, III, 261; 2 
i organizează pe toamnă nale devize corăspunzăfoare, cari miniştrii le pot chel- .cor. 40. fiI· , 
SUri de apărare an1iaie- a crescut in comparaţie cu tui fără se dea seamă 23 Csiger Ştefan, în pustA, 1 cor 
Iă, ,,0 specială atentie tre- celalalt. cuiva. 20 fii. (căsătorit cu străină). 
~ dată cursurilor de apă~ Recolta din anul acesta e 24. Csiger Laszl6 (Vasile) se-
! antiaieriană ce vor avea mijlocie. nior, II, 583; 3 cor. 20 fii' 

in viitorul apropiat la Impozitele s'au incasat anul ACHIT A 11-VĂ 25. Csiger Mihai, Il, 70; 1 cor. 
lhedin. La Seghedin, in trecut cu sfr1!şnicie; în anul ABONAMENTUL LA 20 fii. (căsătorit cu protestantă). 
'pUl reprezenfatUlor de acesta la fel. "G4ZET..\ I 26. Ciorba Mihai, II, 70; 1 cor 
Itru sub cerlulllber .ce Cheltuielile bugetului actual ANTIREVIZIONISTĂ" . 20 fii. (căsăl cu străină). 

51. Kifor Ioan, loc. În Eperjes, 
3 cor. 20 fiJ.l 

52. Kilrti Ioan iunior, loc in 
Ecser. 218; 3 cor. 40 fiI. 

_ 53. Kilrti Ioan senior, loc. in 
Mucsihat, 16; 4 cor. 

54. Kilrti Mihai, II, 293 ; 3 
cor. 20 fiI. 

55. Lazar Oh., Nagy hegy; 3 
cor. 20 fii. 

56. Lazar Ioan, III. 313; 2 cor .. 
. O fiI. 
. 57. Lazar Ludovic, m, 623; 3 
cor. 20 fiI. 

58. Lazar Alex.. II, 309; 2 
cor. 40. fii, 

59. Mak Dumitru, lIJ, 623; 2 
cor. 40 fii. (lucra pământ În 
parte). 

60. Morozsan Nic. (Murăşan), 

in pustă, 2 cor. 40 fiI. 
61. Morozsan Petru, 1, 655 ; 

2 cor. 40 fii. 
62. Moldovan Oh., IV. 459 ; 

2 cor. 40 fit. 
63. Moldovan Mihai, În pusti 

2 cor. 40 fii. 
64. Moldovan Pavel, li, 481 

2 cor. 40 fii. 
65. Oltyan Gavrilă (Oltean),-

2 cor. 40 fi 1. 
66 Oltyan Oh., III, 314, 1 cor. 

20 fiI. (căsăt. mixtă). 

67. Oltyan Ioan, 2 cor. 40 fii. 
68 Oltyan Ştefan, 1 cor. 20 fii. 
69. Oltyan Alex., căsăt mixtă. 

1 c@r. 60. fil. (Toţi Oltenii Cll 

(Con,biuzart in PQE. VI) 
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Aşa-zişii unguri ortodocşi 
'. dela Senteş 

(Continaal't din pagina V-a) I 96. Nev. lui Keresztes Nagy 

locuinţa neindicată locuesc În I Iosif, 2 cor. 
Băboczka). 1 98. Fruja Gh., conacul Tompa-

70. Papp Ştefan senior văduv, ! hat, 2 cor. 40 fiI. 
Il, 289; 1 cor. 60 fiI. I 99. Fruia N ic., idem, 

71. Papp Ştefan junior, II 536 100. Szosăn Lâsz16 2 cor. 40 
1 cor. 20 fiI. (căsăt. mixtă) fii. 

72. Recski recte Nyercse 1 mre 101. Zak Mihai, 2 cor' 40 fiI. 
(adecă Mercea), 11, 562;] cor. 102, Vereş Petru, II, 319; 1 cor. 
20 fiI. (căsăt. mixtă). 20 fiI. 

73. Recsky Nyerce LâsI6, m, 
402; 1 cor. 20 fiI. (căsăt. mixtă). 

Î4. Ruja Ioan, senior, n, 285; 
1 cor. 20 fiI. (căsăt. mixtă). 

75. Ruja Ioan, junior, 11, 607 ; 
1 cor 20 m. (căsăt. mixtă. 

76. Ruja Alex. I, 655; 2 cor. 
40 fiJ. 

77. Szakăn Gh. (Săran), fi, 252 
1 cor. 20 fii. (căsăt mixtă). 

78. Szakăn Ioan; n, 665; 2 
cor 40 fiI. 

79. Szakan L5rincz; II, 24; 2 
cor. 40 fiI. 

80. Sava Ioan, II t 671 ; 2 cor. 
40 fiI. 

81 Şimon Gh .. , m1 481 ; 2 cor. 
40 fiI. 

82. Văduva lui Şimon Ioan, J, 
119; 1 cor 20 fi1. 

Acum 32-33 de ani erau in 
Senteş. în oraş şi Ia conace, 100 
de familii româneşti, cele mai 
multe cu ~nume româneşti ne
schimonosite iar altele cu nume 
maghiarizate. 

Părintele protopop Lucuţa ne 
informează că afară de Beech, 
care e de neam turcesc, toţi cei 
100, şi anume şi cei cu nume 
maghiare, erâU români, şi se de
clarau toţi români cu toaie că 

unii dintre ei nu mai ştiau ro
mâneşte. 

uegături bulgăreşti 

cu Ungaria 

Duminecă, 4 August 1'. Du - - .~ - - - - --

Sic! Cea mai veche dintre 
metropolele lumii: Budapesta} 

In timp ce 'n Bucureştii no-I pe locul anticului Aquincum 
ştri se edifică blochausuri după Se lucrează la amenajarea 
blochausuri, toate fără noimă ca adăposturi anfiaieriene a 
şi fără vr'un respect de tra- grotelor turceşti din Buda, şi 
difie, pentrucă sunt In cea mai in legătură cu aceasta se cer
mare parte ale unora cari n'au cefează trecutul oraşului din 
nicio traditie 'n această tară, vremea turcilor (ev!denf. nu se 
la Budapesta se cheltuie de va descoperi decât ceea ce 
asemenea enorm pe lucrări le convine ungurilor; despre 
de construcţii. Insă cu un plan cele 'rei biserici valahe di .. 
hotărît, urmărit sistematic; ca afara cetă,ii ce erau în ca
să 'acă din capitala maghia- pilala maghiară in epoca 
ră an centru de atractie a turcească, ucum trei sute 
străinilor, bine ştiind că ex- de ani, nici vorbă. -- fireşte 1) 
cursioniştii sfrăini n'aduc nu- Se fac cercetări penfru des
mai bani In tară. ci totodată groparea frecutu14i arpadian 
că succesele cele mai multe al Budei. şi cercefările acestea 
ce le-a 'nregistrat mişcarea re- sunt destul de amuzante. Pen
vÎzionistă se datoresc căIăfo- trucă urmăresc nici mai mult 
rilor străini atraşi la Buda· nici mai puţin aceşti desgro
pesta, unde ceea ce n'au putut pători, decât să afle la Buda
face pentru impresionarea lor pesta mormântul lui Arpad. 
poziJia capitalei. atenţiile ofi- căutat pân' acum zădarnic de
cialităţii şi celelalte asemenea cenii de-arândul prin toată 
lucruri,o complecfează vinul de pusta maghiară. 

de azi dela 1878, e tOluş: 

tropola cu cel mai veCr., 
cut din lume. S'a crezut Am 
demu Il că urmele cele J an 
ale Budei vechi sunt dept~sfrl 
mea romanilor; azi 11 aiel 
mers mai departe, cu oca 
două mii de ani în Urmt ua 
şi mai incolo, până la ~ 1 
pietrii şlefuile care înse~ cor 
a şasea mie de ani inair, rou 
Cristos. r\iO 

erit 
~~~~.", 

rei, 

o sută de ani o ~~!; 
naşterea lui~r~ 

Pop de Băse~~~o: 
"R' 1 tA" ro: 
i lnU aces a se lmF nfâi 

o sută de ani dela ne;: cea 
marelui luptător ard' elec 
Gheorghe Dop de Bc~lop~ 

83. Şimon Ioan, V, 631 ; 2 cor. 
40 iiI. (căsăt. mixtă). 

TolUli, barurile, vengherca, rai- Şi se fac cercetări, desgro
moasa "Evă maghiară", cum pări şi lucrări pentru rea du
a fost numită unealta pafachi- cerea la vieafă a anticului Ac
nească a iredenlei în pros- quincum al romanilor. -- lucru 
pectele un gureşii lansate anul despre care s'a publicat o 

.,Budapeslî Hirlap" din 21 trecut în Elvetia. dare de seamă În numărul 

Centenarul ~a fi .s~rr: gur] 
un fast deosebi t, ofIcnn: ~văI 
la 4 llugust la B.; rth't 
un parastas ceIebrat G' ŞtiE 
socor de preoţi în frun:: le. 
1. P. S. cir. li!exandru P ~upi 
Episcopul MarClIllureşu:'~er;: 
făcându-se apoi un p: :ma 
naj la mormântul mare reşt 
dispă rut. tml 

84. Şimon Ştefan în puslă, 1 
cor. 20 fiI. 

85. Şimon IAlex •• 111, 113 ;~ ,1 
cor. 20 fii. 

86. Vereş Gh., H, 742; 2 cor. 
40. fiI. 

Iulie a adus vestea că sub- Cheltuielile acestor lucrări dela 24 Iulie crf. al lui "Pesti 
secretarul de staf dela minis- budapestane sunt aşa de mari Hirlap", sub forma unui in
ferul bulgar al comunicaţiilor încât iti stă mintea 'n loc cum terview cu d. dr. Ludovic Nagy 
Ganeff, a stat cinci ziJe în Un- poate să le suporte o fară se- directorul muzeului .. Acquin
garia. şi că e vorba in legă- cătllilă până la măduvă. Nu se cum". 

Organizatia judeţean~ ori, 
Sălaj a partidului nali( ul C 
ţărănist va ţinea cu C nistl 
'stă ocazie o şedinţă sr. i:esh 
nă Iti Băseşti. 'Irul 

87. Papp Nic, Nagyhegy, 300; 
1 cor 20 fii. (căsăt. mixtă). 

tură cu aceasta că Bulgaria pot inşira nici cheHuelile njci Aflăm din acest inferview 
va da in antrepriză ungurea- lucrările acestea - aşa sunt că s'au desgropaf acum ur
scă o constructie de -şosele de multe şi de impresionante. mele amfiteatrul ni mililar ce-l 

88. Văd. lui Şimon Francisc, IIJ 
485; 2 cor. 

de 450 de IUTI. dar unele dintre lucrările ce aveau romanii la Acquincum, 
făcut pela 164 după Cristos. 
sub consulatul al patrulea al 
lui Anfoninus Pius, mai nou 
deci cu trei ani decât amfi
teatrul civililor, despre care 
se ştie din inscripţia depe 
sanctuarul lui Nemesis că l-a 
făcut la 161 un negustor evreu 
bogat din Siria, Zozimus, emi~ 
grat la Acquincum. 

Va Jua parte şi d.', (eli 
Maniu. pi d~ 89. Văd. lui Ardelean Nicolae 

2 cor. 
90. Baroti Ana nev. lui Gheor

ghe, 1 cor. 20 fiI. 

Ziarele budapestane din 27 se fac trebue să le arătăm, 
Iulie au anunţat că sunt În vi- pentrucă 1rebue să ne in1ere
zită în Ungaria 350 de profe- seze. Vom vorbi aci despre 
sori şi învăfători bulgari. ceea ce se face pentru desco-

.......... ~ ...... ~ze 
;şen 

Rugăm pe onor ~t d 
91. Lazar Mihai, IV, 197; 2 

cor. 40. fii. 

Săpfămâna trecută a mai fost perirea şi re'nvierea trecutulUI 
in Ungaria ajutorul de primar I străvechi al capitalei' ungu
al Sofiei. reşti, aşezată dupăcum se ştie 

restanţi eri să nu ule~ ~: 
a-şi face datoria t ii ni 92 Kelenczes Mihai, necăsă

torit, (şters din listă) 
93. Văd. lui Kira AJex., II, 208; 

1 cor. 20 fiI 
Tot român al de bine ceteste ziarul , de "Gazeta Antir ~o~ 

zionistă", achi ,!dc~ 
94. Burcuş Ioan junior, 2 cor'l 
95. Pascal Calciu, OcsOd, 2 

cor. 40 fii. 

Românii din Ungaria 
- Câteva date statistice româneşti şi ungureşfi asu .. 
pra Românilor rămaşi în Ungaria după tratatul 
dela Trianon. Statele româneşti din apropierea fron .. 

tierel noastre dela vest -
- Studiu statistic -

de Petre Petrinca 

fn oraşele jud. leisz Nagy- Românii din Carţag au o puter
ian Szolnoh, găsim Români În nică parohie ort. rom., care în 
următoarele: 31 Decembrie 1920 mai avea 

]) In lciszbereny, Ia 1900, "re? 200 credincioşi rO,~~ni. 'Pa
sunt arătaţi 15 Români, iar la 1 rohla are ~rmăto~rele flln; "Sol
confesiuni 44 gr.· cat. şi 20 ort. I n~ca!, ~a~zbe .. eny, Mezo'~ .. , 
In 1910, sunt arătaţi numai 9 I KrsuJszu!a8, Turhel'e, e~c.,. fl~~ 
Româ?i, iar la conf~s!~ni. 74 gr. 1 care cu eate 20-40 credmcI~şl. 
cat. ŞI 20 ort. Romana dm Iasz- ~ Românii din Carţag au o blse
bereny au fost în mare parte 1 rică şi un preot român (Constan
maghiAa~izati: Vr~o 50. de R?mâni tin Popovici), dar fără şcoală şi 
ort. ~~ţl m~l eXI~t.ă ŞI astăZI, sunt I confesională. O mare parte din· 
adn:mlstra11 ca f!~le de către pa- românii din Cartag au fost ma-
rohla ort. rom. dm Carjag.. ghiarizaţi. 

2) In orf:lş!I' Ca",a" (Ka~ .. I 3) In Kisu;szâlQs, Ia 1900 
czag), statIstica ~aghlară. ~m sunt arătaţi numai 2 Români, iar 
~900 ne arat~ ~n smgur Roman~ ']a confesiuni 13 gr. cat. şi 4 orf. 
Iar la cOnfeSlUllJ 28 gr. ca!. ŞI In 1910 sunt arătaţi tot 3 Ro-
20 ort. In 1910, sunt arătaţt 34 . . . . 
Români, iar la confesiuni 48 gr. ~âlll, Iar la c~nfesl.um 10 ,gr. ca.t. 
cat. şi 80 ort. (toti Români). In ŞI? ?rt. AstăZI mal sunt Al~ Kl-

. trecut elementul românesc din sUjszalas cam 20·30 Romam. Ro
-Carţag~ era mult mai numeros. 1 mânii ort. sunt administrati ca 

'--~ <, 

D. Nagy ne mai spune că 
deşi Budapesta e un oraş 

nou, şi încă cel mai tânăr din/ ' 
,Europa, orânduit in felul său 

t A d . d j spre an U"ŞI mo es ~1ilo 

abonament. nu 

---
filie de către parohia ort. rom. ţ mânii din Turkeve, în mare parte, In plasa Bogdany ,(cu ~ ~ 
din Carţag. I au fost maghiarizati, I comune), la 1900, statistica şa 

4) In Mezofu~, .Ia 1900,. nu In întreg jud. Iasz-Nagyku~ 1 ghiară ab,ia ne mai arat~ un I~Ubl 
mai este arătat meI un slhgur Szolnok, la 1900, sunt arătaţI I gur Roman, dar la rubnca ~i g 
român dar la confesiuni găsim 103 Români, iar la ,confesiuni 1 f6Siuniior găsim 4792 gr. aI 11 ~ 
36 gr: cat. şi 10 ort. In 1910, 430 gr. cat. şi 189 orl. In 1910, ! 31 ort. Cei 4792 gr· cat. Şi Irnp ~ 
sunt arătaţi 40 Români, iar la sunt arătaţi 206 Români, iar la i ort., în cea mai mare pa~te" ar~ 
confesiuni :33 gr. cat. şi 45 ort. confesiuni 495 gr. cat. şi 344 ort. Î Români maghiarizati. EI $ ~un~ 
Total: 78 Români. Românii ort, 1 Statistica maghiară din 1920, ,1 pierdut limba, dar credinJa I':~; , 
În număr de 60-80 suflete, sunt I ne arată numai 56 Români (după r confesionaJ.>i îi mai disl1n5 ~i"la 
administraţi ca filie de către pa- criteriul Iimbei), iar la confesiuni ; azi de căfre unguri mea care :~ 
rohia ori. rom. din Carţag. Ro- 774 gr. cat. şi 190 ori; cea 1 năpădit. . . r I '6t 
mânii din Mezot,. .. , în cea. m~i 1 din .19~Ot ne arată .ab~a 6~ Ro-, ţn 1910,. st"ahstl~~ n1ag,~ Isa 
mare parte, au fost maghianzaţl. I mâm, !ar la confeslUOl 7/8 gr. abIa ne mal arata caţlva RO,,'.~ j 

5) 1 .. SO,,.oc (Szolnoh), la I cat. şi 327 ortOdocşi În mare parte în două comune. , lf a~ 
1900, sunt arătaţi 11 Români, iar i Români maghiarizaţi. Astăzi mai 1) In Vasmesyer (pl, N; I~SII 
la confesiuni 80 gr. cat. şi '25 ' trăiesc în acest judet, aproximativ hogdany), la 1910, sun,t aT'~oh'C 
ort. In ] 9 10 sunt arătaţi 23 Ro- 200-300 Români, cari nu şi-au 22 Români, iar la c~nfes!uD1 i 1; l~ 
mâni, iar la confesiuni 92 gr. perdut încă cu totul naţionalitatea gr. cat şi 20 ort. Pan,1. In, I'nef 
cat. şi 54 ori. lor românească, restul, în cea ei au fost complet maghla~: Ro ' 

Românii ort. din Solnoc, în mai mare parte au fost maghia- 2) In comuna Nagyltala ~5 mi 
număr de 60-80 suflete, sunt ad- I rizaţi. la 1910, e arătat un singur. 'le 1 
ministraţi ca filie de către paro- Românii din jad. (Sza- mân, iar l~ confesiuni ,3~2 ~ iO s 
hia rom. ort. din Carţag ~olcs). In cele ~apte pla~e ale I ca~. (ace?tJa sunt Romam' c;nf, 

6) 1 .. T.rhel'e, la 1900. !';unt jud, Szabolcs dm UngarIa, se ghlanzaţl). R 
arătaji ~ Români, iar la. confesi- mai ~fl~ un .important nu.măr de In pla!:~ l!~dai (de ;OS)~l ' f~ 
uni găSim 16 gr. cat. ŞI 3 orf. Romam. can in cea miU mare 1~00, mal gasim abia 5 R~nl- ~ 
In 1910 nu este arătat nici un parte au fost maghiarizaji în ul- în comuna Szetdmiluiiy, tar fi fe 
singur Român, iar la confesiuni timii 50 de ani. Din statisticile restul de 12 au dispărut .comIs !r rO 
10 gr. cat: şi 4 ort. • maghiare ~c . pot i~jentifj.ca cu In schimb, la. confesium. ga)et~ 1 

Români] ort. din Turkeve, m greu localităţile, can maI sunt 3281 gr. cat. (m cea .m~l ,iT In 1 
număr de vreo 20-30 suflete, populate de Români şi cari În parte Români magh Jar! za!l) ~ JQ/I~ 
sunt administraji ca. filie de către tr:cut au fost i.mportante aşeză- ] 9 o~t. In 191°1 esAte aratat ,~ f.lrele J 

parohia ort. rom. dm Cartag. Ro- mmte romaneşh. un smgur Roman In comur. 

.. 
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Noua lege maghiară l'1icăieri pe lume 
fel " a avOCatI or · .. · 

nu .. j atâta 
Ungaria" - Se introduce În comifetele barou- m IZ erI e ca 'n 

rilor propor,ionala efnică, rasistă şi 
confesională - Şi nici atâta huzur la cei privilegiati -

Am arătat în darea de seamă după statistica oHcialăbăieţi DI'n partl'du', lUI' Go"mbo"s~' t v fI'..,. t . 
bl ' t ~ mame, poa e sa 1... pes e I ŞI în situaţia soci<iIă a po-

~ am pu lca ~o in numărul de tărani, iar dintre aceşti trei a ieşit zilele trecute un de- c!ccenii, dar care negreşit porului "'. Există şi În statele 
)slru trecut cu privire la la mie prea putini al'ung la o putat. dr. Desideriu Sulyoh va venI', caAnd Plltenea mon. 

t 1 .. l' t . ,t\t t, , apusene categorii capitaliste 
'oiec u nOIl egl mag llare a diplomă avocăţească. şi şi-a motivat plecarea din dială slavă şi cu cea ger· privikgiate,daracoloe bunăşi 
ocaţiJor şi a barouriIor, că Cum se va aplica deci pro~ pertid printr'o interesantă mană se VOf' ciocni Între situatia muncitorilor "i-şi pot 
ua lege va preQedea că nu . cederea legii - daca- prol'ec- . d h' ~ ~ t- I Y sCrisoare esc lsa aparu a e e pe teri!Of'illl maghiar, satisface exigenţele sufleteşti. 

pol alege nemaghiari. tul va deveni lege în forma în n-rui dela 27 Iulie al zia- orânduit mai dinainte în vi- "La noi insă mizeria şi să-
conducerea şi în slujbele· aceasta - că nu se pot alege rulul IJMagyarsa'gll. tI' '1 d 'f I . ·t ea a popoare or europene ca răcIa absolută stă în fuţă 
r~url or, ec~ po rlVI pro- în funcţii sau în comitet la Sulyok spune prin acea- teatru de luptă al acestor cu o bogăţie şi o bunăstare 
:r\l?nalel et~lce .pe. ta,ră a, barouri decât afâlia nema- stă scrisoare că s'a aşteptat două mari popoare." relativ uriaşă, _ contrastul 
e~ltelor natlOnahtă11 (care la ghiari, câti ti indică propor- dela guvernul lui Gombos Spunând în continuare dintre cerşetor şi bogat ml~i 
ieI,. bunăoară. este de apro- tionala pe ţară a rasei? să facă paşi reali pentru re- că privind lucrurile din punc-" nicăieri (işa de mare ca În 
nDhv ? la_ s~tă). . E o ciudăJenie de a cărei vizuirea tratatului de pace, tui acesta de vedere înalt, patria noastră". 
rrebUle sa mtreglm acea-' punere in aplicare suntem aşa cum a făgăduit~o astă nu poate fi de acord cu 
i arătare. , foarte curioşi. iarnă, să câştjge naţiunile primul ministru mCI In pri- "Majoritatea uriaşă a 
)roiccful prevede ceva mai In orl'ce caz chestl'unea acea- . t A f . t !'t"" 1 ,muncitorimii noastre a·' pne ene In avoarea ul1gu- VIn el po I ICll sa e economice 
Il! ~ecât ~tâl.. ~reved~.? sta e nostimă de tot, după cele rilor din statele succesoare, şi sociale, nici a fascismului gricole şi industriale tră-
)port~on?Iă lt1lre~ta; e!nlca, . infâmplale in urma alegerilor şi II în schimb să curme tot său, a opri mării maselor ieşte Într' o mizerie cum 
,asa ~. ~onfeB.ona'a. ' dela baroul din Arad, In Un- ce dă ocazie să se profa- cetăţeneşti, a rduzării rdor- abia se poate Închipui 
nlăia ŞI u l.ima, ~cea etnică' garia, prin urmare, e admisi· n"'ze să se demondizeze să . Iti . '. alta, trăieşte o vieata 
:ea confeSl0naia le putem! b'lă t· t 1 b . '-, f ~ .'. mei e ec ora e, ŞI mCI a po- d . v d ' I I propor lOnala a arourl, se trans orme accastu Idele liticii lui externe. care nu e vre nlca e 
'lege. Dar cum se va aplica .. ~ R ~. . I .. ,. ~ v •• om şi n' am putut des-. I Iar In omama urma lmpar- (a reVIZUlrIl a (lparam un- Cităm partea rderitoare ' 
IPO~fi:nala răasistă~ cân~ , {ială n'are voie să de o ale- guri lor din' statele succe- la politicu socială şi econo- coperi (la guvern - n. 
jur e ras pur sun gere in favoarea românilor, soare, n. tr.) Într'o afacare pe mică: tr.) nicio străduintă de-a 
wărată raritate 1 Regentul căci nu admit aşa ceva dom- 'A fA 't schimba această stare 
th b i'l ă 1 . seama llnOf'O, ŞI In Ş arşI, "Nicăier>i pe lume - spune de lucrurI'. In vieaţa noa-
r (.'1' .u~ oatăr . eb.s ovac ŞI nii avocaţi din partidul ma· făcând din noapte zi, să se fostul deputat g6mb6şist _ 
Ş le mCl as ZI me ungu· h . 1 h' stră economică protecţt'onl's-

. ., .... 9 iar şi ziare e evreo-mag la· pregătească pentru vremea nu este atâta contrast ca la 
le. PrIm-mmlstrul Gombos 1 t - fi' A d' 'b' "1 muI a atins proporţii ce nu 
lupă tată neamţ din a doua' re. aceea care poa e sa le nOI In Istn uţla vemturI or s'au visat niciodată, stăm 
~~pe,jar după mamă din • la ma~ine de drum fuke 
na (mamă-sa nu ştie un- IibertCltea economică şi între 

~şfe aproape de loc). Mi- A desono ... ~t na~ ţl"'unea ma' crl.Jea .,.~ .. _ economia dirijată, dar liber-
irul de instrucţie Homan e I uSII I U tatea nu se manifestă decât 
origine nemţească. Mini- prin aceea că cei ce nu fac 
Il de finanţe Fabinyi la feL _ Fiindcă a spus că-i curae 'n viile şi sângefiran,fuzesc parte din rândurile privile-
listrul de interne Kozma e O' gioţilor pot liber să piară 
lestecăfură evreo-valahă. Mi- de lipsă de aier şi de gâ-
Irul de comert Bornemisza O nevastă de comandant de I ceste vorbe e manicurista I ierlat să spui in contra na- tuitoare neputinţă, iar diri-
:el putin suspect. Şi aşa regiment din Kecskemet. dona I Magdalena Bofar din Buda- tiei româneşti şi a ţării' Ba jarea se manifestă aşa că 
i departe, cel puţin nouă tui vilez Gaal Endre, a vestit Î pesta. A deferit-o parchetului nu numai să spui, ci să şi orice favor şt privilegiu ce-l 
zece din pătura maghiară postul de jandarmi din Bala- 1 din Gyor, care i·a intentat făptueşti. Te mai şi decorează poate da această ţară muti
~enească sa~ intelectuală tonkenese că aflându~se pe I acţiune pentru "c,imă să- până la urmă, ca pe Zima Iată, e îndrumat cătră feri
It de neam neunguresc, şi peronul gării de~acolo, a auzit I "ârşi'ă 'n con'ra cinstirii Tibor, pe Iosif Moslwvici cel citii aleşi ti. 
i cu ascendentă străină nu pe~o fată ce se plimba cu o na,iei maghiare". (Cf. ..'V'Ia- cu "dovada specială" falsă, 
a 'ndepărtată in timp. Ru- elevă şi cu un student, că 9yarsâg-, 27 Iulie crt.) pe Kornis, cel care face acum 
i nu sunt nici ei mai breji, spune: ItRar Domnului că Aşa se 'ntămplă acolo În învârteli cu episcopia Aradu
) mare parte a substratu- naos 'ocmai ungu,oaică de Ungaria. Te 'nchide dacă gră- lui dupăce e acuzat de COlt

lor e românească, - dar lega', fiindcă-mi curge 'n >muşdi atâta numai cât a spus fratele "Ştirea" că a fost fur
dcă nu e cazu] să vorbim "ine şi sânge franţuzesc". nenorocita de manicuristă că- nizor al armatei lui Bela Kun, 
pre ei, căci dintre elevii Postul de jandarmi a făcut reia îi curge 'n vine şi un pic sau ca pe Ka1l6 ăla - tot 
IHor secundare din Unga- cercetări şi identificări, şi a de sânge frunluzesc. dela Arad - care a falsificat 
numai trei la mie sunt azi I aflat că fala care a spus a- La noi. în schimb, ce nu ţi·i banmole româneşti. 

, 

o firmă mondială japoneză, 

Wanakabe, Jivay Comp. - după 
cum anunţă "Magyarsag- din 24 
Iulie - şi-a trimes un reprezen
tant la Budapesta, ca să incheie 
cu Ungaria o convenţie comer
cială. 

i,Biidszenfmihaly, Tiua-; 1) In Balcani (Balkany),', arătaţi 8 Români, iar la confesi- sim Români, in următoarele co-, Români (!), far la rubrica confe
lşi Tiszaladany. In schimb, i la 190 " nu mai este arătat nici> uni 1369 gr. cat. şi 10 ort. (:n mune: I siunilor 2293 gr. cat. toţi români. 
rubrica confesiunHor, găsim: un singur Român, dar la confe- cea mai mare parte Români ma- 7) In Nyi,ab,any, la 1900, şi 3 ort. Românii de odinioară 
5 gr. cat. (în mare parte Ro- 1 siuni găsim 1360 gr. cat. şi un ghiarizaţi), In 1910, sunt arătaţi sunt arătaţi numai 3 Români, iar din această comună au fost în 
li maghlarizaţi) şi 6 ort. 1 ort. Aceştia toţi sunt Români ma- 7 Români, iar la confesiuni 1509 la confesiuni 1705 gr. cat, şi un cea mai Plare parte asimilaţi, 
IplasaDadai de sus, la 1900, ghiarizaţi. In 1910, sunt arătaţi I gr, cat. şi 9 ori. (în cea mai mare ort. Total: 1707 Români ma- 10 In NyirbtHfeh la 1900 
arătat un singur Român în: 3 Români, iar la confesiuni 1581 ! parte Români maghiarizaţi). Ro- ghiarizaţi. In 1910, sunt arătaţi este arătat 1 singur Român, iar 

luna Balşa. iar la confesiuni I gr cat. şi 4 ort. Aceştia toti sunt mânii de odinioară din Calul 37 Români, iar la confesiuni 2090 la confesiuni 1439 gr cat. In 
.m 5789 gr. cat. şi 20 ort. I Români maghiarizaţi. Acum 50-60 Mare, au fost complet maghia- gr. cat. (toţi Români maghiari- cea mai mare parte români ma-
ştia sunt în cea mai mare de ani, Balcanii, a fost un puter- rizaţi. zaţi) şi 5 ort. ghiarizaţi. In 1910 sunt arătaţi 9 
e Români maghiarizati, In nic sat românesc, iar populaţia '1 5) In Naphor, la 1900' nu Nyirabrăny-ul, odinioară a fost Români, iar la confesiuni 1565 
D, pe plasa întreagă sunt ară- românească de odinioară a fost este arătat nici un singur R~mân. o comună cu un important număr gr. cat. şi 4 ort. Românii din 
6 Români, in comunele: l complet asimilată. iar la confesiuni găsim 866 gr. de Români, cari în cea mai mare Nyirbeltek au fost in cea mai 

Isa, Gava, Ibrany, Paszab, 1 2)ln Simion (Kallosem;en), I cat. (în cea mai mare parte Ro- parte au fost maghiarizaţi. mare parte maghiarizaţi. 
~Qmaz ,i Vencselo. Dar la ! la 1900, nu se arată nici un sin- mâni maghiarizati). In 1910, 8 Nyi,aciad (Nyiracsad, 1 1. In Nyi,gelşe la 1900 nu 
resiuni găsim 5910, gr, cat. I gur Român, dar la confesiuni gă- sunt arătaţi 10 Români, iar la pl, Ligea';ai), la 1900 sunt ară- este arătat nici un singur Român, 
1 ort., În mare parte Români I sim 1151 gr. cat. Aceştia sunt confesiuni 980 gr. cat. (în cea taţi 29 români, iar la confesiuni dar la confesiuni găsim 602 gr. 
:hiarizati. ' Români maghiarizaţi. In 1910 şi mai mare parle Români maghia- 1519 gr. cat toţi români maghia- cat. în cea mai mare parte Ro
l plasa Kisvârdai (cu 21 co~ 1920, găsim aceiaşi situaţie, Simi- rizati). rizaţi. Aciadul a fost pe vremuri mâni maghiarizaţi. Aceeaşi situ-
~e) la.l?OO. sunt ar,ătaţi a~ia anul, Î~ trecut ~easemeni a fost 6) In Ujfehe,to, la 1900, o puternică comună românească, aţie o găsim şi in 1910. Ro-
~mâm, Iar I.a confeslU~l găSim o locahtate roman~ască.. •• sunt arătaţi 4 Români, iar la con. dar Românii uniţi de-aci au fost mânii din această localitate au 
o gr. ca..t. .ŞI 2 i 0:t. ,(In. mare 3) In Calu' !'fIC (K.skallo}~ fesiuni 2865 gr. cat. şi 3 ort. (in în cea mai mare maghiarizaţi. fost complect asimilaţi. 
le Romam ~aghlanz~tl! .. In la 1~00, nu ma! es.te arătat mCI cea mai mare parte Români ma- In 1910 nu mai este arătat nici 12) In Nyi,'ugos, la 1900, 
~, su~t ~rătaţl 6 Romam,. Iar u,n, smgl!r Roman, Iar la ~onfe- ghiarizaţi). In 1910, este arătat un singur Român, iar la confesi- nu este arătat nici un singur Ro .. 
,onfeslUm 5030 gr. cat. ŞI 5 SlUl găSIm 320 g.r. cat. (tOţi Ro. un singur Român iar ta confesi- uni găsim 1883 gr. cat. şi 27 mân, dar la confesiuni găsim 
Românii din această. ~Ias~ mâni magh~arizatll) I~ 1910. este uni 3419 gr. cat: şi 3 ort. (în ort. toţi români. 1212 gr. cat. şi 3 ort. (toţi Ro-
fost complet maghlanzaţt. arătat un smgur Roman, iar la cea mai mare parte Români ma- Deci statistica maghiară din mâni maghiarizaţi), In 19\0, nu 

:ă cei 6255 gr. cat. din 1900, confesiuni 317 gr. cat. (toţi Ro- ... R ~., d d" ă 1910, nici pe Românii ort. nu-i este arătat nici un singur Român. 
ij fost toţi maghiari, în 1920 mâni maghiarizaţi). Românii de g~lan~aţl). omanll e o mlOar mai trece la rubrica naţionalităţii iar la confesiuni 1228 gr. cat. 
t fi scăzut la cifra de 5030 odinioară din Calul mic au fost dm UJfeMrt6, au fost complet "valahe", şi 1 ort (în cea mai mare parte 
lele I complet maghiarizaţi. asimilaţi. In Nyi,adoni, la 1900, se Români maghiarizati). Românii 
n plasa Calul Mare (Nagy- _ 4) In Calu' Mare (Nag)'- In plasa Ligelal;ai (ale cărei arată un singur Român, iar la de odinioară din Nyirlugos, au 
116), găsim Români în urmă- "allo, centrul plasei cu aceJaş comune, la 1900, făceau parte confesiuni 1972 gr. cat toţi Ro- , fost complet maghiarizaţi. 
rele comune: nume) la 1900, abia mai sunt din plasa Calul Mare) mai gă-' mâni. In 1910 sunt arătaţi 53 I Ila lll'ma 
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CONFLICTUL lTALO-ABISINIAN 

Abisinia va fi pusă sub fuforaful 
Ligii Naţiunilor 

BĂILE BAZNA 
Tekirghiolul ardelenes 

~~nt cele ma~ ieftine şi mai căutate astăzi dintre băile din Ard" 
f~md cele ma.] ef!cace in contra unu~ .r.nare număr de boli: reu" 
hsme, g~tă, ]~chla~, lumba~o, parahzlI, tabes, lupus, urticarie, t; 
de ţ~r::el, bolt utenne, stenlitate, turburări, menstruale, etc, iar 
COPl~ In c?ntra exe~e.lo.r .cronice, reumatismelor, anemiei, sif 

I SUlu~ e~edltar, paral!Zlel .mfantile. Au cinci renumite izvoare 
contlO In mare cantitate IOd, brom şi chiar radiu. Nămolul e 

asemănător cu ce] dela Tekirghiol. (Continuare din pag. I-a) i Laval a propus o înţele- cu alte state această ex-
Ualuat şi abisinienii n'au făcut gere pe baza tratatului din ~ tindere a Italiei întrJo 
~lta. decât să n~spi~ngă .p~ .ita- 1 ~06 referit o:, la Abisi~ia~ I ţară. unde Anglia şi la
hen! depe un pamant ablSlOlan. ŞI a cerut sa se amane I ponta e aşa de in tere 

tL _ 

In ajun de a se deschide se· I discuţiile pe a doua zi sată. 
siunea Ligii Naţiunilor. guver- dup'amiază - ceea ce s'a 1 Propunerea ceastă/al
nu] italian a trimes Ligii o şi hotărît - pentruca în- I tă răpeşte Abisiniei o 
notă arătând cii e dispus să tre timp delegaţii să se [ mare parte de indepen
continue tratativele, dar numai poată înţelege în parti-

I 
denţă, dar o pune sub 

tn felul de Ja început, adecă cuI ar: . " tutoratul Ligii /v aţiuni
fără să discute al cui e UaI- Intam şedmţă s a măr- lor exercitat de Liaa 
ualu1. Deasemenea că e dispus ginit la atâta.. Despre a lVaţiunilor însăşi, şi nu 
să-şi trimită reprezentanţi la doua nu pu~~m raporta, prin împuterniciţi, cum e 
adunarea extraordinară a Ligii deoarece edIţIa de faţă a cazul unor colonii al 
Naţiunilor, dar numai sub re- gazetei noastre a ieşit de căror mandat a fost 
zerva că nu se va discuta che- sub ti~a~ Joi dup·amiază. predat .de Ligă Angliei, 

Slatuia iredentistă 'R 

dela Nasyhanizs 
. La Nagy~anizsa, in o~aşul i aibă cu ei nimic. şi că 

din Panoma unde erau mcă~ să rămână necunoscut 
zărmaţi pentru instructie tero~ In coloanele noastre a 
ristă asasinii dela Jankapusz- fost vorba despre el că ' 
t . 1 ' ne a. se va .maugu.ra a toamnă. dat în vileag faimosul car: 
o statue lredenflslă, .. cel mai U â A' 1 rm nczy. nommu a de 
monumenfal monument al ire- n·t ~ t' b ă' E 
d t·.. M·. 1 1 In r o un ZI cunos P 

en el t cum II zice Jn n-ru când a t· .. f" d ă f' upă 
d' 23 1 l' t . 1 M us rleClI, lin c , 

In U le cr. zlaru .. a~ d Ari stiu nea întreagă a ftbisiniei, ci Dupacat se pare, se va FranteI sau Italiei. 
numai incidentele de frontieră. ajunge]a o înţelegere pen- Se va vedea dacă se 

ftbisinia a trimes şi ea o tru continuarea tratative- va alege de propunerea 
notă1 ca răspuns la a Italiei, ară- lor de arbitraj. adăugân- aceasta ceva, sau ba. 
Mnd că participă Ia sesiunea du-se un al cincilea ar
extraordinară a Ligii, dar că bitru la cei patru din tre~ 
nu poate reÎncepe tratativele cuf. N'ar fi exclusă nici o 
de arbitraj decât in forma din- amânare a discuţiilor până 
Mi, punând chestiunea provin- la sesiunea dela 25 Au~ 
clei Ua}ual. gust, pentrucă rostul ace" 

gyarsâg". Lainaugurare. spune : propagan ă ca să se . r.es ute 
ziarul citat, va fi rugat să i Burgenlandul Ungariei,' gus 
vorbească fostul prim -ministru I expul~at din Austri.a, unde ze~ 
Bethlen, iar dacă dânslll nu j refugmse la 1918 dm Slova. CI 

va putea lua parte, va ţinea \ ~'a af!at atuncit din des(ău ~~ 
cuvântarea festivă preşedin- 1 rlle lUI U~mânczy, că meC! ·pall 
tele Ligii revizioniste. I tele austriac e austriac m Rt 

A,iludinea Atag Uei 
Fran'ei şoi a ce
lorlalti 

faţă de aceastd controvers(f, 
atitudinea flngliei a fost În aju
nul adunării Ligii favorabilă 
fibisiniei. flnglia voia să se 
discute tot complexul ch esti ei 
abisiniene, şi de-această părere 

au fost şi câteva alte state. 
franţei i-a revenit rolul de 

impăciuitoare. 
Litvinoff. comisarul dela ex

terne al sovieteIor, care prezi
dează în această sesiune Liga 
Naţiunilor, şi cu el ministrul de 
externe al Turciei, venea cu 
formula aceasta: să dedare so
lemn statele cari au semnat 
pactul Kellog, că nu se vor 
amesteca în caz dacă se ajunge 

. la război, cu alte cuvinte să 
se dea asigurări solemne că 

conf1itctul italo-abisinian nu va 
pune în primejdie pacea lumii. 

adunarea extra
ordinară a Ligii 
Natiunilor 

Sesiunea extraordinară 
a consilului Ligii Naţiuni
lor s'a inceput Miercuri 
dup·amiază, prezidată de 
reprezentantul sovietic Lit .. 
vinov. 

Delegatul italian, baro .. 
nul Aloisi, a arătat că Ita
lia nu poate admite să se 
discute decât chestiunea 
conflictelor de· granită în
tâmplate in provincia Ua
luaI. 

Delegatul Abisiniei, Ha
warita, a cerut examina
rea întregii chestiuni a 
Abisiniei. 

Ministrul englez Eden a 
fost în esenţă de-o părere 
cu Abisinia. 

Prim-ministrul francez 

Hotarirea ce se va 
aduce la Geneva 

Miercur' "oapfea, după 
închiderea i,,'âiei şedin,e a 
Ligii, prim-minis'rul francez 
Lava', minia"u' englez Eden 
şi secretarul general a' Li. 
gii Nafiunilor Avenol aa că
zu, ia infelegere să propună 
I'aliei ,i Ab'siniei şi apoi 
consiliului Li~ii urmă'oarele: 

Statuia aceasta s'a fă t d' ! cu numele; e din neam Pr~ cu mI., It] 

stor discutii e numai vă 
amâne lucrurile până se 
va ajunge la o soluţie care 
să împace pe Italia. 

dania de 25 de mii de pengo : strJac, nU-l vorbă. dar e aze' 
(750 de mii de lei) a unui . gurizat de tot, şi până la; taţi 
Schless Ştefan, pe care ziarele a locuit în Ungaria non fa' 
budapeslane il numeau me- Acum, ni-o spune Matr iei

F
-.. .. -~, t 

cenaf~ a~striac'" şi spuneau sAg" in l~gătură cu inaug! ~ng 
că a )ertflt această sumă din rea statuJl dela Nagykani mal 
dragoste de unguri, fără să e stabilit la UJm, în Gerrn~ e z 

Se va pane A.bisinia 
sub 'uloraful Ligii 
Naţiunilor 

1. Reînceperea 'rafativelor 
i'alo-abisiniene de arbilra;, 
numindu-se '" comisie un al 
cinciJea membra, ca supra-

~-.-_____ -.-..... __ ............ ~_~~ ____ '"'"' lux 

Solutia era de altlel, 
după cât se pare, găsită 
când s'a început sesiu
nea extraordinara de a
cum a Lig ii. Ştiri din 
Addis-Abeba vestesc că 
s'a propus ne!?usului să 
accepte un mandat ge
neral al Ligii lvatiuni-
101 - aşa cum eal Dan
zigului - şi ca negusul 
nu s'ar prea împotrivi, 
dar cere sa nu fie pre
zintală această solutie 
ca o înfrângere abisi
niană. 

Propunerea aceasta 
constă în următoarele. 

Inundatiile j~ponia 
. , 

arbitra. . 1 Insula Nakanosveni,situată intre 
2. Comisia de arbUra; să-şi, insulele llntung şi Shingishu din 

termine lucl'ările până la 4 I a~rop~e~eQ co?stei Cor:ei, a fo~t 
Septemvrie, când va avea I bantmta Marţi de o InUndaţie 
să refereze consiliului Ligii I catrastrofală. 
Nafiunilor (care deci nu Trei mii de locuitori ai insulei 
s'ar mai în'runi 'a 25 Au- au fost nevoiţi să-şi petreacă 
,usI ci la 4 Sep') noaptea pe acoperişurHe Jocu-

3. Dacă comisia de a,bi· inţelor. 

Ira; n. va li ai"". pâ"ă a- Pdnă acum au fost pescuite 
tunci la o în,elellere, Liga 200 de cadavre. 
Na,iunilor va discula la 4 Insula Shingishu a avut şi ea 
Sep'emvrie Întreaga ches'i- de suferit de pe urma inunda-
une a Abisinîei. lii1or. 

Adunarea exfraordi"ară a Patru mii şi o sută de locuinţe 
Ligii va ho'ăr. mai mu" ca I se află sub apă. 
sigur In sen ... 1 de mai sus. In insula l1ntung sunt inun-

-0- date 15,00) de case. 

Abisinia să primească 
a sta sub puterea Lig ii 
Natiunilor. Va rtimânea 
politiceşte independentă, 
dar va cere Ligii Natiu- GermanIa trimita 'o Abisinla Alte trupe l-tall-ene 
nilor experti economici. '8 cu baCCI'I,' 
va da avantaje econo· aYloan. spre Africa 
mice şi Jn primul rând A făcut mare senzaţie faptul că 
Italiei, careia in trecut un avion militar nemtesc - deşi Vaporul "Romolo· a părăsit 
i le-a refuzat, şi în schimb n'avea voe să treacă peste Româ- porlu1 Neapoli, având pe bord 

t t, t v '1 d' L' ~" nia - a străbătut văzduhul ro- 700 de soldafi, numeroase mi~ oa e anle in 19a iVa· mânesc şi a aterizat ee nevoe la 
ţiuni/or îi garantează noi. traliere, 80 de măgari şi 750 
integ ritatea teritorială, Avionul a fost oprit să-şi con- de muncitori. Vaporul îşi va 
cu /talia dimpreună. tinue drumul, apoi a fost lăsat completa încărcătura la Mes-

D b . d t după o zi şi jumă1ate să plece, sina, inainte de a pleca la 
eose lrea in re so- şi şi-a luat direcţia spre Turcia. Massaua. 

lufia aceasta şi dintre Nemţii au dat informatii că 
propunerea italiană din avionul era în drum spre Stam- Vaporul .. Vinimal". care a 
trecut, care era să i se bul, unde se duce spre arătare îmbarcat 750 de soldati din de
dea mandatul Abisiniei ca să-I cumpere turcii. taşamenlele de aufomobilişti, 
singură Italiei, e neo-re- Se crede tnsă şi se afirmă că precum şi o mare cantitate de 

b' nu mergea în Turcia ci 'n Abisi-
şit mare. Mandatul dat nia. material de răsboiu. a plecat 
Italiei ducea inevitabil la Avionul e dintre cele mai mo- şi el spre Massaua. 
O colonizare a Abisiniei derne~ face 330 de klm. pe ceas, Vaporul .,Italia" a plecat la 
cu italteni. Ia o exploa- are telegrafie fără fir, două mit- Cagitari cu 702 ofiteri şi 900 . d v , / raliere, o maşină automată de .. . . 
tare a el e catră lta ia, aruncat bombe (50 la număr), şi d~ so!dat~ d.e serVICiU .dln. aVl-
CU toate riscurile con- o altă maşină automată care aruncă afle Şl umtătlle de samtarl. fof 
{lictelor ce le provoca bombe cu baccili. I cu destinatia Africa Orientală. 
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Informaţiun ~I~I~ 
"t il 

In luna aceas'a "GI/JI Irul 
A,,'irevidonisfă" apare It vlo I 

18 şi 31 Aug .... , pentraca ~ CI 
~ W d' S ocup. 

pu:em apare.~ A .n. eph Le-a 
vrre ca pUle". lnode. şi 

pesti 
In ofacel'ea fl'ansfero pr 

de devize helgiene s'au a ieşti 
finuat /oată săptămâna i,~ S'OI 

rogări/e conducă/OI'i/ol' B moa: 
cii Nafionale. R fost de~ D ce 
menea audial de mai m' oy' 
o;ri foslul guvel'nafol' al B z~~~r 
cii Nafionale, rJ. DareI il s 
mifl'escu. Inginel'ul binfzn ,preî 
1'el', a căI'U/ complicitate nef 

~ d d" - 1 1 os I ramas oue 1 a, a JOS din 
mis la fnchÎsoare. 'uit 

• dape 
u Universul" anuntă că :. 

cercurile politice se vorbe, LUI 

cu ins}stenfă de o apr?piu ,.: :ţi: 
remamere a guvernUlUI. ,eten 

>1< I~tate 
La ministerul de industrie mul 

comerţ au început Marţi tratl ~ 10\ 
tivele în vederea reluării rar, ~ nOI 
turiJe economice cu Rusia Sol II îi 
tică. Lui I 

---------.... ~t, j. 
-nă" 

Anolia Îşi sporeşte u~e~ 
numArul aYioan~1 ~a~e. una, 

Ministerul aierului a dat u ~ aio 
din cele mai importante conJel con! 
de avioane dela război fneGa( ·şi n 

Este vorba de o comandA Ro[ 
avioane de recunoaştere, prin:~ !tul I 
se va spori la 200 numărul ai~ ~!ei ( 
ratelor de cari dispune forţa ~ ~ r, 
riană a Regatului. , f' e 

Experţii ministerului aerul~~: stati 
intocmit un program de con~~J· ~ sh 
tii de dirijabile cari vor sl~JI. ~hil 
apărarea aeriană a Marei B~ 'Ia _ 

,nI e 
B~tu 


	Gazeta antirevizionista_bw_390
	Gazeta antirevizionista_bw_391
	Gazeta antirevizionista_bw_392
	Gazeta antirevizionista_bw_393
	Gazeta antirevizionista_bw_394
	Gazeta antirevizionista_bw_395
	Gazeta antirevizionista_bw_396
	Gazeta antirevizionista_bw_397

