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~?opescu şi Leucuţa 
I1IiCitim in numarul depe Sepfem- I pe frantuzeşle şi englezeşfe, din 
Mie al edi1iei englezeşti a infa- umbra Societătii Natiuniior, tără 
.el reviste .. Mfnoriie" dela Oe. săwÎ fie în aşa fel desminlite ca 

va a lui Kover Gustav, sub să·i plezneasca obrăjorul. 
.ul: ,,70 Ja sută dintre invătă- Şi ce lesne ar putea fi pus na 
~jj minoritari din Românio sunt bădaiosul Kover la punct, cu 
: cale să· şi piardă posturile ca toată. oficialitatea maghiară care 
mare a examenului de limbă-, se ascunde după spatele lui! Să 
mătoarele: nu aminlim decât despre ceea ce 

eti,"In numărul nostru din urmă se ştie in de obşte: despre functio. 
llIn dat câteva fapte privitoare la narii superiori dela C. p, R •• cari 
I tamenele de limbă impuse in- răsplătesc largheta românească 
LlfătorUor minoritari in România. cu purtări ca ale acelui faimos 
U'."Am arătat că in timp de 15 Ooro dela Turda (Dumnezeu să.l 
("ti diferitele guverne ale Româ· ierte 1), sau despre notarii unguri 
.rei au căutat toafe pretexte le ca sau ungurizafi ai satelor româ 
d.j demilă pe functionarii aparii- neşt!, cari au vărsat la 1918 şi 
~~tori populatiilor m~nori~a~e. Ia 1919 sânge vaJah. Ce ar fi 
1 "Rezultatul este ca 8stazl nu·i mal elocvent in fata minciunilor 
FII singur slujbaş superior unui K5ver sau allul, decât o a
te altă naştere decât româ- semenea arătare? 
'~ască. şi că in slujbele. infe- Sau ce ar fi mai uşor decât 
"are sunt c.u. mult ,. (consl~er~a- să opui literaturii mincinoase a 

cq) mai putml. decaf ar. f~ stl~i expulzatulul dela Orade dovezile 
II~ure l>~2Jlort~a populatIei mI. Înseşi ce le ridică 'n contra lui 
... dare dm Iara. . cazurile dela examenele de limba 
n;,,~x~menele de l~mb6 (de. U~~a română? Ca de.o piJdă acestea 
~ ~ana. -: n .. tr.) Impuse ln'yata- dela Arad. scoase de însăşi presa 
filor mmo~lt?ri nu-s decat un maghiară la iveală cu prilejuJ 
,.emplu al mhnselor lapte 8~ti. examenelor din săptămâna a
~norjt8re ale ,guvemul~1 ,.oma:,' ceasla ale slujbaşilor administra
yeste f8.p:e n o pol sfarşlyd~c~t fivi: Că dintre 137 de functionari 
,} un ten~d şomaj, cu saracie ce s'au prezinta' la examen din 
1; cu aspn~e pe.ntru. mas.ele mari judetul Ar8dului, 66 sunt condu. 
ce populatiei mJnorl!8.re .: cători de servicii 1 Cităm din .. Er. 
',Pr,?za,. aceasta anhro~anească delyi Hirlap·, care numai de ro. 
~ rasp6ndeşt~ zi de ZI,,. in s?te mânofilie nu poate fi acuza', din 
{sute ~e V6nante, de cand ~ ~u numărul dela 26 crt., precum ur. 
ceput }n ,. ?nul acesta, la ~alle mează: "Au venit Întâi la rând 
ra~e, tntaleJe examene de b~ba slujbaşii superiori, şefii de ser. 
JIllană. Cee!l ~e spune falmo- viciI. Au dat examen in rânnul 
II O~st~v Kover n~wi decaf O întâi 66 de inşi. Intre 8ceşlia se 
ostra dIn sute şi mii de astfel socotesc şi notarii cei 32 de no. 
~ instiga tii. O !emarcăm numai tari minoritari ai j~detului". 
mtrucă a aparut la Oeneva, '. "'. 
tr'o limbă mondială, şi, dup'a Aşa scn~ .ErdelYI HI.rI~p .: 66 
laslră cunoştinti!i. n'8 fost încă de conducatori;le servl~If. dl.ntre 
Isă la punct aşa precum o cari 32 Ja numar nohmi. Şi a
erita ceasta Într'un judet afât de ro· 
Va ~ă zică: 70 la sută dintre mânesc ~a a) Aradulu!,. intr'un 
embrii minoritari al corpului oraş romanesc dela oflgme ca 
dacUc sunt pe cale aii.şi piardă Aradul! 
lJba din pricina examenelor de Exemplificarea aceasfa am 
~bu română 1 O spune titlul 8r. făcut-o anul trecut şi mai e)oc· 
:olului lui Oustav Kover. şi o veni. Când am 8rătat ]a sectia 
irma cU-8tâta sententiozitate. din Arad 8 Institutului social Bă
:ât nici măcar nu socoate ne- nat-Crişana repartifia etnică a 
sar s'o dovedească in corpul slujbelor din acest oraş şi din 
Ifcolului. acest Judet· S'a putut. vedea din 
Aşa se face 'ntotdeauna pro- acea arătare, că departe de a fi 
gandă ,maghiară în contra tolerantă, tratamentul ce·. dăm 
estre. In asemenea chip min- sub raportul acesta minoritarilor, 
10S şi inapelabil. şi incă tocmai pe granifă, este 
ŞI când te gândeştl, că dfnfre egal cu auto-trădarea. 
18 sută de invăIători minoritari De-afunci. adecă de astă toam-

ndamnatJ să'şi piardă din pri- ne, lucrurile nu S'8U schimbat tn 
la examenului de limba română felul arătat de K5ver vuslav. CI 
Ijba, unuia singur nu 1 s'a in- in şi maJ 8ccenfuatul nostru de
zis functionarea, unul singur nu trimenL 
~ pierdut poslu) 1 .' Dovadă - .una dintre zeci şi 
M6i spunea fot astfel propa- sufe - situatia dela Şumandul de 
ndlsful iredentei ungureşfi, cu jos, satul marHriior Popescu şi 
~eaşl majesfoasa seninătate, că Leucuta. Astăzi avem acolo. Ia 
singur slujbaş superior de lege 10-12 km. dela granita. urmă. 
Ilorilara nu mal- e astăzi în Ro- toerea situatie: şeful de gara mi. 
Iola. ŞI nu e extraordinar e'o noritar, impiegaful dela gară mi
m.e d. Kover. In defmUiv trebue noritar, not8ml minoritar, imple
spună omul ceva. ca să·şi oii· gatul dela primărie minoriter. me. 
lscă °n fata flămânzilor din dicul minoritar, magfstra poşltdă 
garia o justificare că I s'a tri. minoritară, farm8cfstuI minoritar. 
t 18tjfundlul ce-I are în Iara Cu un cuvânt: tot ce este sluj
ruresscă. De mirare-. că poate baş în acest sat românesc depe 
esat si-,I deblteze mInciunile granll!' afară de popă', . de das-

Se 'ţin lanll Regimul străinilor 
provocările în Ungaria 

De-acum tT/zi săptămâni. 
când a dat fostul prim·ministru 
Bethlen comanda: să s' agite ca 
niciodată pân'uci chQstiun~a tra
tamentului minoritarilor ma
ghiari din statele succesoare, 
îndrăzneţii deja Budapesta au 
ajuns să se întreacă pe sine. 

E bine cunoscută ofensiva ce 
a dat-o Ungaria 'n aceste săp
tămâni la Geneva, în contra 
Mieei Antante şi mai cu seamă 
în contra României. Eşecul a
cestei ofensive nici nu s'a con
sumat, şi un nou atac s'a por
nit dela Constantinopol, unde 
s'a 'ntrunit in zileltl trecute con
ferinta interparlamentară: şe· 
fui delegatiei ungureşii. fostul 
ministru Lukâcs. a c~rut întâi 
o reformă fundamentală a pro
cedurii geneveze în chestiunile 
de pâri referitoare la minorităţi, 
apoi a venit de plano cu pre
tenţia; să se revizuiască trata-

'tul de pace dela Tri:lIon • 
Lui Eckhardt, care a condus 

ofensiva dela Geneva. i-a răs· 
puns în afară dil delegatii RO'" 
mâniei, Cehoslovaciei şi Jugos~ 
lavie; ministerul de externe 
francez, prin "Le Temps", re
pe/ând sub altă formă dar tot 
atât dg drastic ceea ce spus~se 
d. Barthou la Cluj: Ungaria 
sd nu s'aşte1Jte la niciun spri
jin din partea Frantei.. 

Lui Lukâcs i-au răspuns dras
tic deltlgatii români, şi apoi în
treaga conferintă interparla
mentară. aruncându'i propune
rile la coş. Şi i-a mai răspuns 
cineva, printr'un interoiew dat 
ziarului budapestan • Uj Nem
zediik": ministrul de externe tur
cesc. d. Ruşdy Bey, spunând 
că Turcia nu admite revizuirea 
nici unui tratat de pace. 

Eşllcurile acestea n'au des· 
curajat pe agitatorii guvflmului 
maghiar, 

• Uj Magyarsâg- şi alte zia
re budapestane dela 27 Sept. 
crt. ntl vestesc că laimoasa U
niune Natională Maghiară.o 
baronului Perenyi a Împd,tit 
Miercuri la Geneva un memo
riu, prin care ctlre: să institue 
Liga Naţiunilor o comisiune 
permanentă pentru controlul 
tratamentului minoritătilor ma· 
ghiare din statflle succesoare: 
să SfI constate că stările din 
bazinul dunărean sunt iniole
rabiltl şi că trebull aplicat prin
cipiul autodet(lrminării .. să mai 
r.onstat. Societatea Naţiunilor 
că tratatul dela Trianon Q de
venit de nesulflrit, şi să-l Ttlvi· 
zuiascd. 

Undtl Stl VOT opri indrăznfl" 
lile aCtlstila demente? "ta $ 

, .. ..... .., ... 
căii. este minoritar, şi anume 
ungur sau unguriz8t. . 
Repetăm: Situatia e aceeaşi In 

cele mai multp. porti. Tifratil ro
mâni şomeazO, slujbele le detin 
minoritarii, jar drept răsplată sun
tem huUtl de agentii iiedentei un
gureşt1 mal rău decât ultimii ban
ditI. 

E totuşi prea-preal 

Oficiosul guvernului ma
ghiar, "Budapesti KozlOny-, 
a publicat la 19 Sept. erf. 
un ordin al ministerului de 
interne, prin care se dispun 
ca privire la regimul cetă
ţenilor străini urma/oarele: 

Se pedepsesc cu 15 zile 
închisoare (de nu cumva 
fapta lor cade sub dispozi
ţii penale car; se pedepsesc 
mal aspru): 

patronul care-şi pune an· 
gaiatal cetdtean străin la o 
altd branşă decât aceea 
pentru care e autorizal; 

patronul care nu respectd 
ordinul de a pune ltingd 
cetăţeanul străin un un[:ur, 
ca să 'nvete dela special1stul 
stritin, sau care pune ltingd 
cetăţeanul străin un indigen 
care n'are ceruta pregdtire 
preliminard sau o pregătire 
specială; 

strainul care părăseşte 

jdrd autorizatie satul sau 
oraşul ce i s'a fixat, saa 
care ca/cd opreliştlle sau 
alte dispoziţii ale ministe
rului. 

Pe •• u'c'al • ..-.v s an, .4' aUlA , -ea, • .aII 

Participări din România 
la exibitiile iredentiste 
dela B~dapesta 

De astăzi s'a 'nceput în ca-;(~udapestane dela Timişoara nici 
pitala maghiară o nouă săptă- după lecţia ce li s'a aplicat astă 

. - d . ti s • d t· b - vara, când s'a interzis "filereşul" 
~a~a e. u~s gaţl~ Şl. e. am a- pus la cale pentru săptamâna 
laUr! şovtn1ste: saptamana na~ zisa a Sfântului Ştefan de cătră 
ţională a muncii, inaugurată banca Centrală. din capitala 
anul trecut şi pusa sub co- Banatului? 
manda faimoasei Tesz cum se Şi cum a. putut scăpa aten-

F d al '. t" ţOl tiei oficialităţilor noastre acest 
~umeşt.e e. er a s~cle a lor nou "filereş", organizat de \IITe~ 
JIedentlste din Ungana. mesvâri Hirlap"? E mai puţin 

Va fi o săptămână de con~ primejdios acesta, pus la cale 
grese, de expoziţii, de defilări, dinadins pentru ca sa se trans-
dintre cari vom remarca: de~ porte foşti luptători Ia con-. . .. I gresul combatanţilot lui Takâcg... 
monstraţla foştilor luptaton, Tolvay, decât filereşul de asta 
congresul cu exibiţii de apă- vară al băncii Centrale? 
rare antiaieriana al Crucii Roşii, ... n J" $ un b 

congresul scriitorilor din Un~ Conventia comerciala 
garia aşa~zisă mutilată şi din 
Ungaria-Mare, congresul pro-- romAno-maghiara 
testanţilor, şi demonstraţia ce~o 

face asociaţia Tesz regentului 
Horthy, cu prilejul ,împlinirii 
unui deceniu şi jumătate dela 
întrarea lui în Budapesta. 

Ca să se respecte regula, nu 
se putea să absenteze nici dela 
aceste demonstraţii nelipsiţii 

oaspeţi din statele succesoare, 
aduşi cu reducere de transport, 
dată de înseşi. statele acestea. 
Şi' ca de obicei, organizarea 
acestor vizite bizare i-a revenit 
tot Timişorii. 

Citim astfel în "Temesvâri 
Hirlap" din 28 crt. un anunţ, 
vestind ci sta pregătit o călă
torie cu reducere de cale ferată 
de 50 la sută, pentru zilele 'de 
26 Sept.-ll Oct., adecă exact 
pentru aşa zisa săptămână na
ţionala a muncii, şi 'că vizele şi 
reducerea de cale ferată se ob.
ţin la adminisţraţia acestei ga-
zete. 
Ne'intrebăm: Nu s'au cu

minţit organizatorii de vizite 

Vineri dimineata s'a semnat 
la ministerul de industrie noua 
conventie comerciala ungara-ro
mână. 
După semnare s'a dat urmă

torul comuniJcat: 
Comisiunea mixtă ungara-ro

mână, insarcinată cu examanarea 
situatiei schimbului de marfuri, 
intrunindu se in cursul ultimelor 
zile ta Sucureşti in vederea 
stabilirii dificultaţilor cari au in
tervenit în cursul ~ ultimelor luni. 
şi-a terminat lucrările. 

"S'a căzut de acord că diver
gentele proveniau mai ales din 
aplicarea tehnică a formaltătilor 
de contingentare şi că măsuri 
adecvate trebuiesc luate pentru 
a uşura posibilitatea realizări 
tranzactiilor şi a asigura desvol
tarea relatiunilor comerciale. 

In vederea regJementării defi· 
ni1ive a schimbului de mărfuri 
dintre cele două tari, delegatiile 
ambelor guverne se vor intruni 
din nou în Noembrie pentru in
cheierea unui' aranjament pentru 
o durată mai lungă, pe baza ex· 
perientelor ce se vor face prin 
aplicarea conventiei provizorie" 
atuaIă.· -





lumin~că 30 Sept. 1934 Gazeta AntJrevlzlonistă 
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;aIN RAIUL HO,RTIST 
~il_ Impozite mai mari ca oriunde, licitatii, efc. 

Asocbtia generală a negusto· 
lor din Ungaria a tinut astă 

~ce . 1 • ') rnă o anchetă relatIv a llnpu· 
1, '1 . 

~ri. S'a arătat cu acest prl el 
creZi relatia ziarului «Magyarsâg~ 

:n 19. 1) că la Budapesta sunt 
I .,. . 'nf de feluri de lmpozlt~. ŞI. c~ 
(le 18 pe.rcepfii ale capItal:] fi
~ază impozitele fiecare dupa ca

p~ său, în alt şi alt fel. 

* ~~ Din .Magyarsâg" dela 6 Dec. 
'1'~32: fiscul a scos la .licitat~e 

)o de vite ale gospodarllor dm 
1!\szszentJâszl0, şi le-a dus la Kis
~n~nfelegyhaza să le vândă. fiind-
\ nu s'a găsit cumpărător pen

~hu nicio singură vită, cireada a 
1, Isi dată 'napoi sătenilor. 
si • . 
IIÎ In acela$ an (ef •• Oj Nemze
~k· din 24 XI) s'au luat două 
aci ale sateanului Csikai Mihai 

"'\n Menfelek, ca să fie vândute 
I Kecskemet la licitatie pentru 

C restantă de impozit de 500 de 
~ng6. Gospodarul s'a Juat după 
amenii fiscului, i-a ciomegit şi 
l-a luat vitele 'napoi. 

I * 
~in .. Magyarsag'" dela 11 XI. 

c1932: 

Restantele de impozite au fost dica morală fiscală acelui 
în ânul 1931 în judetul Pest de contribuabil, a cărui coIi-
87% din totalul prevederilor. In bioară dela Iară de două 
anul 1932 s'au ridicat la 93%. camere e impusă cu impo
Adecă nu s'a putut incasa decât zif pe casă de 400 de pflnga 
7o/(J' şi cu impozit adiţional a-

In judeţul Vas restantele au fost proape la fel de mare (deci 
În anul 1932 de 75.3% (d •• Oj de două ori câte 12 mii de 
NemzedekC din 12. XI a acelui lei, - n. tr.), sumă cu care 
an), iar în toată fara de 235 mi- poli să cumperi o căsută, 
lioane pengo (ef. Pesti Hirlap, dacă ai bani în numerar·. 
10 XII). In continuare "M;Jgyarsâg'" a· 

Din pricina restanjelor - trage atentia ministrului de fi
căci în loc să le fi micşorat printr'o nante să nu facă. morală celor 
scădere a impozitelor, Je·a sporit dela sate, ci sol caute evaziuni1e 
cu impozite noi, - guvernul Gam· fiscale acolo unde sunt, la oraşe. 
bas, abia înscaunat, l-a pus pe Ila domni. 
ministrul I.mredy să facă contri- Cu trei săptămâni mai 'nain1e, 
buabilllor lectii de morală fiscală. Ia 25 Xl. .Magyarsâg" a mai 
"Magyarsâg" din 14 XII 1932 atins această chestiune. a ne
i-a dat d-Iui ImrMy următorul dreptei repartitii a impozitelor, 
răspuns: spunând în fruntea rubricei sale 

"Morala fiscală atât de economice că impozitul celor cu 
mult frim bila fă, pe care moşii şi cu venituri uriaşe este 
ministrul de finante ar vrea revoltător de mic, şi că evaziu
s' o Întroneze în llngaria, nile fiscale ale acestor contri
nu se poate împământeni buabili sunt foarte la modă. 10-
decât dacă se desfiinţează tuşi ministrul de finanţe vine să 
nedreptătile repartitiei sar- facă morală sătenilot, şi să dea 
cinilor publice. Nu poţi pre- ordin ca să li se liciteze vitele. 

1~~.·_'_t.t'_ ... _,_n •• _a •• "~_1."_a" __ â_'.! ..... _,~ •• $ .... ___ ".~n .. _n_$_._ ..... i.t_' ____ $.$_._ ..... ~_.~ ..... $_J._ ..... s.Q_.~.~ 

Alte statistici despre 
~atifundiile din Ungaria 
lO 

Pl 

,1 

ia_ Datoriile latlCundlarilor - Latifundii trecute 'n D1ânl ne-Dl9ghlare 
6', -~---

~ SemiofiCiosul ~Budapesti Hir- bancocraţiei maghiare, cinci banci Apoi! .;- ~ 
~" a publicat la 13. IX. 1932 o deţineau 80 la sută din capitalul După un studiu ~ecent al lui 
d~formaţie despre datoriile lari- imobiliar al Ungariei. 80 de pro, Nic. Motolcsy, despre care ni se 
j1fndiarilor, arătând următoarele: cente din capitalul băncilor şi spune c'a făcut senzaţie, marea 
j26.000 de hectare ale episcopii- caselor de păstrare din provincie proprietate agrară ungurească are 

llr romano-catolice au datorii de era În mâinile acestor băn.ci, şi I următorii proprietari: 1417 evrei 
f> milioane de pengă, deci 101 tot ele stăpâneau 300 dintre ma- deţin actualmente latifundii de 
oengo de hectar. 408 mii de hec- riIe întreprinderi industriale. In 509.764 hectare, iar după statisţi, 
U'e din teritoriul fidei-comisuri- timpul războiului şi dupa război, ca dela 1920, arendaşii evrei cu 
pr au o datorie de 35 milioane, . această concentrare capitalistă şi moşii de peste 100 hectare erau 
~ci de câte 86 pengă de hectar. industrială s'a făcut într'un tempo in număr de 1030, reprezentând 
149.000 de hectare municipale au şi mai accentuat, până a ajuns la 35.4 procente din totalul arenda, 
f datorie de 17.6 milioane pengo, desăvârşirc, punând ţara Ia dis, şilor. Dacă ţinem seamă de con, 
eei de 70.8 pengo de hectar. creţia câtorva carteluri. verriţi şi de cei netrecuti sub 
~lte 124.000 hectare au o dato, J După statisticile publicate de numele de evrei in statistici _ 
fe de 13 milioane pengo, deci Tiberiu Szadeczky-Kardos in no. spune in continuare Milotay _ 
e 107.8 pengo de hectar. 41.000 din Mai 1933 al lui "Kăzgazda- vedem că proprietarii şi arenda' 
'ectare ce se află În mâinile so, sagi Szemle" - arata în conti- şii evrei deţin mai bine de-'un 
1etăţilor anonime, au datorii de nuare Milotay - numarul con, miliori şi jumătate de hectare,'a~ 
~.5 milioane pengă, deci de tribuabililor cu venitun intre dică, că din totalul de 5 roHi, 
~te 541.3 pengă de hectar. 50-100 de mii de pengi:> s'a ri~ oane şi 300 de mii de hectare 

dicat în anii 1928-1931 dela al moşiilor de peste 500 hec~ 
Instrăinarea latin 753 la 1240, iar al celor cu ve, tare, deţin fie ca proprietate fie 
fundiilo.. nituri peste 100 de mii de pen, in arendă un milion şi jumătate 

, Statistica aceasta explică de ce 
:acţionarul guvern al generalu, 
li Gombos a venit deunăzi cu 
lege a conversiunii. Iată însă o 
tă statistică a proprietăţii agrare 
Ilgureşti, care ne arată că dacă 

udalîsmul maghiar se va jncă~ 
iţâna să nu facă dreptate mili~ 
melor de proletari agricoli din 
ta regentului Horthy, proprie, 
tea' ungurească va ajunge toată 
~ mâini străine. Şi să se sezi, 
ze, că iredentismul are un mare 
,1 în această Înstrăinare; poate 
i trebui căutată şi aci explica; 
L cuceririlor ce le face revizio, 
smul În anumite ţări apusene. 
Astfel, În "Magyarsag" din 3 
oembtie 1933, directorul aces
i ziar, deputatul Ştefan Milo-
V', arăta următoarele În artico, 
I .Spre o lume nouă·: 
In ajunul războiului, . precUll} 
,ese din statistica dela 1914 a 

go dela 216 la 447. Cine sunt de' hectare. Iar dacă scădem ;n; 
aceşti îmbogăţiţi, - se intreaba I treprinderile forestierc::, cu un mi, 
Milotay, adaugând că după sta lion 400 de mii de hectare, din~ 
tisticile lui Iuliu Sziplty, venitul tre care numai 5 ia suti sunt a, 
naţional a scăzut dela patru mi, rendate, ajungem la surprinză
liarde cât era în 1928, la două toarea constatare că, dintre mo, 
miliarde şi jumătate. S'au recru, şiile arabile de peste 500 de 
tat aceşti ·mbogă.ţiţi din clasa ne, hectare, sunt pe mâini evreeşti 
meşească sau a funcţionarilor? peste 47.5 la sutit 

Cine deţine 
mAnturile 

lati răspunsul: 

pă-

După datele publicate de La, 
dislau Levatich În no. din Mar, 
tie 1933 al lui "Ki:>zgazdasagi Szem
le", in anii 1924-1926 erau in 
Ungaria' 3287 de tntreprinderi in .. 
dustriale, . şi dintre patronii lor 
1349 erau evrei, 1159 catolici şi 

520 protestanţi, cifre inexacte 
Însă - spune Milotay - fiincă 
s'au trecut in statistică nu acţio, 
narii, ci directorii. . 

Milotay incheie aceste preei, 
zări cu constatarea că, la 1920, 
erau 252.000 de lucrători agri, 
coli cari au şomat tot anul, şi 
că de atunci numărul ţăranilor 

şomeri a crescut în chip alarmant. 
$ • • s'a an". n q 

Abonamente: . 
Pe un an 160 lei 
Pe ,ase luni 90 lei 
Pentru autorităţi, instl-

tuţiuni, Intreprinderi 600 Iei. 

3 
__ ~_ t 

Un antropolog budapes1an despre 
aşa-zisele moaşte koşutiste 

dela flrad 
Precum am arătat în numărul 

al treilea al -Gazetei Antirevi
zioniste., la Budapesta se face 
iarăşi propagandă. ca să se a· 
ducă în Ungaria, spre a li se 
da o cinste ired~ntist<l, aşa·zisele 
moaşte ale comandanţilor execu· 
tati la Arad ai revolutiei lui Ko
suth, descoperite ]a comandă 

bUdapestană de profesorul de 
istorie al partidului maghiar 
.Kara Gy6zo. 

Se vede însă că Ji·i sortit «moa
ştelor:o lui Kara să patească ghi
nioane după ghinioane. Abia a 
publicat "Oi Magyarsag· (noul 
ziar al lui Ştefan Milotay şi-al 

lui Tiberiu Eckhardt) trei articole 
pentru traflsportarea la Budapesta 
a faimoaselor moaşte. că a şi 

sărit un autorizat, ca să tempe· 
reze zelul gazetei iredentiste. In 
norul din 20 Sept. crf. al gazetei 
lui Milotay a apărut astfel o in· 
tâmpinare a antropologului dr. 
Ludovic Bârtucz, care reduce des
coperirea lui Kara Gyaz6, prin 
îndoielile ce şi le exprimă şi 
prin certificatul ce~J dă modului 
cum a făcut bătrânul profesor 
săpăturile, la un mare zero. 

Bârtucz e un antropolog cu 
cunoscute legături cu tinutul. A· 
radului. In Monografia judetului 
Arad a publicat un studiu de an
tropologie arădană, care s'ar 
cuveni cercetat de oamenii noş
tri de ştiinţă. La 1912 a fost la 
Arad, şi a desgropat o~emilltele 

a doi dintre koşutiştii executa!1î 
aici. Era ded unul dintre ce mai 
autorizaii să se pronunte despre 
pretinsele descoperiri ale d-Iui 
Kara. 

Şi iată ce spune despre ele: 
Constată că să păturile n'au 

fost făcute de oameni specialişti, 
din care cauză recunoaşterea 

ştiinîifică a desgropatilor va fi 
foarte anevoioasă~ «După câte ştiu 
eu (spune d. Bârtucz) cea mai 
mare parte a oaselor s'au pră
pădit sau s'au stricat, şi astfel 
au pierdut mult din valoarea Jor 
pentru o cercetare ştiintifică». 

Dacă 'nfr'adevăr osemintele ce 
s'au desgropat sunt ale koşutişti· 

lor executati, ar urma să se facă 
indentificări. ceea ce, pe bază 
antropologică, se poate face me.i 
presus de indoială. 

D. Bârtucz arată apoi, că s'a 
mai vorbit şi altă dată despre 
asemenea descoperiri. Acum 20 
şi doi de ani I s'a trimis dela 
Arad o Iadă intreagă de oase. 
cdespre cari, însă, am fost ne
voit să constat pe baza exami
nărilor ştiintifice că nici nu-s 
osăminte omeneşti, ci oase de 
cal. La aşa ceva nu e 'ngâduit 
a expune natiun~a!:o 
, (De astă dată celui ce va exa

mina osămintele scoase]a iveală 
de d. Kara. ii pot fi rezervate 
surprize şi mai şi decât acum 
20 şi ceva de ani, d-lui Bartucz. 
Reamintim că d. prol. Nestor 
Covadu a descoperit printre f,:eeCJ 
ce spunea d. I{ara ţă-s resturi 
de spânzurători, nişte fecal~ pu
trezite. Adecă ~ limba noastră 
cea de foale ziJel~ baligd). 

In continuare antropologuJ, 13âr
tucz arată că d. Kf!.ra trebuia şă-~ 
facă săpăturUe in colaborare cu 
nişte spedaliştL clntradevăr: în ~ 
ceastă chestiune nu se p·oate decide 

decât cu participarea speCÎalişfi· 

lor. Trebuiesc dovezi obiective 
Si dovezi de observaţie. Ar tre
bui, d. e., un proces verbal 
punctual, în care să stea scris: 
unde şi, precis, in ce situatie au 
fost găsite oasele, ba ar trebui 
şi desemne şi fotografii despre 
aceasta. E vorba do;! executâri 
prin spânzuratoare, deci trebuie 
ştiut precis, in Ce pozitie s'au affat 
inelele gatlejului, căci în cazul 
unei morti prin strangulare, su-
prafeţele musculare ale inc
lelor nu se pot atinge intre 
ele. Aceasta e una dintre prin
cipalele caracteristici ale mor
tii pe spânzurătoare. ceea ce ar 
dovedi totodata că. osemintele ce 
s'au găsit sunt întradevăr sau nu 
ale eroicilor generali spânzurati. 
Din punctul de vedere al identi
tatii, ar fi trebuit măsurate oa· 
sele lungi încd in poziţia origi
nală, şi din aceasta s'ar fi putut 
stabili înălţimea originală a cor
pului. Iar pentru stabilirea vârs
tei, ar fi trebuit examinate de 
catre s)..ecialişti craniiIe"'. 

D. Bârtucz dă apoi ca exemplu 
cum a desgropat d·sa]a 1912 pe 
generalii Lazar şi Schweidel: 
Când a dat peste intâiele oase, 
a Săpat de jur imprejur mormân
tul, l-a îngrădit cu scânduri, a 
vârî! pe de desupt o tablă de 
fier, şi a transportat totul cu pă
mânt cu tot, la muzeul din Arad, 
unde a pus desgropătura să se usu
ce, şi numai apoi s'a apucat să facă 
măsurători. examinări şi să com· 
bine oasele răvăşite. "Toate a
cestea sunt joarte-loarte impor
tante. ca să poată fi stabilită 

identitatea. Mă tem ca la ulti· 
mele Săpături (ale d-iul Kara, n. 
Ir.) toale acestea n'au lost ex,.. 
culale acolo la Arad". 

"Aş socoti absolut necesar să 
se sape În prezenţa unui antro
polog 5 j:.ecialist tot teritoriul CIl 
pricina, pentrucă (după câte ştiu 
eu) nici n'au aflat toate cada
vrele: peste al generalului Knezics 
aşa ştiu eu, n'au dat încă. Mor
mintile, după toate probabilitătile" 
au mai fost cotrobăiţe, sau atuoci 
când s'a reparat la 1882 digul, 
pe Jocul mormintilor, sau când 
s'au luat de· acolo osămintele 
lui Damyanich şi Leininger. In 
aslfel de chestiuni nu-i deci de
ajuns o probabilitate, ci trebuie 
absolută siguranţă. care să se 
poala dovedi ştiJnl'llceşte. Iar de 
vreme ce să păturile au ajuns 
până unde au ajuns. e de dorit 
ca inainte de·a se lua vreo ho
tărire, toate oasele găsite acolo 
să fie luate 'n amănuntită cer
cetare antropologică, pentruca nu 
care cumva să greşim. Dar in 
acest caz sunt necesare şi pro
cesele verbale ale sapăturilor· • 

Critica aceasta autorizată i-atât 
de categorică, Încât din parte-ne 
nu mai avem nimic de adăugat. ... " • $ • • $ • 

Cum fşi câştigă 
aderenţi şi bani 
Liga Revizionistă 

• Budapestt Htrlap", se
mioficiosul guvernului ma
ghiar, a publicat la 3 Oct. 
1933 ştirea, cd primarul 
Budapestei, Sipocz, . a dat 
poruncd tuturor şefi/orde 
instituţii atdrntlfoare de 
primdrla capitalei, sd pr
dane subdlternllof$lt' Intre 
In Liga Revlzloni$ld~ , 
.' 'i.. ~ • l ' ~ -... ,1' : 
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Un energic glas unguresc în contra Să fie adevărat? 
f-d - - ·1 Adecă: in contra moşiilor nemc-

~ ",., şeşti a căror vânzare şi împăr-1 eI COffilSUII OI fire e oprită de veacuri prin lege 

Dupd echipa de elveţieni 
velldd deunăzi in Ungaria 
ca sd se lase amdgitd de 
ofenţiile ireden/ei, a sosit 
acum in capitala ungureascd 

puna intru toale pf 
pişirii pa,nica a p~' 
poarelor dunăren~ 

Ca adaos la statisfica ce·am 
publicat-o în primee doua nu
mere ale .. Gazetei A ntirevizio
niste«, a latifundiilor şi fidei-co
misurilor mai mori de 3000 de 
iugăre, se cuvine să reproducem 
ceea ce s'a publicat despre aceste 
moşii nemeşeşti sub semnătura 
lui HegedU5 Lorânt, LI 20 Sept. 
ert., In oficiosul Vgil Revizioniste 
.Pestl Hirlap". 

Scrie HegedU3 Lorânt: 
Dacă am avut vreodată drep-. " -

tate in viata pubiică maghiara. 
a putut fi atunci când am coHn· 
dat eoloniile din America, Slava
nia şi România aie ungurilor emi
grati, şi am ajuns la concluzia 
că unul dintre principaiele mo
tive ale pierzaniei noastre este 
nedreapta repar1itie a pamântu
rilor şi îndeosebi sistemul pre
dominant al mo~iilor LEGATE 
(adecă ce nu se pot vinde şi im
parti, - n· tr.). 

«Când a venit peste noi războ· 
iul, am avertizat încă odată cu 
glas mare. meditând in mijlocul 
luptelor asupra viitorului nostru. I 
că trebue să ne grăbim să schim
băm noi SINGURI această la ti
fundiară şi în parte feudală rân
duială, căci altfel ajungem la 
pierzanie. 

«7 emeiul ulfiolltJrU Inele era, 
etJ d"PiJ stotistktl 1Ifogltioră 
agrortJ ti) ",;/ioane şi 300 ~e 
mii de iugiJre cada.strale d.n 
uritoriul Ungariei Alari erau 
moş;. LEGATE, ş; e$clltdeau 
33.5 Iti sut6 di" intreg pti
",dnlul Unga)'iei, şi 40 la sutd 
di. IJ(Jmdntul Crooţiei, dela 
libera cdftigare (de păm4ntuf"i, 
-fi, tr.), dela libera mOftenire 
fi· de/a libera n61.1u;nfă. Şi ma; 
greu afJasă In cum/nj"tJ fap
tul clJ 2 milioane şi 300 de 
mii de ;ugtJre din teritori"l 
LEGA.T u'au p6md"turi ara

hile. 
cAdăugam: «şi mai grave însă, 

că salvarea noastră de proprie
tăti sau îmbalsamarea noastra 
(pe româneşte: sistemul acesta 
de proprietate inalienabilă, n. tr.) 
este după provincii tocmai con
trară şi progresului gospodăriei 
intensive apusene, şi cerintelor 
neconditionate ale aşezării ET
NIcE a ungurimii-. Politica de 
proprietate ungurească a atăcat 
tocmai in ACEST PUNCT inte
resele străbune ale rasei noastre. 
fată de orice altă politiCă de pro· 
prietate. 

«Acuma însă trăim în Ungaria
mutiJată, şi precum am profetit 
atunci, in eartaa mea care se 
intitula «Viitorul ungurimii după 
război., că sfârşitul războiului 

va aduce tn toată lumea o re
formă agrară, totaşa s'a Întâm
plat şi Ia noi. Că n'am făcut·o 
însă aşa cum trebuia, e altă so
coteală. E lucru sigur că micile 
proprietăfi s'au sporit, şi că s'au 
satisfăcut intr'o anumită măsură 
nevoiaşii, dar. fără nicio noimă, 
fără nicio cumpăneală, şi anume 
nu in acele părti a]e fării unde 
ar fi fost mai mare nevoie. 

cD8l" statisticaJnoastri nu 
.·a schimbat mal cu nimic 
tocmai Jn ce priveşte mo· 

şiUe LEGATE, car' Inseamn~ 
Încremenirea şi excluderea 
dela proprietate. Anume, 
duplt statistica ultim~. adeci 
dela 1932, repartitia moşiilor 
mat mari de 50 de fugăre 
cadastrale e urmltoarea: ele 
ocupă 8.610.814 iuglre cadas~ 
trale din teritoriul t~rii (care 
dupl cum am arătat in nu· 
mărul 1 al "Gazetei Antire
vh:ion!ste", este de 15.932.418 
iuglre cadastrale, - n. tr.); 
patru miHoane şi 700 de mii 
de juglre (din cele 8.610.814, 

- n. tr.) sunt moşii libere 
(adecl, cari se pot vinde, -
n.tr.). fn schImb trei milioane 
şi 800 de mii de iuglre sunt 
moşii LEGA TE, cu alte cu
vinte proportia moşiilor LE
GATE, mal mari de 50 de 
iugăre, este de 47 la sutl». 

Hegedlls incheie spunând cd ia 

din ~ou at:fudine în _contra Ildei- si- O echipă de francezi - de-
conusurllor, acum can~ poate cd putaţi şi zIarişti - dornică 
reforma Jor va veni In discutie de. vengherci şi de vin de 
(alUZIe la promtsi.une~ (j~. aSld-1 Tokai. 
van! a gtneralulul Gombos), de- Conducătorul echipei e de
oarece at0t:'utemiC'~ ftdet-Coml- putatul Sauiler, vicepreşedin
surilor n?I=- mal ad.ua 0: tele comisiei pentru afacerile 
dati pieirea, ,1 n.menl externe a Camerei franceze. 
nu poate explica de ce Abia descins la Budapesta, 
n'am mai pieri odată d, SauiJer s'ar fi grdbit sa 
din oauza asta, mai cu facd lui .Uj Nemzedek" 
seamă cd Intre timp - precum nişte decJaraţt/ ciudate, pe 
o arată fiece statistică aerară - cari "Erdelyl HtrJap" dela 
moda latifundii/or şi îndeosebi a Arad le reproduce astfel in 
celor uriaşe a dispărut în toatd numdrul sdu dela 27 Sept., 
lumea, căct s'au dovedit econo- CULESE CU CEA MAI 
miceşte fO/me de lntreprlnde1e IZBI10ARE LITERĂ: 
inutile. Deci dacd chiar şi 'n Un- "A SPIIJI& că diiplo
garia-Mare sistemul de proprie- maţia postbelică _ 
tate latifund(ar ni-a pricinuit o făcui O mare gre
primejdie atât de extraordinară, 

Nu ne îndoim că şeful 
chipei de excursionişti îll 

cezi va fi spus budapestfl 

lor vreo vorbă măgulito,e 
deorece atenţiiIe propagei 

distelor Ungariei costă etl 

ştim insă că nu mai dep{ 
decât acum zece zile s . 
desminţit nişte declaratii!1i 
felul acestora, puse de pn I 

budapestană în gura ~u 
englez. DeCi aşteptăm o cel 
firmare sau o desmintir:o: 
dlui SauIier, pentrucă hu ir 
putem inchipui o atât de $lE 

dentă deosebire de ved1t 
între un vicepreşedinte de
misie parlamentară franaIa 
a afacerHor externe, şi ină 
ministrul de externe al fli1c 
ţei. .iu 

această primeidle există cu atât ,ealA când n'a pre
mai vârtos astăzi, când se opune vAzul ce grave con
(SişfemuJuUatiJundlar, -n. tr) ln- •• cinţe va avea Îm
treg progresul agrar". bucălaţirea monar

• •• • .... , ... te .. " ....... ' ... N .. ' ....... sa ... 'IIiII'_ .... '., ...,.1l1li, ..... "II1II ..... !tii; _1&1 ... • ... 1_" .... -_-.4 ,,. ..... -,.-............ hiei a u_Ira-ungara. 

Iar până atunci, atra~e 
atenţia asupra apucătun-1ti 
gazetei maghiare dela An ] 
care nu s'a multumit să !Vi 
producă o declaratie cai 
ceasta fără s'o fi confro,ag 
ci a tipărit-o cu literele ~ 
mai provocătoare. ă Importul de cărţi 

budapesfane 'n România 

Monarhia, ca ilnilata 
economică, a coreu-
b U'-'" . .-,.'_ .... ....... - . v • 

»/storia românilor« ă~ Dela mistificările d-Iui Eckhardf, Ia mili
. oanele d-lui DarvBs - a d-Iui Se/on Watsol~ 

ăc 
Şeful delegatiei maghiare dela I interventia aceasta a sa să Intro- Marele nastru prieten din An- • este esenţial o lucrare ,de mep 

Liga Natiunilor, Tiberiu Eckhardt, • ducă În statele succesoare căr11 glia, profesorul universitar Seton 'ţl(~ &.arua:::Iilslne esll u: 
s'a plâns Ia sectia a şasea a U· de şcoa:ă, cari deşi poar1ă au- Watson (Seotus Vlator) a dat înştiinţare tmpotriva nebunle/UIl 
gll impotriva statelor succesorale torizalia ministerului de instruc1ie de curând la iveald o [uC/are cu a Incerca distrugerea spltitulJil 
şi in speCial a României, că 0- uguresc, tratează Slovacia, Ardea. adevărat monumentald: ,.Istoria distrugerea prin persecuţia şa 
presc orice legătură culfurală in- lui, Bănatul, VOJyodin8, CII tăcând lomânilor din timpul romanilor unul popor tnzestrat şi JndesUflz 
tre Ungaria şi 'llire minorită1i1e lor încă parte din Ungaria, şi pănd la infăptuirea Unirfic , t,bil.. ~tc 
ungur eşti, interzkând imporlul de La obiectiile mi'nistrului ~:ho- Cartea d.lul Seton Watson a __ :e"" M" _ stIM Fi 
dirfi budapesfane ştiinJjfice, chiar slovac Qssusky noi vom a auga fost recensatd Zilele trecllte dt iVa 

dadi nu e vorba de cărţi ungu· atâfa numai: y martle publtclst tnelez Wickham I re d e n ti" S m te X t i he' 
reşti, ci de op~re de două mii ~ Cititorii acesfor rându? sa Steed, in ziarul • The Observer". " U laii 
de ani, ca de pildă ale Jui Ana- I compare ceeace a spus Tiberiu latA ce spune. Intre altelt, in .nn 

I l LI, Ziarul ~Prager Pesse" anUll,-agoras. Şi a amenintat domnul EckhBrdl, CII. ce e ce e-am re~ro- recensia sa, renumitul publicIst: lCe' 
d i t numărul său din 18 crt., că. ' Eckhardf: că dacă secFa cultu- us n pagina a pa ra a numaru~ . "Dacd o faţd anume a acestei dapesti Hirlap" laudă măsurziisc 

raIă o Ligii nu intervine drastic, lui ?ostru din ?~zefa budapestana r,lumlnoase opere meritd o aten- s'a luat ca să se coase pe prr 
d-sa va aduce .cazul in consiliul ,.Uj Magyarsag ' .. E vorba a.colo tie speciald, este aceea care fU 

1 d 1 1 J forma elevilor din $colile plenar al ocietSălil Natiunilor. ~~ av€:rl e. e mllOlme ~ce. ŞI e-a despre partea Importanta pe ca· d Je J 
f- f 1 d - rt b d Ungaria o emblemă ire en. ŞefuluI delegatiei maghiare i- a acut c~ tmpor u. e ~a. 1 u a- re a jucat-o dealungul secolelor La ştirea ziarului din pragJe D 

răspulIs aşa cum trebuia mlnis- pesfane n RomânIa feriCitul con- t de dincolo de pdduri-. 
It·· t d • ara cuvine să adăugăm ceea ce 

trul dela Geneva al Cehoslova- cesionar fi ace~ U! Impor I c' Sunt putine capItole atât de du- publi~~t În .Magyarsag" din A 
ciei, arătând cli nu·1 vorba de o- Darvas dela societatea • Slova reroase in Istoria vreunui popor, _ ZM 
prirea imporfului de cărti ştiinll- (fosta .PaIlas). ca sforţdrJle pe care le-au Ideut cbrt·ddespre ~adsudr~ ~ceastta. t": a 

~ f W I ii l' u apestan II cIca gro cş lIiiiii tice, ci numai de al unora in cari Cum. a putu! s.a. aca. omu maghiarll, saxon fi secu,' spre poziţii un articol foarte .15{. 
editurile maghiare 8u infercalat .Slovei atâtea mIlIoane dm im~ a line plebea roma?a intr o ro- intitulat: ~lredentism textil", ~iU 
lucruri iredentiste. Şi a atras o- portul de cărtl budapestane, daca bit dt neinchipuit, miro adeva-I· tr It l . 

A Adi lfi e a e e. , 'entia că Ungaria urmăreşte prin acesl import e oprit în RomanieI? raid scldvie, aproape negan u- e 1 d t' 1 s'a transforllli 1 
starea de om-. • " re en lsmu . ' 

,.. ~." .. ". n "t .::t_" I "'. • Auastd carte se termină la începutul secolului trecut l~ 
tr~atele de ,ace, şi cu toate ctI dentism retoric, au. a?~~ut ŞI INFORMAŢIUNI 

Hbona mentele la 

"Gazeta 
flntireuizionisfă": 

Pe un an - - -
Pe şase luni . 
Pentru autorităţi, in' 
stituţiuni, întreprinderi 

160 lei. 
90 lei. 

600 lei. 

Autorităţile franceze au 
holdrtt alaltdieri expulsarea 
supusalui Tomdn Pulu Du-
mitreseu. \ ' 

• 
InsărcinaluI de afaceri la 

Bucureşti al RusieI sovietice, 
d. M. Ostrowsky, va sosi in 
România la mijlocul lunei 
Octombrie. 

,.:,., "j-

Ministerul instructiunii aduce 
]a cunoştinta membrilor corpului 
didactic de toate gradele, că nu 
se mai primeşte la minister nicio 
cerere de detaşare, transferare 
sau numire. 

Toli membrii corpului didactic 
trebue să fie prezenti la posturi. 
Cei cari,Jlu vor fi găsiti la slujbă, 
vor fi sanctionati. 

• 
La Bucureşti a fost arestat un 

oarecare loanid, fost patron al 
bufefului dela Cercul Militar, pen
trucă a 'ncercat să otrăvească 
pe ofiterii ce iau masa ]a cerc. 
Şe crede că e vorba despre o 
răzbunare dementă, încercată din 
pricină că i s'a luat arestatului 
bufetul Cercului MiUtar. 

se opreşte de a analiza faptele căzut pe capul. ~oc~etaţll unglll 
de d.pă rdzbol, arata in mod versuri, povestm Ş1 ro~ane, I 

convingdtor, cd felul cum s'a In-Înfiinţat tovărăşii de cafenea .( 
staurat paeta tn slld-estul Euro- s'a 'nceput să se construiască F 
pet nu a fost un accident, el o prin care s'a 'ntrurat ideolr 
Tizultantd a JOIlelor istorice şi aceasta. Iredentismu. a, ~ebu~ J 

. t se acomodeze lmpreJuranlor,so , 
a zmprf'Jurdriior pe care oameni ţiilor existente, lumii se~~ 1 
de stat dela Paris nu le-au pa- şi intelectuale a maghiarlmn J 
tut Ignora şi pestI. care n'au pretenţiilor ei." 
putut trece. Ea dovedeşte dtase- "Acum, fiindcă s'a 'ncep~tr 
meni ca maghiaril, mal mult de- carea pentru săptămâna na~ot ~ 
c{it orice alt popor, au lost răs- a munci~, apar. pretutinde?l.f N~ 

:jA-A ii 1 carde pnn can se accentUlaZJ 
punzdtorl de S Ulumarta Idr ar trebuie cusute e haine ml1 

şi de-a intrtgl monarhll austro- ungureşti, ba cI~iar şi embk 1 

ungare. Cartea nu spune ceeace iredentiste, pentruca sâ se expf ~ 
O lungd txperltnţă ,1 an.mlte şi prin veşminte speciala con; ~ 
urcetdrl md fac pe mint sd cred ţie maghiară. Din parte-ne ~'a; .. : 
ca In chestiuuea ~inovdtleJ rdz- de spus, d~spre ac~as~a decat. . 
boiu/ui, cercetata pana In adân- Nu poţt ~ d'nte~eleZl un e~ ~ 

Il pe acest rre enttsm care s ' curl, miopia şi aroganta o 'J!at- . . ' . Il li 
hid maghiare tşl asuma o mare . fll~esta pn~ v:ştmmte ext 
partt. Aceastd constatare stil din- pnn gestun, pnn embleme, I b 

colo de ,coplli Ilnet lucrari caft. poezii" . fi 
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, tA., n al .... 
Precum am aratat şi 'n nu~ col intitutat: .Notarii comunali 

.lărui trecut al "Gazetei Anti, nu-şi .. pr!mes~ nici ~cuma regulat 
pr ., . U ., din resă saJarule, ŞI a aratat pe baza 
I iVlZlOlliste , .ag~n~l1 ~ raportului anual al Asociatiei no
n' depe strada ~l lredent:l ~a... tarilor, întocmit acum, că: 
fu~are. au acre.dltat la n?1 ca in «In fo<\rle muIte locuri notarii 
fingan.a lefunle .se. platesc. Ia I îşi capătă neregulat retributia. 
st~n~, ş:_~anu~~ tnn1lse pc ZlU: Sunt mai multe comune de a
toaC ~tal a lunu cu ~oşta, - de",1 celea, unde nofarul nu-şi capăt;'l 

eahtatea este ca nun:eroas~ de 6-8 luni retribu1ia întreagă. 
ac?tegorii de funcţion~rI nu",şl Ministerul de interne a luat dis-

,rimesc salarul cu lunde. 
'IJ( 
; s Adăugăm la dovezile din nu'" 
fii tlărul trecut următo~re1~: 
pn Ministerul cultelor şI-al mstruc· 
~unii publice a pus deunăzi în 

, (edere că dascăIîi confesionali 
:irror fi plătiţi pe viilor de minister, 
luin impozitul cultural, care ur
! steaza să fie incasat de·aci 'na
'e@te nu de autoritatile bisericeş1i, 
lei de fisc. Măsura aceasta s'a 
lQ1af din cauză că lumea refuză 
inci plătească impozitul culturai, 

::"rc1cât învăţă10rii coniesionali au 
juns de câjiva ani să nu mai 

~~e achItaţi decât cu târâita. cu 
rn,târzieri ingrozitoare. 
in In legătură cu aceasta. eMaa 
3lYarsag- dela 20 Sept. ert arată 
:a ă unele autorităţi bisericeşti au 
'o,agădult dascălilor ca le vor plăti 
~fa la timp, dacă dau declaratie 
ă renllntă la Încasarea prin fisc 

-t impozitului cultural. Unii în
'ătători au acceptat. 

Ziarul citat spune În continuare 
ă a primit dela învăţători mai 
nuIte scrisori, prin cari cer să 

)) se achite de urgentă restanteJe, 
ăci daca se mai adună lefurile 

neplătite, .,restantele vor fi aşa 
~ mari incât oricât ar da zor 
ellinisterul cultelor, incasarea se 
!bi1 izbi de greutăţi, şi foarte 
'aşar s'ar putea întâmpla ca în 
:UFIz de executie poporul să se 
ltoarcă împotriva şcolii". 

.- Relatarea aceasta a lui eMa· 
,iYarsag~ se încheie spunând că 
! hestiunea învăţătorilor confesio
I fali se va desbate pe larg la 
lpngresul dăscălesc din toamna 
leeasta, şi că deasemenea se va 
Jiscuta chestiunea învăţătorilor 
pmunali, "dintre cari mai multi 
IU restante de câte 800-1000 
Je pengo" (adecă de câte 24-30 
.le mii de lei). 

pozitii în unele cazuri ca să se 
plateasca salariile restante, dar 
sunt inca în iară sute de notari 
ale căror restante fac multe mii 
de pengo". 

Raportul Asociatiei notarilor 
mai staruie asupra nenumărate
lor amenzi ce se aplică notarilor 
Îndeosebi de ministerul de finante, 
dacă nu-şi pot implini îndatori· 
rile la tanc. E vorba deci de 
'ndatoriri în legătură cu inca 
sarea impozitelor, dată 'n atri
butia notariior. 

Apoi subliniază că lucrările no· 
tarilor sunt foarte mult îngreuna te 
de faptul, că "regulile de drept 
se schimbă mereu, rezolvarea şi 
solutionarea (actelor administra
tive) e aproape din saptămână 
'n săptămânâ alta şi alta-. 

La examenele de limba ro· 
mână ale functionarilor admi
nisfrativi din oraşul şi judetul 
Arad, tinute săptămâna aceasta, 
s'au prezentat 137 de inşi, dintre 
cari 39 dela primăria Arad, 17 
dela prefectură şi restul din ad
ministratia judeţeană externă. 

Trebuia să se prezinte la exa· 
men 147, dar 10 erau în conce· 
diu sau s'au eschivat. Rezultalele 
examenului nu sJau comunicat 
încă. Comisia de examinare a 
fost compusă din d. prefect dr. 
loan Groza şi din dnÎÎ Ascaniu 
Crişan, director de liceu, şi Tra
ian Mager, profesor la şcoala 
normala. .. .., d6J' 

Vaccinarea antiscarlatinoasă şi 
antidifterică a copiilor 

CO.rzsillul superior sanitar 
dela Bucureşti s'a ocupat 
silptămâna aceasta de comba
terea scarlafinei şi a dijteriei 
la copii, şi a hotdrit vaccina
rea lor la vârsta de 10-12 
ani. Acolo unde focarele de 

• epidemie vor fi mai pronurz
. A doua zi. la 21 Sept. crt., fa te, vaccinarea va fi obli
~Magyarsâg" a publicat un arti- 1 gaforie. 

------zz==:r 

tmpta pentru maghiarizarea 
,. bisericii orI. din· Ungaria 

- Istoricul episcopiei avorfate a Seteşului-
(S'au ardtat în joi/etoande I 

precedente în<'eputurile l~tptâ de: 
după 1919 pentru maghiarizat ea 
bisericii orlo.r/oxe: 

Desjacerea de episcopia sdr
heascd de Buda a câtorua pa 
roMi saH fracţiuHi de parohii, 
prin Hnelttrea unor preoţi a
postali : 

Sinodul Jinut de preotii aceştia 
la Senteş la 15 Martie eri: ca 
.sa şi-l aleaga v/ădica pe apos
lalul şi deliapidatorul Şle/an 

Ntmel;' .. 

I Declaralia guvernului că nM 
( recunoaşte hOIărîrik euestui :11. 
: aod, şi. î"C8Tcarea j4ctt.td de 
; guvern după aceas/4 dee/arolit, 
" ca s4 ohţin4 dela "1"14" patriarh 
,- -recunoaşterea IMi Nemti},; 

ReCf4noaşterea ca "mitropolit
.a lui Ştefa" Ntmels, prolluHIa14 
de patriarhul di" Antiohia; 

Proteslek deja Arcul _ li Se
,ohedin în contra acesu; reCffoo 
1I0aştn-i; 

Protestul bisericii greceşti dire 
B"d.apesta la ministerul cultelor, 
ş,' n legătură cu aceasta o relaţie 
desfre bi.;;l'ricile de origine gre
ceasn:! şi despre acţiunea de m/J
ghiarlzarl' dda Budape3ta a preo
tului Ruszko, fost căpitan de po
liţie 

Su •• rnal maghia .. 
•••• de n •• uit.i 
se lepede de ,te. 
fan Memeth 

DupA protestele din Romania, 
dela Budapesta şi dela Seghe
din (vor fi fost şi din Iugoslavia, 
dar n'avem cuno,tlntă despre ele), 
s'a 'otlmplat in foarte scartA 
vreme o' intorsAturi cu totul 
neaşteptată: 'gaverna] mlghlar 
l'a lApldat tn chip public de 
orna] lia dela Sente" pentru a 
clral recuDoaşteşe CI epllcop 
fAcuse demeraurJ Ja doul pa
triarhii. 

Astfel, la 1!S luHe ert. a .pl-

I.i 
Gazeta Antirf'vizlon1stă 5 
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Pentru&H-i insurol CU rOmânCH. • • 
- Un epilog ciudat al 
preot cal vin din Arad 

alegerii de 

Lupta intestină ce se dă de 
aproape un an intre credincioşii 
bisericii calvine maghiare din 
Arad pe chestiune:'! complectării 

postului de paroh, a ajuns într'o 
fază nouă, care trebue să ne 
intereseze şi mai mult decât fa
zele ei de pân'aci. Pentrucă de 
astă dată a ajuns În discutie 
faptul: că preoteasa noului preot 
este din naştere româncă, şi 

astfel noul preot trebue trimis 
la plimbare. 

Lupta pentru vacanta dela bi
serica protestantă s'a 'nceput de 
când s'a retras la pensie preotul 
Csecsi. 

In iarnă îşi pusese ochii pe 
scaunul acesta preotesc unul 
Nis Istvan, care n'a mai putut 
apoi concura, deoarece prea şi-a 
dat arama pe fată când a tinut 
la 'nmormântarea fostului primar 
Varjasy o cuvântare iredentistă. 

Apare un candidat, 
ginere vIădicesc ••• 
S'a ivit apoi imediat un can

didat despre care s'a fost scris 
intr'o corespondentă din Orade 
a .. Universului" că are dease· 
menea la activ isprăvi ireden
tiste, pentru cari ministerul l-a 
şi amendat: preotul Balajthy dela 
Episcopia Bihorului. ginerele e
piscopului Sulyok .dela Ora de. 

Candidarea aceasta trebuia să 
aibă tOli sortii de isbândă, şi 
pentruca d. Balajthy e ginerele 
piscopului care dispune peste 
această parohie, dar şi pentrucă 

o impuneau socoteli politice. Şi 

anume:' trebuie adus la Arad un 
preot care să 'nsemne mult 
pentru partidul maghiar, deoa
rece organizajia acestui partid. 
mai 'nainte încă dc-a·şi da du
hul Bela Barabas, a ajuns într'un 
mare declin şi are nevoie de·o 
regenerare. 

Intâia infrângere a 
d·lui Balajthy. 

Aceasta era socoteala. 
Dar se vede ca credincioşii 

bisericii calvine din Arad ştiu S3 

rat In ziarele budapestaoe un 
comunicat al mi olsterulul de 
culte unguresc, in care se arlită 
(reproducem după "Magyarsăg" 
dela 15 luHe): 

CI preotul Ştefan Nemeth dela 
Sentrş a intruuit la 10 Martie 
crt. intr'ao slood neautorizat pe 
preoţII bllericilor ortodoxe, şi 
i· a făcut să ,I~l aleagă episcop. 

CI ministerul, la douA zlle 
după slnod, a declarat alegerea 
noii, şi .,tot atunci a pornit in 
această chestiune actiune dls
cipllnarl". (Cum a pornlt·o, s'a 
vAzat din articolul din "Pesti 
Hlrlap" dela 6 Mat crt. al prea 
,~dllltelul Lliti Revizioniste Her .. 
ceg Ferenc, in care s'. arătat 
cA guvernul a făcut demersuri 
la parohii din Constantinopol 
pentru recunoaşterea lui Nemeth). 
Că hotArirea ministerului a 

sosit acum (sic J) Ia subpre
fectura jUdeţula.1 Clongr.d. 

CA prin ordinul ministerului 
de calte (cel .oalt .acum- la 
.mfntlta lubprdectură) Ştdaa 
Nemeth flSte pedepSit cu doje
nlrea rn .eri. ,1 e oprit sub ur
mAri grave s4 mii Joloaeascl 
titlul de episcop. , ' 

CA le Ipon tn rezolutia dis-

separe cele bisericeşti de cele 
politice. 

D. Balajthy a fost propus de 
presbiterul parohiei, şi urma să 
fie 'nscăunat, dacă zece dintre 
credincioşi - aşa e obiceiul la 
alegerile de preot ale bisericii 
calvine - nu ar spune veto. 

Au spus insă veto mai mulji 
de zece, şi a trebuit deci făcută 

o alegere in regulă. 

C alegere mai dihai 
ca pentru parlament. 

Alegerea a fost precedată de 
o lupta cumplită, dată intre ta
băra Jui Balajthy, reprezinfată 
prin hailaiful parohiei, şi între 
tabăra adversă, care s'a grupat 
în jurUl candidatului Zoltan Nagy, 
preot în Hărdaij. 
După asemenea pregătire, in 

timpul căreia credincioşii mun· 
citori pela fabrici au fost ame· 
nintaţi în fel şi chip, iar părintii 
din Grădişte avertjzaţi că le vor 
fi frântiti copiii la şcoală dacă nu 
votează cu d. Balajthy, a venit 
la 9 Septemvrie ziua cea mare. 
Ziua alegerii. Strada bisericii a 
fost ocupată literalmente de di .. 
mineata până noaptea târziu, în
cât era o minune să poti circula 
pe ea. A domnit o agitatie mai 
dihai decât la alegerile politice. 
Şi tot ca la alegerile politice. s'a 
operat cu ţâdule, şi s'au respins 
dela urnă cei banuiti că nu-s cu 
gÎnerele vlădicesc. Tabăra aces
tuia îşi făcuse bilete de votare 
cu numele d-Iui Balajthy, pe·o 
hârtie galbuie inexistentă în tară 
la noi, ca să nu poată adversarii 
să facă uz de ea. S'au impartit a· 
ceste buletine celOl' de î ncr ed ere, iar 
cei cari veneau la urnă cu altfel de 
bilete, în spetă cu biletele albe 
ale contracandidatilor Zoltan Nagy 
şi Patay. erau respinşi sub un 
pretext sau altul. La despuierea 
scrutinului oamenii d·lui Balajthy 
au rămas totuşi cruciti. Ştiau ca 
sunt În urnă peste 700 de bilete 
galbene şi vreo 400 albe, dar 
nu ştiau că tabăra d lui Nagy 
Zoltan pusese mâna pe un nu· 
mar mai mare de bilete galbine, 
au tăiat partea de sus şi de jos 
a biletului şi au imprimat pe ea 
numele fal10ritului lor. Aşa s'a 
făcut că d. Balajthy s'a pomenit 
cu 459 de voturi, iar d. Nagy 
ZoItan cu 531, fiind astfel acest 
din urmă proclamat ales. 

o contestatie bizară I • 
pentrucA aleslIl e 'n-

surat cu romAn că! 
Lucrurile nu s'au oprit aci. 
Tabăra daJui Balajthy a facut 

contestatie. 
N'am putut afla pentru ca ri 

alte motive, unul însă ni·a fo:;t 
spus, şi dacă e adevărat că fi. 
gurează în petitia cătră proto
pop şi cătră episcop, trebue Să-l 
dăm cea mai mare atentie. 

Ni s'a spus, anume, că s'a 
cerut anularea alegerii d·lui 
Nagy Zoltan, pentrucă are ne· 
vastă româncă, pe fiica adoptivă 
a fostului director şcolar din 
Muraşel, Moldovan_ Şi ni s'a mai 
spus că această .mezaliantă- a 
preotului Nagy a fost mult agI
tată printre credincioşi şi 'n aju
nul alegerii, deci nu e vorba de 
o obiectie întâmplatoare. căşu
nată vr'unul netot într'un mo
ment de uitare de sine. 

Bănuim. fireşte, că P. S. Sa 
Episcopul Sulyok nu~şi va favr. 
riza ginerele şi nu va înfrunla 
vointa credincioşilor săi din Ara ct 
peaO asemenea temă. 

Chiar dacă însă alegerea d-lui 
Nagy nu va fi casată pentru un 
asHel de motiv provocator, faplul 
că se va fi putut ridica un aSE
menea motiv de contestatie trf· 
bue să ne deie mult de gândit, 
şi'n primul rând în legătură cu 
prea multele căsătorii mixte 
contractate de români in dauna 
părtii româneşti. 

Se repetă cazul dela 
Buteni 

De altfel chestiur.ea aceasta, a 
.mezaliantelor" contractate cu 
români sau românce, nu se pune 
acum întâiaoară. Astă primăvară, 
Ia Buteni, s'a refuzat de cătra 
un Călugăr catolic spovedirea şi 

împărtăşirea a două ungurizate mă
ritate la biserică românească cu 
români, pentrucă nu s'au dove
dit destul de intransigente un· 
guroaice. 

Sunt bune adecă aceste căsă· 
torii mixte numai când ii duc pe 
români la consHiile de război, ca 
spioni uJ;1gureşti? 

~a--~'·-~·_-_·----------_·- -

cipllnară • ministerului urmi· 
toarele: 

Minlaterul a locotlt deocam
dati ca o infractfane uşoară 
fapta lai Nemeth, deşi indepli
nea conditiile anei infractiuni 
grave. 

Ministerul a tlnat leaml ci 
dacă I deltltae pe Nemeth ia 
moment. vor ajunge Intr'o Iittla~ 
tie grea la privinta exercltirli 
religiei lor credincioşII nevino
vati. A mal tlnat seaml, CI de-o 
elrcumstaată atenaaatl, de .ne
Uniştea sufleteasca- a lui Ne
metb. contractatA im timpul rb
botulul, si de 'Qlprejurlrlle lai 
fam 111 are(?!?) 

Comunicatul arati' apoi: 
CI ministerul a dat avertfs

ment comitetului parohial din 
SeDteş, pentrucl ,tiind deapre 
acUnnea lui Nemetb, nu a pro
testat fn contra ei, ci a ajutat-o. 

Ci ministerul a atraa atentia 
atât lui Nemeth c4t ,1 comunei 
bisericeşti, că tn caz ci le mal 
repete neregalUe, va desfiinţa 
autonomia blaericll (din Seate,), 
il va pone lub Hchestra averea, 
Iar in contra lat N~ mt>th va 
apllc.a toate rigorile regolameo
tului dllclplloar. 

Apoi: 
CI mlnlsteral a ns~fnl cere

rea acelor câţiva (egyes) cre
dincioşi ortodocşi, cari il doreau 
pe Nemeth administrator al bl
lerfclf ortodoxe lipSită de cap 
eplscopesc ... AceastA numire nu 
este oportună in stadiul de as
tdzl al tratatNelor pentru aran
jarea pe ţard (orszagos, pe ar
deleneşte: regnlcolară) a ches
tlunJlor bis~riceştt ortodoxe dm 
Ungaria,. de altfel preotol Şte
fan Nemeth a'a făcut prio acţlu· 
oile sale nepotrivit ,1 nevrednic 
pentru ocuparea demnltlţU de 
administrator eplacopelc" •. 

.De altfel - ae 'nchel. coma· 
ulcata] ministerului - tmpotrlva 
101 Ştefan Nemetb e tn curs la 
căpitani. poliţienească din Sen
te, o acţiune de contraventlt', 
a clrei des batere a fost fixată 
pe ziua de Luai (16 Iulie), pen
tru uzurpare de titlu de epis
cop". 

• 
SI retinem din acelt comuni

cat esenţialul: recunoa,terea cA 
guvernal mlghlar dace tratative 
pentru araojarea pe tari a cheJi
tlanil btlerlcU ortodoxe. FIIndcă 
ro toatl aceaatlluptl pentru ma-

"r I 
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fldeuăruri cari dor 
- Semloficfosul guuernuluf francez despre duplicitatea şi 

despre prouociirlle Ungariei. -

• 
ŞI 

~ntre 
.... . . 

"rOmanII " • • • 

Congresul de pret 
dela Constanta . 

Bazili 
intruşi 

Mihai 
ăştia 

Ieri s'a deschis şi astăZi 
Apoi: continuă la Constanta congr~ 
.Şi totuş.i va cădea pe frontul general al federatiei presei 1 

minoritar. Explica1ia e simplă provincie. ' 
Din întâmplare apărându-şi ma- Sunt pe ordinea de zi un 
şinile (În contra slujbaşilor români toarele chestiuni: cursurile pe: 
nepriceputi, cari ar Însemna să fesionale penlru membrii feei 
le strice, - n, Ir.) , a apărat pe ratiei. contractul colectiv pen; 

Semloflcloiu( guvernului ma- I Al doilea articol al lui .Le 
" ~ Tempsl'l care a făcut mult sAnge 

ghiar, "Budapf:stl Hlrlap J fl-a I da redacţiei seroloflcloale deja 
tnchlnat Marţi, 25 Sept., o pa- Budapesta, se ocupă de ata cu
glnă ziaruluI "Le Temps", pen- rIIe indreptate de d. E.kbardt 
trucă semloficloiul francez a a- la Geneva in contra Micii An
tacat vehement politica maghia- tante şi ~n special ill contra Ro-

, Brassoi Lapok e a 'nchinat la 
28 Sept. ert., În fruntea Întâiei 
coloane din pagina 'ntâia. un 
articolaş pe cât de mic pe-atât 
de scandalos, lui Bazili Mihâly 
dela Orade, succesorului În pro
vocări antiromâneşti al faimosu
lui K5ver Gustav. 

mântei. 
ră, acazând-o că le pune de-a- Le Tempi. arată că ci. Eck- Cinstea aceasta i se cuvenea 
curmezIşul drumului apre-o inte- ha;dt n'a făcut altceva decât să alâtâtorului din fruntea uzinelor 
legere cu statele vecine tocmai impledece lImpezlrea atmosferei comunale ale Orazii, pentrucă·j 
atunci când toată lumea aşteap- dunărene, şi că Budapesta iosăşl vorba să cadă pe frontul mino· 
ti o epocă de pace, şI când na poate decât si regrde atacul rilar, - cum se exprim;\ in Iim
ma ne puteri fac toate s'ortărlle prImului delegat maghiar, şi a- ba'lul său pretentios gazeta bra-

r I nume să.1 regrde pentru modul 
ca să aducă UngarIa la realitate. cum a compromIs interesele ma- şoveană. D. Bazili Mihâly, ghif-
Două coloane şI jumătate liunt ghiare. tuit cu lefuri şi cu alte al~a de 

iilchlnate in "B. H.· unei cores- Siagurul rezultat al nelsblltl- primăria românească a Orăzii, 
pondenţe din Bad.perita a lui tului atac - spone .. Le Temps* s'a apucat adecă - precum se 
L Temps· in care le con- ia contInuare - este ci rămâne ştie - să se opună hotărîrii prin 

" e, după el un anumit sentiment pe-
damnă duplicitatea la care se nlblle. Din cuvAotarea lui Eckhardt care comisia interimară a con-
(jedă Vngaria, când le IndreaptA se poate deduce el Uoguia. DU cediat pe cei 174 slujbaşi ma
spre Germania de 'ndatA ce vede e dlliprlsă să promoveze o apro- ghiari şi maghiarizafi cari au 
că Italia nu-I sprijineşte 'n dea- piere între ea ~I. intre MIca Inte- refuzat să 'nvete În 15 ani de 
jLlns politica revlzlonlstă. Cores- l~gere. E nein60ldnlc ci. SUUii- zile limba statului, ba a mers 

11a ungurilor este dtl1cată, dar 
pondentlll lemioflciosulal fran- răspunderea el nu apnă decât cu provocarea pân'acolo, încât 
c~z aubllnlază, că nimeni nu asupra conducătorilor maghiari, a cutezat să se înfătişeze ca 
poate ,U Dnde va duce această cari au făcut de- o seamă de ani apărător al concediatilor şi ca 
politică maghlarj~ deoarece de dia revizuirea tratatului de pace adversar al primăriei care il im-
15 ani Germania n'a lost nicio- ~ell TrianOD axa exclusivă a po- buibă şi căreia îi datorează su
aata dlspusd Sd-şl jertjeascd de Iltlc!l externe maghiare, şi au lub- punere, la ape!ul desbătut la co-

. ordonat totul ace8t~i pretenţII. 
dragul Ungariti leedturzle ce le S'a creiat în Ungaria o mJstlcă misia de revizuire dela Timi-

nişte angajati minoritari, ziaristii şi corespondenţil CI 
"Bazili nu e decât in aparentă provincie, casa de pensii şi .. 

un căzut al luptei minoritare. tragere a ziariştilor, codul prEl 
In realitate e mortul erou al chestiunea presei populare, p 
cuminleniei şi al gândirii ome- blema presei româneşti în le 
neşti. deal, Bucovina. Basarabia' 

"Soartea sa tristă e o tablă Dobrogea, chestiunea permise 
a ruşinii pe fruntea ace10ra cari pe C.f.R., presa din provincit'lă 
i-au provocat-o.· cenzura, criterii de seleCfkal 
Aşa se apără pe pământul pentru ziariştii din proviriJe 

românesc desrobit, pe vreme de casa de odihnă pentru mem~U 
cenzurâ hulită pe toate drumu- Federatiei la Bugaz şi la tfâ 
riie, agentii iredentei budapesta- I Kale~, ~ârtia pen!ru presa.,E 
ne. Pălmuindu-ne 'ntre ochi, bă- prOVInCie, presa ŞI propagalt1C 

tându·şi joc de români întocmai turistică. lai 

ca 'n Ungaria hortistă, Ca să ....... Aer ._u~c. 
fim apoi tot noi arătati străină- • 
tatii cu degetul, şi ca la urma Publicatiune [rE 
urmelor, te pomeneşti, să mal N ne 
facem d-Iui Bazili şi mea -CUlpa. eaprobândll-Ie rezultatal !Îi, 

citati anei publice din 7 Iulie a, • 
-_.... -; -- se adace Ja cunoştiofa celQr _ 1 

Mărunte 
şi felurite 

teresaţl, că Primăria Munjc!p~e] 

lai Arad, nI, 
in ziua de 11 Ocfoml1fle Iv 

ora Il o. m. 'ib 
ale cu Mica /nţe/eguf. Acum mal a reviz.lonismuJul, din care na se şoara. Iar pentru isprava aceasta 
lU seamă~ Germania va fi şi mai pot desprinde decât foarttz, greu, r are sol tragă consecinţele. A fost 
puţin dispusa. la o asemenea u· acum dind trebu,:: sa pri- dat in judecata comisiei discipli-

fi d d veascl °n tail realitatea.· '. • eri care, eoarece In pricina A ti 1 1 j fi I 1 I fr nare, Şl urmeaza să sboare a· S a scrIs alalUeri fn presa r co u sem o C osu tl an- lt' D 

va tine io biroul Servlclalal e~isl 
nomlc, camera Nr. 59, a donir 
lIcttaţlune publică cu oferte ~al 
chlse şi lilgilate, pentru fUlhir 
zarea a 60 (şase zeci) de ~i 
apometre necesare Uzinelor 't~ 
apă ale Munlclpiulol Arad. :el1 

confllctulal ee-l are cu italia, tre- cez se 'nch-ee cu UD sfat părtn- colo unde-i este inima, - la Doaatrd, că sa Inlugurat aml-
băi 1 I I a. Il necă le Kemenesalya, pe dealul ue S -f ca t ve eg tur e ca tese: ca sa. nu mal umble Uoga- Budapesta sau ]a clubul parti- Sai, o aşa-zisă cruce a Triano-
Jugoalavla. Nu-I rămADe Un- rla dapA himere, ,t si OII mal dului maghiar. nul 01, şi că fostal ministru de 
garlet ca si creadă intr'o revJ- vâşte intre Italia ,1 Germania. ci D. Bazili este deci foarte justlţ!e Emil Nagy a ţinut o 
zulre decât calea războinică E să colaboreze la consolidarea Eu- vrednic să i se inchine un arti- cQvintare incendIar!, amealn-
_ ' . ropei centrale, !erlnda-se de a- .• . 
IOsă prea de tot slabă, ca să-şi venturl periculoase. col-prim in coloanele foarte vred- ţând ci Ungaria·,1 va rechtlga LicitatIa se va fine in ca [ 

formltate cu ArUfL-l Ul dh.,., I 

gea 't!onflrtHn!~ţTr publice şf ~fe 

trfvft normelor de llcltaţll tn i-l 
goare. !fii 

închIpuie că-şi va ajunge Icopal nice de dânsul ale faimosului ca arma teritoriile pierdute. dacă 
printr'un rbbol. .... - - .... .,. -.- - .Brassoi Lapok". Şi scrie .Bras- na~e:~r~ fi c~~~I~~~~r~~' aceltel-

Corespondenţa lui .Le Temps· 2 din 19 soi Lapok- despre el aşa: că Informatii arătăm dopl .Magyar-
se tnchele cu constatarea, ci după nume nu este ungur; că : lag- din 25 crt., că s'a pos la 
UngarIa nu le poate aştepta, din cII. după purtările ce le are nu·i un picIorul Iredentlstel cruci O cu-
cauza sa inIăş!. Ia nIci o conce- Ziarele maghiare vesteac Q ungur cu sentimente sălbatec- nună a ungurilor din Ardeal -

Ofertaotll cari vor partlclpaOD 
UcltaţluDe vor depune odată bsl 
orert. in mâinile comisiunel fin 
licitaţII ,1 o garanţie provlzchei 
de 5% din valoarea Oferte'. art 
numărar ori efecte garantate eas 
Stat Iar oferta se VI face llul!tip 
in baza cactulal de sarcinI, '-1, 
poate fi văzut in camera Nr'len 
a prlmărlel. orI la Uzinele II D. 
nictplalul Arad. !tr, 

slune a atatelor vţclne pe ehe- un conslller al Aradala' e foarte ungureşti fiindcă Întâiul gând adecă a repatrlatllor - adusi la 
preocupat aII. I "'ere lateresele _ ' . . _,' KemenesalJa de o ştafetă 

stlunea minoritari, şi că nu poa- CI ,..- când au fost inlOCUIti cu romani • 
te spera nici un ajutor din arhltectllor ~ aoteprenorllor din subalternii săi cari refuzau să Damlnecă I fost la Ceaba o 
partea Frantei Intr'o aseme. Arad in contra .clrpacl1or- dela 'nvete româneşte, nu i-a fost a- demonstraţie iredentistă a foştl
nea directie. ţarA, şi pentruca să ,tie lumea cesta: "In de/initill las sti strice lor luptători, pentru deaveHrea 

IA le fere asci de cei Delatorl- unei plăci comemorative a erol-
Aşa scrie semloflcl.al FranţeI. zaţl, publici numele Irbltectllor românii dştia intruşi scumpele lor fostalal regIment de honvezl 
ŞI fIIndcA la aşI ceva nu se ,1 anteprenorliol IndreptAtiti să maşini, cact CIi puţin se va dovedi din Orade. 

poate rbpunde când eşti ca lucreze in oraş. Sunt 9 nume de cât sunt de neapţJ*, ci s'a gân· O altă demonstfaţle militară 
musca pe căciulă, .B. H,- insultA, arhltectl, dintre cari unul Singur dit numai la scumpele sale ma- a fost Daminecă la Budapesta. 
spnnând că .Le Temps" umbli şini •• Bine că s'a gândit aşa, - .. Arad, la 26 Sept. 1934. ~ O 

Primăria Municipiului Arres, 
Nr. 26.060-1934. ntă 

cu mlstlflcărl, afişânda-şl ca date românesc, ,1 zece Dume de an- glăsueşfe apoi .Br. L." A dat "Magyanag" din 25 crt. arată 
teprenorl, dintre cari romanesc că dela 1929 până azi atandar. 

din Budapesta corespondente tot unul singur. dovadă că-i om cinstit, impartial. daI traiului a Icăzat tn UngarIa 
cari l-ar fi fabricate la Praga. cu minte limpede şi sănătoasă. CU 14%. iar lefurile au acăzut ~irn 

:cel .. .. ""'" ....... - _ • .., Ar merita să fie decorat.· ca 25%. 

ghlarlzarea bisericii ortodoxe, de 
care ne ocapăm fn aceate coloane, 
Ştefan Nerueth na este decit un 
f piaod. cititorII. ,1 tn special 
cel cari au cuvint iD chestia
oile bisericeşti, sA reţlnA: ci ,i 'n momentul când il aban
dona pe Nemeth - deci şi 
Oe-atancl incoace - guvernul 
maghiar n'. reouoţat la gindul 
de I da bisericII ortodoxe din 
Vogaria o nouă orgaDlzare, aşa 
Cilm o cer tnterelicle lui ,ovl-
ni.te. . 

la râadal al doilea ,1 le re
ţinl leninătatea ca care le spală 
mlnl.teral de caUe ungurelc pe 
mAol. SI le reţină aminuntal 
d coaeblt de Dostlm: ci ,'a dec
larat alraerea lui N.erueth Dull 
a doua zi dupA Ilnod, ,1 a'a por
nit in contra lai Ictiune di,
ctpllnară, căreia 1 ,'a dat curs 
Dumal dupăce gavernul a Inter
venit pentra recunoa,terea lai 
Nemeth. ,1 dllpAce aceastA re
cunoa,tere I pricinuit proteatele 
ce le-Im arAtat.-

Apoi: CI 'o timp ce: pe Ne
meth 11 pedeple,te . numat cn 
ameninţare ,i cu O ·actlune po. 
1 tţlonealcă : despre care vom a
rAta fod.tl ti a fOlt porniti . . , . 

Dumal de ochII tamil, guvernul 
gbeşte pretext 10 faptele lui 
Nemetb ca să pună tn vedere 
ci va anula autonomia bisericII 
din Sente, ,1-1 n pune averea 
Bob sechestra, daci le mal 
ţIne de nereguli. Trebue subli
olată această avertfzlre, pentrucă 
prin .neregull- guvernul ma
ghiar va fi 'nleles ,i demersuri 
ca acdea despre cart vom arata 
mal la vale că aa Iost făcute de 
credincioşii din SeDte, impotriva 
lat Nemetb, oma.l guvernuJul. 

P.eudD--episcopul 
-mitropolit fuge d. 
jud.o.t~ poliJiei. 

.PesU HirJap· dia 17 lalle 
ert. publică () corespondenti din 
Sente" fn care 8e relatează 
de.pre acţlllnea de contrav«!ofle 
ce I ,-a l1eschl, lui Nell1etb la 
poliţia de-acolo pentru azurpare 
de titlu .. 

Se arati tn acel Iti c.orespon. 
denti urmAtoarele: 

Preotul • fost reclamat de IId 
credlnclo8 ortodox penttaca s'. 
.lclIlt sub Dota dia religie, tu 
certificatul de şcoalA al copilu
lai acestuia dia elasa a IV-. 
primari: ,.Ştefld, eplteop orto
dox·. S'a porull." dl.. oficia 

5 7---

acţiune 'n contra preotulaf~ de
oarece 8'a iscălit pe dHerlte a
drese dud ep\scop. când mitro
polit. Judecătorul pollţienesc a 
fixat P411 ziua de La ni (16 Iulie) 
desbaterlle contravenţiel, dar pre
otal Ştefan Nemeth nu l'a pre
zlntat. Reprezentantul său juridiC 
a anexat an certificat medical, 
cameă preotul aufere de o gravA 
neurastenie şi are nevoie de o 
curA mal iodelungată la un sa
nator. Judecătorul jJOlitleoese a 
dat cari cererII fi a amâoat dea
baterUe*. 

la legăturA ca acest proeea a
mInat, &~a publicat o ,1 mal 
nOltlmă corespondenţA dIn Sente, 
in .Magyar Hlrlap· deja 11 
laUe ert. 

Se arati tn aceastA corespOD-
dentl urmAtoarele: . 

Nemeth a aplrat tn Sente, cu 
trel ani In urml (vom mal re· 
\'eal la asta IntrJgn alt tolleton~ 
clnd vom arăta partea de con
tributie ce a 8VIlt.o In actiunea 
de maghlarlzare a bile.rlcll orto
doxe ,t 'a acţiunea lai N'metb 
falmosal Urmăaczy Nandor.) 

M.I 'nainte de. apArea 1. 
Sente" Nemeth voile ,1 .. Ilcl 
mislonar catolic (? 1) pentru A-

------- TESE fre 
merlca, d.r dupăce a căpătat I O mare cruce de aur, avea line 
insArcinare., a'. răzgâtldlt. (Să verendă şnurultl cu aur ,1 ilo 
se pună aceasta in legătură cu brâu violet. intr'o mânA .' 
ceea ce .'a arătat astă vară in mătănll, Jar pe degete U IcIi~D. 
ziarul .Curentu'-: că N4!lodh ,1 an mare Inel arhtpăstorelc. ~ 1 

ca un alt preot ortodox de pro- meth ,1-1 vestit credinciosII eZE 
venlentA catolici, au umflat dela p.trlarhal din Ierusalim ("~ o 
eplscopaJ Zubkovics dia NI, - gyarsag- spunea ci cel dia A 
e o greşeală de name ,1 de 10(', tlohla, - n. tr.) l-a nllmlt f 
pentrucă P. S. Sa Zubkovici e tropollt pelte Doua biserici cA 
eplacop sârbesc in Buda - o doxă din Ungaria. It IIplea t!lst 
sumă faba.loa8ă pentru plAnuitul pentru aceuta recunoaşterea lDei 
mlslonarlsm amerl::an, şi apoi ridică a guvernului mlghiar. un 
au dat fuga la guvernul maihlar, episcop, Ştefan Nemeth a \tt 
renaotând la America şi pu- părţlt confldentllor săI blserfC~b' 
dndu-se in slujba maghlartzărU). şi laici titluri, iar pe preo~ II 

Arată apoi corespondentul lui punea să-i sărute mâna-. !tnE 
"MIgyar HlrJap·, ci după Icea- Urmează povestirea proce$l'te 
ată .rA.gândire-, N~meth .'a lui de contravenţIe. rea 
.tntors· 'a legea ortodoxă (co- .Un credlnclo. l-a denl2Dmt 
respondental ziarulut evreiesc o pentru uzurpare de titJa, Iar ne 
incarci ti-aci ca fi mal incolo, altul pentrucă şi· a lnsuşitlara.4ncE 
- dar sl-I Jădm să vorbească) torizare bani biserlcefti-. ! in 
,1 apoi a dispărut din clrctI- Corelpondeţa lui .M. H! f 

latie patru ani, pânA când, ta iochele spunlIld el Nemeth ,t o 
armă. s'. atablUt la Sente,., cerut amânarea procesulai ~ec 

E vorba apoi despre .Iaodul două luni, cAt trebile să atea su 
opr't, ,t despre drumul lai Ne-. Sinltor, ,1 că in preseara pr 
metb la patriarhi •• Când I'a Inl- celului a plecat dia Seate, ~e~ 
palat, a apirut pe alltele ora,a- destinaţie necunoscută. . I 

tai clmpenesc in ornate de vli- De Dotat: Cele dODI luni ~. su, 
dicA fantastice. Avea In cap o implinit, dar deabaterUI an I'~ă ' 
,apel de episcop vloletl l tu git mat reluat.· "in 

'-- ~ " 

d • 
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es 
I . Intâmplarile saptămânii - ... 
un Pagina aceasta e consacrată faptelor interne şi t Alexandru Mavrodi 
pexlerne de peste săptămână, îndeosebi pentru acei 
~ecititorj cari nu urmăresc dela zi la zi presa cotidiană. Guvernul şi pnsa româ
e~ E de sine inteles di in ~?loanele unei gazete neascd şi au pierdut sdplă-

Veşti din lungul graniţei 
apusene 

ca aceasta nu se va face polItIcă. mâna aceasta un distins re-
?i ... - D e> - - '. re... ..v ,'1/P .. 'u'u. P* 1 I prezentanl, pe Alexandru .• ~ ,. ..v. _ ~ 
re Mavrodi. 
p S~pt~m~n~ extorn~ Decedatul a fost sub gu-

I le U U U U L U vemarea actuală subsecretar 
a . 
.~ Se anunfă din franta schim
cÎ/)ări de cea mai mare 'nsemnă
tnate in structura republicii. D. 
ir;:)oumergue, preşedintele guver
m,ului, a anulat la radio că se ,a aduce în curând o reformă 
Illenită să înfrâneze excesele de
alflocraţiei, să insănătoşească viata 
larlamentară, şi să scoată poli-

.Ica din organizatiile sindicale. 
~ vorba deci de o reformă de 
Ireapta. Partidele de stânga au 
nceput în contra ei o mare a-

I 't t' I 11 a le. 
I! ' • 

unui ziar budapestan un inter
view, declarând că Turcia se o· 
pune cu toată hotărîrea oricărei 
revizuiri a tratatelor de pace. 

De altă parte Bulgaria conti
nuă să se 'ndepărteze de tabă' 
ra revizioniştilor. Cel pufin aşa 
ni se pare că trebue 'nteleasă 
primirea ce se face acum la So· 
fia regelui Iugoslaviei, care vi· 
zitează Bulgaria insoţit de mi· 
nistrul de externe iugoslav Jef· 
tiei. 

• 

Gloria-C. F. R. din ATad îşi 
line Dum/necd, 7 Oct" la orele 
9 şi jumătate, adunarea generald 
la Cercul Românesc, având să 
discute, intre. altele, mOdificarea 
statutelor. 

• 
S'a flXlt pe zlua de 31 Oct. 

crt. data pânA la care se pot 
iualnta petItiile pentru cele 25 
de burse de câte 5000 de Iei, 
date de Camera de comerţ din 
Timişoara studenţHor băoăţeol 
dela şcolile sau Academ!lIe de 
comert din tarA sau strAicăhte. 

• 
Absolvenţii şcolii C. f. R. din 

Timişoara au organizat aseară o 
serbare de sfârşit de an, sub 
patronajul d-Iui Marin Bănărescu • 
directorul a telierelor. 

• 

La Timişoara a locetlt zilele 
acestea o ruşine, tolerată 15 ani 
de fnalntaş\l primarului de azi 
al capitalei bănâtene: stiU tol0 4 

cult cu tăbllţe româneşti tâbll
tele depe case, cari Indicau strada 
numai pe ungareşte. D. prImar 
praf. AugustIn Coman a fost felici
tat de toată lumea românească a 
Tfmlşorif pantru aceaatl satis
factie dată publlculuf romAnesc. 

AI;r • • 

~tiri ~olitice 
Din cercurile guvernamen

tale se anunţj cd deschi
derea Parlamentului va {i 
amânatd pând la 15 No
embrie. 

* '* '* " Ungaria a s'ocolit că.şi poate 
~~rmite să acuze statele Micii 

Elveţia a făcut LIgII Natiunilor 
o surpriză penlbllă. I-a cerut 
adecă ,ă Intervină să-I plătească 

Anglia, Franta, Halla şi Germa
nia 50 de milioane de franci, ca 
despAgubire de rbbol pentru 
conflscărlle şi pentru daunele ce 
le-au suferit tn t1mpnl răibolulul 
cetătenll elvetieni cari se aflau 
in ţările amintite. Franţa a răi

puna Elveţiei că daci mal stă

rue 'o această pretttntle, deschide 
şi ea unele chestiuni, cari ti vor 
costa pe elvetieni totatâta cât 
desp~g!lblrUe cerute. Jt.Ua şi 

Aog:ja au refuzat cererea elve
ţlană cu toată energIa. 

de stat la pre$h 'entla con· 
sUiului de miniştri, dupăce 
a frecul glorios prin presă, 
prin parlament şi pela di
reclia generală a teatrului. 
Şi-a 'nceput activitatea pu
blicd în presă, ca reporter 
la .Adevărul", a frecuf a
poi prim-redactor la "Vii
forul", a fost directorul 0-
liciosului ilberal până 'n 
anii trecuţi, a {deal parfe 
in timpul acesta din paria 
mentul ţărU, a condus fn 
câteva rânduri Teatrul Na
ţional, a lost vreme 'nde
lungatd preşedintele Sindi
catu/ui ziariştilor din Bu
cureşti, şi şI-a incheiat v/eaţa 
în floarea vârstei, ca subse
cretar de stat. 

In zilele de 5-6 -7 Octomvrit Astăzi are loc Ia Galati o în· 

ntelegeri la Liga Natiunilor, şi 
%r1>us pe şeful delegatiei sale, 
'iberiu Eckhardt, să aducă în 

e~iscutle chestiunea tratamentului 
Icninoritătilor maghiare din aceste 
~ate, în legătură cu un fapt 

Ir.nincinos: cu opreliştea importu
bLJj de cărţi budapestane de şti-
,tă în România, Iugoslavia şi 
:ehoslovacia. 

:0 D. Eckhardt a cutezat să spună 
. ., minorj1<llile maghiare din sta
~le succesoare sunt in primejdie '-a fi desfiintate. I·au răspuns 
!fii delegatiilor dela Ligă ale 

12.omâniei, Cehoslovaciei şi Iu
bslaviei, arătându-j că nu pot 
fimi niciun amestec in chesti
rbea tratamentului minoritar din 
artea acelei Ungarii care la ea 

~ ţasă îşi subjugă minorităţile in 
~ipul cel mai urit, neadmifân
• le nici drepturile cele mai 
fementare. 
~ D. Eckhardt a bătut apoi in 
etragere. 
I O retragere, însă, pe care 
~esa maghiară dela .noi o pre
ntă drept o victorie. Şi anume: 
:irmă că discutia s'a sfârşit cu 
:ceptarea invitaţiei ungureşti Ia 
i tratare bilaterală a chestiunii 
linoritare. 
:10t ce se poate mai fals. 
rD. Eckhardt n'a făcut aseme
irc1 invitatie, şi 'n consecintă re
ezentantii statelor succesoare 
~ o puteau primi. 
I • 

;A predominat săptămâna a
.sta la Liga Natiunilor ches
inea Austriei. D. Barthou, mi
UruI de externe a1 franţei,. a 
;nt din nou o săptămână mare, 
lbind rezolvarea· marei pro
nne de care atârnă 'n bună 
ne liniştea europeană: a~igu
rea independentei _ austriece. 
iJlt de împăcat pe această ches
ne trei puncte de vedere: cel 
incez, cel italian şi cel al Mi. 
: intelegeri. Cu Italia s'a ajuns 
I a intelegere. Rămâne să 
~ea asigurările cuvenite sfate
, succesoare. .. 
~evizioniştli dela Budapesta 
! suferit alte două lnfrângerf 
~ă cea dela. Geneva. 
~inistrul de· externe al TurcI. 
d. 1evfik Ruşdy Bei, a dat 

• 
LI ministerul de txteroe ma

ghiar se pare că se 'ntâmplă 
ceva. 

"Prager Presse- a arnmtat Il 
25 Sept. că ministrul de externe 
Kaoya (cel cu falslflcărlle de 
franci francezi şi cu participarea 
la pregătirea răsbolulul mondial, 
- vezi nrul t al "GazeteI AnU· 
revizionIste, pag. 8) - se dace 
pentru o luoă şi jumătate pe rl· 
vieTi italiană, ca să-şi v,dA de 
sănătate. Din această caad oc 
VI mal fnsotl pe d. O~mMI la 
Varşovia. 

De altă parte ziarele btldapes
tane au anuoţat Vineri că prl~ 

mul- mlnlstra G~mMs a luat in 
mâna sa conducerea diplomatiei 
maghiare, d. Hori glrAnd numai 
de formă Interimatul externelJr, 

- n • ;IbJ' , ' .... 
154 milioane pentru 

reparări de şcoli 
primare şi pentru 
universităfile din 
Cluj şi Cernăufi 

Ministerul de finante a fost 
autorizat să contracteze la 
Casa de economii din Bucu
reşti un imprumut de 44 mi
lioane pentru diferite lucrări 
la universitatea din Cluj, un 
împrumut de 10 milioane pen
tru terminarea clădirii uni
versităţii din Cernăuţi şi unul 
de 100 milioane, ce se va 
pune la dispozitia . min. ins.
trucţiunii pentru întretinerea 
şi reparaţia Iocalurilor de 
şcoli primare. 

are loc la Lugoj anualul congres trunire a partidului poporului. 
al Asociaţiei generale a români- 1 Va vorbi d. Mareşa! Averescu. 

lor uniIi. • • • 
lnmormântarea sa a avut 

loc Joi, cu o deosebită fJom
pc'J, la cimitrul Sf. Vineri 
din Bucureşti. 
fIoIIl:Iu .. .. , 'II '1 

Alt academician 
mort fără veste 
După moarte sub:!ă, reg"efată 

de toată obştea românească, 8 

profesoru1ui universitar G. Bog
dan·Duică, ştiinfa românească a 
suferIt o nouă pierdere mare, 
prin moartea academicianului G. 
Balş, Întâmplală Duminecă, a 
doua zi după Înapoierea regre. 
tatului dela congresul de bjzan. 
tinologie dela Sofia unde repre
zentase Academia Romană. 

Arhitectul Gheorghe Balş şi-a 
inchinat viata cercetării lechilor 
biserici şi manăstiri. despre cari 
a publicat lucrărI de cea mai 
mare valoare. A cercetat şi 8 

descris arhitectura bisericilor rO
mâneşti din Sârbia veche, a bi
sericilor lui Ştefan· cel Mare al 
Moldovei, ş. a. 

,.. 

S'a semnat· garanta
rea independentei 

flustrici ' 

• 
Marţi noaptea, după ora 1, şi-a 

pus capăt zilelor aruncându-se in 
stradă dela etajul hotelului Cen, 
traI din Arad ajutorul de judecă, 
tor Florian Georgescu dela jud e, 
catoria din Buteni. Sinucigaşu! 

. suferea de-o boală incurabilă, şi 

şi-a pus capat zilelor intr'un ac
. ce~ de 'nervi, care l,a a.pucat în 
momentul când se desbrăca. A 
sărit in stradă din camera sa dela 
hotel desculţ, iA cămaşă şi În pan
taloni, de unde se deduce că si~ 

nuciderea nu i~a fost premeditată. 
A lăsat in urmă o soţie necon~ 

solată şi un copilaş, SinucigaşuI 

era numai de 30 de ani. 

IA .... " 

*. 
ttu: li' ~ . , . 
Stefan 

11 

Numele acesta e-al unui ungur, 
care flumai din vina sa nu mai 
conduce plasa de granită a Pecf
chil din judetul Aradului. Altfel 
l·am vedea şi astăzi in rândul 
prim 'pretOriJor arădani, şi 1· am 
fi văzut la examenul de limba 
română dio săptămâna ce-a tre· 
culă, ca dovadă vie a intoleran· 
tei de care ne acuză agentii iee
dentei ungureşli. 

A trebuit să ne aducem aminte 
Desbaterile dela Geneva a, 

supra problemei. independentei 
austriace s'au terminat Joi seara de acest simandicos ,i păcătos 
dându·se urmatorul comunicat: (simandicos in aşa de mare mă-

"După O nouă examirare a surii, in cât pe vremeainunda(iilor 
situatiei, delegatii Ang iei, fran- din 1932 n'a binevoit să iasă la 
fei şi Italiei au căzut de acord locul primeJ·dlei C8I să ooducii 
că protOCOlul din 17 Februarie 
1934, în ceea ce priveşte nece- operatiile de salvare decât dacă 
sitatea menţinerii independ~-nfei l se oă trasUC8 cu patru cai,. şi 
Si integritatii Austriei conf,irm păcătos căci pentru asta. nu mai 
tratatelor in vigoarp, îşi păstrea· este uzi in slujbă) - fiindcă a 
za valabilitatea sa compleet, şi venit acum in desbalerea frlbu. 
va continua sa inspire po:ilÎca 
comună a cE'lor trei pUieri", nalului erădan,' ca implicat Într'o 
. Acordul ac€"ta a fost semnat mare porcir~ de pe' urma că

de . ~omnii Barlhou,. Eden şi reia a suferi" mult prestigIul ,1 
AlO\sl. comertul Iării. ' . 

Prin această' declaraM. d,"s· I . 
batertle asupra problemei austri- Precum se ştIe," aOlm patru 
aCI! au fost Încheiate şi cu I ani fuseseră puşi~ub . carantJnă 
această ocazie s'a constatat că din cauza bolişfei porcii din nord· 
Anglia s'a pronuntat pentru 5U vestul Bănalului. ~un prilej pen
ver~niţatea complectă a Societăţii Iru o· seamă de speculanli, ca 
Na tIU nt lor. ' .. • 

Tratativele dela Geneva dove. să cumpere aceşti porci pe ni 
dese c.ă drepturile şi obligatiunile mICă foată,. . Si-I rreaCl' ~sr~ 
Austriei sunt inatacabile. Mură .. in judeluf Aradului, unde 

. La Craiova are loc astăzi o 
întrunire convocată de d. Gri· 
gorie lunian, preşedintele parti
dului iărănesc radical. D. Iunian 
a mai anunfat următoarele in
truniri, la cari va lua cuvântul: 
7 Octombrie, Giurgiu; Iii Oc
tombrie. R. Sărat; 21 Octom
brie, Târnava Mare 28 Oc· 
tombrie, Neamt; 4 Noembrie. 
Suceava şi 22 Noembrle.Tg. Jiu. 

* .. .. 
Se anunţă că Suveranul a res

pins din nou demIsia d·lul mi· 
nistru de lndusbie Teodorescu. 

* .... I 

D. Inculef. mimstrul internelor. 
a 'nceput să se consulte cu şe· 
fii de partide in vederea refor
mei administrative • 

• tun : .. , .. , ... " 
Dobay. 
nu era epidemie, să-i inarmeze 
cu cerfificafe că ar fi de pro
venientă arădană. falsificate la 
primăria din Sem]ac, şi apoi să-i 
trimită in Ungaria prejudicifnd 
interesele comertului nostru ex
tern şi iăcându ne tara de râs.' 
Contrabandele acestea au finl!f 
câteva lunI, apoi 8U fost desco
perite, şi odată cu ceilalti 1'100· 

nova~, 1 s' a făcut 'fânl şi luj Do. 
bay, dându.i-se o transferare in 
părtile Sibiului. 

Procesul era S8 se 'nceapă 
acum la Tribunalul din Arad. A 
frebuit îns5 amânat, pentrucă nu 
s'a putut da in toată fara de 
urma fostului prim-pretor ungur. 
.... $ -~tt U4 

Reduceri pe C. f. R. 
. DIrectia genetal~ a C.P.R. 

a dat reducere de 5(Jo/. p~n
tru congresul de maladii con
tagIoase ce are loc :Ia 26 
Oct.-l Nov. la Craiova. 

O reducere la' fel, pentru 
durata 25 Ocf.-25 Nov., 
$'a- dat participanţilor f fl 
congresul de chirurgie deld: 
Bucureşti. 

~I 
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• 
Partidele maghiare din statele suc După săpfămâna fructelor 

cesoare 
lifică 

se pun de acord cu noua po
de provocări a Budapestei! 

.Brass61 Lapok" din 28 Budapestei. Căci partea a doua unei fări la n;ciun amestec in 
Sept. erI. se grăbeşte să pu· - aceea'n care se falsifică in- chestiunile interne ale acestor 
nii concluzii pentru uzul par- tervenţia dela Geneva a d-lui slate. 
t-dului maghiar dela noi, la Eckhardt - este stereotipă, a- O-lui Eckhardt i se răspunsese 
articolele prin cari fostul deca comandată, în toate comen- de cătră delegatul cehoslovac, că 
prim-ministru Bethlen cerea tariile făcute de presa maghiara Ungaria sa se int~reseze mai bine 
guvernului maghiar să agite ofensivei primurui delegat maghIar de soartea vitregă a minorităţilor 
ca niciodat~ pân'aci chesti- dela Geneva şi răspunsului ce i sale. la aceasta dE:legatul ma· 
llDea minoriUitilor maghiare l-au dat reprezentantii Micii An. ghiar a răspuns că .trebue să 
din statele succesoare, şi la tante. In toată presa maghiară protesteze în contra invinuirilor 
ofensiva ce-a pornit-o şeful dela noi~ ofensiva dlui Eckhardt ce s'au adresat Ung;niei·. 
delegatiei maghiare la Liga a fost prezentată astfel: ca o in- Deci încă odată: Ungaria are 
Natiunîlor, Tiberiu Eckhardt, vitatie la o reciprocItate de tra· numai dreptul de-a controla pe 
in contra statelor din Mica tament minoritar, pe care statele altii, şi n'are'n schimb nicio 'n
Intelegere şi'n special In Mieei Intelegeri au refuzat s'o datorire. 
contra României. primeaSCă. Mai departe: D. Eckhardt a 

Vesteşte, anume, cI con· răspuns dlui I3eneş, că nici d·sa 
ducătorii celor două partide Ni-a fAcui Ungaria la nu vrea altceva decât reciproci
maghiare din Cehoslovacia G • -. 1-- I tate şi sinceritate, şi ca să-şi con
s'au intrunit deunăzi la Bra- eneva Inv. a II a o cretizeze această dorintă, a cerut: 
tislava, pentruca să-şi pun~ reprocilale de trata- esă infiinteze Liga Natiunilor o 
<ie acord politica cu artico- tamenl minorila .. ? cO'11isie de anchetă, şi să·i dea 
lele contelui Bethlen şi cu insarcinarea să controleze la faţa 
actiunea lui Eckhard. Pentruca să nu mai subsiste lOcului situatia minorităţilor ma· 

fiindcă insă nu-i citit numai nicio indojală că presa maghiara ghiare~. Incă odată deci: reci
de maghiari ci şi de români, dela noi falsifică în chip~1 ~el.m_~l procitale concretizatd prin cre-

Ministerul agriculturii inştiin

teaza pe producători, că nu va 
mai primi in consignatie, pentru 
pavilionul de desfacere din Ca
pitală, nici o cantitate de fructe, 
fără o prealabilă întelegere. 

Producătorii sunt rugati să IlU 

mal expedieze niciun fe] de fructe 
la Bucureşti, făra comandă. 

• 
Ministerul agriculturii aduce la 

cunoştinţa publicUlui că nu s'a 
angajat şi nici nu se poate an
gaja să cumpere şi să desfacă re
colta de fructe a anului acestuia. 

Actiunea pe care o întreprinde 
are de scop să desvoHe consu
matia şi să înlesnească produ· 
cătorilor de a se pune în con
tact mai apropiat cu consumatorii, 
înlăturând intermediarii necinstiti 
cari fac totdeauna să se scum
pească produsele. 

• 
Guvernul polonez a acordat 

României un supra-contingent de 
300 vagoane de struguri~ care 
urmează a se exporta în luna 

rea ambalaj ului, la toate fruc~ 
exportate. 

Plata ace$tor sume sa va ~ 
din fondul contingentării, pe ~ 
de tablou, verificat de Set 

de export depe lângă acest} 
partament. 

• 
La directia vilic.ulturii s'au 

ceput operatiile pentru organ: 
rea exportului de vin în Polo 

Trei recolte într~ ..., 
vara pe gram: 

vestică I 
Ziarele au vestit că la ÎI 

şoara este o gradină cu I 

cari au da' in vara aceasta d 
recolte, iar zilele frecu1e 
inflorit a treia oară. 

Cazul nu e unic . 2 

B~asso'l Lapok- o scaldă la sfâr- sfruntatt vom re.da dup!1 slmlotl~ area unui organ de control al 
;:1,( incheind cu un fals: Spune, J CJosul guv~rn,:,lul ~aghlar •. dupa tratamenlului maghiarilor din 
anume că noua politiCă initiată ,.Budapesta HlrJap (nrul dm. 25

1 

slaitle succesoare. D~spre con· 
prin i~termediul contelui Beth!en I~ crt.)~ ceea ce tr~~ue reţmut trolu} traţamentului min~rităti~ 
şi-al dlui Eckhardt, e o politică dm cuvant~rea r~t1t~ d~ d. Eck· Tomaneştl, .slo~ac! ~a~ sc;zrreş/' 

viitoare. 

La Ârad exislă deasemene1t 

grădină, a d-Iui Atanasie Bo·t 
fean din str. Căpitan 19nat j. 
12, care 8 dat in vara c~n 
doua recolle de mere şI ~ 

• strugurI. Deasemenea via fO
J 

Pentru încurajarea exportului grădina din MurăşeJ, sir. AI'!·1 
de fructe, ministerul de agricul- , Iancu No. 4, a d·lul Ioan Tfdi 

tură va bonifica 500
/ a din valoa- are acum a treia recoltă. ce 

de sinceră apropiere ungurească har~t la LJA9a NatIUnilor - . . dm~ Ungarza, 'lfraş' nrmlc. '. 
de statele vecine, care s'ar rea- .. Raspunzand reprezentatllor MI- Cu drept cuvant a fost numita 
Uza prin tratative nemiilocite t bi- CI! Antante~ d. Eckharctt a s~us: de~. Beneş _ p,ropunerea delega
laterale, pe temeiul reciprociiătii ~a statele succeso~re. au obltga- turUl. _Ungariei propunere sub· 
în materie de tratament minori. tia contractată prm tra~atul de verSlVa. 
ur. Şi o spune pentruca să cea- pace, să se su~n~ U~~l . control Totuşi, pentru "I3rassoi lapok ll 

ră României să se folosească de al tratamentulUi mmontatllor lor, şi pentru toata presa maghiara, 
ocazie, ca să răspundă sincerei şi că. de alt~ parte, Ungaria a~e e o propunere sinceră, pentru o 
i:witatii ungureşti dând un trata. tot dreptul, flKat dea~menea prm sinceră reciprocitate de tratament 
t~ment mai bun minoritatii ma- tratatul de pace, sa controleze minoritar intre Ungaria şi vecinii 
ghiare. tratamentul minoritar din aceste ei. O propunere pe care d. Eck

o nouă falsificare a 
presei unllure,ti 

state. A polemizat pe-această ches· hardt a făcut·o îndemnat de cele 
tiune cu d. ministru Antoniade, spuse de d. Beneş despre nece
reprezentantul României, care a sitatea reciprocitătti, şi pe care 
arătat in chip energic că Unga- tot d. Beneş ş,Î cu reprezentatii 

Partea inedită a articolului lui ria îşi reclamă un drept imaginar, celorlalte state din Mica Intele
"Brassoi Lapok- e aceea 'n care 1 şi că controlul tratamentului mi· gere au refuzat apoi s'o pri. 
uă ca exemplu coordonarea po· noritătilor din statele succesoare, mească! 
ticii maghiare din Cehoslovacia rezervat prin tratatul de pace li· Aşa pretinde presa maghiară. 
cu noua politică provocatoare a gii Natiunilor, nu dă drept nici- lumea obiectivă să judece! 

" " -• ... "'ts' cu sua b "" 

~~veuea unei c~cor~e mHI~iHre 
călcată în picioare de primarul 
de azi al Săfmarului 

Am atras atentia În numărul din I3aia-Mare au imbiat pe co
i ltâi al eGazetei Antirevizioniste~ legul lor Ştefan Cherecheş să·şi 
a 5upra faptului, că ziarele ma- pună şi el În piept cocarda tri
ghiare dela noi s'au grăbit ime- coloră ungureasca. Cherecheş li-a 
diat să·şi dea .. contributia« la răspuns aruncind cocarda: elă· 

e:<pozitia de documente despre I sali-mă 'n pace! N'am nimica cu 
ororile ungureşti ce o organizează sărbătoarea voastră 1- Elevii au 
la Bucureşti Liga Antirevizionistă, ]uat insigna de jos~ şi dupăce 
publicând poveşti din cari ar niet nu l-au ofensat, nici nul 
reieşi că tratamentul de care l-au bătut sali amenintat, au 
s' au bucurat românii in Ungaria pus·o pe catedră. de a găsit-o 
d ~ ieri, ar fi fost cel mai civi· profesorul. Acesta a 'ntrebat vă
I zat cu putintă. zând·o, fiindcă bănuia ceva: -De 
După această bizară grabă a ce·i cocarda aceasta aci?

presei ungureşti dela noi de a - '/lA aruncat~ Cherecheş! 
justifica purtările Ungariei ante· A că1cat..o -n picioare 1 ••• Nu vrea 
b.:!lice, sare acum şi presa bu- s'o poarte III 
d -lpestană să·şi dea -contributia:. - -Ce va fi acum? - s'o fi 
la expozitia ce-o va deschide gândit ambifiosul elev român. 
Liga Antirevizionistă Română. Poate îşi şi simtea În mână bă· 
Astfel vestita gazetă iredentistă tul pribegiei •.• 

I 
loar - " • 

dosul băiat de român cu aceeaşi 
dragoste până ]a capât~. 

Incheind această reproducere 
din cartea dela 1894, eMagyar· 
sâg- se adresează ziarului cUni
versul-, învifându·1 să·l în1rebe 
pe actualul primar al oraşului 

Sătmar. pe d. Ştefan Cherecheş. 
dacă cele enara te nu-s adevărate. 

Fiindcă - şi,acum urmează 
frumuseţea acestui document 
de tratament civilizat al rOmâ; 
nilor din fosta Ungarie - elevul 
din clasa a VII-a de liceu căruia 
i s'a întâmplat paţania pove, 
stiu în cartea dela 1894 (deci 
păţania ar fi sa fie cu mult 
anterioara acelui an, presupu, 
nând fireşte că ar fi adevă~ 
rată), este actualul primar al 
Sătmarului, d. Ştefan Che~ 
recheş, care dup'a noastră 
cunoştinţa la 1894 abia se 
naştea! _ 

Aşa îşi fabrică "doveziM ire, 
denta ungurească. 

un an , l' " q 

Diverse 

.. ." " • • .... 
NOTE 

Ziarul nMagyarsag" şi,a adăugat 
Duminecă, 16 Sept., un supliment: 
cu scrisori redacţionale catre citi, 
tori sau necititori. 

Una e adresată sătmăreanului 
Carol Theil, la Berlin, pentrucă a 
publicat in revista n Volk und 
Reich" un articol: "Politica revi, 
zionisti maghiară şi gcrmanit.~itr 
România", in care protesta în 
contra amestecului d~lui Bethlen in 
chestiunea arde1eană (aluziela con' 
ferinţele dela Londra şi Cambridge 
alefostului prim,ministru maghiar). 

1 se răspunde domnului Theil 
că Sătmarul e unguresc, 'pentrucă 
s'a născut acolo K6lcsey şi au 
trecut pe,acolo Basta, Monteuc~ 
coli şi Carafa. Sic! 

O altă scrisoare e adresată unui 
oarecare clujean, care,ar fi căzut 
la examenul de limba română. 

Dupăce in cor cu celelalte ga~ 
zete ungureşti "Magyarsag" a fă~ 
cut cea mai urîtă instigaţie pe 
chestiunea acestor examene, acum 
vine şÎ,i spune respectivului clu~ 
jean să nu se amărască şi să nu 
cumva să se duci să facă inter~ 
venţii pela Bucureşti, ci să plece 
la moşia ce zice că o are la tară, 
şi să se facă gospodar. Să se in, 
veţe cu sărăcia, şi să nu se do. 
rească. in clasa de mijloc, să nu~şi 
trimită băieţii la universitate la 
Bucureşti, ci să şi,i facă gospodari, 
căci dacă ajung slujbaşi, se pierd. 
Să nu,şi dea fetele la şcoli supe, 
rioare, căci sau nu se mai mărită, 
sau se fac sterpe, sau le paşte 
decăderea. Să 'nveţe şi pe alţii 
aşa: ca să nu se ridice din clasa 
gospodărească in clasa nădrăgă, 
rească decât numai atâţia câţi 
trebuie. Să ia exemplu dela ro~ 
mâni: românii n'ar fi ajuns În 
Ardeal ce sunt şi atâţia câţi sunt, 
dacă se făceau nădrăgari. 

* 
Faimosul Gustav Kover, ce~l eMagyarsag- publică în numărul "Dar bunul profesor n'a spus 

său dela 12 Sept. crt., sub titlul niciun cuvânt. Ştia că Cherecheş 
fi CociHd~ MIIg""a,tJ etJlcaltJ ,,, e băiat sărac. A luat cocarda şi 
pic;Q",,, şi pri",M,d StJlm~,,,,. şi.a pus-o 'o carte. Apoi a în-
1,,;" următoarele, după cartea ce"ut să vorbească despre în. 
eNagybănya es videke~, apărută semnătatea zilei de 15 Martie. 

Procesul locuitorului Sasu din expulsat dela Orade fiindcă. făcea 

la 1894: 

La un 15 Martie (cea mai mare 
sărbătoare nafională maghiară 
alături de ziua dela 20 August a 
Sfântului Ştefan) elevii din clasa 
a şaptea a liceului (unguresc) 

Nădlac. care era să se judece 
sapfămâna aceasta la Tribunalul 
din Arad. a fost amânat pe ziua 
de 19 Oct. Sasu este inchis 

instiga ţie antiromânească deşi era 
un simplu tolerat in ţarâ, repro, 
duce in numărul depe Sept. crt. 
al publicaţiei " Minorite" ce,o 

"Niciodată n-a mai fost apoi pentrucă şi.a ucis copilaşii, a- scoate la Geneva, telegrama de 
vorba despre chestia cu cocarda. runcându·t in Mura,. La intătfşe- protestare ce~a trimi~ cu pri1e~ 
Clasa a -nvăiat mai departe. Che- rUe' din trecut s'a apiirat spu. jul expulsării sale Ligii Naţiuni, 
recheş a luat şi după aceasta nând ci ia omorit ca să nu se lor, şi o semnează: "Gustave de 
nota eminent din toate materiile. imboInbeascii dela dansul, in. Kover, Vice,Preşident of tbe Hun. 
Iar colegii i.an tratat pe sârguin- trucât era sifiliHc. I garian Party of Rumania-. 

Tiparul Tipografiei Diecezaoe, Arad. 

tb ....... -
Li 

La ce corectitudine ne,am Film 
aştepta dela publicaţia urSii 
care,şi faIsifică până şi titlul, ~bl 
tinzând că era vicepreşedinte N 
partidului maghiar din Rom) 4 

când· nu era decât al organi71st 
din Bihor a acestui partid?! ot 
.'~W~Fm"mB ... m .......... w ... dj 

: 2 

-hestiufiBD rerurmei .~ 
rale ~in Un~arja. r; 

Guvernul maghiar se prfb 
teşte, după cum le ştie, să a~~1 
o reformă electorAlă, şi a J II 
oult-o atât de reacţionară IdeII 
nu i~a dat maoa ,'o prezfntr P 
a SI, cI a căutat şi a găsijEli 
,eful partldulu' agrarian ,ffa 
hardt,lomaJ cArula să-I atr!i ti 
pentru UD blid de linte (pefinl 

ştfla delegaţiei maghiare lm 
Geneva) paternitate a prolecb C~ 

irI 
Intre altele, precum .m Ica 

arătat, reforma eckhardllti lviz 
vede că le exclud dela votuni 
cari na staa de şase ani intrlol 
loc, ,1 cel cari aa beneflclainfr 
vreun ajutor oarecare, fie ~izl 
formi de lndemnzaţle pentru

nV4 
mai, tie sab forma anei s!~ tn 
ca caracter de ajatof; apoi \sc 
pot fixa candidaturi decât ~bi 
tldele cari au avut deja mor 
mam 10 reprezentanţi la ~ât 
lament, şi apoi el după SCftls 
partidul saa grapal de parltOI1 
care fotruneşte majoritatea \tt 

arlIor VI beneficii de o prrgru 
de 25 de locarl, pentra Circ V4 

vor patta desemna clndld1f\bl, 

Ziarul .Magyanag· dia fnle 
Sept. ert. ne IDlorme.zi, el le 
lectlll acelta. al guvernalul (pot 
d-Ial Eckhardt. are UD mare ~ d 
versar In fOltul prim-miu!! la 
Bethlen~ care Ire de p.rte~e I 

80 la la ti. dintre parlameDllre 
gavernamentall. Contele BelD,m 
- apane zlarnI citat - se nu 
potrlve,te proiectului din pri( pa 
el ar Ivea urmlrlle cele Cin 
triste fa c. prlve,te pe mlll\fz~ 

talile maghiare din .t.tele Ia4ă j 

soare. Jrftl 

ldil 
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