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şantaj 
coloanele noastre s'a mai 

nu demult despre rezul
negustoreşti ale priete-

ita1o~maghiare, arătându-se 
statisticile publicate de 
budapestană ale expor
şi importului italo·ma. 
că deşi guvemulluÎ COm. 

laudă. mereu rezultatele' 
,u,""en\lel' dela Roma, Ungaria 

fi măgulitâ. Ziarele 
au arătat că bi~ 

din anul bugetar expirat 
fAimoase convenţii 

pJus la ÎI_poriul ... -
di .. Italia, D1Iinus 
... D1Ilnus uria,,) 

iI.Ii... di_ 
. La bilanţul acesta 
să. se adauge apoi 
politic: pactul Ita

Franţa, reconcilierea cu 
conferinţa dună~ 

cu stipulaţia respectării 
şi a neamestecului 

interne ale satelor 

asta a fost pusă de. 
de categoric la 9 Mai crt., 

prim.ministru Ştefan 
în discuţia din comi

a noului bu-

Să se aducă o lege 
Din puşcăria preventivă a tri·' pre cutarc sau cutare trişor care 

bunalului timişorean, unde stă· opereaza prin trenuri sau prin crâş
tuse la răcoare pentru şantaj lQ. mek de prin preajma gari lor, .că~i 
cercat la tripoul dela clubul din ziarist de al 'sindicatului de presa 
Timişoara al gazetarilor evreo-- unguresc de sub comanda domnului 
maghiari, s'a eliberat zilele tre'. Sârkâny! 

* 
Cazul acesta al individului 

c;ute un "ziarist", "Miron Livil4", ca 
să treacă dela penitenciar de-a 

"Liviu Miron" (sau "Miron Liviu", dreptul pe banca acuzării, invi- _.... . 
. d SI' 1 • - caCI nalba-l ştte tOPIC2). trebue 

nutft .e un. anumte . le mectz 1. o ! să deschidă in sfârşit şi ochii sin. 
zse ca a IOcerca sa- şan aJeze . _. 

, d . .. d l' - dicatelor româneştI de presa ŞI ceran U-l patru fin e el ca sa . . 
. d d' 1 pe, ai guvernanţIlor ŞI parlamen-nu scne espre ansu că-j spion '1 

unguresc. 

Informaţia aceasta o luăm din 
.. Temesvări Hirlap", pentruca 10 

presa românească timişoreană n'am 
putut s'o citim. O luam dintr'o 
gazetă timişoreană ungureasd, dar 
dacă intimplarea nu ne punea in 
mână numirul cu pricina al lui 
"Temesvâri Hirlap", tot o aflam 
mâine, poimâne, şi o aflam tot 
dintr'o gazetă ungurească, din 

"Pesti Hirlap", din "Uj Nemze. 
dek" sau din alt organ budapes_ 
tan. Căci, vedeţi, e vorba de·o 
exploatare şantajistâ a naţionaliv 
mului, de-o terorizare şantajistă a 
minorităţilor, şi de·un gazetar ro
mân. Il chiamă doar pe domnul 
cerber al intereselor superioare ale 
Romăniei Liviu Miron! 

Apoi să ne ierte şi "Temesvari 
Hirlap" şi gazetele budapestane 
cari îi ..,or reproduce mâine~poi~ 
mâne reportajul. Domnu} Liviu 
Miron (naiba.} ştie cum il chiamă 

tan or. 

numelor Ră.aşe Flludei a reprodus la Roma· 
aia eeea C4t "spune de8pre 
a/zeria dia Ungaria in revista 
ooaldai Ştefaa Bethlen .. 

MAradi Kozlonyu dela 10 Mai 
a publicat o telegrama budape. 
stana pe cât de instigatoare ca 
redactare, pe-atâta de nostima. 

E vorba 'n ea despre faptul ci 
tribunalul budapestan a luat in 
desbatere un proces intentat emi~ 
grantului Fenyes Samu, dar a a' 
mânat pronunţarea sentinţei din 
pricina absenţei acuzatului. 

Acuzatul11-i cunoscut cetitorilor 
noştri. E emigrat din Ungaria şÎ,i 
stabilit de vreo doi ani la BUCUr 
reşti, un<k scoate o publicaţie 
antihortistă, "Vj Magyarok", "Un~ 
gurii noi". 

Asta toamnă d-sa a ţinut o serie 
de conferinţe despre latifund:iarii 
şi despre stările sociale din \Jn~ 

\ 

garia, la Cluj, la Braşov şi 'n u~ 
neIe centre din Săcwme. 

. Procesul ce urma sa i se judece 
la tribunalul din Budapesta i s'a 

lumii româneşti in eroare - pen~ 

trucă voi 'nchipuiţi mai mare ru~ 
şine decât să. citiţi: "Arestarea 
pentru ş.antaj de presă a excr.;)
eului Miron Costin". "eliberarea 
şantaji.stului Ion Roata", etc.? -, 
iar de alta parte să se vina tn 

sfârşit cu acea lege generală a 
numelor, care să. dea putinţj. ro
mânilor cu nume înstrăinate sil~ 

nic să revină la numele strămo~ 

şilor lor, uşurându-li se procedura 
schimbârii numelui şi ieftenindu-.· 
li.se cât mai simţitor cheltuelile, 
iar strâinilor să. le facă imposibil 
furtul de nume româneşti Clri fac 
parte din patrimoniul stravechii 
onomastici naţionale. 

Aşt~ptim. 

Dacă sindicatele de presă nu 
se vor grăbi să vina cu iniţiative 
pentru ceea ce le priveşte, şi 

dad guvernul va zăbovi să aducă 
proiectul de lege urf' ni s'a f.i~ 

găduit cam prea de multă vreme, 
deputaţii şi senatorii au datoria 
să vină cu o iniţiativă p.arlamen~ 

tară, ca să pună odată ruşinii capăt. 

...... • c' , Sa • 

Căsătoriile 
... ixle 

intentat pentru conferinţa dela 
Cluj, pe baza darii de seama din 
ziarul . "Patria". .' 

In definitiv nu e de mirare d 
justiţia maghiară se crede ,com
petentă să judece pentru fapte 
din străinătate perun emigrant care 
n'a rellunţat la cetaţenia maghiară, 
dupăce se ştie ci. justiţia militară 
ungureasca îşi ia 'ndrăzneala să 
judece pentru fapte din noua lor 
patrie până şi pe cetăţeni, şi încă 
de lege româneasca, cehoslovad 
sau iugoslava,ai st.atelor .'!uccesoare. 

Partea din cale afară de bizară 
şi de nostimă a acestei judecaţi 
e alta. 

acestea - cari, de-acasă) n'are nimic comun nici 
au avut un fond poli, cu interesele superioare"' româneşti 

le·a iniţiat la timpul său. şi nici cu nimic românesc. E e. 

Daci din fericire nu ni-a fOSt 
dat pâna astăzi sa vedem mem~ 
bri de-ai sindicatelor româneşti de 
presă ajunşi pentru şantaj pe 
banca acuzării, fiindcâ toţi - şi 

sunt cam mulţi - cari au ajuns 
in faţa instanţelQr pentru aseme~ 
nea blestemăţie făptuita in nu~ 

mele presei sunt":'n afara presei 
organizate, in schimb nu-i mai 
puţin adevarat că odată cu tot 
mai marea iRstrăinare de după 
război a sindicatelor gazetăreşti 

(cel dela Cluj e o fericită excepţie.' 

n'are decât un singur evreu), s'au 
strecurat In sânul lor pseudonime 
peste pseudonime. Ori, inducerea 
aceasta in eroare nu mai poate fi 
tolerată. Daca sindicatelor noastre 
de presă le convine să le 'ncalece 
intruşii de alta lege, adeseori fără 
altă cultură decât acee.1 ce ţi.o 

dă o oareşcare ucenicie tipogra
fică Sau gazetărească, să poftească 
să se poarte cinstit faţă de lumea 
mare. Care nu trebue orbita cu 
pseudonime! 

Cu prilejul apelului ce l-a facut 
la Arad d. dr. Alex. Vaida~ Voivod 
bărbaţilor români ca s'o rupă cu 
obiceiul ce-a devenit din re mai 
alarmant de-o 'PTeme incoace de-a se 

incălţa cu femei minoritare cari apoi 
le adorm conştiinţa românească şi 

le 'nstrdineaza odraslele, am re-

Precum u-i cunoscut cetitorilor' 
noştri, d. Fenyes n'a făcut aha în 
conferinţa sa dela Cluj decât_ 
reprodus şi-a comentat pe ici pe 
colo ceea ce scrie despre mizeria 
socială din Ungaria latifundiară 
publicistul ungur KenSk MiMly 
În revista "Magyar Szem)eN a tostu· 
lui prim·ministru Stefan Bethlen! In situaţia de-atunci I vreu toată ziua. Numele i-i de 

~: le conţin~au ace- furat, la fel cu calitatea de ziarist 
111'(\,,,,.,,, .. ,"., au trebult mas· in care se afişează. Să pofteasca 

Azi Insa dânsul socoate deci "Temesvâri Hirlap" sa faca 
.. timpul ca să ne învoim rtaificarea! Pmtruca sa nu fim ne

rorlDă .. al I.Leră, voiţi şi noi să spunem pe viitor des. 
POC:O<lite lucrul acesta cu·atât 
important şi mai urgent, 

menţinerea in forma 
a convenţiilor in vi

lUI 11111111 esle În inle. 
Dloslru; e TĂdU D

luQ'u din rez:ullalele 
r"'ol'aLiie pentru Doi 
'boansporlurilo. din 
III din unnă. Dupa dân
există condiţii politice pre
nate ale unei iniţiative in 
:ul acesta, şi e convins că. 
a e gata să. aducă. pentru 
!Sta jertfe,-
UctJl acestei intervenţii a 
l1lui pritn~ministru Bethlen 
lSte greu de explicat. Unga. 
7ede că. Italia o părăseşte 
Omeniul revizionist, şi că 
Iti Parte ştirile dela con, 
ta italo-au8tr~maghiară 
Veneţia spun că. Italia ar 

..... fu- , ..... • ce .. ...... 
fi dispusa din pricină că·i 
trebue alimente pentru armata 
din Africa şi pentru războiul 
ce eventual se va declara in 
AbisÎnia - să. conpenseze pe 
unguri prin avantaje economice 
(import de măriud ungureşti) 
pentrucă~i sileşte să renunţe la 
revizionism, deci Ungaria gă 
seşte prilejul sa reclame un 
maximum de compensare ne, 
gustorească pentrucă va trebui 
sa bată drumul Canossei la con
ferinta dunăreană. 

E de sine inţeles că. fostul 
prim~:tninistru Ştefan Bethlen 
n'a luat cuvântul fără să se fi 
'nţeles CU guvernul. A fost pus 
la cale. pentruca guvernul să. 
poată să. spună. Italiei: .,Iată, 
ţara vede că. ne am pârlit cu 
italofilia şi politiceşte şi econo~ 

De alta parte e timpul să 1ll~ 

tervina odată guvernanţii şi corr 
purile legiuitoare. Aşteptăm sa se 
pună odată ordine in chestia a· 
sta a pseudonimelor din presa, a 
furtului acestuia de nume româ· 
neşti ciordite pentru inducerea 

0"'.0 
miceşte, şi ţara ne cerp. să· ţi 

pretindem o altfel de conven, 
ţie econOIwca, - ori, dacă nu, 
trecem şi făţiş de partea Ger-
maniei", 

produs in coloanele acestea nişte 

păreri dela Budapesta, prea intere~ 

sante, prea instruetive, despre casato' 
riile ce le fac românii noştri cu 
unguroaice sau CU femei minoritare 
maghiarizate. Am aratat de-o parte 
cu o dovadă de·acum trei ani din 
ziarul budapestan .Vjsâg", ca un
gurii vad in încălţarea români/or cu 
femei de ale lor un mijloc de a-i 

Cu alte cuvinte: Ceea ce îşi 
poate permite să arate despre 
mizeria ţărănimii din Ungaria 
revista latifuodiarului fost prim~ 
ministru Bethlen, nu e voie să se 
reproduca "n România, ci ai de 
furcă cu tribunalul budapestan. 

Nostim de tot! 
D, Fenyes se poate felicita că 

a făcut pe cei dela Budapesta 
să-şi dea în asemenea chip ara~ 
ma pt faţă. 

pune 'n slu;ba cauzei ungureşti; de PropagllDdĂ pentra B.dape8-
altă parte am aratat ca un dramaturo ta, - intigaţie in cenira Ba-

l o ~.~ Din toata aceastâ târguia ă de ocaz~, care iscalqtt SukeJy 
Faimosul ziar de instigaţie de~ şi şantajare, ţara ungureailcă I Mozts (moşierul Daday Lorant din la Orade al senatorului Gyârfâs 

va vedea un iucru: că guver~ GăIgău, care a fost p-redat in ajur şi.al episcopi ei romano-catolice 
nanţii şi politicienii ei au miu- nul Pa~tilor Consiliului de ,asb.. Orădane "Erdelyi Lapo-k~ a fost 
ţit-o cu revizionismul în chip din Cluj pentruca a tipărit la Bu, suspend_at pe timp ?e .opt .. ~e 
cumplit, şi că oricâte plusuri daptsta un roman antiromâne'sc) a I pentruca ~ p~blicat. msn.gaţu m 
d . . 1 . I contra capJtalei romaneşn, e avantaJe econOIlllce e va sCTÎ,S o piesă de teatru Jucată cu P d' A 1 _ 

. 1 v .. , ,. recum e e sme Inţe es, ln~' 
da ItaIta ca ~reţ a eşuam re- mult tămbalău la Budapesta, tn stigaţia aceasta era o propagandă 
vizionisţllulw, loale DU .. o. care tToina e o fetiţii născuta din 'n contra "lunii Bucureştilor". Şi 
r.ce • lIDia parle din ceea tr'o a,Semenea căsătorie a unui ofiţer e ~~ atât .t;lai calj~cată blestă~ 
ce ... cLel ... il gUTern ... - român cu.o unguroaica o fetiţa care maţ1a.. cu ~at s_e ş~e ~e J?ropa: 

1 ~ lUi· Oi .... _ 'ganda deşanţata Şl nunClDoasa 
&1 • ..: ~ po • c:.e~. in'stigă recruţiî sticui sa se revolte s'a făcut şi l'rin "Erdelyi Lapok-
gh. .... 10 and d.... ~.IDă. şi ,euşe~te sa raz",dteasca sacuimea şi prin celelalte l.we maghiare 
cu p.opaganda .eTlz:io- 'n rontra stăpânirii româneşti, .Aşa', dela noi "târgului" dela Bud.a.-
n1stă filau in nUlDele .e- pesta, eate ş'a inchis pe ziua de 
'Vl::donismoului. Continuare în pag. S-a. astăzi. 

---------------------------

, . . 

1 't, 
: t 

! ; 

.. , 
," 

-

i 

1 
,~ 

! 
I ~, 



li 
..... 

~ , 

r . . , , 

--",:." , . 

, . 

! Gazeta Antirevlzlonfstă Luni 13 Mal 
FiZi 

<EiSl Cărţi, ziare, reviste 
Un inter-vi.e...--v franc::ez d dona_ld şi de a..f face să treac~ fără şovăir~, şi sâ~şi lege pentru tot, 1 progrese, iar poporul 

C::U • efectiv dela vorbe la fapte, daca dea una soartea el de aceea a glo- va fj un popor model, in 

Stelă .. " Popes.:u 
s_e vo!eşte .in _adeva~ ca pacea s~ riosului. p.opor francez; Franţa măsură va deveni tânj!re 
fie aSigurata Şi ca Viaţa, turburata trebue Insa SA SE HOTARASCA I .. D. a . 
de ingrijorari şi ameninţări, să A VOI, deoarece ea ştie ca sunt aco ~ mISIUne. ac~_ 
reia un curs prielnic afirmării şi mai multi oameni înţelepţi cari va fI o casă adormIta. cu· 

- Pre~ediDlele ligii }\nlfreyil!:ionisle Ro
.. iine deSipre .oyăielile aliafilor (otă de Dt:!

,iunea 'cirllor reTi.:donisle -

desvoltarii civilizaţiei". doresc şi pregătesc menţinerea zelele închise. soartea 
"Mica Intelegere - a incheiat păcii. decât nebuni cari caută să maghiară va fi rătăcirea, 

d. Stelian Popescu - este hota~ o turbure şi să o distrugă". 
cîtă. sa urmeze Franţa orbeşte, ROBERT DREUX; dacă ungurismul devine· 

atunci fiecare ungur 1111 ""rll·· .. 

Cu prilejul vizitei ce a facut~o' 
de sfintele sarbatori la Paris, unde' 
ti fost obiectul unei speciale atenţii i 

Lips. 
.. ire 

de hotă- Cum instigă faimosul Spectator dela Cluj 

dirz partea guvernanţilor şi,a presei, Două lumi deosebite se găsesc 
d, preşedinte al Ligii Antirevizio~ faţă. 'n faţă: de o parte stă o 

prin presa 

niste Române Stdian Popescu, di- lume care voieşte cu încăpăţânare, In frantel o-raIul din 6 Aprl
rectoru! c~lui m~i mare t:!ar r~ma- in mod .d~sordonat, f~ră s~ .ţină lIe .1101 .M.gyanag- l'a pabtl
nesc "Umversul , a fost mtt'fYtewat seama mCI de dreptun, mCI de 
de d. Robert Dreux dela "L'Ordre- , obligaţii; de altă. parte, o lume cat un articol de InltlgiţH dela 
4espre starile preunte ale politicii I incapabilă de a voi şi de a reaC- I Cltlj, al faimosului Spect.tor 
internaţionale. ţiona. In mod fatal cea dintâi o (Nicolae Krenner). sab titlul: 

• La inceput. spune d. Robert va invinge pe cea de Ci doua, AIci na mii 'jută nimic d~c!t 
Dreux in intro~ucerea intm'Î~~ului, )' d~oar:ce ace~stă. lume, . de~i !n, ;tragerea tncoace O atentlel 
ilustrul nostru mterlocutor ma n'a chnata spre rau, reprezmra sm'" dl 1 _ 
voit să audă despre un interview. gura atitudine capabilă de crea, mOD a e •. . • 
Foarte modest şi discret, nefiind ţiune - indiferent în ce sens: Cllental Jllltltlel clulene, oprit 
pentru moment insarcinat cu nicio bun sau rău, şi desigur rău, - a· fără fiacces prin sentinţa CartII 
misiune oficia{ă la Paris, unde a titudine generatoare de iniţiativă de apel de I mai acrle tn preia 
venit ca in fiecare a_" numai pentrt:'. şi de. eforturi: . . . ardelead, se plânge prin .MI-
a re"mita oraşul ş' pe numeroşlf EV1dent, once regIm polInc are K 

prietenii cari ii sunt deosebit de in el calităţi şi nu e lipsit de gylr-aK ci plrtldal mlghlar le 
scumpi, d. Stelian Papuc« nu se defecte; dar lipsa de hotăt'ire, agitA zadarnic, ,Hit incheie 
Scfcotea autorizat să facă decla- care caracterizează astăzi demo-- articolal utfel: 
raţii. In cele din urma insă, cedand craţiile, pune desigur ro primej, Aici nu mal ajuta nimic alt
cu multă bu~voinţă insjste:nţel~r ~ie. tocmai cl!ceririle democraţi~i ce;a decât atra2tTea şi ditleut-
n"astre, .d,s/J ""a 4eclara~, cu sun, Şl 1.nl:=sneşte m foarte _mar~ ~a,... I 
iltI unut om deplin satisfacut de sura mtoarcerea la regtmunle 111, rea mcoace a atentie. mondiale. 
impresiile pe care avea sa ni le îm, mormântate de odinioară, sub N.mal O EuropfJ. linişttta care 
f'artdşească.: care aparenţele cele mai strălucite Sa vtehilze atent, va /1 In stare 

Inceput de opo- ~scund~a~ . in fapt ne~rep?ţile Ş~ sa ne rtclîşt4!e 61 sa restabt-
&. &. lll':lpacltaţlle cele mal strambe ŞI leascd respectul protectiet ,'url-c. n OUa mal nefaste. 

.De multi vreme n'am mai Un proverb românesc spune: dict. minoritare, numaI ea poate 
simţit o bucurie ca aceasta de "Graba strici treaba"; ea strici pune stavila extlrpărU sistematice 
ari dimineaţă. Am sentimentul desigur toate treburile, dar nici a minorităţilor. ŞI am mal avea 
ci s'a produs sau că este pe nehotărîrea nu ajuti să. ducem O pretenţie s,eciala: naţiunea 
pu~~tul, de a se savârşi ceva r:e~ I vreo ~eab~ ,la bu~ s~ârşit. De a: noastra mama (adecă Unea-
OblClllUlt, ceva nou, care, fara ceea, III ţanle Mlcel Inţelegen. ..-. 
îndoialoi, va avea mari "" fericite unde propaganda germana şi,a ,ta, - n. tr.) dillentUl mai pu
consecinţe pentru omenire. indoit indrăzneala şi activitatea, tern/cd şi mal zeloasă in Qctastd 

Mulţi trebue .\la se fi bucurat, n'au fost văzute cu ochi buni Europd rtadllsa la linişte, sa 
c.1 şi mine, citind articolul pe nici chiar ezitările, tergiversările aibe! o mal severd activitate tn 
~a.re d. Macdonald ~,~ publicat şi. incertit':1dinile marei noastre privinţa controlului şi a ameste-
1D "News Letter" Ş1 10 cue se pnetene ŞI protectoare Franţa, 
găseşte această afirmaţie catego, oricare ar fi putut si fie motivele cului-, 
riei: "Germania a distrus drumul unei asemenea atitudini. Pentruca aA tnteleagA ,1 ceH-
păcii". tarII neobl,nalt! ca uemeaea 

Cuvintele primului,ministru en, Primejdia pbArellcl ce volette ace It 
gle~ au darul de a readuce la Pări îndoială, n'avem mCl un client al jastlţlet clajeae It 
viaţă multe spera~ţe!n _posibili~ drept să. dăm indicatii Franţei in transcriem pe romlae,te tadem
tatea de a vedea 10 sfarşlt pacea 
dindu"i roadele: Căci pacea in- ce priveşte modul cum ea trebue nal ce-I dl !udlpe.tel : 
cheiati la versailles cu preţul a~ să,şi conducă destinele, de care Domnul Krenner acesta 
titoc sa_crificii A fos, t până acu.m. ţirile Micei Inţelegeri şi-au legat nu e mullumit cu cdtd insfi-

- Li d soartea din propria lor voinţa şi t 
U i4 ZiC aşa, ,'ten ,: escuraJ~" cu o credmţa absolută; dar toc, galle face tn strdinc7tate 
rea care pretutmdem pusese sta, 

budapestană 

iredenta ungureascd pe ches
tia tratamentului minoritdtli 
maghiare dela noi, şi cere 
celor dela Budapesta sd 
atragd printr'un strigdt de 
alarmd atenţia Europei a
supra acestei minoritdţt, 
pentruca Europa ,.sd pund 
stavild extirpdrli sistematice 
a minorltdtilor" din Romdw 

nia. Şi mal voieşte acest 
Krenner ceva: sd se Ii
nişteascd Europa tn sens 
unguresc, adecd sd nu mai 
agite In contra agitaţi/lor 
'redentei, şi astfel sd dea 
putinld Ungariei stl devintl 
mai tare şi mal zeloasd, 
asigurându-I-se totQdatd un 
mai sever control asupra 
tratamentului minorifQlUor 
unguri şi un ma; sever a
mestec In treburile acestor 
minoritari J 

Precum vedeţi, domnul 
ace.sta din redactia lui ·El
lenz~k· dela Cluj, condam
nat de două instanţe româ
neşti pentru InsttgaţU In con
tra noU sale patrii, fşl ia 
nasul la purtare cu o In
drăzneali cu adevărat uimi
toare. S'ar putea lua 'n sfâr
şit seama la scrisorile ce le 
trimite la Budapesta ziaru
lui .Magyarsag- şi semlofl
etosului .Budapestt Hlrlap·. 
Fiindcă, dupăcum s'a văzut 
şI din alte spicuiri ce le-am 
reprodus din colaborarea sa 
la aceste gazete, nu e la 
Intâla cutezanţă. 

pânire pe inima popoarelor, pă., mai pentrucă. suntem şi voim să 
trunzând in toate domeniile ac- ramânem solidari cu aceasta Franţă. Ce se SCT.-e Intr'o reUl-st~ 
tivităţii lor, n'a putut fi inlăturata, generoasă, pe care am voi sa o (] 
in mare parte, din cauza atitudi~ vedem totdeauna puternică. şi fe- -----------------
nei. şoviito.ue şi de neinţeles a ricită, nu mi se pare deplasat sau budapestană admisă 'n Romania 
Angliei, care a contribuit astfel la prea îndrăzneţ de a denunta pri, c 
renaşterea şi la exaltarea ambiţiilor mejdia pe care o constitue acţiu, 
g.irmane ce ameninţă acum sa nea şi agitaţia conduse cu fermi, 
dea din nou foc Europei şi să tate şi cu perseverenţă de că.tră 

f Germania. nimicească pină in temelii in ap-
tuÎrile unei civilizaţii milenare. In ce mă priveşte, am motive 

Bine înţeles, Dimeni nu COIl~ puternice să cred că. ezitarea ce 
testoi Angliei dreptul de a--şi re- s'a putut constata in ultimul timp 
guia conduita conform cu inte~ in conduita ~nora dintre ţarile 
resele sale particulare; dar cred ataşate ~u~~nlor care compu~ 
că ne eite ingăduit să constatăm, frontul paCl1, se datoreşte tocm~I 
cu uimire şi cu tristeţe, inceti, uŢlor cau~ pe ~re s<;cotesc utIl 
neala cu care o ţara atât de re- sa le .subltme: ŞI a. ~ror cunoa, 
putati pentru spiritul ei practic îşi I ştere lllsea1l?na un c.aştlg,_ d~oare~e 
ia hotărîrile in chestiuni de o im, P?~te ,per!ll~te. ca ra~l sa fIe sta, 
portanţă capitală pentru ea însaşi I vlht ŞI. ~tapamt l~ timp. 
ca şi pentru lumea intreaga, când I Hotarirea d,l~l __ Macdonald de 
ştiut este ci un singur cuvânt al a .abandona p~zlţllle neclare co?:~ 
acestei ţări' ar fi fost deajuns pen, s~tu~ unul dm acc:s.te ren:edll, 
tr.u a indeparta de Europa pri, bl~e.mţeles ~u ~ondlţla c~ p:lmul, 
~jdia pe care o reprezintă inar~ ~lmstru bntamc, ale carUl cl!~ 
marea şi manevrele. v,lI1te ne,au u~npI~t de ~)Ucune 

p Dealtfel, nehotirirea de care a ŞI de speranţa, sa treaca dela 
dat dovada Anglia, dacă· nu este vorbe la fapte. 
contagioasă, poate fi totuşi vă~ Forţa latină 
rutâ; intr'o oarecare masură, şi la 
alte popoare mari, cari printr'o 
e·xagerare atribuită virtuţilor regi, 
mt4ui democratic, au ajuns ]a un 
ft1r;dc, paralizie a voinţei, la un 
feLi,de-~jncapacitate de a infăptui 
lantimpu1 potrivit gesturile pe care 
ek~otbandă sitvatia. . 

Numai in spiritul latin, care 
reuneşte astazi in mod atât de 
fericit şi de strâns Franţa şi Ita 
ha -:- ţările cele mai scumpe ini, 
mei tuturor românIlor - trebue 
să caute oamenii politici forţa ca~ 
pabiLi de a susţine pe d. Mac-

Astă iarnă s'a admis intrarea I despre noi acestei ungurimi nu
'n România a unei publicatii bu- I mai prin rachetele pocnitoare 
dapestane despre care am mai ala adunătiior revizioniste. Dar 
vorbit adeseori: "Magyar tit-. racheta n'au văzui-o numai ei. 
·Drumul maghiar", a asociatiei ci au "ăzuf-o şi gazdele lor. şi 
.Soli Dea Gloria- a tineretului deobicei orice pocnet întâmplat 
protestant din Ungaria. aici la • TESz· a fost urmat de 

Am mai arătat şi altă dată, că de un pocnet dincolo. în capul 
printre . rândurile de critică la ungurlmil. E de inteles că ungu· 
adresa stărilor ungureşti se stre- rimea minorltară şi·a tras înciu
coară in această publicatie rn- dată capul intre umeri la vede
demnuri iredentiste cari nu sunt rea acestor rachete· ... D. Nemeth 
de natură să-i justifice admiterea Lâszl6 felicită in continuare noul 
în România. revizionism maghiar, care se 

In noul număr, dela 1 M:ili, al face prin afişarea unui· inceput 
lui .Magyar lit-. s'a plasat iarăşi de reformare a vietii interne 
un asemenea pan·maghiarism, în maghiare, menită să fie o atrac· 
articolul .Soarta minoritara· al tie pentru ungurii din statete 
publicistului Nemeth Laszlo. Iată, succesoare •• Din situatia de mi
intre altele, ce literatură politică noritari numai atunci nu vor e
a acestui Nemeth Lâszl6 exportă vada ungurii in pieire. în trădare, 
'n România revista numitei a- în· înstrăinare, dacă vom şti să 
soc:ia1ii protestante: facem din această !:Iituafie a Jor 

.Mai bine de un sfert dintre un destin. din tânjirea lor o mi
unguri Iocuesc peste hotar. Pâ- siune. Şi în măsura in care re. 
n'acuma noi am dat ~e ştire I formismul va face aici acasă 

fi apostol. Apostolul cărui 
Al acelei Impiiriitil 
pe care o desemnează 
parul german, rusesc şi 

(sic!) interesul comun al 
relor mici cari trăiesc aici l

, 

Şi mai departe: 
Ca să ajungă la această 

părătie-. ungurii trebue sa 
vină popor de elită . 
limba lui . Nemeth Lâsz!6 
să zică: înlâiul intrfl .. " ... n .. • .... • 

Europei centralll. Odată 
ceasta, ungurii trebue să 

leagă că soartea lor e 
Europa centrală, Altundeva 
ce căuta, (Parcă ei ar vrea 
intoarcă in Asia!) Aceasta 
inseamnă tnsă să se 
mâna Mlcll Intelegeri. 

Ceeace urmează t trebue· 
textual: 

.Beneş ni-a strigat peste 
dela Ersekujvar: .Cu 
maghiară viitoare voi 
să mă . înteleg-. Cu 
cehă viitoare - să-I 
noi răspunsul - poate ne 
intelege şi noi. Apfllez la 
nemultumire, caTe e RO 
cioarfll. lor: la acel mai . 
interea (aiel - n. tr.) 
mâneac ft aârbllsc. pe 
impflrialismal lor de 
Irancflzd nu l-a putut 
adâncurUe sortii poporulUI 
Reformlsmul maghiar 
atunci va bjrui cu 
daci va putea rllsturna 
exemple1e unul 
calitativ pe 
relor cari ne Jnc:0I1lj08illf 
"a face să izvorească 
teren înrudit o tâşnitură 
elhnlnând de dragul 
terese comune contrastul 
de interese-. 

"C .. s aCflstfi interese 
Apdrarea in contra POf'mlrtnul 

(Urmează o 'nşirare a 
nemteştl, trezite la 
Ungiula, din România. 
haslovacia, din Polonia, din 
raina). .Al doilea IpQricol 
man " $ocialismul 
D~sprll carII Nemeth 
in timp ce JJflricolul 
amenită existenta 
aCQstalalt 1(1 
nirea potentialii 
adecă le Întunecă .Soct8JI •. rlll. 
calitativ" (sic!) ca· care 
fundiarii Ungariei vor si 
stoarne pe "sUipânil 
relor cari ii Inconjo 
să cTlleze impiiriitia 
de mâinet In cuprinsul 
să fill conciliate de 
marilor intllrese comun. 
apărării ungurilor În 
pericolului german şi a 
rusesc) interesele locale 
trastanle, .cQhe-, 
şi româneşti. 

Aceasta e litertllllf' 

mistică, nu-i corhii, 
tJtdt mai primejdiolJS~ 
ce; SI" admis 
societăţi; iredenti$le 6 

1Ieretu./ui protestant 
Budapesta s'o tJauCD 
Romtinia. 

Cei car; tiU 

t."a.,.ea In ţară II 

puhlicaţ;;, sd" nu se 
1IfetJscă " se tra.ge de 

. ci sti tragă şi . ' 
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Polăti<:a inlernat'onală 
= 

Săptămâna marei destinderi 
glia a luat consimţa.mântul dominioanelor ca să poata lua fără consultarea lor prealabilă hotărîri in 

.... ' .... .:.1 .. - sUa germană. Italia, ca Să se vadă eliberată în vederea acţiunii sale în Atrica de grija chestiei dunărene, 
sUit Ungaria să participe la conferinţa dunăreană fără a mai pune chestia reviziuirii şi a înarmărilor. 
onia, dupăce a aderat la conferinţa dunăreană, se împacă cu Lituania. Se pregăteşte un bloc mHitar 
Franţe;~ Rusiei, Cehoslovaciei Şi României, în aHanţă cu unul al statelor ba~tice. In vederea acestui 
eveniment precumpănitor centru! poHticH internaţtonale s'a mutat pe-o săptămână la Bucureşti. -

Capitala Romnniei a ajuns de 
o 5dptdmând tn centrui 

" •• .nr,mt'1tWOT polit/cel mondiale, 
pregătirilor ce se Jac 

la BucunştJ in vederta a 
evtnlmente epocQle: în ve
conferintei dunărenI şi In 

alian/el militare franco
şi rusa

care e urmarea tratatului 
Incheiat la 2 Mal cri. la 

Regrttp",e. aceasla, fdlYUI4 
InfelegBl"~ cU Intelegerea 

Intl"tU alianta 
din Turcia 

loua orientare 
polonă 

Polonia s'a văzut astfe1lz01etă. 
o Germanie cu care are un 

~ ,i-ade~ărClt, dar Crlre nu 
, ne d' t tI' , : la eca momen u ca sa·, 

IUb i teritoriul, şi între 
bloc formidabil, care o tine 
cleşte. De îndată ce a prins 
i de veste despre ceea ce se 

la cale, Polonia şi-a trimis 
de externe în Franja 

1Io"'11.3IJOI în Italia, tii să anunte 
aderă la conferinta dunăreană 

ce urmează să 

nnă la inceputul lunii viitoare 
Roma. 

tTll1li10molire ... 8"'IUor 

a rămas şi ea foarte 
"N,<:,,,,n"'tă. De-o parte de blo-

ce se pune la cale la granita 
răsăriteană şi sud-estică, iar 

llajâ altă parte de noua orientare 
,din ie( şi de atitudinea tot 
• din hotărîtă (provocată şi ea de 
ricol franco-rusească) ce·o ia 

in chestia inarmăriIor ger
Germania a dtwenit deci 

I odată blândă, şi a anuntat 
~ dlspusd sil trattzt cu ma
puteri Itlati, la redlfcuea 

sale dtp, uscat şi 

la celt/alte inarmdrl ale 
Hitler va face oficial anunta
aceasta la 15 Mai (era s'o 
mai de vremi. dar a aştep

de-a parte să treacă jubileul 
regale engleze, iar de 

Să vadă ca se va mai in
la Bucureşti şi aiurea), 

face-o printr'o declaratie 
tari e vorba să mărfurl-

~ că Germania vrea pace 
tur tOată lumea. Probabil "a a-
~'s6 eu acest prilej ,1 particl. 
OD la Conferinţa dandl'eand. 

lntAmplA deci In politICI In
G mare destindere, o 

impAcare. Germania a de
de'o concilianfă neaşteptată, 

englezeşti explică că 
adaos la teama de blocul mi. 
răSărltean nevoia internă 
~a câllva ani pe pace: greu .. 
Illterne. in primul rând U

pe cari i le prlcInueşte 
Il\mnt"'_1 'Darmaria şi criza. 

Izol;:)pea Ungar3s1 

T oafe împrejurările aastea au 
făcut din Ungaria o mtelll~ea 
blândil. Se ştie cil I'evlzloniştll 
dela Budapesta, ştiind ereutdtile 
ce It are în A/rica profectoarea 
lor, Italia, a. început sa şanta
jeze, spunând ca nu SI duc la 
conferinţa dunartona decât dacă 
aceasta conferinţa va hofdrî toc
mai contrarul ctlor pmtru cari 
e convocata: daca în locul res
pectării graniţelor va hotdli adica 
rwlzillirea, dact! in locul nea
muttcarii in chestiile statelol' 
succesoare l'a hotări cil Ungaria 
aTe cIrtpt să st amesttce în tra
tamentul mlnoritarilol' maghiari, 
şt dacd - colac peste pupt!ză, 

fdrd nicio legd/ard cu programul 
conferinţei dundrene - I se mal 
dt! şi dreptul de înarmare. Zia
lele budapestane scriau toate în 

chipul acesta, ba mai adăugau o 
prtftnţ;e: ca odeo$ la pretul de 
mal sus al participării Ungar/ei 
la confumfil dunăreană, sa i se 
Inai dea Ungariei o grabnică li
chidare - şi anume in şedinţa 

dela 20 Mai a Li2fi Natuni1or
a chestIe' atentatului dela Ma,... 
silta, Şantajul nu s'a limitat la 
cela ce se scria în plestl. Pre
cum s'a văzut din amănuntita 
lelalare dtn numa1Ul nostru trt~ 
cut a clivântariJ u-a fosttt~o re
Eentul Hortlry la deschiderea nou
lui parlament al iul Goml:iJs, Un~ 
garia a mers pân' acolo lneât 
a anunţat ,i prin aCBst mesaj al 
reD~ntulul că nu va partiCipa la 
tratativele ce S8 duc pentru con
solidarea pAcii europene decit 
dac! I sa dă revizuirea, reinar
marea ,1 dreptul de-a se alRes
teca in chestriJe minoritare din 
statele vecine. 

ANGLIA, pornita din zit1a ,. nelor din dominioane (din India. 
semnării tratatului militar franco- Canada, Australia, etc.) şi li-a 
sovietic şi a alarmei pricinuită de luat consimta mântuI ca să poată 

• • t aduce şi făra consultarea lor 
sub.mar,l~el~ ~emteşh. p~. ~al:a prealabilă .hotărîri. in chestiiî.e 
anhrevlzlomsta a strângem ~eg",,- europene: m chestia inarmăn~ 
turilor cu Franta, şi~a întrunit lor nemteşti, a pactului aierian, 
săpfămâna trecută capii guver- a conferintei dunărenet etc. 

T rafaful franco-soviefic 
Textul tratatului 

Tratatul incheiat la 2 Mai ART. II. - In cazul când în 
între Franta şi Rusia SOVietica şi condiţiunlle pr€yăzute de ar!. 15! 
protocolul care precizează spirl- paragraful 7 dm pactul Socletă~1l 
lul acestui tratat, are atmătorul Natiunilor. Franta ori U. R. S. S. 
text: ar deveni, cu toate intentiile sin-

Comitetul central executlv al I ce: p:lcifiste. ale ce,Ior. două fări, 
Uniunii republicilor sovietice 50- oblecn~l unei agreslu,m ~eprovo
cialiste şi preşedintele repub\i- cate am partea unUI .sfat ~uro
cei franceze, animaţi dl'" dorinta pean, l! .. R. S' S~ ŞI, reciproc 
de a întări pacea in Europa şi ~rant~ IŞI _ vor da lm~dtaf aJutor 
de a garanta bi.nefacerile ei a- ŞJ asbtenfa. •. . ' 

Imprudenta lui Horthy şi converfirea 
dela Venetia 

supra fărilor respei::tive, asigu- A~T. IH. - Luana In. consl
rând o mai completa aplicare a deratle ca, dupa art. 16 dm pat:
dispozifiuni!or din pactul Socie- tui Societăjii ~at!u.~ijor, orice 
fă fiii Natiunilor, care vizează membru al

y 

SO~letatll. care ~e~ . 
mentinerea securităfii naliona- curge la razbOI contrar angala
le, integritatea teritorială şi in- mentrlor, luate prm art. 12~ 13 
dependenta politica a st:jte:or. sau 15 dm, acest pact este IPSO 

liotăriti să consacre eforturile fac,lo conslde:ât .ca auto.rul u· 
lor pregătirii şi înr:h2[e!'H unui nUl atac de r~zbOl im~otnva t,u

sd se aduca .în .. disCLiţie re- acord european având acest 0- t~r,?l' celorlaltl me':l1bn at SOClf'

vizuirea Ieri/aria/ti şi dreptul bjectiv şi până atunci să con- tatII, fr~nta şi re~lproc U R.~.S. 
Ei, bine! Discursul acesta 

al regentului s'a rostit la 30 
Aprilie. La 2 Mai s'a sem
nat]a Paris tratatul militar 
franco-sovietic. In aceeaşi 
vreme in Anglia se vorbea 
de căderea guvernului Mac
donald pentrucă n'a avut in 
chestia Inarmărilor nemţeşti 
atitudinea hotărită ce tre
buL~; miniştrii englezi au 
devenit deci dintr'o dată foar
te antirevizionişti. La 4-6 
Mai, apoi, avea să se ţină 
la Veneţia consfătuirea ita]o
austro-maghiară, in vederea 
conferinţei dunărene care se 
va intrunl la inceputul lunii 
Tiitoare la Roma. 

Pre1ul ,antsjullii re
vizion isi I un milion 
de chintale de g .. âu 

De Marti (30 Aprilie) pll
nd St1mbătd (4 Mai), Un
garia s'a schimbai la fatd 
lnccU sd n'o recunoşti. Sa 
ldsal la Veneţia convinsd sd 
participe la conferinţa dund
reand fdrd ca 'n aceastd 
con/erin/d sd se aducd In 
discuţie chestia Inarmdri/or 
(formula ce s'a gdsil la 
Vene/ia e aceasta: lnarmd
riie nu-s de compelinla con
ferinţei dela Roma el de-a 
Ligii Naţiunilor); apoi fdrd 

t ·b '. - • d' se angajează ca m cazu] cand 
de amestec al Ungariei fn rl Ude I~ m] asurl~ In carf~ epm- una din ele ar fj in aceste con-
h / ' , 't d d' t de e el, a ap Icar ea e Icace a "., '. '·1' 

C es la "!lnOrl ar In s a- I dispozitiunllor pactului Societatii dlflum ŞI, cu toate mten!lt ~ S_In,:-
tele vecm~. Ca preţ al a- I Natiunilor, au hotărît să încheie ce~ pacIfIste. ale celor ~oua 1ar), 
cestor renunţări, Ungaria s'a un tratat, şi in acest scop au oblectul .unel agreslu~l ~epro: 
mulţumit cu avanlaoii eco- desemnat: comite·lul central exe- vocate du: p.artea unu~ st ,f eu 

5 . 1 U'·' bI' '1 'ropean sa-şI acorde ImedIat a-nomice. A cerut - şi Italia cU,tlv a .lll~nu repu ICI or S?V!- . t ' , ,·'ste fă in spiritul 
, " • A eilce socmhste pe d. VladImir JU ~r.. ,~I a."l n . 
l-a promiS, fimdcd-l In Jta- Potemkin. membru al comitetului aphca:JI ,art. ,16 ~m pact. y 

lia epocd de pregdtirz de central executiv ambasador ex- AcelaşI obhg~fle este asumata 
rdzboi Cu Abisinia - ca 'n traordinar şi 'plenipotentiar al pentru cazul cand Franta. sau 
loc de, un milion de chin- Uniunii repub!icelor sovietice so-' U. R. S. ~. ar ,lorma oblectu! 

.. A ' l' t 1 ~ - ~ d' t 1 I unei agreSIUni dm partea unuI tale (de mdJi) de grau, câte ela IS e, .. pe anga pre~e In e e stat european, in conditiunile 
exporta Ungaria in Italia în republiCII. franceze. . . prevăzute de art. 17, paragrafe]e 
baza conventiei dela Roma, PrEşedmteI~ republicii fran- 1 şi 3 din pactul SocietăiIi Na-

• ceze, pe d. Plerre Laval, senator. tiunilor 
sd exporte la vard doud ministru al afacerilor străine. • A' 1 milioane ' ART. IV. - ngillamente e 

• . .. Care, după ce au f~cut schImb mai sus stipulate, fiind conforme 
~rettti a,cest,a ai re~u~lăru ma· de deplinele lor puteri, în forma cu obli atiuni1e inaltelor părti 

g~lare cehtoru noştri ~I.l pot ex- legală, au convenit să stabil ea- t r nte 'n cali~ate de mem-
phca ,lesne. In U?g,ma, precu'!1 seă dispozitiunile urmatoare: ~~~ ~~~ Socie\âtii Natiunilor, ni-
se~ ştl_e •. ~ o epoca .. de ~urde fra: AR!". I In cazul când Fran- mic din prezentul tratat nu va 
mantarl mtern~. GO,m~?s, .ca să-, fa ori U. R. S. S. ar deveni f' t t-t ca reprezentând o 
dea gata pe latlfundlarll haosbur~ obiectul unei ameninlări sau al 1 Int .ertpre~nd misiunea ce o are 
, t' . t . 1 t "'d'· d t·' res nc le 1 glŞ J call ,sun un perl:o pen ,r~ unei prnr.e) Il, e a ac am par- Liga Natiunilor de a lua măsu-

Horthy, s a apucat sa promita tea. vre.unu~, s!at . euro~ean, riie proprii pentru a salvgarda 
«un fel de,. reformă agrară, şi Umunea sovleh.ca ŞI vreclproc în mod eficace pacea lumii ori 
". . t ~ 1'· Franja se angaJează sa proce- ca o restrictie in obligatiunile ce 
dreşle nu-şI poa e ImD mi pro- d tiI" lt~t' . . . , . _ . ~ . , eze . m~ ua a o consu. It> I~ne decurg pentru inaltele parti con-
mISIUnea. A mal fagadUIt refor- Imediata In ved€rt:t\ maSUrilor tractante depe urma pactului 
me sociale, ba şi~a botezat noul ce treb~esc .1~at~ pent~u respec- Societătii Natiunilor. 
parlament perlamenful reforme- t~rea dISpozltlu~ll?r .. dm ~rt~. 10 
lor. Tării i s'a deschis deci ape- dm p<\ctul Socletatn NaţlUfluor. 
fUul. De aha parte criza econo- $ .zv $ SV" saa l "Mn ,pv 
mică şi financiară se agravează 1 

din c~ în ce, iar guvernul vine Citiţi in fiecare Marţi 
cu un buget sporit. Trebue deci 
impăcată lumea măcar cu spe
ranta unei vaJorificări avanta
joase a viitoarei recolte. 

(Urmare in pag. IV-a) 

, tt na" ... q ...... 

Alte semnificafii 
irul 

sliint~1 r . Acestea-! deci Imprejurdrlk I cesta Inseamnl.: Inel. o a
In cari ~a lncep.t la Buc.reşti propiere de Franta, de Ru
la 10 Mal conferinţa Intelege/ii sIa, de Mica Intelegere, de 
Balcanlct, contlnuatil mDine tot· Intelegerea Balcanici, şi In
la B.cureştl cu sesi.nea Micii cI. o retezare a sperantelor 
Jnţile~e1'i. ŞI pentruca sinoptic.l revizionfsmulul maghiar_ 
,a /it Intreg, pom adduga : Stările politice din IUGOSLA-

ItalIa a trimis Dof trupe VIA s'au consolidat printr'o des-
In Africa şi va mai trimite, tul de mare victorie electorală a ,1 fiecare transport de a· guvernului Ieftici. 

~I al eăIăloriilor 
Cea mai veche revistă de popularizarea 
,tiinţei, care apare de 39 ani neîntrerupt. 

. ~' 

Preţul 5 lei ex. 
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Afacerea "LolDaş" şi 
afacerea "Naschitz" 

- CUJllse pedepsesc la Doi şi CUJll se pedepsesc In 
lugoalavla budapestanii cari dăunează statal -

ilor a 
Iri it~C01oanele acestea a mai 
mns li deseori vorba despre potlo· 
e Abis jupânilor budapestani cari 

und în România sub firma 

rl~r oi/ii fo:estiere "L?maş". iar 
goslaVla !:ub firma «Na-

~ '. Ultima oară am vorbit I 
d

eIe in legătură cu pro· e eXI _ 
V din luna trecuta. desbătut 
~r~ bunalul din Arad, al mit ei 

t ăOS i multe milioane dată de 
I ur • . f 1 1 1 jupan pnn os u or 
1CO-50 E d G" f ld . 
t 1 b

. isf duar fun e mspec· 
ee "M 'Rb . rlinanCiart an Şi e reanu. 
50VI t" t rătat a unCI. m rezuma, 

(acut societatea .Lomaş· în 
Dr d~. statului român, şi cum i·au 

(Lei a~~zat politi~ienii no~tri 
dat u ărule. Ca sa nu se mte, 
hotă. rezuma iarăşi scandaloasa 

[)"sovi te: 
e vor ieta1ea .Lomaş" a jupâni· 
mul dapestani a fost invinuită 
Germ 'altele: 

#-a lnsuşlt In Sdculme te
IUtă ti forestiere. şi lnstalatlt in 
llăde peste-o slltd de milioane. 
ie s'6bulau Bl revlnl In baza Ira· 
: in s' I de pace statului romAn j 

si-au insuşit averi uriaşe ale 
statului român. au rămas defini· 
tiv fără nici-o pedeapsă. Ba ni 
se spune Cd unii·s şi decoratt I 

Proceaul din 
lugoalavia 

Şi-acum să venim la faptul 
pentru care am reamintit acestea. 

"Pesti Hirlap" publică în n-rul 
din 10 Mai o telegramă dela 
Belgrad, in care se arată că s'a in· 
ceput la 9 Mai]a tribunalul dela 
Esek judecarea afacerilor din 
Iugoslavia a jupânilor bUdapesta ni 
dela cLomaş:o. numiti acolo o:Na
schitz:o. Sunt acuzati - ca şi la 
Arad (de altfel potlogăriile din 
Iugoslavia li-au fost descoperite 
in baza deSocoperirilor dela Arad) 
- de frustrare de fise şi de mi
tulr, (minus deci - spre deose
bire de cazul dela noi - insu. 
şirea de averi ale statului). Acu. 
zatii principali sunt: dr. AI. Sohr 
(adecă Şor), directorul genera] 
al societătii Naschitz; Adolf 
S.:hlesinger şi fiul; baronul Vic
tor Guttmann de Gelse şi de 
Belisce; dr. N. Nikics, fost mi
nistru tU20siav la departamentul 

minelor şi al pddurilor; dr. lev. 
removici, dtputat şi editor al 
publicatiei "StampaC (pe care, 
fiindcă nu s'a prezentat la pro
ces, căci invoca imunitatea par
lamentară. I-au adus sub baio
netă fără să mai facă întrebare 
]a parlament); apoi: marele 
proprietar Grgin; directorul ge· 
neral al societătii cSlavex· Alfred 
Spitz, precum şi un mare număr 
de funcţionari ai ministertlor de 
cale lerată, de păduri şi mine. 
1" toltJ.l .",,1 pe banctl ac". 
.Il';i 10(} i",I. P';"ciptJ.lil ac.,. 
8161' - ,,, ."mll,. de 21-
."", a"~3Ia'; CII tolii; dintre 
ceilalti unii se apără liberi, altii 
in stare de arest. 

* 
Acestea ni ledestdinue tele

grama gazetei budapestarzd. 
Şi noi n'avem de addugat de
cât aidt: Sd compare fie
cine ceea ce s'a petrecut la 
noi, cu modul cum se pro
cedeazd faţd de duşmanii 
ţdril intr'o fard ca Iugosla
via care tşi cunoaşte inte
resele. 

5 

V izila IDareşaIuIul 
Mac::L:.ensen În Ungaria 

Mareşalul von Mackensen, 
al cdrul bdiat e ministru al 
Germaniei la Budapesta. se 
duce zilele acestea In Un
karia, sub cuvtlnt cd-şl vi
ziteazd feciorul. Deşi se 
pretinde ctI vizita sa are 
acest caracter particular, nu 
va scdpa nimdnullmportanfa 
ei polit/ctI. intr'o vreme când 
raporturile italo-maghiare se 
răcesc din ce in ce. 

Von Mackensen va tace 
o vizittI regimentului din 
Szekesfehervar care-I poartd 
numele, şi celui tot de-acolo 
care e proprietatea fostulut 
Kaiser. Garnizoana şi auto
rităţile din Szekesfehervar 
fac pregdtiri mari pert,u 
primirea lui. Mareşalul va 
fi 'nsotit acolo de ministrul 
de inferne Kozma şi de mi
nistrul de culte Haman. 

.... u • nI. • bU • ....... " ... MA ,.. : Aur. 

Despre Elemer 
Gyarfas, mentorul 
partidului maghiar 

Citim in n-rul din 12 ert. 
al publicaţiei maghiare .Kl
mondom-: 

.Oyărfas Elem&. Numele ace
sta a deventt o noţiune în isto
ria naţlanil maghiare care trlle
şte soarte minoritari. cate ne
norociri. câte nApllte. eAte mi
zerII ne-au ajanl, toate se pot 
pune in legătari cu Damele a
cuta. 

"Hotarul", II, 7 

10, . a înşelat sistematic lis :ul, 
a va t~ndu-i bJlanţulifalst, adecd 
urmă nd cd cifrele din bilant cari 
: "In miau franci elveţieni, sunt 

El • fost cel care, ca preşe

I dinte de sindicat bancar " ca 
I director general de bancA, cu 

-.wa ....... /IIU' ....... : ... 'IIU., ... - ....... -........ , ....... -...... , .... -............ " ....... -_ ...... -,." ...... - ajutorul bincU sale ce mi-

Noul numlr al excelentei re
viste a Ateoeu]ul Popa.lar dlo 
Ardeal aduce 'o legăturI. cu UD 

articol al d-lal prof. Ed. 1. 01-
vlnest:a o ]ămurlre a P. S. Sale 
Episcopului Roman Clorol!aru~ 
relativ la moştenirea ziarului 
.Romtinulc• P. S. Sa reproduce 
o scrlloare dela 1916 a lui Teo
dor MihaIl, tn care le arată ci 
.Românal" a refDzat să restitae 
redactoruhtl-Iecretar al It Trlba~ 

nei c fuzionate cu .Românul- su
mele ce I le datora, deoarece na 
1 le poate rutltul decât daci se 
vinde can • Trlbunel c , care a 
trecut la .RomAnul ll

• P. S. Sa 
Roman Clorog.ra conchide decl 
el gre,lt a judecat Instanta (pro
cesul Ooldlş-Clclo-Pop in care 
s'. dat câştig de caazl răpola
talai Clclo-Pop. hotlriodu-se ci 
averea societitli .Concordla·. 
fOltă "Românalc

• rămine a par
tldulal naţiona]), clei scrlliCarea 
lui MihaIl ,1 actele pabllcate in 
recenta broşuri despre preia a
ridanl a P. S. Sale Roman efo
rogaru, dovedeşte el aa f' alIn 
parte la acealtl avere. 

traI mârzeşti. 
ltăca 
glia am •• pedep.eac 
neu noi păgllbitorii 
ba In al.lui 
nu Miii tu"s.ţie, tkş;' era. 
at t· IftJfJ;late ~scePlio"tJltJ, a 

"ue,.ce#at4 ptJ"iJ tlstll.;. 

D .... lnlslru N. Tilules«:u 
despre situatia internationalei. 

Mlnlstrnl nOltra de externe, d. 1 Deaceea salutăm cu o sinceră 
Nlcolale Titulescu, a

A 

Ucut ar- I bucurie cele două evenimente 
mAtoarele declaraţII In dIsc ar sul ! mai importante in politica Fran, 
ce l-a rostit la dlneul ce l-a ţei din ultimul -tinrp: apropierea 
dat la Bacure,U tn cinstea fOI- . . _. . 
tulul prm-mlnistru al Franţei Pa- franco'ltaltana ŞI aproplerea franco-
ul Soncoar: sovietică. 

doua a Jost Edsitd ,1nteme- "Europa trebue să se obişnuia' Tratatul de asistenţă mutuală, 
# la ancheta ministerului de scă a considera creaţiiile politice pe care l,au semnat Parisul şi 
te Il la anchela parchetului. ieşite din marele război, ca rea' Moscova, este un eveniment de 

deci sll fie pedepsiţi jupl1nll lităţi in continuă creştere, .care o aşa importanţă, încât nu pot fi 
d cu amendd fis cald, a doua nu mai cer nimănui dreptul de prevăzute incă de pe acum toate 
penal. Amenda penală li-a a trăi, şi care în orice impreju, consecinţele sale fericite pentru 
fiKată la 350 de milioane. rare nu se vor lăsa inăbuşite nici, organizarea păcii. Respectând cu 
edus apoi la· 250 de milioane. odată. fidelitate angajamentele anterioare, 

ilor rmâ s'a făcut învârteaJa, Viaţa modernă are nevoie de aşezat in cadrul Societăţii Naţiu, 
! spâ- ,ed". la 10 fIIilio4#U, mari unităţi, atât din punct de nilor, deschis semndturii tuturor in' 

Ui in rate lunare. şi ca sd vedere economic căt şi din punct teresaţilor, neavând nici un tăiş 
taia de joc şi ma' mare, de vedere al securităţii. Sunt de îndreptat împotriva nimănui, tra, 

rchtmbat titl_l: amenda a acord. Dar trebue să şi ştii cum tatul franco-sovietic este chemat 

tr botezatd restanţd de impozit. să atingi acest ţel esenţial. să constitue baza organizaţiei vii-
S ledeap," pe"altJ n" rtl A reface sub pretext de drep, toare a securităţii În Europa. 
mire, 4/es filmic. D. prim-procu- tate ceeace a fost desfăcut, e nu Cât priveşte apropierea franco
:ldu.~ Corzst. Vulpe făcuse ·sforlări numai o sforţare zadarnică, dar italiană, ea mă umple de bucurie 
. intr. ice ca să descurce toată a- înseamnă şi a crea din nou sta~ -ca român şi ca european. Ca român, 
indtE ea, şi a predat instantelor rea de lucruri al cărei cel mai fiindcă pune capăt unui proces 
actek~prezentantii firmei cu un sigur rod a fost marele război. de conştiinţă care ne era speci, 

ind uJ de vinovătii dovedite. In- Rămâne o singură metodă: a- fic: controversa dintre cele două 
lte ·;la a schimbat insă calificarea socierea statelor pe baza marilor latinităţi; ca european, fiindcă 
amen: 31iei, numind·Q: simpla con· interese cu caracter general. deschide perspectivele unei re, 

E meritul statelor din Europa 1 n Ci en!ie fiscală (care. adecă. nu concilieri a Europei centra e prin 
uri: le fi urmărită de justitie ci îl Centrală şi dm Balcani de a fi pactul danubian. 

eşle numai pe ministerul de inţeles acest adevăr, şi de a nu ştiu ci sarcina este grea; iată 
le). S'a făcut in contra a- fi cruţat silinţele lor pentru a~l o raţiune mai mult ca să fie in' 

realiza în domeniul practic, Iăr, d' :a, ro; ei calificări apel. şi Curtea treprinsă cu cre inţă şi curaJ. 
,unt apel a mentinut.o. Apoi s'a gind treptat cercu,i de aplicare, Fără să ne lăsăm târiţi de ima-
r c, I recurs la Casatie. Dar re. fără a consimţi vreodată la a-l in' ginaţie, se poate sconta că daci 

trel>' i a ajuns la Inalta Curte chide, convinse că dacă unele desvoltarea evenimentelor este 
dire,: iv. şi astft!1 jupânii au scăpat perspective ale prezentului co~ normală, este apropiată şi ziua in 
ievcr urmărire definitiv. mandă oprirea, viitorul însă co, care Europa 'Va fi acoperită de o 

. . mandă speranţa şi perseverarea. serie de pacte regionale legându-se 
. recum se ştie, d. prJm-procu~ Şi e meritul Franţei de a fi în~ 

Const. Vulpe a luat apoI.. "r ti " unele de altele şi c.,tituind sârma 
I~. al scandaloasei afaceri: I curDaJat aceasta po 1. :'pa

o
' ate fi' de·s ghimpată a păcii. I • 

ire' . . e aceea nu mal ' In ziua aceea, fiecare din noi va 
e a lUI Ma~ ŞI Rebreanu, I părţită azi Franţa de Mica Inţe, avea dreptul sa privească viitorul 
a de apel I·a condamnat l . d 1 ţ 1 gerea Balcanică cu mai multâ incredere.· ,~~ 

a b" . .. 'b egere Şl e n ee· .. f' . 
OI II mltultl. dupăce trl u- D f t 1 d fi nedespărţiţi Dar, m Zlua aceea va 1 cmeva 

uJ din Arad il achitase. apoi . ar ~p u .e a mnă deloc că care va avea dreptul să fie măn~ 
.. I I . 1· lOtre n01, nu msea dru: D·ta, scumpul meu Boncour. :a u a ~ondamnat ŞI e I m dorim sa ne despărţim de ceilalţi. Ziua in care securitatea colec .. 

Pas.tllor. pe cel care le Dimpotrivă, orice act care cre· tivă va fi asigurata, va fi triumful 
'. ase mIla: pe dr. Eduard iaza o nouă apropiere de o parte Franţei. Şi acest triumf va fi 
nleld. Mituitorii adevăraţi, ori de alta, este socotit drept un răsplata d~tale, scumpul meu 

'nU cari au frustruat fiscul şi act care ne priveşte direct. Boncour". 

roase a bolt, .Banca economici-
din DlclolânmartlD~fCâajutO-" 
raI celorlalte blncl fallte ale 
partldalal magblar, a iAcminlt 
fi a .das la sapi de lemn pe 
deponenţU maghiari dia Ardeal. 
,1, le poate spane. • dat peste 
cap poporul cln&tlt, muncitor ,1 
barolc al SăcnlmU. 

EI • fost Icela care ca pre,e
dinte laic al Stata.ulal romaDO
catolic. a prldat Iverea bisericii 
sale ,1 ,I-a Impins epllcopul, 
pe contele cu vieală de sfânt 
Majlath, to vârtejul datorUlor. 

El a fost acela care dlmpre
uni· ca ortacal Iăa vrednic de 
dinsal, ca canonlcal dr. S:hef
ler cel refaglat dela Sltmar 11 
Orade, • fnmoţat la Orade cu 
iavestlrl de mllloaoe din &,0]0-

glnH credincioşilor. o gazetl 
anUsemltl, care de Int de zile 
umlnă simlnt- nrlt ta ţara tn· 
treagl. 

El a bst acela, care ca con
ducător al partidului maghiar, 
ca nesocotita aa politici dlrlgultă 
dela Budapesta, a creat in Ro
mâala o astfel de atmosferl, ale 
cirel cODseclnţe le .imt pe pro
pria lor piele ungarll minoritari. 

EI a fost acela care. din flşpan 
(prefect) .1 contetul rafU Kărolyl 
Mlbaly, s'. transformat io cel 
mal negru reacţionar, " al clrut 
zIar dela Orade e de doi ani 
de zile purtltorul ungllreac de 
cudnt al hltlerlamulal tn RomI.
nla" • 

• Ktmondom" lacheie spanând 
ci .na se mal poate tolera Icea· 
sti .excelentl-, aceastl nenoro
cire nattonală", şi făglduladll- t 
d-lul Gyăflis ci se va OCUPI de el 
amă!lanţtt,tI lavlti 11-1 Intenteze 

proces de presă, ca ,li·1 dea lai 
.Klmondom- prIleJ Il dovedea. 
scl şi in faţa jastl(iel Indepen
dente tot ce va spune delpre 
dAnsal. 

Păr. dr. O. Clabllndu pabJlcl 
an stadiu despre gropnlla epls
copească dela Arad, stabilind ci 
sant ingropati in vechea mlni
Itire dela Oal· cinci episcopI II 
Aradalal. 

D. Ştefan le,anu publici un 
arUcol jadlcios despre criza eco
nomici ,1 despre cea morali. 
Iar d. C Splrlde an articol des
pre economia Individuală şi co
lectlvl. 

Llteratară semnează d-nfl O. 
Moţlu. P. Bogdan, Petre Pascu~ 
Marcel Olloescu şi P. Popovldu
Băneşteanu. 

Dintre recenill reţinem apre
cierile despre caietul cu gravarl 
in Ierna: .Părerl de ria- al ta
lentatului pictor ,1 confrate prof. 
Marcel Olfne.ca. 

Un ora; evreiesc din Moldova 
distrus de IncendiU 

Joi noaptea a luat foc dela ca, 
sa unui negustor evreu jumătate 
din orăşelul Suliţa, situat in a, 
propierea Botoşanilor. Au ars 
până la o sută de case. Fiindcă. 

Suliţa e aproape exclusiv evre
iască, toate casele care au ars 
sunt fără excepţie evreieşti. 

Localitatea n'avea niciun ser~ 

viciu de stingere, iar cu Botoşanii 
n'a putut lua contact decât dil 
mineaţa, când ardea jumătate 

oraşul 

"''''0 v"s , s "'S: es. , 
Cititi şi răspândifi Gazeta "Antirevizionisfă" 
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1 I_. ••• AI·· nlre pan-DIagolarll Ş. In re pau-ger ... a".1 

dela Arad şI dela TiIDişoara. 
Cele două polilÎc::Î a.le P. S. Sai. Episc::opolui Pa~L. 

In presa maghiară din Timi- In realitate .Erdelyi Hirlap· redeş\eptJre a germ'3n:Jor cari au I 
şoara s'a dus în vremea din minte. Inceputul ac€st.a de ger· căzut victime proseHt!smulul ~ 
urmă campanie in contra epis- manjzare a şcolii medii călugă- maghIar, se izbeşw de impotri- 1 
capului romano'catolic Pacha, pen- reşti de fete nu e isprava nici virea 51. Credincioşi! şv~bi ai 
trucă face la Timişoara Ş! in ce- a P. S· Sale Pacha şi nici a parohiei romiilno·catolice a Ara
lelalte părji ale Banatului poli- subalternilor P. S. Sale, ci a fost duJui, c~ri alcăfu2SC majoritaîea 
tică pangermanăf antiungurească, cererea imperioasă a credincio- parohiei uzurpate în spirit ire
germanizând unele instituţii şco- şi10r catolici din Arad, a părin- denUst de călugării minorili, i-au 
Iare şi culturale cari au sfat filor elevelor acestei şcoJJ, cari cerut în repetate rânduri să le 
până acum în siujba ideii pan- au inceput să se redeşteple din dea preo1i cari să ştie nemţeşte, 
maghiare. inconştienta in care i,a băgat să predice nemteşte şi să predeie 

Campania presei ungureşti a proselifismul unguresc, şi să· şi religia elevilor germani nemleşte. 
ajuns Dumineca trecută tn dis- ceară drepturi. Precum se ştie d<lr P. S. Sa i-a repezit spunân
cutia adunării partidului ma. din nenumărate articole ce s'au du-le categoric că "nu vrea în 
ghiar din Timişoara, care a de- publicat in aceste coloane cu biserică politică" - ca şi cum 
clarat că şi-o insuşeşte şi că va privire la chestiunea catollciior nu curmarea politicii ce 5{! f(!::e 
face apel si la celelalte organi- din Arad, romano·catolicii Ara. astăzi la biserb~ sa din Arad 
zatii ale partidului ca să ia ati- duJui sunt in zdrobitoare majori- s'ar fi urmărit prin aceste de
tudine in contra pangermanilor tate de origine germană. Elevele mersuri. Să mal adăugăm apo
din aula episcopească. şcolii călugăreşti se recrutează că p, S. Sa tolere.ză să se fină 

Dela Timişoara alarma aceasta deci in zdrobitoare majoritate la Aud din banii şi pe seama 
a trecut apoi la Arad. Este aici dintre odraslele unor astfel de copiilor unor enoriaşi cari in 
o redactie foarte susceptibilă in părinfl· Şi se adaugă la aceasta ~ zdrobi~oarea majoritare a cazuri
chestii de-ale bisericii maghiare faptul că mal vin aici eleve din lor sunt de origine germană, 
catolice, ,Erdelyi Hirlap· a'~~evre' Aradul-Nou, care este localitate un liceu exclusiv unguresc, pus 
ului Major Bela şi a francmaso- de germani nemaghiarîzafi, pre- in slujba ideii pan-ungureşti. 

cum şi din coloniile germane din In~r'un singur rând a dovedit 
nului din tată slav şi din mamă tinut. Şcoala călugărescă. cu ase' P. S. Sa Episcopul Pacha că ştie 

. româncă Zima Tibar. Gazeta 2-
menea eleve. şi pedeasupra sus- să facă şi dincoace de Murăş 

ceasta, care a mai dus şi anul 
tinută de un ordin călugăresc din parte dreaptă: În cazul credincio· 

trecut campanie în contra încer-
Timişoara care nu e unguresc cj şilor săi nemţi din Şiria, pe al 

căriior de emancipare ale germa- declarat nemtesc. nu mai putea căror paroh şi • .,l căror diacon 
nilor arădani încăleca fi de husa-

deci să continue multă vreme a ce ajunseseră' până la justitie 
rii Câlugăreşti dela biserica mi-

T ăb t d sta În slujba ideii panmaghiare pentru purtarea lor iredentistă 

hmot~I~. se
l 
grtă e~ e she re~ro ucă Inceputul revenirii s'a făcut. Şi maghiară (şi erau doar amândoi 

o arIrea ua lfl C esUa p3n- I f- t v. r- 1 1 . d ăb )' 1 . l' 1" t' -au acu pannJII i eye or, Iar e neam şv esc J 1-;1 mutat anu 
germamsmu Ui au el eplsc.opeş 1 I d 1 T' . f t f' t't t· It" .' 1 . t - ~ d fd 1 h' d' T" ea lmlşoara a os cons In I trecu m il Q pir.e. nam e Insa 

e par J u mag Iar In Iml-: nu de Episcopul Pacha sau de de-a face acest JuCl'U, P. S. Sa s'a 
ş?ara, şi dă Aalarma c~ se lucrează I altii de-ai lui. ci de superioara impotrivit dârz disciplinărU celor 
ŞI la Arad In directIa aceasta a ordinului călugăresc care are două uneite . desgerminizate ale 
germanizărilinstHu1iilormaghiare. şcoala. panmaghiarismului, şi le-a scos 
şi anume la gimnaziuJ călugă- EpiSCopul Pacha n'are In ches- din sat abia dupăce credincioşii 
resc de fete. Şcolii acesteia, care tia asta nici o • vInă!.:, niciun l-au amestecat pe P. S. Sa că 
are şi.o grădină de copii şi o amestec. Şi anume. pentru un trec la altă biserică. 
şcoală primară. t s'a anexat o motiv pe care l-am mai arătat 
grădină de copii nemlească. iar aci. Pentru motivul că P. S. Sa 
astă toamnă două clase divizia- umblă cu două fete, cu două 
nare la glmnazlu: întâia şi a politici. Pentru Bănat, Episcopul 
doua, iar acum - destilinue ma- Pacha este unealta pan·garma
sonicul .Erdelyi Hirlap· - i se nismuJui, recunoscută ca atare şi 
mai adaugă alte două clase gim- depe urma audienfei ce·a avut-o 
nazia]e divizionare, a treia şi a la cancelarul Hitler. şi depe 
patra •• Erdelyi Hirlap· nu afri- urma faptelor sale şi ale auI ei 
bue acest lucru episcopului Pacha, sale in contra cărora protestează 
şi ştie el de ce (vom arăta-o mai acum partidul maghiar şi presa 
la vale de ce); o atribue subal- maghiară .. Dincoace de Murăş, 
ternilor Prea Sfintiei Sale. pe la Arad şi În judetul Aradului, 
cari Episcopul Pacha nu-i ştie P. S. Sa face totatunci politica 

nu $ ... " "s • 
Un împrumut forţat 

În Germania 
Agentia Rador anunţă că Ger

mania va face un imprumut for
ţat asupra beneficiilor realizate 
de industriaşi dela venirea la pu
tere la naţional-socialiştilor. 

Cifra acestui imprumut ar 
urma să servească la transforma
rea datoriei flotante a Reichului 

disciplina. Budapestei. Orice inceput de in datori pe termen lung. 

ROlDânii din Ungaria 
- Citeva date statistice româneşti şi ungureşti asupra 
RomAnilor rămaşi în Ungaria după tratatul deja Tria· 
non, Satele româneşti din apropierea frontierei noa· 

sfre dela vest -
- Studiu statistic -

M. 1" comuna Blharlorda (pL 
Sd"it), 11 1900 se arată 7 Ro
m'nl~ Iar Ja confesiuni 9 gl'. cat. 
Total: J6 RomAol. In 1910. se 
arati 13 Româol, lat la confe
Iinai 32 ortodoc,r ,1 8 gr. cat. 
Total: 40 RomânI. Ia 1920, avea 
80 locuitori RomAni, de religie 
ortodoxA. fArl biserici. ,coall, 
preot ,1 tadlător. Ortodoc,U dia 
act.atl comuni lunt admIn'&-
tratl ca rllle do către parohia 
ort. rom. dIn Jaca. 

n. In comllna Dancshdza (pL 
Sd"II),lla 1900 DU elte Irătat 
dlcl un' Roman, dar la confeslual 
mal ghim citIva ortodoc,l. 
Acell~1 Iltaatle o gAlIm ,1 fn 
1910 ,1 1920. Cel cIteva leei de 
cndiDcJo,1 ort. rom. dIn Danea-

de: P,/re Pdrinca 

haza, suot admlnlstratl ca filie 
de parohii ort. rom. dIn Jaca. 
Abia mal trAiesc in număr de 
80-90 suflete. 

18) In comana Nozybajolll 
(pL Sdrret), la 1900 Bant arAtati 
12 Romlnl, Ilr la confeslllni 
gAsim 26 orf. rom. ,1 9 rr. cat 
In 1910, mal luot ari tati I a Ro
mâni, tar la coofeslaol 23 gr. 
cat. ,1 11 oTtodoc,l. Total: 34 
RomAni. Ei lant complect ma
ghlarlzatl. 

19. In ,omana haqytdbd (pL 
SdJretJ. Ia '900 luat arltatt 61 
RomAni. Iar la cODfe,luol 96 or· 
todoc,1 (toti RomAnU) ,1 J gr. 
cat. Total: 99 Rombl. Ia 1010. 
SUDt arltatt abia 29 (ca 33 ma' 
putIni decit fu 19000, Iar la 

confeslanl. 115 ortodoc,1 ,1 26 
ir. cat. Total: 1-41 Rom2llf. Azi 
mal trAiesc clm 100 de 8Ilflde. 
RomAnII ort. lant admJni.tratl 
ca fIII. de' citre parohia ort. 
romlnl dia Jlca. In marei par
ti, RomânII din aceastA comuni 
aa fOlt maghlarlutl. 

20. In comuna Şap (pl. Sdrrit). 
fa 1900 ,1 1910, statistica ma
ghIari abia mai mentlonează 

cAţlva Români la confelianl. EI 
aa fOlt maghlarlzatl complect. 

21. In comana Szertp (pl. 
Sdrrit), la 1900 mal lant ari· 
taţl 8 Roman'. Iar la confellanl 
45 ortodocfl (toti RomâniI) " 
13 greco-catollcf. (n 1910, e ară
tat aamll Da .Inear Romlo, far 
la cODfealual '" ortodoc,1 ,1 ~ 
greca-catollcl (toti RomAni f). 
Total: 69 RomAni. RomAoli ort. 
din Szerep lunt admlnl.trlţl ca 
flJle de către parohia ort. romI
Dldln Jaca (ZaUa). Mal trlleac 
,1 nI ta aDmir de 80 iuflete. O 
mare parte dia 01 as fOBt ma
,hlarlzat'. 

----~ -~.-~.~-_ ... ~~-"~~ 
~ 

Troiţa lui Avram Iancu depe Muntele Găina. 

Clişeic1e de faţă sunt reproduse din cartea dlui prof. . 
Mager: "Cultul eroilor în Munţii A pusrni ; Avram Iancu, 
Buteanu şi epoca lor", apărută săptămâna trecută în 
secţiei arădane a Ligii Antirevizionlste.. . :. 

TOT ROMÂNUL DE BINE GITE'TE ZIA a 

J f _~UHIVEBSUL m 
J" ; c. • ~,. -ITIM - LUIIU-.w.a _, 
~ .. ~_ .. ---.. CoI'____ _ .... "'*":. 

----........ .-..-- ~ .. --- --....... -.-

In intreaga plasa a Sdrrilulul 
(fosta Bihor Torda), la 1900, 
siatf8ilca maghiara araM nllmai 
96 Români, ia, la confr:.siunl 217 
ortodocşi şi 51 eTeco-catolicL 
10tal: 286 Români. 

1910, pe întreaea plasd a Sdr
ritului se arata 68 Români (cu 
mal pullni duât tn 19001), iar 
la con/estani gdsim 331 ortodocşi 
(toli RomânU) şI 113 2reco-ta
tollci. Deci, total: 446 Români. 

Statistica maghiara din 1920 
(vezi Ltxlconul Rival, op. cit.) 
ne arata un nlfmar grozav de 
scdzut şi anume: abia 54 Români 
Deci cu 392 mai patini, decâtln 
1910. De fa"t, şi astazi mai tra
Iesc in plasa Sdrrltulut cam 600-
800 Români, in mart parte ma
Ehlartzali. 

Scaderea elementului românuc. 
aşa dupa cum se vede şi din 
stat/it/ca maghiard, t deadrep
tul dezastruoasa. 

Din plasa Salontet Mari (Nagy
.zalonta), aa rlmal Uogarlel 3 
comun.· mari ,1 cat'VI cltune, 

majoritatea comuaeior fii ,i 
n.fe RomanieI. Ia l.Iceasd I 

tranchlatl şI rlmuil ta 
UngHIa, avem Români 
munele: 

22 In comlina 
(Mihkerek, pl. Saloflta 
1900, statIstica m.ghlarA 
tă 1516 Români, fu la 
sion! 1520 ortodocşi 

mâol f) şi 2 gr~co-catollcl. 
1522 Români. 10 1910, 
tati 1835 RomAni, Iar Ia 
.sluol 1833 ortodocşi ,12 
lu 1920. dt1pA datele e 
rom. de Oradel, fn 
ie aflau 2041 de loctiitori 
Romlal. Mfcherechla e o 
ni romAneasci, ra dreptul 
,ului Salonta Mare. Mfc 
ca parohie orf. rom •• aro 
toatele fIIII: KlJ/egydn, 
Csokas Oi Fller, având 
eAte 20 credlnclofl ort. 
talal credlacloşlJor 
ram.. Micherechlalul 
2071 luflete. Mlcberecblal 
biserici, DU preot (Ioan t 
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umerus antivalachicus 
>, 'se tin lant pro~ocările pa~.tidu.lui !lla~hiar ~i al~ pre-

· .. : ..... : .....•.•. : ..•... ·.· •....... ,1 sale - ApelUri la .p~tronil ... ~lnOrltarl ca sa nu la an-«. gaJaţl .romanl. -
.: lemnal.t ia namărul nOI- intreprinderile neromlae,t1. prin sOlrte. Calea apărărII este: sd 
. d h' 1 I l dl tII 1 1 pdstrdm atâta cât se poate sluJ-
·:.·· •••• c ·,."t că parti al mag Iar I ace ape I preşe nea I U,' 

r~w bele (adecă să nu le respecte le-
:, ~n noa pal pe calea pro- nu dea ministerului date cu prl- gea muncII naţionale, _ n. tr.), 
T. or ce le 'ncepuse prin cu- vire la naţionalitatea peraoDalu- iii apărăm acele drephul (slcl) 
«- 1 apti al preşedintelui Ih lui ce.l au. Apelul şi-a şi avut pe CAri ni le poruncesc (1IcI) 

•••••••••••• c be Retblen, prin care tn· efectlll dorit de partldrl maehlar legile reapecttve (sic!), dar in prl-
. mal rând voin+a de·. trăI ... In ::;:.-',. e Intreprinderile mll!orl·~t de Buda.oesta sa. Ministerul ' 

.., . Y baza dreptului elementar al apă-
r:> . lUl se supJuzd ordinelor n'a putut nici pand aztdzi sa a- rărll de line, ne adresAm deci 

ministerul de industrie ;ungd în posesia datelor cerute, cătră conducătorII IDtreprlnderl-
'., la aplicarea legii pen- iar aplicatea leeii pentru protec- lor minoritare, cătrl lntelectaall 

rarta muncii naţionale. tia m.nei' naţionale cont/nud la precam fi cătrl oriclrl altU, cu 
.. rugAmlntea ca din pllnel lor 

Aşa se procedează în Ungaria ... 
Din n~rul din 12 crt. al revis~ Nevasta lui, ca 8ă~şi intreţină 

tei HKimondom": cumva familia, a cerut un brevet 
Un repatriat deja Orade, Ju~ de tutungerie. Autorităţile i,au 

ricskay Barna, a ajuns in Ungaria spus ci i..J. dau, cu o condiţie: 
in mizerie pentrucă partidul" li~ să,şi schimbe ca o demonstraţie 
berai din Ardeal l~a denunţat in contra "trădătorului", numele 
autorităţilor ungureşti că a făcut ei şi al copiilor. Btneinţeles că 

datoria de a-şi sushnea familia, a într'un rând, la Orade, propa, ~. 
gandă electorală partidului ma. silit~o pe d-na Juricskay să. pn, 

mească. condiţia. Şi-a schimbat 
ghiar. Mizeria în care l,a impins numele şi a cipitat brevetul de 
prigoana pusă la cale de partidul 

1 tutungerie. 
maghiar, l~a ficut pe numitu re# MOTaIa acestei întâmplări:. 
patriat să intre 'n legături cu un Câti dintre tutungiii minoritari 
stat vecin şi să, furnizeze ştiri dela noi, cari deţin patru cincime 
despre armata leventistă. Justiţia din totalul brevetelor de tutungerie, 
militară maghiară l,a condamnat au fost supuşi vr'unui examen de 
la 15 ani de temniţă. I credinţă faţă de ţara românească? 

l' n 

'$ ... ,. • • " ce ' ...... )/ dd m.ghlu lod~mllue 'ntârzie. proprie Il dea o bucăţlci" an-
<:.:~'" umerus nullus în contra românilor. gajaţllor minoritari daţi afară-. - ... • 

@:~i~Paştl, apoi, partidul ma.. nUnl tdgddueşle nimeni. Do- A,a l!:t:ăI~~z~! Ij~~!!'ai~~ Alte averi româneşti lăsate 'uitate la 
)\~:kk'~ a d.vArşit o noul pro- vadd cd ne afltim in faţa Stlnber. De,1 vorb~şte ,1 pro- . Budapesta 
;~:ifllre. A dat sectiilor sale unei provocdrl poruncite de damo (fllndci unchlal ei, docto-
~.:.l.~ ..•. :'I.::.r.k~.~ •.. I.~.~ ~~I sI. lael statistica ,O-- conducerea partidului. hotd- rol Stauber dela primAria Aradu
r'.ţ~pr maghiari şi maghla- rirea de mai sus a fost Q- lai, face şi dâDlUI1 parte dintre 
: .. :.::.l .. t ~ şi al indemne pe pa· dusd in acelaşi timp, de sdr- acel funcţionari cari n'aa voit Iă 
..... , ... 1 d f l 'oveţe tn 16 ani o vorbA roml-
~fiTr !mlnoritari s~ ea a ar bdtori, ~e doud organiza/Ii neucă, Incit din prlciDa Iceuta 
#~~{ : putinii angajati români ale oartldului, de cea dela nici n'l Indrăznit Iă le prezinte 
;7~t .u ,i al angajeze "n 10- Cluj şi de cea dela Timi- la examen), e de line inteles, 
\~~ ~r numai mInoritari, in şoara (sectorul /1), - pre- după arAtatele precedente dela 
~>i'~ rAnd - ftreşte - ma- cum am ardtat in numdrul Claj ,i Timlfolra, ci IOlitlgă din 

nostru trecul dupd ziarele indemnul partidului maghiar. A· 
coma a fOlt rAadal lut .Aradl 

Inul acesta nu ,oale ."Fiiggeilen Ujsâg- şi." Te- KOzIOnyll. mlflle-polmâne vine 
dduit, şI de altfel nici mesvtlri Hirlap·. rAadal celorlalte gazete unga-

I I A 1 re,tl, CI să adreseze tntreprla-apel afâfător a ui" radi Koz ony" derBor minoritare ,1 patronllor 
, dupd provocarea dela m4fllşu, şi cu angajaţi cari ar minoritari acelte apeluri aţâţi
Timişoara, mtra 'n hora li concediaţi din pricina lteil pen- toare. 
antlromâneas,a şt orI!a~ Iru proiecţia m.ncii nut/onale. Ia .. lege. pent ... pro-

daI" Arad, cu presa In- .Ne este aceastl. - apune ga- lec1ia muncii n.'io-
de ea. &eta japinului - o datorie fatl n.l. rAmAn. IAgA-

,adi Kozlon,.-, bleste- de fancţloaarll ajaD,1 firi vlaa dulalA de,.rtA ••• 
!./oaie cart. a scris la cra- lor (zia! - D. tr.) ia stare del- Şi'n timpul acesta pe 

p.tria sa •• 1.. perati, dar ne este ,1-0 datorie frontUl aplicdrii legii pentru 
din Panonia pe.te faţl de aol In,IDe ll

• Apoi: .Fle- apdrarea muncii na/irJnale 
aDie pânl la Sibii. care întreprlndtre minori/ard, fit.- nimic nou. Nu ni se aduc 

4 avut de Jurea cu con- carc neeustor sau indllStrUll ln- de nicdieri la cunoştinţd an
de razboi pantl-u c.m- dependent şi oricare fuma sd-,l gajări de personal romtlnesc, 
~ile •• Ia imunde lIu- dea siUnţa ca sa dttl posibilitate şi toatd .apltcareau legii se 
'Impotri.. din.stiei de muncd angajaţilor ml'lortJarl mtlrg/neşte şi astdzi, dupd 
.Alle,ti. a publicat in rdmaşi fdrd slujbd. Ştim că ape- atâtea luni de zile, la nişte 

n·rulul sila din 8 Mai crt.. lui acesta pune tn fata anei ml- comunicate de batjocurit Q/e 
eee ca pus la cale de or- IIUDI grele pe intreprlnderlJe ml- ministerului de Industrie, prin 

la. lla partidulul maghiar, an Dorltlfe, cari naos numll aledllte cari ni se vesteşte cd firma 

Cetitorii acestor· fdnduri, Budapesta, In cele mai multe 
dacd se duc pela expoziţia cazuri in seifurile bdncilor 
cdr/ii ce s'a deschis· aseara particulare, multe alte averi 
la Palatul Cultural din Arad, de milioane şi de zeci de mili
sd-şi arunce mal atenl pri- oane, cele mai multe duse 
v/rea la cutiile de sticld din acolo de unguri tn zilele din 
mijlocul stllii. Caci au o po- urmd ale stdpânlrii ungureştl. 
veste, o foarte Ir/stll poveste. Nu numai Aradul e 'nacea
In cutiile acestea se pdstra std situaţie faţd de Buda
pdnd la 1919 o mare avere, pesta, ci aproape fiecare prl
o colecţie numismaticd, pe mdrie urband din Ardeal. Şi 
care autorUdlile maghiare, ca şi a Aradului, nicio pri
fdrd sd le apar/Ind, au trl- mdrle n'a Idcat In 16 ani de 
mis-o la Budapesta şi au zile nimica ca sd-şi recapete 
depozital-o cu gdndul la o aceste averi. Ba dimpofrivd. 
relnloarcere la o banctl par- Cea din T tlrgu-Murtlş şi-a 
ticulard de-acolo. Colecţia platit mal anii trecuţi, sub 
aceasta de monede vechi ne primdr/aful faimosului Ber
aparline. Ne sttl la dispa- nady, o datorie contestatd 
ziţie la banca cu pricina. fatd dea bancd budapes
Dar pân~ astazi - şi s'au tand, !tlrd ca sd fi pretins 
implinit 16 ani dela transpor- sll 1 se restitue şi ei ceeace 
tarea ei !n c~pitala ma,ghiâl are la bancile de-acolo. 

dit :~m;:~led:::r:~r~:~ sni "Sd mal ndddjduim 'cit se. 
intrăm in stăpânirea ei. va sfdrşl vreodald indolenţa 

Tot astfel mai avem la, I aceasta? 
__ CI..,.. t.. cuc, • tc. tot)' 

'''' n 

In 'fiecare Sâmbătă ·apare 

tra patron Il maghiari Il de Impozitele tmpovăratoare (ale!) cutare sau cutare, oblşnuitd 1. 
)rof. j izall, ca sd rdspunda la ci le 'ncearcl totodatl 'n contra sd tragd cu mite de mlll
m~u, e privitoare la lezea de lor si le Il1ellcl să primea Ici oane şi de zeci de milioane 

blbl: a muncII nalional~ (ea- pe romAnII firi slujbA. Poruaci chiulul la legile fiscale sau 
pOnulul Ştauber Zice: .la Inltlnctulul de vlaţi e inaă, to- la alte legi, a fost amen
ta antimlnoritara a efemen- ta,I, aceaata: ca tn prlmal rând datd - fireşte fdrd efect -

~RU aşa-zist iresponsabile-, - ai tnt!ndem mâna acelora cari cu 10-20 de mii de lei, 
- . umplc2ndu~# locurile ca prin legătara ce nu se pOlte pentru a o constrdnge sd-şi 
~ narl dintre cel daţi afard rupe a limbII materne şl-I cul- J inainteze datele referitoare 

Radio 
,~ . 

Universul 
Revistă pentru popularizarea ştiinţei radiofoniei 

Desr: ri e ri de a pa ra te noi În' fieca re numă r. 

inso~te de fotografii şi schiţe explicative ,'of 

li confesională romlnl. Velt de ora,ttl Salonta), la 1900, 
lunt arătaţi 132 Romani, tir la 
confesiuni 151 ortodoc,1 (toti 
Romlnlt) şi " greco·catollcl. To
tal: 136 Rominl. In 1910, lunt 
aritatt 157 ·Romlnl, Iar la con
felii ual 180 ort. şi 19 gre catolici. 
Total: 199 RomânI. Românii or
todo.:,1 din Cheteghlan sunt ad
minlstratl CI fllle blaerlceaacă de 
parohia ort. rom. din Mlchere
chiu. Namirul aproximativ al Ro
mâallor din Cheteghlan, azi, e 
de 200 suflete. 

g ca n'au voit sd 'nvel'- ro- tarif comune no sant tovarAşl de I la personalul ce-l au . .. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
200 saflete româneşti. O parte 
dIn RomânII din Şarcad la fOlt 
maghlatlzat!. Ortodocşll din Şar
cad lant admlnlstratl ca flIIe de 
parohia ort. rom. din Mlcherechl. 

Pretul 5 lei ex. 

f 
. 'invAtAtoare (Al1relfa Cam-

r tln( . L ) O 
1'1 tlcretla OOrOi.· apA o 

~Ul statistici (Vezi "Gazeta 
Il ~l 1z1onlstd II , Arad, 21 Oet. 

ni 1: "Michlrechiul ar fi loc.it 
Români; au o bisericd 

a fcoll. E comuna pur 'o. 
I M' Cdll

• 

a~a Jl(llltlStlcă Ilai Ho1l6s IstlJdn 
~or ziarul • Maeyarsde", Ba-

1(1 I t, 18 Aprilie 1934), fa MI
o C,I hl 9 
) "c 3.5% dia popalaţle sa., R 

'1 omllll, adiel 2116 suflete 
I~r totalul de 2263 11

• (Vom ve-
, arb!, Inll, ci Itatlstica mallhlarl 
~Icb 1920, pe intreaga plasl a 
altori tel· clunUte ,1 rimase fn 

Uuglrlel, ne arată abia 2063 
e o A 
'e tul . om.nl. deci mal putini, decât 
I ~err HOilas lstvdrz (2] 16 tn ata
ce. allplrntăia • Maeyarsdg- . 
ar~~ rlvlnţ. statlstlcel din 1920, 
~d fi Ilael Salonta, ve~1 Lexlconul 

t 
!J. 1, voi. XX. 1927, pag. 15). • ro 1 

roblli • ~ comuna Cheteghian 
I III tegyan, pl. Salon ta Mare) al
hliii ,ti pe IODa de Iranltlla Nord-

D O: 

24. In comuna Şercad (Sarkad, 
plasa Salonta Mare), la 1900, 
sant arătaţi 80 RomAni, Iir la 
confeslaul 168 ortodocşi (toti 
RomânII) şI 10 gr. catolici. To
tal: 178 RomAnI. 

In 1910, luot aritatl 79 Ro· 
mlnl, tar la confesiuni 174 ort. 
şi 29 gr. cat. Total 253 Români. 

In Şercad, şi astăzi mal trăiesc 
CAm 200 laUde romAne,tI. O 
parte din RomAnII din Şercad au 
fost maghlarlzajl. Ortodocşll din 
Şarcad ,1 aatAzI mal trălelc cam 

10 pilia Salon tel Mari, traa
chlatl şi rămasă În parte Unga. 
riel, mal lant Romani rialplţl prin 
diversele eltune şi ferme apar
.initoare celor trei comUDe. 

In 1900 în cele trei comune 
din plasa Salontel Mari, răma
se 1n Unearla, statistica maehl
ard arata 1728 Rom4n/, iar la 
confesiuni J 845 Român/. 

In 1910, (tn acelea~t comune, 
sant ardtaţl 2071 Români, iar la 
confeslant 2237 RomânL 

Statistica maghiard din. 1920 
arata 2063 Romnnl. In cele trei 
comune din plasa Salontei ,d
mase in hngarJa. Adlcd mal pa
Iini decât in 191Q. Dar am mal 
l1dzut, cd dl. Hollos Jsfvan (Ma
gyarsdg- '18 ApriUe, 1934), ne 
aratd namal In Mlcherecht 2116 
Români. Deci mal mulţi, decât 
.tatistiea maehiara de pe Intrea ... 

ea plasa. Dupa datele eparhUlor 
noastre, numai credincloşit orto
docşi ar numara vreo 2500 suf-' 
lele, In cele trei comune ale pla
sti Sa/onta Mare. 
o Deci totalul Românilor din a
c'asta plasa e de ctl putin 2600 .. 
2800 suflete. ' 

In plasa 'Drlşcai (Derecske) , 
avem Români tn mal multe co
mane. EI lant sapaşl unei grab
nice maghlarlzărl şi liant pe ca~ 
le de disparitie. In mare parte, 
RomAnII de acum 50 de ani: au 
fOlt maghlarlzaţl. Comunele din 
plasa OrlşcăI. în cari mal aflăm 
RomAni, Ir fI urmltoarele:· 

25) In comuna Drişca (De
reeske, centrul plasel cu" acellş 
name), 1. 1900, statistica ma-
ghIară ne .rată abia 23 RomAni 
Iar la conlellanl 83 ar. catolici 
(toti Români t) şi 2 ortodoc~f. 

Total: 85 Romlnl. In 1910. le 
mal arată un Iingur Român. Ilr 
la conlellunl 45 gr. cat. ,1 '20 
ort. (toţi RomâniI). Total 65 

Românf. Deci mal puiinl CII 40 
de suflete, decât in 1900. 

Românii de odinioară (de a~ 
cam. 100 ,1 acum 50 de aal), aa 
lost aproape complect magbla
rJzaţl. ComuD.t e Iltuatl pe ml
lurlle pârâulul KalJoc.z; mult timp 
a fa It reşedinţa fAmiliei Eszter
Mzy. 'lE coman! foarte veehe ,1 
multe Dumiri păstrate (până 11-

tăzl), ne fac dovada populatlunU 
române,U de odinioară". 

Drlşea de altădatl, a.tăzI, ,i-a ' 
luat UD alpect curat uugarele, 
elementul românesc a fOlt com
plect mlgltlarlzat. 

26) In comuna Hajdltbagos (pL 
D'l~ca), RomânII de asemenea 
aa fOlt complect mlghllri%aU. 
Statisticile din 1900 ,1 1910 a
bia ne mal arată urmele a 1()"12 
RomânI. 

(va urma) 
• AI ,.. atW' UOlJ, 
Cetiţl şi răspânditl: 

"Gazda Atiraefizioulstl" 
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8 Gazeta Anflre-vJzJonJsfă 

Dela Liga Antirevizionistă Căsătoriile mixte 
LtJ 26 Mai, p,..eCfllII am 

Ma; anunţat, se ". lille~ 
li. ~$ediul di" Ptllat~l .itJ

l"ulu; "UnifJe",s~l· tJdllntJ
l"ea generală tJ Ligii An
tire'l1isionisfe. 

Delegaţii sectiilo", di" 
tllr6 beneficia.. de ",.du
ce1"e: pe C. F. R. le"t",,, 
"lunlJ Buc.",eftiltw-. 

* 
Azf, 12 Mai, are loc la 

Cluj adunarea comitetului 
pentru Transilvania al Ligii 
Antirevizioniste. 

* 
I "-S" -, a FAt 

o delegaţie a 'JIJLigii An
tirevizloniste M din judetul Continuare din pag. r·a. 
Severin (Banat) formatd din văzute la Budapesta aceste căsătorii 
preotul St. Bololoi şi d·nÎi I mixte din Romănia. 
Ion Moisescu, Ion Fra- Să adaugam acum la acestea 
lana şi inl!iner Liviu Velo- 1 descoperirea" s'a facut in legatură 
van, s'a prezentat d-lui Ste- [ cu spionajul unguresc dela Arad, 
lian Popescu, preşedintelui I J. relatat de ziarele din zildt trecute. 
"Llgii Anlirevlzionlste Ro- Spionii descoperiţi de sm>Îciu[ de 
mâne·, rugânda-l din partea . siguranţa dela Arad a~',au dela. 
poporului bdndţean sd par- centrul dt spionaj dtla Segbedin I 
IJcJpe la marea adunare an- însărcinarea - intre altele - să 
tirevizlonisM ce se va ţinea inainteu lista tuturor insuraţilor cu 
la Lugoj Duminictl, 19 Mal, zmguroaice sau cu ungurizatt, a 
şi la care vor participa cd- militarilor şi a civililor deopotriva. 
teva zeci de mii de tntelec- Nu vom starui asupra înţelesului 
tuall şi sdteni, cu coruri şi acestei insarcinari. Vom spune nUr 
fan/are. mai celor cari sunt pe cale să cadă 

'n mrejile strainelor (cdor cazu ţi 
.... -. a 1" Ar an n 

- - deja e greu să li se mai deie sfa~ 

o declaratie senzalională a 
ministrului Goring 

• turi), să traga 'nvăţăminte. Şi anume 
P fIm - li·o spunem pentrucă deşi se vor~ 

beşte la Arad atâta despre primej~ 

dia căsatorii/or mixte, tot al doilea 
dintre flacaii intelectuali ai Aradur 

lui continuă să se lase furat de 
aceastâ prim~jdie, ba îşi etaleazâ 
slăbiciunea în vazul obştesc. 

Regreti din inimi cii Germania a siirit in foc 
pentru Ausfro- Ungaria -

Se anunlă din Belgrad 
toarele: 

8l"mi-

Ziarele vestesc că· prim--ministrul 
prusac G6ring va veni spre sfâr ... 
şitul lui Mai in' vilegiatură în 
Dalmatia. Vizita lui G6r:ing~ fă-
cută dimpreună: ,u soţria sa, are 
caracter strict particular. 

. Presa publică cu ace9t prikj o 
Jeclaraţil •. lui GOting, prin care 

a.z ata ... a'Utu ae .. 

GOring IP exprimd părerea de rau 
ca două armate aşa de viteu ca 
cea gmnană li cea sârbească au 
trebuit $ă lupte una ÎJI contra al-
tria. Ii pare rău cu atât mai 
vârtos de lucrul acesta, cu cât 
Germania nu trebuia să sară 
'Il foc pentru o Austrie şi o 

Ungarie cari in ultimă analiză 
tot trebuia să se prăbuşească. 

, $ • "' •• L ar 

* 
La parada de 10 Mai dela Arad 

s'a putut vedea. o scenă caracteris
tică şi jalnică. Mai multe român ce 
din inalta societate vorbeau ungu
reşte cu o doamlu1. minoritara a 
unui fost şi poate viitor inalt dem
nitar român al Aradului. 
Să nu vă gândiţi numai la 

boscorodeala ce trebue să fie acasă 

Şerpii din A san 
A la fostul şi poate viitorul demnitar 

cu pricina - acum, la 16 ani după 
unire şi la nu ştiu câţi ani dela 
însurâtoarea dumnealui. Ci gândiţi 

. Camera de punere sub acuzare 1 unor aparate speciale de radio 
a tribunalului din Arad a conlf;" cu cari nu se puteau prinde de
mat zflele trecute două mandate cât emisiunDe budapestane. apa
de arestare: al fostului până de rate puse deci vădit In slujba 
curând şofer dela autobuzele iredenfei ungureşti. 

vă şi la celalt lucru mai mult decât 
ruşinos; ca nu se 'ntâmpld la noi 
nici prin excepţie (de vreme ce nu 
s'a putut nici la parada dela 10 
Mai) ca dacă-s patru-cinci sau mai 
mulţi romăn; cu un maghiar sau 
maghiarizat, sa-l lase pe strain să 
vorbească româneşte, ci 'ntotdeauna 
o dau ei pe limba ungureasca. ş~ 
vedeţi, se 'ntâmplă asta cbiar şi 
când strainul e o nevastă de fost 
sau 1>iitor sau actual demnitar 
român I 

municipale Albert Passanak şi-al • 
fostului ceferist Anton Csiszar, 
preda ti parchetului de serviciul 
de siguranţă din Arad pentrUCă 
steteau In slujba centrului unQU'" 
resc de spionaj dela Seghedin. 

E de Insemnat că rassanak 
putuse II tolerat in slujba muni
cipiuluI fără să aibă cetăţenia 
clarificată, şi că Anton Csiszâr 
a făcut parte din faimoasa bandă 
de ceferişti minoritari dela Arad 
cari au păgubit căile ferate prin 
fraude de aproape osută de mi
lioane, pentru <:are faptă n'a fost 
condamnat decât . Ia doi ani de 
puşcărie. 

• 
Curtea de apel din Orade a 

confirmat condamnarea la o Jună 
Inchisoare corecfională a ziaristu
lui Gheorghe Bj~ol pentrucă a 
făcut instigatie prin zjarul .. Sza* 
badsag- in contra conflscării 

,"ta $ .''$.':S . ..., .. an ... 

Legiunea de jandarmi din Ciue 
urmăreşte cazul a doi preoti 
maghiari: Vincentiu Racz din 
Suseni şi Iosif Lorincz din Ditrău, 
cari adunau dela soldatii săcul 
info.rmajiuni despre armata ro
mână şi făceau statistica recru-
11101' săcui. 

De Insemnat: 
Cei doi preotf se scuză că fă

ceau această statistică Indrumati 
printr'un ordin circular al episco
pului Majlatb din Alba'lulia 1 AI 
episcopului .t:ll .,Iea/d de sfânt- I 

cum D numeşte presa maghiară. 

• 

Ziarele budapestane din 27 Apri .. 
Iie crt. au reprodus după gazeta 
"Tagesbote" din Bmo ştirea ca mi
nisterul apărării naţionale ceboslo. 
vace a dat un ordin cătra ofiţeri -
fiindca ;- au venit plangeri ca unii 
vorbesc pe stradă în alta limbă cu 
membrii familiilor lor - să nu VOT· 

bească cu nevestele lor straine şi cu 
odraslele lor decât în limba oficiala. 
Ordinul mai spune ca pentru evi 
tarea pe viitor a cazurilor cu pri, 
cina, nu se vor mai încuviinţa ofi~ 
,eri lor căsatorii mixte decât în cazuri 

In judetul CaUacra din Dobro- excepţionale. iar în cazurile acestea 
gea s'a descoperit o conspiratie. excepţionale numai daca se dove· 
Tot in Dobrogea s'a mai desco- ~eşte pe .~epl~n nea m~rea~a Itie bi~ 
•• lImba ofICIala, an sens ŞI verbal. ŞI 

pe~lt un spiona) bulgăresc. Ares- 'd e vrednică de incredere din pune .. 
falit sunt. fireşte. bulgari cu ce .. tlul de vedere al intereselor statului 
Jăjenie românească. . dîmpreună cu toate rudeniile ei. 

a-un , $ , • a" , .. b .. a .. 

Luni 13 Mal 

Săpfămâna ... ca '. = 

Evenimentele interna le-a covârşit 
importanţd capl/ald ce i-a revenit României şi 
sale in diplomaţia mondia/d. Conferinţa Intele 
canicl', dat fiind cd are sd fixeze atitudinea 
a jugoslaviel, a Greciei şi a Turciei faţd de 
conferinţd dUfldreantl, şi ctI are sd pregtlteascd 
tratatului franco-sovletic, a atras foate 
Bucureşti. Şi anume In imprejurdrile cele mai 
In momentele cdnd se inaugura • luna Bucu 
Nicolae Titulescu, ministrul nostru de txterne, 
iejul sd culeagd roadele unor sforldri Ideule cu 
neintrecul talent pentru ridicarea Romdntel la 
ce t se cuvine in ochii strtJindtdlii. 

In politica Intemll s'au tntdmplat doud 
Constituirea partidu/ul d-lui d-Iui dr. Al Va/da
şi transformarea gazelei .Porunca vremii· din 
stlptdmtlnald In gazetll zilnicil. Dacd In chestia 
a mişcdrli naţionale a d-Iul dr. AI. Vaida
ne putem amesteca, trebue In schimb sll 
portanla organului acestei mlşcdri, a ziarului • 
Românesc". Ziarul d-lui dr. AI. Vaida- Voivod, 
gazetd antlsemltll de partid dela unire incoace 
sa noasfrtJ, a dechis drum. Dela 10 Mai 
romdneascd naţionaltsftI s'a mai Imbogdţlt 
organ zilnic de Intrasigentd naţtonalll, cu • 
Vremii". Evenimentul nu poale fi Indeajuns 

Alegerile ptntru compleclarea l1acattfei dela 
po/la unild au dat cele mai multe voturi P. 
Episcopului dr. AI. Nicolescu al Lugojului, apoi 
Sale Episcopului dr. Iuliu Hossu al Clujului şi 
S. Sale Arhtepiscopului dr. Valeriu Frenţtu. 

SiiptămAna externA ni-a adus o 
retragere a Germaniei pe chestia inarmdrilor li 
gariei pe .chestiile sale revizioniste, ca urmare a 
c~ntrării antirevizionisfe ce s'a făcut prin pactul 
sovietic, prin padurile ce se pregătesc între 
statele baltice şi între Rusia şi Mica 
prin strângerea din zilele din urmă a legăturilor 
engleze. . . 

Italia face mereu transporturi de trupe în 
în contra Abisiniei. 

Se continuă de zor pregătirile 
dunăreană. 

/INFORMA 
Alegerea din sdpfdmdna Irecutd 

pentra completlarea vacanţei dela 
milropolla bist,ltll unile " dat 
majoritalea relallwl a volurilor 
P. S. Sale Eplscopulal dr. Auxan
dra Nlclllescll. al Lagojulul, ald
tari de cart vor mai it rteomarr .. 
dall Val/canalul P. S. Sa Epls
copIIi dr. Illliu Hosla al Clujului 
şi 1. P. S Sa Arhiepiscopul dr. 
Valtriu Traian Frf/n/ia al Orazii. 

• 
D. Manolescu-Strung., 

ministrul comerţului, a 
făcut cunoscut guvernului 
că Italia ne cere patru 
mii de vagoane de grâu. 

De altă parte se anunţă 
ci mal multe vapoare au 
Inceput s4 incarce la Bră
Ila şi la Galaţi grâu şi 
fAfaă de grâu pentru Ita-
lia, destinate trupelor dht 

480 vagoane de 
tlnate trupelor 

(r 

Agenţia Rador 
Bruxelles, că. Biroul 
nalei muncitoreşti 
votat o rezoluţie, 
preconizează între 
bllizarea opiniei un}UUJq

potriva politicii eXlterllle 
maniei, încheierea 
unui tratat european 
agresiune şi asistenţă 
care să ramână d 
unii Germaniei 
robă pactul 
diţia ca el sa nu 
vizionismul maghiar şi 
rarea Habsburgilor. Ea 
luare!\ imediata a 
conferinţei de de~,;annat41 
precizează ca trebue să 
masuri pentru ca luptl • 
potriva fascismului 
nu degenereze intr' o 
tra poporului german. 

Alte întreprinderi cari nu respectă legea 
pentru protectia muncii româneşti 

I mică Timişoa.ra, stabi.hmentele in~ Africa. 
dustriale Moscovitz, soc. Meinl, i Vaporul .Sanlon" sub 
fabric'\ de vopsele Zankayl, fa- pavilion grec, al agenţiei 
brica de drojdie ]ikeJy, moara I EmbricJos, a incărcat la 

'" 

Comisia pentru incadrarea per- r 50.000 lei.oţelăria Poldi cu 50.000 Prugresul Pitt'şti, moara Româ-. Brăila 500 vagoane ce vor 
sonaluIui românesc in intreprin-- lei, Walter Thomson Comp. ctJ nească Brăila, fabrica de spirt I fi . descArcate in portul 
deri a amendat siptămâna trecută 10.000 lei, moara Filderman Baciu Ghidigeni, fabrica de bere Toma Neapole. 
intreprinderile urmitoart, pentrucă cu 50.000 lei, Iacob Schwartberg Linder, fabrica de bere Albart I Vaporul "Aghlos Geor
n'au inaintat ministerului tablouri Chişinău cu 80.000 lei, morile Bunger, fabrica de bere Trei I gles· sub pavilion grec, 
exacte despre personalul cer 1 au; Valerianos Lichiardopol Brăi1a cu Stejari. al agenţiei Ceravas, a 

Fraţii Princz-Satu,Mare, cu 50.000 lei ...... _ _. fost navloslt spre a In-

Foştii noştri Inf'/U'n1111 

abonamente R. Neaga 
Arad, Ştefan Per din 
mand şi Iuliu (Ionel) C 
rescu din $Iria nu 
Imputernicirea de a 
castIrJ pentru " 
tlrevlzlonistd. • 

D. Iulia (Ionel) 
care nu ni-a predat 
ban din incasdrile 200.000 Iei, fabrica Union Satu Deasemenea au mai aplicat sane- V t J cărca la BrAila 600 va-

Locuitorii dIn comuni ar a, 
Mare cu 100.000 lei, fabrica de ţiuneaavertismentului următoarele goane CU grâu destinatia somat şi pe aceastd 
zahăr Arad cu 200.000 lei, fabria intrepriQcleri: depe granltl blboreanl la ficat italia de vest. predea cilt mai .. ,,',~flflJlJ1e 
de zahăr Arad din nou cu 500.000 Fabrica de bere Timişoreana, apel prin zfaral .Uolverlul· la Vaporul" Vezuvlu·, sub Ila administraţia . 
lei, soc. StolIwerk cu 100.000 lei, iabrica de spirt Jaques Brunner, ob,tea romlneascl, c. să·1 ajute pavilion italian, a fost I bonamenlefe /nc.sate, 
fabrica Heinrich Franz Sohne cu fabrica de spirt şi industrie ehi- 11-,1 fiei 8 biserici ,1- o .coall. navloslt spre a IncArca I semenea legitimatia. 

----------~------------------------.------------------~~~---~ 1>I.IcaaDi Ar .. 
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