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Palatul Cultural 
Arad 

a ACTIA ŞI ADMINISTRATIA: 
eş ,ÂRAD, STR. NICU FILIPE seu 30. 

Organ sAptămâna. de documentare 
Reă~cto,. fi proprietar: ISAIA TOLA.N 

ABONAMENTE: Pe UII an l30 lei, pe 61uni 70 1eJ. 
Autoritătf, mstituftunl. Intreprinderi 500 lei. 

Autorilăti ,i in5ti1utiunJ slteşf1 200 teL 

:,.:'I" .... ·m iti H~lerni... 
culege roadele ciuda~ 
Înmănuşate şi încu~ 

ce au urmat·o faţă de ! 
lICli:\OrusCl1U1 - foştilor învinşi 

foste biruitoare: Anglia 
S'a ajuns la ceea ce 

după atâta aten~ 
nllo ... ,Q_i, .. ..,.· ...... data revizioni~ 

Germania; a călcat Î.n 
clauzele tratatului de 

privitoare la fnarmăriIe 
iar in săptămâna 

cele privitoare la inar· 
depe apă şi în tpecial 

n"n'.......... iar ceilalţi învinşi 
şi de provocarea ei 

Tipăriturile Ludapeslane 
In n-rul din 2 Dec al Gaze~ I 1 d 1 . d' tei An.' " . ~. n dia ezertoru Ul In armata română 

llreVlZIOmste am repro as Al T- -k ' . 
dupa semioficiosul Bud . H' ~ I _ e~. ,oro , 10 care ~e spune c,a 
l "d' 2 .. apest! , Ir I rastJgOlm pe unguro31ce cu CUţl~ 
ap In 5 Nov. a. tr, un articol tele d ta' t . -1" ( . I I în care s'arăta c'f . ' e la mama 19a sarace e . 

, •. _, U ~l re .p~oporţla când in realitate sunt tolerate sa 

t
nsPlalmabntadtoare a ln;aZ1Rel tipă~j~ maghiarizeze casele româneşti 1) şi 
un or u apestane n omanta - f d' '" " . 

drept exemplificare a învinuirilo; fCl,aerbaa,cnedmu' In
Sl 

cnot I":lll .un~p~n ţU1~a, 
'] d . -1, I mca VJ1 In amtn~ 

c~ ni e ~ ~ce mereu UngarIa Ja tirea cetitori]or. 
LIga N a ţlUnt1 or sau la al te foruri 
internaţionale, că am prigoni car~ La aratările acestea se cuvine 
tea ungureasca "ştiinţifică" şi "li~ sa adăugăm acum uluitoarde des~ 
terară". La exemplificarile acestea tainuiri ce se fac după Buletinul 
am adaos apoi in alte numc.-re ale Oficiului maghiar de statistica 
gazetei noastre dovezi dintre cele (vo1. 9-12, caietele XXX-XXXVI, 
mai grăitoare despre "ştiinţa" şi 1918-1933) în n~rl!l al 4-lea din 
"literatura" ce se propaga prin .Revue de Transylvanie". 
cărţile budapestane admise la noi. Ni s'arată că incepând dela anul 
Citatele din traducerea ungurească.: 1926, importul de cărţi şi de pu~ 
"Mi lesz holnap~ a ultimului ro~ blicaţii ungureşti in România creşte 
man al lui H. G. Wells, in care mereu, încât a ajuns sa repre~ 

. . c~m au tras trei se descrie retrospectiv un viitor zinte 84')1°' 87%. '90
% 

din to~ 
parţ1 cel dela Stresat o război biruitor al Ungariei cu Ro~ talul tipăriturilor ce se importă 

fără nici o teamă de ni- mânia, cu Cehoslovacia şi cu Iu~ la noi din toate ţările. 
. 1 gosla,via, sa~ c~le din rom~,n~1 .Ia~ă ulu~toarcle .~~atistici ale aces, 

•• <~.v .. &" ... O&. îş~ ~răieşte de~i i "Az ldegcn va ros (nOraşul stralO) tu, audat Import dm Ungaria: 

epoca ceam:Ul~portanta. J . . ' \1926 11927 \ 1~2Ş !~~:1~30 1'1?3}! 193.21 1?33 
aceasta 8 a ~~ceput cu I C;!~~ltatca 11l chmtale,9 IIi'!" 
,dela Marstlta, cu a~ i (maJl) . : . .: : ·1 ,. 97~ 279 5.04117.057 7.001 1 5.956: 4.861 5.669 
mârşav al teroriştilor VaJo~.rea 10 mnml de, \ I ! 

. Eram de sigur în altă i pengo. '. . .. .' . I 28 877 1.685

1

' 2.5671 2723/2.056 1.823 1.533 
. . , Valoarea In mtllOane 1 ! 

astazi, ~aca~ j~~:cata 1 de lei. . . . . . 1 8,5 26,3 50,5 771 81. 61! 54, 45 
acesteI marşavll nu 

făcut in atmosferă de ~ De remarcat: Cantitatea aces~ I cu reducerea paginilor la ziare şi 
cu invitaţie catră un ci il,. tui import a mers crescâ.nd până ! rev~ste, impusa de Ungaria edi~ 

. .. gu. Ia anul 1930; la 1931 ŞI 1932 a tunlor sale pentruca să nu tre~ 
ce~ceteze smgu~ vmov4: dat 'napoi din cauza crizei finan~ buiască sa importe hârtie. 
sa raporteze, 10 loc sa ci are, poate nu atât a celei dela Statisticile ce urmează sunt tot 

II siliţi să facă cercetarea noi căt a celei din Ungaria, iar atât de grăitoare . 
. cu o comisie inter~ dela 1933 e din nou in creştere, Iata procentul ce~l reprezintă 
N'au fost ins' sil'ţJ.' 1 ca ° contrabalansare a descreşterii I din totalul exportului maghiar in 
, d' a 1 a ce se vede la pret redus odată România cărţile şi publicaţiile: 

ŞI au tras 10 aceasta . 
că îşi pot permite _______ Anu] . ~11226:1~,~!i:!?_2~.i!~~g')93~1l~~!I~.!93_~;\~33 
or~c~. . Procentul . . I 0.8 ti 2,51~1 3,8. '1 5,61j· 9,02HO,0415,OSI,12,20 

apOI marmarea Ger~ I II 1 II .• II 

şi Anglia şi Italia au Procentul valorii ce~o reprezintă din totalul exportului maghiar 
cu mănuşi. Pe urmă a in România cărţile şi publicaţiile. comparat cu procentul valorii altor 

călcarea clauzelor privi mă.rfuri ungureşti venite la noi: 
. la inarmarile navale. I 

atunci (in săptămâna ce-a 
Anglia a sărit ca arsa. 

vine acum la rând 
dunăreană. la care 

vine cu pretenţii cari 
. contrarul scopului 

a fost convocată con 
se pune in vedere, ca 

pretenţiile Ungariei 
să fie respinse bărbăte· 
conferinţă a chestieî in J 

. învinşilor. la care să 
'ŞI Bulgaria cu pretenţiile 
~ 

late e un noroc în asta. 
e că asta (şi cu . submari
~emţeşti) e începutul sfâr' 
~ Fiindcă dacă se pune 
la reinarmarii Bulgariei, 
~ pune chestia reinarmării 
~ Dardanelt', şi atunci saI.' 
11 arse şi Anglia şi Italia. 
n o lecţie toate astea. 
ltruca a fost ceva ne mai 
~! ~nduIgenţa ce s'a ară, 
eVlZlOniştilor. indulgenţa 
mersese pân' acolo, încât 
Uut cere guvernului englez 
Ul~et'a Lorzilor, tocmai aJ 
~nd alarma din pricina 
~elor germane prime;~ 
e
d 
,8Ituaţia guvernului. sa 

l .. a el, guver~ul Marei 
lU, revizuirea .. tratatului 
ee dela TrianoD. 

1933 
14,8% 
3,02()/o 
2,27°10 
12,28

/ 0 

Cantitatea şi vL'doar.a carţilor şi publicaţiilor de pretutindc1li im
portate 'n România, in comparaţie cu cantitatea şi ,..aloarea cdor im~ 
portate din Ungaria; procmtul celor ditJ Ungaria din totalul impartului 
nostru de cărţi şi publicaţii de pretutindeni: 

!1_.I9~O_!l_1._~3_~I_,!932_ 

97,058;1 70,261 62,779 
. 81!1 61,68°

1

1
. ,54,690 

9,860: t 7,905. 5,957 
7,001< 5,956:: 4,861 

Cărti, reviste, ziare, importate din toate 
ţările (in milioane de lei) . . . . . . 
Cele din Ungaria (in milioane de lei). . 
Cele de pretutindeni (in chintale, măjî) 
Cele din Ungaria (in chintale) . ., I 
Procentul celur din Ungaria, din totalul ţm~ ,III 

portului nostru de tiparituri. . . . 84 ;() 87
n
/ uil 90°/" 

Şi acum statistica exportului total de cărţi şi de publicaţii al 
Ungariei (in toate ţările), comparat cu exportul ei de tipărituri în 
RomanIa: 

, 1928 il 1929 li 1930 11 1931 :11~~~ i'}933 
Total, in chintaJe' . .'.' ',' 10,319,112,796.:: 12.694:1 Il,7l71' 10.183(1 10189 
Partea exportata la n01 m chmtale 5.041V,057f,oOl!'151956:14,861j,! 5,669 
Procen~ul cel,or exportate !a noi! 50°/,), 58°/','1! 58:>i 53%li 40;)/u~ 5~% 
Total, In mthoane de pengo . !13'447iI4'818:!4'9"~4,O~2iI3'819ir2,"'75 
Partea exportată la noi, in miIi- i 2,56712.723; 2,O)6:11,823i 1,533 
oane de pengo . . . . . . 1,685'1 I ti ~ II 
Procentul celor exportate la noi:150%! 53%\ 55% 50%148%:160% 

'* 

'o ROInânia 
Acesfa-I deci ade,ăruJ, ara'at 

de insuşi Oficiul maghiar de 
staUstIcă 

ŞI lotuşi, atunci când importul 
de Iipărifurf din Ungaria al Ro
mânieI reprezintă 84°/., 87':0 ,i 
chiar 900~ din lolalul Upărilurilor 
ce se importă la noi din toate 
tilrile, şi când acest import din 
Ungaria este in majoritatea ca
zurilor O ade.,ărati otra,~, un 
adevărat atentat la siguran(a Jării 
româneşti, Un gari a are neobra
zarea să ylnă să spună )a Oe
ne,a şi la congresele interpor. 
lamenatJfe că România nu ad
mite Imporlul căr~lor. şi incă 
"ştilnti6ce-, dela Budapesf8, ,1 
că taie acest buric spiritual care 
ar fi cartea budopestană. dinlre 
minoritatea maghiară ,1 dintre 
mama el Ungaria horUstă. 

Numeros 
anfivalachicus 

Ziarul clujean "FHggctlen Vjsâg
aratâ in IJ--rul 3ciu din .5 .Mai, '\IOT~ 

Dind Mspre o ~edjTlţ.d din saptă~ 

m4na trecută a comitetului execu'iv 
dela Cluj al partidufui maghiar, 
ro un ~n Lmgyel Alhert a crÎ; 

ticot întreprinJerik minoritare (cari 

01 fi oore ?j, "car; 3t gril1x:sc cu o 
loialitate ce trece dincolo de preten, 
ţiile nummuului 'N1iacbicul, .sa cka 
prea'I'Îz du jb~ilor minoritari u. 

& inţelege că domnul austa Len
nel Albert m, poau .sa ni-arate o 
singură ,uemmea intrepriudere mi-
noritara, Critica adusa fictiptlor 
Întreprinckri neari intrec in loi4li.
tate pretenţiile numerusului ."ala~ 

cbicus·, n'a purces dintr'un creier 
balucina71t, ci a fost comanda/el de 
partidul maghiar cu urI anumit 
:scop. Partldul acesta, le ştie, a so.
mat intreprindr.rue minoritare j(j nu 
U Jupună ordinului prin care 11 ,,'Il 

cerut de câtră ministerul de industrie 
şi comerţ s' arate u juncţionari ou. 
Acum ckci rmne, şi reaminteşte in-
treprinderilor minoritare .sa nu cumva 
să execute ordinul ministerului. 

Dar simpla inDerare 8 acestei 
ohrbnicjj, lIim~lll rles\'lnov61lre 
cu dovada cifre!or in contra &

ceslei blestemate minciuni buda~ 
pesJane. nu este de.ajuns. Atunci 
când fn.,azia aceasht de tipărt
turi budapesfane aduce instigatU 
ca acelea ce le·am 8r81al, nu-l 
de.ajuns să infieram ,1 si ne Acelta. ~i inca unul, a /o.st rruţwl 
desvino,ătim. A,em aierul că criticii numitului domn Ltngyel Al~ 
ne laudăm că importiim din Un- bm. 
garia 90 la sulă din fofaJuJ 1.... Cel ~~al doilea fost;...1 ailam 
portului nostru de tipărituri de din propunCTea altui orator dela 
pretul/ndenf, când aceasta in- Ilmintita ledinţă, Il unui domn tir. 
seamnă că ajutăm subminarea Eugen Piterffy· 
României intregile. Acesta a cerut să Jt numească o 

Odală cu punerea la punct fi comi.sie in sânu1 organizatiei clujene 
neobriizăril budapeshme, e tim· a partidului ~i alta in .sânul cen, 
pul să luăm şi măsuri de apă. tralei aceltui partid, ca să iacă 
rare. Şi trebue să spunem iară,1 statistica 1OfI1Cilor unguri din in.
ceea ce am mai spus in această dlmrie ~i comerţ, p sa bukmne pe 
privlntă Cu aite prilejuri: In che- patronii minoritari ca ~ul puţin pe 
slia aceasla 8 impotlulul de ti. I ~itoru ,.sa nu dea pâine decit 
părituri atâtătoare din Ungaria na ungurilor". 
se .,a pune ordine până când nu' Nu~usul antivalachicus care u 
vor fi făcuti acei politicIenI cari destăinue aci nu e o preocupare nu~ 
spdjinesc negoIu! ace=.ta incen· mai a numitilor domni Lengyel şi 
diar să inteleagă că trebue sii·,i Piterffy· 
pună odată şi pentru totdeauna II Dewadd că awm de.-a face cu () 
pofta in cuJ dela câştigurile bie- nouă prarocare a paniJului ma
slemate ce le au dela negusforii : gbiar, acelaşi numeru.s anti'V,llacbi-

! 
de fipăriluri budapesfane şi dela . CUS, aceea~i exclude re a românilor 
jntermediarU lor dela noi. foşll \ din intreprinderile minoritare a iost 
comisari al poporului sub slăpâ· ! discutată şi hotarita şi Ia ~edinţa 
nirea lui Bela Kun. cari de.o din zilele trecute a sectorului al 
parte.şf fac la noi şi la Buda- Il-Jea di" Timiloara al partidului 
pesta pal ale cu negotul acesta. maghiar, precum o aflam din darea 
iaf de eltii parte fac Ungariei de .seamă a lui Jemes'Vari Hirlap" 
mIa-culpa. E timpul să se pună dela 1 Mai. 
odată capăt acestei altera-Skoda, l~i 'VOT şti oare românii datoria 
care ni-a adus pe cap ,.şinea ce li-o impune acwstă pr01>ocare? 
de-a vedea cd editura LIgii Re- Ne referim deopotri1'o la datoria 
vlzloniste

J 
faimoasa .Pesti hlf- particulatilar, cari fie ca s patroni 

lcp", face cu romanele sale bani fie ca"s proprietari de localuri de 
în România pentru susţinerea inchiriat, trebue sa-şi descbidă in 
campaniei revizioniste ce-o dUCt $fâf'şit ocbii, li la datoria guver" 
·n contra noastra in Apu!. Atâta nanţilor, cari e timpul sd inţekagă 
nesocofinlă e toluşi prea mult, că trebue Sel uzeze de Ioau mi;. 
chiar şi pentru o Iară ca o 110.. Joacek ca Jă Iacă o.-Jată respectată 
sfră de nepăsătoare I legea muncii 1Ulţionak. 

r .... ----------------------------------
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! Gazeta AntirevfzlonfstA 

Proselitismul mH~~iHr in HomoniH 
~ 

Ia vreme ce le plâng pe toate fazat jarAmântel de credbtl cAtrA 
drumurHe cA minoritatea onga- stat.1 român, făcflnda-J prin pact 
rrucl-I prigoniti fo Românii, electoral cODsUfer munIcipal al 
ci tratatal de pace ou e rupec.. AraduluI. 
tat. partidul maghiar şI bisericile ReprezentantII aCl",tla al ori
aogtlfeştl dda Doi DU COIlteoesc glnll arpadiene pariaîme au pa
.'atragA in mrejUe maghlarlzArli I troDlt to ,vibeasca Sântană o 
pe nAlmll1i de aU! lege, ba merg I petrecere la care aa rolat urmato
ca tndrAzneala plo'acolo, tncAt rfl Icoboritorl di~ osul lui Ar
continui fiţI, si ml&,hlarb:eze ,1 pad: Teober htvăo, Oravecz 
pe romin!. Oiz l , Weog Oizl, Oemk6 Arpad, 

Vorbim ta altă parte a numA- Teuber Erzslke. Raab Marglt, 
rulul ntostra de tata. despre ma- Wlld I6zsef, P,p;:slk Be a, 
hlarlzlrea ce le face prin ebA- S.hm!dt Lasz 6, Ma e Vllma, Hell 
totflle mixte. Aci vom re\'eol lstvan, Sto;kovlci Jstvaa, Skokăa 
asupra DDet chestiuni de care Marglt, Lutz louefne, Măte Fe
De-am mal ocupat Da odati tn renc, ,i lncă doi Cu Dume pogu
legăturA ca cf.le ce se pun la reştl ce pot aA fie de impramut 
cale Il Radn&: asupra reprezen- sau si ascandi o orlgille neun
tatlllor maghiare de teatru să- gureascl: Papp Istva[J fi Szabo 
te ac date Cli fjguraDU români. TerJ .. 

La Radna. iu j I:ldetal Aradalul, 
aproape nu e IIArb~toare la care 
il nu vedem acealtl provocare, 
sivir~ltl BaU sub f:rma coralul 
blaerlcU catolice uDgureştl. sau 
.ob firma anei a~a-zise asociaţII 
de •• " tnfrAţlre romlno-maghlari. 
Vor fi avut oare semDalările 
noastre efectul cuvenit? Fapt e 
ci la Paştile ungareşti de acum 
DU oi-a mal fost dat aA tnregls
trlm la Riidn această cateun,A. 

III Icblmb aflăm din ziarul 
.• Erdelyl Hlrllp" dela I MII. ci 
",ia 2;101 latila I Paştllor orto
doxe'" a fost la Cercul Civil din 
Rovlae (Peclca Maghiari) o pe
trecere ungureaacă cu piese de 
teatru, ,1 ci Intr'o latlrl tntltu-

• 
Ca ,1 Ia Arad fi ta Sâ!Itaol, 

putldul maghiar e la fel de ar
padllD ,1 la Tlml,oara. ŞI acolo 
minoritatea maghiară e prlgonlt! 
cam nu lunt prigoniti rominll 
din Ungaria, ,1 proselltlsm on
garelc no-I ca In palmă. 

DovadA: 
"Temel\arl Hlrlap" dela 1 Mal 

publici darea de aeaml a adu
nărU part!dulul maghIar din sec· 
tanII II al capitalei Bl0ltu1ul, 
ţlnutA sub pre,fdenţia evreului 
Ungar, care pruldeazl orginl
zatia bănăţeană a partldalol, -
,i arati ci ,'a recoDstltult comi
tetul organizatiei din lector al 
partidului cu ormâ!orU mrmbrl: 
Opert Gen, Imet. Lajo8, Bit16 

" .~. • • • c ... 

Francisc (depA Dome şvab), Bot'
szuk hnol, Bukszbaum O., Freond 
Mărk, Gelsz Oilkar, Orell Oeza, 
Halbherr Henrlk, Hupak 10111, 
Kallab Mlklos, Koch LljOI, Kom. 
pellcika Şt., Korber Şt., Lukaa 
Odt511, Muszia Pal, NeJovaLko
vici Mlklol, OJăh lentl, Pejlcso
vlca lanoll, PJacalntar Krlataf. 
Prelch Ianai, St_nUz Oeza, Vii" 
kor Karoly, Wagner Ianoa. AIă
tari de aceste 24 de Dome oe
QDiureştl, dintre cari cele douA 
lublinlate sont co slgurantă va
lahe mal ftgareazA in listă

l-adevărat -31 de nume m.ghlare 
despre cari fnsă nil poţi şti dacă 

cel puţin trei derturl DO-S im
prumutate. Aatf 1 vicepreşedinte 
executiv e un domn Toth Beu
j.mln, care de vreme ce e Toth 
fI BeniamIn, ie inţelege ci-I ICO

borîtor deadreptul din Huba sau 
dlD Tuhutum ,i n'are nimic co 
Pcllestloa. Pe ai ţii il chlamâ. 
Szekely Geza, name obişnuit 
evreles~, Hegedui Săndor (idem), 
Kalmar, Papa, ViIly ReZi6. Or
ban. Klempay, etc., - tot Dame 
pe cari nici Istorlcal Horvatb 
MIM y, ca toatl conOicata sa 
bunăvoinţă, ou le-ar putea des
capul fn onomastka maghiari. 

Acesta-I partldal care protes
tează in cODtra tratameutulal ml
DoritA, 1 maghIare din RomAnia, 
- partldal lnl Muszka, al lui 
Boru k, al lui Bn zac, şi-al e
vrcilor, armenilor, slovacllor~ ,va
bilar ,1 drbilor reDegall. căzut' 
victime proielltlamuiui buda
prataa. 

• " o, aetA S 

.Iatl .Percep"a'" (llre,te cA sa
tita ou S"o ft adrult perceptlfJor 
dIa UngarIa cI celor româneşti) a 
flgllrat ilO Interpret CI numele 
li rezI. I aoo ,. 

precam se ,tie dia B-rul noa
tru trecut. ta ace.atl Peclcl
MlglITarl. unde to protocoalele 
olJclale de-acum doal Iute de 
Idl românU erau ta majoritate 
Iar Bogurll eraa tutltalltl: .Ad
rJettae- (vealturi)~ betlvanll un~ 
gari ,1-" petrecut Pa,tile UDgU

re,U ca ateatate antlromheştl, 

pentruca apoi la Pa,tUe ooaatre 
Il panl pe aumltal Brezan la~ 

naş sl-f' bati joc ta piese un~ 
ftlre,tl de teatru de perceptia 
romlaeascA. 

Originea 
Băncii 

fostului guuernator 
nationale maghiare 
fI1. Popouics 

al 

ŞI partidal mlgldar CH Buda
pesta la tot mal cuteazi ,A vor
beascA despre prIgonirea mlnD
rltilU ma,blare 1 

• 
SI lIIal retinem dJa Dumllral 

amlatlt Il 1.1 .Erdelyl Hlrlap
darea de selmA delpre petrece
rea ",uugarealcl- dld aatul ,vl-

, "ese Stntlna. organizati de co~ 
rut .Lrra- c& concaraul centralei 
arid afle a partidului maghiar, 
care ,I-a trlmll la lerbare pe 
urmAtorii emllarl dia OI arpa
dlall. : dr. Parecz Bela. pre,edln
tele de nea _ armeoelc al orga
nIzatiei illdetene a partidului; 
Ukl Renl5, fostul primar neo
maglll. al Aradului dela UH8, 
care 1 cOlDlndat florolal ma
ucnt. Ia contra romAnilor fntAm
ptat ca prilejul vizitei II Arad o 
mare,aJo.l.1 Bertllelot; f.lmo •• 1 

Iredeatlltl de nea. slovac EI
viri Prollbdra; evreul maahla
lizat Listoi MlkSl, pe care Itl~ 
p.altel rombeucl l-a rlllplltlt 
peatracl a m.,ltrarl'lt o bani 
parte • carttenl.1 Şei' ,1 a re-

ScrIInd în n-rul nostru trecut 
despre trecerea la cele eterne a 
fostului guvernator al Băncii Na
ţionale maghiare Al. Popovics, 
despre care se ştie că a fost u
Dul dintre cele mai mari talente 
financiare ale timpului nostru şi 

are meritul de a fi restabilit fi
nantele ruinate ale UIlg31iei post
belice, am arătat că ziarele bu
dapestane s'au ferit să spună în 
necro)oagele lor unde s'a născut 
şi de ce neam era, şi am adaos 
că s'ar părea că-i sârb. după a
mănuntul că tatăl său a fost ma
gistrat În Zombor, dar că s'a 
spus de altă parte, in mai multe 
rânduri, că ar fi fost român. 

In legătură cu aceasta am pri· 
mit din partea unui cetitor ur
mătoarea 

IntImpinare. 
Filndcd nu şt/Ii cine a 

lost Alexandru Popovid. a
flali cd era romdn bdndţean; 
mi se pare cd a fost chiar 
odatd deputat In sinodul 
diecezan dela Caransebeş. 
In 1918 era vice-guvernator 
al BdncU Austo-Ungare. şi 
lmpreund cu Bud, alunci 

,. s,' 11 II. qSiIJJ/II _ u: c-

secretar general al minisfe
rului de finante ungar, a
mândoi tn 1919 au venit In 
Ardeal şi s'au pus la dis
pozitia Consiliului Dir'gent 
care a refuzat tnsd sd, i pri
meascd tn serviciu şi aşa 
I"a trimis inapoi in Ung(1~ 
ria, unde au salvat finanţele 
ungureşti prin capabiliialea 
lor, iar noi am fosl lipsiţi 
de doi financiari eminenţi. 
Bud are lncd un frate popd 
unit într'un sai de lângd 
Baia Mare şi e nepolul vi
carului TIta Bud, care a 
fost un mare naţ/onalisl ro~ 
mân. 

Dece nu cereţi o lege, 
care sd lnterzicd scrierea 
numelor romdneşti cu orto
grafie ungureascd ~ In alte 
ţdri aşa lucru s'ar pedepsi, 
la noJ orice e tngdduit din 
pdcate. In /talla nemtii 
cari au avut numai o bun/cd 
italiand, aU fost obllgali 
prin lege~ s4 poart, numele 
ilalian al bunicei lor. La 
noi ca la nimeni. 

29.4. 935. 
Un cetltor al Dv. ..... acnu an .-

TOT ROMANUL DE BINE CITE'TE ZIARUL 

__ UNIVERSUL ftşS 
...... _ ....... tn--~ .......... 

,_~ e.____ -=-~-......... -.... ~-- ............ .-. . .:=r=-----...., 

Dacă ar fi A • 

InUlnS 

1. brAea, tot valab 
Desfiintarea vechiului mul prUrj. devine 
regat. patrie şi când le simte 

Publicistul dr. Antal Kalmar aruDcă milca Ipocrlzlel 
a IIcrla următoarele In "Ujsag" ta picioare tot ce 1-, 
(Cloj) din 13 Martie 1918. acellta maghiară. 

.. Trebue si luAm dela Ro- In COTS de 50 101, 

mini şi Delta Dun~rii, c~ci. de.naţfonallzat 10de mI! 
lipsiUl de mare, Ingr~ditl. Fărl .gomot, firă 
intre ruşi, bulgari şi ma. ca atât mal mare 
ghiarf, Rominia va fi silU~ tru a pune stavild 
sI. apeleze la mila noastră. de lucruri. eu Plopun 
Nu numai politlceşte. ci şi rele legi: 
economiceşte. Iar, dupl ce 1. Cu ziua de azi 
se va incheia pacea, Franta suprime orice şcoald' 
şi AngIfa vor da naibii pe şcoli primare, licee 
valahi. Nu e destul si in- aplicaţie, etc. I 

cheiem pace cu duşmanul 2. Cei cari vreall 
nostru, ci trebue sI. ne şi instruiascd~ sd 
r~fuim. Beţiva natiune valahi invete ungureşte. 
ne mal având ce sI. bea - astfel sd poatd 
se va trezi JndaUl ce nu va turi cetdţeneştt ( 
mal avea Delta DunArii." 3. Sd se 

In aceiaşi ziar, dia 2 Martfe faculMlile de .o;.v.v.t' 

1918, publicistul Nandor Ur· Va/ahii greco-...... ,.vll~.}m 
ma!lC'zy a acril: inveţe la teologiile 

.Nu trebue sd uitdm ce atitu- catolice ungureşti, 
dlne a avut aceasta mardara ortodocşii~ sd WL.Ii,.C:;LJ'I~ 
valahJme. Animalele I Vrem I!fa- cu Roma. Sd nu 
ni/a comună cu Bulgaria. Dom- nimeni preot, decdt 
nil cari pregdtesc pacea, sd aiba nile locuite de 
de erljd. Nu avem de a face cu fel, profesorU şi 
un dJlşman invins, el cu un pun- 4. Pentru regiumle 
gaş prins 1:1 Jlaglant delict. de v'fIlahi, sd se 
Cerem judecarea lui. Nu poate grddini de copii cu 
ft vorba de tratative de pac" ci toare maghiare, ca 
doar de aplicarea unei sentinte vorbeascd decdt 
judecdtoreşti unui rdufdcdtor-. 5. Cui nu-i plaCI 

ŞI mal catrgorlc, vestltul pro- supund acestor 
fesor universItar Eugen Chal- fie obligat sd plece 
Doky .crle fn "UjsăglC din 5 de trei anJ tn Vi 
Septemvrle 1916: 6. Mdsurile act~stell,omm: 

.Nu ne gIndim si oprim aplicate consecvent, 
pe cel mal murdar dintre va face ordine 
duşmanii noştri tn Carpati, n'avem nevoie de 
ci voim să ştergem pentru ministeriali : 
totdeanna România depe valahl/or e treaba' 
harta lumii". mllor". 

II. "Aşa sd pro"n,.,." .... 
Soartea romAnilor ar- vrem rezultateu

• POPOI 
delen', daci nu s' ar fi Altbi, Icela,1 olmeai tlaţi~ 
fllcuf unirea. trecut cereau cele mal 

Şovinism in Românii? O g10. mAluri impotriVI 
mi mal neroada. cu grea ,'ar &'rIve acuzatII statuluI 
patea gAsi f... vlnalnda-l fArA nici o 

Noi oferim calomofatorlJor .. IntOleranti ,1 aneltlri 
fărll noastre an caracteristic do- I uogurllor din Ardeal. 
cement din anII rbbolulol, o 1· Na ,tit ce si admiri 
scrisoare deschisă Ip!rută tn 29 ftldrâzueala 110 ci 
[aDu arie 1918 il! ziarul "Ujsag- (Din bloşara 
din Cloj, tn care prelatu! IOlef rell/zionlst-) 
Melael a propus Iă le aplice ............................ -'1 

urmAtorul tratament .clvlllzat'" Centenarulllll· 
româollor dia Ardeal. 

lat! propunerea preJ.atalal Josef 
Melsel din care reele ce l-ar fi 
aşteptat pe românII ardeleni. 
dacă na le tic el unlreL 

• Valahal - acrle prelatal 
Melsel. - orice hainA ar tm-

Se implinesc in anul 
sută de ani dela naştere< 
Creangă, cel mai man 
fermecător povestitor al 
româneşti . 
culturale din jud, 
gătesc o pomenire rn",,,,,-·· 

PENTRU COPIII DV. 
cele mai bune publicatiuni 

uNivmRlnn. ~~rii 
care apare regulat in 
in fiecare Miercuri 
• '1 

CEI v TREI CER CET 1 
~ 

publicaţie de 'aventuri extra 
care . apare in fiecare 

. 
-
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~~rl esajul iredentist oi regentului Horthy, 
nheluPi' la 21 Aprilie, s'a. Întrunit t oficiosd "Buda;---esti Hirlap· deh ! i/lt(me!~ i1.1~jw.ii $i patriei noastr: acest aliniat g.îndul iui Gombo5 

tri 'edinţă de constituire noul l 1 !-.!;:i). ! â c;·.:dcm .ci scr;';m şi C!J;;stilmca de a introna dictatura corpora~ 
Imte ~'n1ent al generalului Gombi)s, 1 ~a ,biserica rdormat,l a vorbit! pc1,ii adcrd,ate pr:1l ,.cw straduinţa i tista. (D.: ~/Otal î!~ 'privi:lţa.~ccas~a: 
izlel ;l doua zi a fost deschis fes~ ! episcopul Ravasz, despre coroana ! a r>oa~t,a priit C.1';: Ll tratati~'::I,;, Hor:h? a test pTllm~ de rl~m pena' 

l'ibiiitatea magistraţilor, purlându i 
cu totului la dispoziţia gawmului). 
O nml.} organiz,1re (a nu se ştie 

citea) a Învăţilmill1tului, Fonduri 
noi pentru sportul obligatoriu 
(p.:ntru armata tblere/ulUl)" O lege 
pentru apilrarca bmiliei ~j pentru 
comb,lterca sistemului de un sin~ 
gur copil. O c\'cfltllalil rdormă 

administr.ltiv.l. 

j •• printr'un mesaj iredentist al I Ungariei, ",carc euprinJe intreaga 1 aproriGt~ c,;rÎ Uim(~r.:sc dcsfin~ I menlan la lJ!tmrea II! ~arwmmt c~ 
ntului Horthy .. pre~edat d~! n:lţiuDc m,lghua". 1 derca el/rar-cană, dori)!! sa dam ex~ salI,utu,I} roman, cu mana dreapta 

1 I .., ., 1 "'" TIC Icat.:l , 
f. \' e reliO'Lioasc ţmute In ace aşI; La biserica unit 1rl'a n ; e"";~~opul ' nr.:s/C 11l5t':,vr prciwţu a e naţlUntl . 1 A 'O .. 1 

,.., , ' .. 'H, !-":'~. ., t' 1 .-.pOl: nOU.1 egc pentru res-
mllQtt iredentist la catedralele din JOZ.1D a ,,('rblt dc'pre bmllnţa l' Honvezimea la ni- ~ trângerea libertatilor presei. O 
'eclil~1.1, l "dreptăţii m::Mhiare", şi a bincc Ll- t nOUJ leg" a mag!stf,tturii (precum 
reuşi' biserica eV.1I1gheiiGl a pre~ ! viintat guvernul lui G(lmbo~. ,,~lIh velul tlm!Jului am mal ar,jwt, Se ra ,mula Irn[l~ 
'1ceSI e!', îSCOPlll Rafby, spunand j a cărui inţeleap!,} conducere Un- R 1 . . d , I \eg,:"tu? contmuat spunao 
in ti e pe lume alt popor asa l' garia merge d~>j:t inainte spre 1n- I ,ă rC'~J\rll(;l ;;;i r'o;:,,l ridica Un-

rc<tin ca ungurii, pentruca vierc", La siirsit - st'une "Bud,~~, ,;. 1 p t t 
'1' r ~ '1 fi gc:.r!,l t:U \.U~\I~C.l.j o. _,U ere J(C':'I C 

TI' "i şi-alt ales ca stn,c;ât ac 1, • 1 r 1 " 1 • 'pesti '11[ ;lP - CDISCOpU s'a ru~ t'" i ..". f· riHmde lui IsllS (sic 0, şi sin~ , r pIC' Cl!\~I, ,[(',H':C sa V:1I.1 m "1.1 

ei au pe steagurile de război 1 gat pentru ungurii din statele! forurilor jDtcrr,.:\io;]~t!c cu toaL1 
"pţia: "Pentru Dumnezeu şi ' succesoare şi În special din Ar- \ ruterea sa intern,l. :,,[ pentru a
;1 patrie". (Citim din semi- deal. ccasta trebue sa-şi iiHărcască a

o 
1 ceasta putere jn~cn:~ .. 

iredenlisl al regenl •• it.IÎ 1 A v(1r~it in eor:til;um? mult şi 
i abia re ici p:.' C))o cu precizări 

lVea cedat de asemenea servicii f domeniul economic, apo~ a trcdlt : aruncate in fLi.'V despre (cea (e 
). r, mesajul rc~entului Horthy, 11a sIorţarile ce le rac marile pu- 1 are de {;lcut noul guvern şi noul 
Ildd t prin radiO, a fost la fel, reri pentru consolidarea situJtiei; parbmcnt in d~)mcnil;J treburilor 
glel rovocător, ba inca şi mai şi, internaţionale. ! dinlaul1tru, şi ab;a L1 c"p;it şi cu 
foii m cita părţile respective in La acest capitol a spus: 1 totului in treJcat, ca omul ce are 
~ r cere textua1j după semiofi- "Naţiunea maghiara se dcc1arâ t ceva de ascuns, a spus despre 
Iar .Budapesti Hirlap", deoa~ gata a lua parte la crearea marei I armat:l .1C~asl<i singură frază: 
pte relaţia comunicata ziarelor I opere a pacii şi colaborarii euro· r . Trebue să avem ,~i re mai de-

eşti de agenţia telegrafică i pene. Dar pacea numai atunci inc- ! parte mare grijă ca ~:i mentinem 

t in de ajuns de exactă, rita acc~t nllme, "d~ca, se intem.:ia2~ I ~~m:ez;mea m;,g~iaro-regJ!J. la 
7 , pe temclUl dreptarl! ş' al dreptuluI. InalţIme;! tlmpulul", 
7SI,·' ngaria e.pac'fis_til, D . d ,J A' 
riie ar nUl!'al.dacA I ae 
In

l 
ă. re~IZUlre. tra-

7 iuiui 
fsbatcrile parlamentului - a 
regenwl - se incep intr'o epoca 
agitata şi importamă a situ~ 

internaţionale, Relatiile politice 
Ilomice create de tratatele de 

al' nu numai că nu au dus îna· 
'le ommirea pe calea colaborării 

· propăşirii, dar au divizat-o şi 
în mult, 

ratalele de pace stabilite uni~ 

le 111, impuse prin silnicie, nu se 
urni rilţional tratate de pace, 
'niştirea şi pacea sufletelor, li~ 

In, bunei stări şi domnia iubirii 
popoare nu pot sa vina decât 

c: plaţiunile şi in special marile 
d ' se vor hotărî in sfârşit să 

tr pasul spre pacea stabilita prin 
re 'lă. Sub puterea amintirilor 

oase ale rflcentei conflagraţii 

ia'e cine s'ar mai putea gândi 
'serios la razboi şi cine ar 

,\'Oi sa provoace o nouă catas· 
: incomensI4rabilă ?.. (Punctele 
1 pensiune sunt ale mesajului, -
',i. Da.r în interesul menţi
, păcii; al realizarii pacii ade~ 

(pe care altfel o pTimejduiesc 
,'lIiştii - n. tr.) trebue făcut cu 
În{a ca popoarele, cinstindu-se 
~oc, sa trăiasca unullăngă al
·Vi înţelegere şi in dragoste, ca 
Ibri liberi şi cu drept egal ai so 
iţii internaţionale întemeiate pe 
llate". 

'gari. Ia conferinţa 
lunAr •• nă 

IIp.ke a spus in introducere 
:ea, asupra tălmăcirii cărora 

reveni mai la vale, regentul 
hy a vorbit despre sforţărite 
tbue să le facă Uugaria in .... " ......... 

c aceea nu avem In ,'e .ne numaI \ tat. 

Refor:tnele inferne ale gu~eF
oului GOIUI:Jos 

In partea privitoare la chestiu~ 
oile interne a vorbit mult şi fară 
nicio precizare despre reforme -
fiindcă se ştie că Gombăs şi-a 
botezat nod parlamcnt parlamen
tul reformelor. A spus că se vor 
face reforme, dar fără nicio căl
care a constituţiei milenare (con~ 
tituţie care de fapt nu exista şi 

o compun legile fteme.şeşti din 
decursul veacurilor, cari aproape 
fara excepţie s'au adus pentru 
gâtuirea iobăgimii.} 

Aşa-zisa reforma 
agr •• a 

1 lui nu spun mmlc. Nu cu pr~ 
i misiuni făcute astfel se va face 

in Ungaria improprietarirea, Nu 
se vor face cu asemenea rromi
s\une ni:i colenizjrile şi nici re~ 

forma fidei-comisurilor, Precum 
am arătat şi altă dată, intenţIa lui 
Gomb6s e să dea putinţă printr'o 
lege proprietarilor de tidei·comi
suri să vândă bancilor o parte in; 
datorată din moşiile ce nu se pot 
înstrăina, ca astfel sa scape de da 
torii şi să.şi consolideze moşia 

ce le lămâne; bancile apoi să dea 
aceste pământuri in arendă, garan· 
tata de stat, "coloniştilor". Aceasta 
e traducerea cuvintelor de mai 

In asemenea spirit urmeaza să 
SUS ale regcntului. Horthy a 

se facă dreptatea socială atât de 
spus-o atât de incurcat pentruca 

mult făgăduită de Gombos (şi a-
nu putea făgădui precis nici ma; 

poi desminţită tot de el prin dis~ car o învârteală ca aceasta desti
cursul rostit la radio la 14 Febr. 

, d 1 . nată băncitor şi proprietarilor de 
crt. prm care a ec arat ca nu f"d'~ , . Ş' . I el-comlsun. 1 anume nu o 
va face niciun fel de reforma I f" 'd '. " _ . " . putea aga Ul precIs pentru~a 
agrara ŞI nu va aduce mClO attn~ l' • " "] 1 

, "... d" t Ipsesc pana acum ml' oace c 
gere pl'Opnetilţll particulare, a eea d f' 1 b ' .' " . I e manţare a e aşa· otezatel 
latlfundlare}. 1 n pnvmţa aceasta, . b" " d - l' . . .. _ In atale e JOC "co oruzan . 
mesajul lui Horthy spune urma- 1 1 b' '1 . ., ." . , nţe egerea cu anCI e nu e 
toarele. nPrmtro spnJzmre a P'O- . 'f" t" S' f-

t 
mca acu a. a acut, Rrecum am 

prietăţii mari şi mijlocii să,Iătease, '"' t '1 d' _. ,. mal aratat, ŞI un ape a cre ltO~ 
trebue create cat mal multe mICI .. ... . .. " r11 straJnI, ca sa mtre 10 aceasta 
proprietăţi şi existenţe indepen- b" d .. . " corn maţlc, ar pana acum nu 
dente, pentruca prm aceasta sa , ' 1'· , 1 " . ,s a ajuns a nIC1Un rezu tat. 
dăm putinţă la stratUrI mal largI 

Impozitele să sporească bunurile morale şi 

materiale ale naţiunii. Ideea a; 
ceasta trebue sa călăuzească poli~ Mai precis a fost regentul în 
tica de colonizare şi reforma potri- privi~ţ~ al~ei. ref~r~e. A făg,ă~uit 
'" - '" f·d . o ·5 n'lor~ I o mal Justa lmparţtre a sarCInIlor vita ttmpulUl a I et-C rm u 

(d " 1 'f ci "1 - .' publice a impozitelor, cari in a eca a atI un 11 or a. caror van, , 
zare e oprită prin legi seculare). momentul de fată apasă numai 

Cuvintele acestea ale regentu~ clasele de jos. Vom vedea dacă se 
.......... ....,.... ... ._ .. $ va realiza ceva. Fapt e că acest 

1c1fAI BUNA REVISTA ILUSTRAT A DIN TARA 
'ARITA IN CONDIŢIUNI TECHNICE 

cuţit a ajuns de mult la măduva 
osului, 

Legi dict.toriale 
)ERIOARE, PE HÂRTIE CROMO, ESTE 

~!LUSI~R'Lll.NE~ 
iDrrATA DE ZIARUL "UNIVERSUL" 

• 

Alte reforme ce s'au pus in ve· 
dere sunt următoarele: 

O reformă a corporaţiilor pro .. 
fesiDnale. Nu s'a precizat nimic, 
dar regentul a dat acestei chestii 
un întreg aliniat. Se ascunde în 

U · Hi'JIf " " ngarla H'l.ar~ 

l~egcntlll şi-a 'ncheiat mcsaj~d sata num'li pentruca să arunce 
fepe[and vorb.l pc care a mal praf in oebii str;1inătjţli; îndeam; 
SPU$-O de mai multe ori in dc~ na in această int('rcalarc la Înce
cursul Ct:v.lnt:trii: câ sa aiba un- tarea certurilor confesionale, Apoi 
gtllii bine de glij,. ce fn.; şi ce dTCg ca intregire a citatului de m.,i sus}: 
ca li-i 'ii joc e:.:istenţa, soartca tarii "Atll"C; cdnd prcKi'itil1' 
- şi aroi ,dăugjnd: d~lpti asemenet3 priNcipii 

- "P.:ltria III! IIi-o poate face căliJ.i:.itoare J;res::efllul şi 
din rIOU mare, iar 1wriun;;a din viitorul moghiar, St; ne 
/wu ,,'ricită deL-ât o aSif.:! de con- gâ"d;!It" la f"aţi i "oştri 
lucrau a fiilor ţ..:irii, c.m ridicill~ cari traiesc în soa ,..te mi
du"se p __ ;i.: orice deosebiri de wdtri IlOritară, f,T1ră de t:(J ri ne 
'une~te toate forţde constmctil'e iTI Il/{, I purtam cu o dro.l(oste ~i o 
mele ideii maghiare unitarc~'. (Ur- I alip::e ce nu piere ,licio-
mează o intercalare, o fraza pla~ I data . . 

n'lesagiul lui llorlLy Iă) ... ă~it de 
presa Ludapeslană 

Cetitorii au putut pătrunde '11- truca fiecare ungur să vadă ma~ 
deajuns inţelesul iredcntist al a~ rea şi serioasa sforţare care aIC1, 
cestui mesaj., in această ţară, pleacă acum pe 

Ca să-I patrundă şi mai bine, drumul cuceririj". 
vom arăta cum il tillmăcesc zia- Să mai reţinem din acest edito~ 
rele budapestane, rial tălmăcirea inceputului mesa~ 

Semioficivsul "B!4Japesti Hirlap" jului: . 
işi incheie astfd editorialul dela Tratatele de pace impuse prin 
1 i\ lai: silnicie nu-s tratate de pace; ma-

"Nu putem avea alta datorinţa riIe puteri sa le inlocuiasca cu 
de...:ât "a ;ldunam într'un mănunchi tratate tăcute pe bază de 'nvo~ 
pe toţi membrii naţiunii, sa ială; vrem pacea căci doar cine 
concentram toate energiile, să lă~ s'ar mai gândi la r il z boi 
săm Ia o parte tot ce ne des- după. cele v~zute. in razboiu1 
parte, şi gândindu.ne fără. ince~ I mondIal, .dar 10 .schlm,b p~ce. DU 

tare la fraţii noştri cari trăiesc f va fi dac~ nu ni se da reVlZUlrea. 
soarte minoritara, să lucrăm mâ~ Intelegeţl! 
nă. 'n mână, umăr Ia umăr pen~ "U; Magyarsag" mai subliniază 
tru scopul comun: pentru viito~ că pasagiile din mesaj referitoare 
rul maghiar mai bun. Ia tratatele internaţionale , trebue 

"E din nou o luptă pentru liber~ 'nţelese in sensul că Ungaria va 
tate aceasta, Nu e noutate pen- pune oficial chestiunea egalităţii 
tru noi. Intr'o mie de ani soar~ de inarmare şi a revizuini terito' 
tea ni-a Împus-o adeseori. S'avem riale." 
inaintea ochilor pildele şi aver, • Pesti HirIap", oficiosul Ligii 
tismentele istorice". Revizioniste. îşi incheie editoria-

Oficiosul hoi Echardt, "Vj Ma- luii din aceiaşi zi spunând lafe) 
g)'arsag", spune în editorialul din că Ungaria va cere oficial revizu~ 
aceeaşi zi, cii mesajul regeotului irea, şi că. atâta timp cât nu se 
"trebue s'ajungă până 'n inima va face revivuirea, nu va fi pace 
ungurilor de peste graniţe, pen~ in bazinuJ Dunării centrale, 

Să. a.Lă ungurii din Ungaria 
Lorlyslă Ină.«::ar Irala.uenlul un
gurilor din statele su«:~esoare 1. •• 

"Magyarsag" , ziarullatifundiarilor 
spune in editorialul dela ] Mai, 
că atunci cănd a vorbit Horthy 
despre ungurii de peste graniţă 
(la sfârşitul mesajului) a fluturat 
în parlament "geniul Ungariei 
milcnarc". 

Adaugă însă că Ungaria 
Mare nu se va pulea reface 
decât dacă în Ungaria Mică 
li se dă cetătenilor cel pu· 
ţin atâta libertate politică 
cel puţin atâta dreptate 
socială, cel puţin atâta 0-
menie, câi! 11 se dll" un
gurilor din statele succe
soare, căci altfel aceştia 
nu vor putea li atraşi spre ea. 

Fraza lui "Magyarsâg" e din~ 
adins încurcată, cu acorduri voit 
oribile ca acesta: "cel puţin a.~ 
tita . . .. care să ... " - dar ceti~ 

torii ii pătrund intreg inţelesul' 
O trauscriem aci ca sa rămana 

ca. document (alaturi de rorba ce .. 

lebră rDstită acum doi ani in par~ 
lamentul maghiar de şejul de partid 
Eckhardt: "Daţi~ne cel puţin a~ 
tâta libertate câtă o are SziiU6" 
- cart e preşedintele partidului ri·a~ 

, ţioool maghiar din Slovacia, ŞÎ 
alaturi de 'Vorba adaosă la txcla~ 
maţia aceasta de deputatul Vlain, 
mârJa dreaptd a lui Eckhardt. eu 
legaturi la Baia de Criş, deci cu
noscator al stărilor dela noi; ~Cel 

puţin atâta libertate daţi-ne, 
câtă o au fraţii noştri unguri 
din Ardeal 1"): 

- "Noua patrie spune zia • 

rul "Magyarsag" - trebue refa~ 
cuta în spiritul marelui trecut 
maghiar care leagă de noi cu pu~ 
terea sufletului pe cei deslipi ţi: 
cu cel puţin atâta libertate poll~ 
rica, conştiinţă sociala şi omenie. 
care 5ă poată s.ă lumineze totdea
una dincolo (la ungurii de peste 
hotar - n. tr.) în crup m.ângăietor 
şi îacu~ajator", ' .' 

~ . 
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O _. ..., -1 A. 1 -rlgloea sa,::ul or.n UInJRR 
"Ţine lIlinte" 

anali:.;elor de sânge 1 Vorba asta !ustse inainte .rt- I In Unearla un comunist, 
Prcşcdlilt~ic partidului pseudo- " me porecld a romdnuluL După Szllefai, care comandase la 

Nu «balcanic-, ' 
ci el la Banffy 

agrarian din Ungaria, Tiberiu, rdzboi, dupd eliberarea de sub garda roşie din / 
Precum am mai arătat şi alti Dat fiind faptul ca din cercetd- Eckhardt, care a za-da-rnl"cl"t prl"n I 

, unguri, de când a inceput să ne tise prin Dumnezeu ştie dată, d. dr. Petru Râmneanţu a rile facute nu s'a putut stabili un pactul său cu Gomoos (stricat 
hnut asta" l'arna- la Cluj' o conle- ,' .. d;c" bl"olog:'c ~pe-;fl"c ~a'cul'Ior ş; caracterizeze indolenla. porecla mme sd rdmând nefnchls, 
l" ( ,. • " • L. • " apoi la sfârşitul campaniei electo-

l- ." - d " . l' J' ., ce ni-a dat-o Unearta a trecut la Ciongrad ca foarte 
rinţă care a {acut senzaţie, aratan nleţ, unu I11term"e~lar ~oua ŞJ ~n~ rale) menţinerea vechiului parla~ 
ci rezultatele analizelor de sânge gunlor sau ccluJ turamc, d" Ram- I ment pânâ dind va vota reforma ,la ung 'Iri. Azldzl e "tine mintt

C 

nof funclionar. Intr'o zi o 
fa'cute d" .Astra" 'n S.icuime d"- ..... ·"nţ cr""d .. ca' .. a atI I Ilneurul. NoI am avut de pe- nul frecut a avut 

'- • .... ........ U " " aICI nu ,'u oc electorala, _ a rostit Miercuri in 
vedesc că mai bine de trci sfer- n a estec de . 'n rop ţO' I deps/t bandltisme dintre cele mai 

. d' .' d ,. L R _.. . d 1" b asiatice sdvârşite In contra ex's-u m n.:amuTI I p or II I parlament o declaraţie de infie-
tun mtre ,acUl sunt e onglOe ega~.. omanll nu şI-au ai .fm a rare "a legii electorale de sistem 
românească" pentruca sa primeasca sângele sa- balcanic" c ' I tentet noastre, şi le-am rdsplatlt 

D. dr. Petru R.imne.mţu şi-a cuilor. Celt doua proc:se nu au avut r lui G ""mI: .. are, a perm~sl guv~~lnu- menţinând în fruntea satelor ro-
Cineva l-a recunoscut 111 

era/ia din eazete şi l-a 
. " ." . ". . I o ")os sa recurga a mI] oa- ma-ne"'ti din B hor d,'n Arad din 

tipărit decurind cercetările in vo- aIn aceeaşI mtcnsltatc şt mct nu j cele cele' T't' tl'" , A fost dat in judecaM 
participare la omorUlÎ. 
lipsă de dOViZi trlbanala!!Il' 

• mal cump,i e 10 con ra 0- BaHat tloi rl j I 1918 i I lum, sub titlul: ~Cercetari asupra s'au produs m acelaş timp. " " ."" . f . I ",. ". a car. il Ş a 
1 d .. .1 • f' " .. poziţlel, Incat .trel s ertun a etam 1919 au mdceldrit pe romanil 

originii etnice a popu aţiei in Sua~ Uşoara In [uenţa uralo-alta:ca tn au fost s d' 1 l't " " " , _ " . coase In cga 1 ate . J 
tltUt Tra'lJilvaniei pe baza compa- compOZiţIa sarlgpma a romamlor Cuvintele acestea ille lui Eck- paşniC' sau ,·au muncal de vii 
ritiei serologicc a sangclui". sdcuizaţi ne demonstreaza - spune hardt pe cari le-am pus intre în locomotlvel' trenurilor. Pe 

Solnoc a trebuit sd-l 
fdCllt fireşte apel in 
tărli. Cllrtea de apel l-a Preţloasa lucrare e recenzată. autorul - ca sacuii au venit in ghilemele, au provocat protc!'tări fostul primar al Aradului Lo;s, 

amănunţit iR norul de Paşti al Transih'ania in numar foarte mic furioase Ia guvernamentali. Eck- despre care sta scris in ziarul 
confratelui .G3uta Ciucului~, fi probabil in cele mai multe leca- hardt li-a strigat: "Ne opriţi cu- "RomdrWLu din zilele viZitei la 
dupi care o inf.iţişem in cele ce litdţi numai bărbaţi, cari deja iu vintele 'n gâtlej în afară de par- Arad a generalulUi Berthtlol ca 
Un1lea:u cetitoriior no~: primele lor generaţii descendente au lament, şi~acum voiţi să ni le a oreantzat mdeelul ce a fost la 

Autorul ne arati in partea in~ fost absorbiţi de massa românilor, opriţi şi aici K
• Iar mana sa dreapt.ă, Arad in contra romdrular cu 

troductivi rezultatele din alte impunând in familii, prin autorita- Ulain, a spus că parlamentul prilfjul acelei v zile neu/tatt, l-am 
pirţi. ale cercetirilor de felul a~ tea lor de barbaţi şi mulţimii au- unguresc a mai cunoscut vremuri fdcut prin pact electoral cu pa,~ 
cuta, apoilistoricul neAmurilor din tohtom prin privilegiile de cari s'au când au fost scoşi deputaţii din ttdlll maehtar consllfer al Ara
partea sud-estici a Tran$ilva~ bucurat, limba lor maghiara" parlament cu jandarm ii, deci să dulul. Şi câte şi mal cdte nu-s 
niei" Dupi iniţierea acealrta ne Procuul de sacuizare a româ/li- aibă preşedintele adunării grijă aceste uitari dţ sIne din anii 
uati că scopul cercetărilor, intre- lor s'a inceput deci odata cu venirea ci se intorc iară vremurile-acelea. noştri de v!eald liberd I 

z lele tncflte. $1 dupdce 
omoruri n'a putut I/. 
i-a schimbat acuzaţia 
pentru rtbel/une o 

primle sub indrumacea d~lui proq sacuilor şi s'a continuat cu intens;- * 
Iuliu Moldovan, directorul insti~ tate pânâ in zilele noastre, Vom adauga la cele de mai 
tutului de igienă. dela du; şi In baza cercetărilor, d. dr. sus că Eckhardt nu şI-a măsurat 
pr~dintele .Asttei", a fost: R.imneanţu ajunge la următoare~ cuvintele când a numit sistemele 

a) Si stabileasci indicele bîo-- le concluzii: electorale ale lui Gombos balca~ 
logic de rasă ta românii dln a~ 1. Proporţiile grupelor sangvine nice'. 
<:CAsti regiuae. ale românilor din sud-estul Tran; Presa opoziţionistă, şi 'n uIti, 

b) Să stabileascĂ comunele si~ J silvaniei sunt intermediare intre mele zile ale campaniei electorale 
cuizate despce cari nu avem 1 ale rominilor transilvăneni şi ale şi ziarul lui Eckhardt insuşi, au 
decit foarte SUMare informaţii românilor moldoveni. Statistica spus altfel: au spus că alegerile 
iitorice. nu diferă. de acestea. lui Gombos au intrecut in teroare 

c) Si stabileati indicele spe- 2. S4cui' d'ln judete~ Ciuc, tot ce se poate 'nchipui: au in-
eiIic al sĂcullor. Odorlwi. fi T,ei-Scau"e au trecut până şi 'alegerile' faimoase 

In vedere.<! acestor deziderate, In general aceea~1 origine ale lui Banffy, - care, adăugăm, 
c«cetirile s'au făcut: in comune e.tll-&-ontropolopică C4,i rO. nu era balcanic ci ungur. 

. cucat rontânCfri sau pacţial ro- milnU. •• ca $'W. #It " . 
mineşti; in comune locuite.~ Rezultatele obţinute in 26 co- A d 
st.izi numai de s.icui; in comune mune au câ.mpul de variaţie mai rpa anle porlas 
socotite ca cde mai iăcu~ti; şi mare decit cel observat la ro
apoi in citeva comune săseşti. mâni, influenţa neamunlor strâine 

Cu ocazia &Cator cercerui au asupra fondului daco-roman fiind 
foit examinate in 42 de comune mai accentuată. 
dia judeţeleuuc, MurĂi, Odor~ In partea centrală a judeţului 
hei, Treiscaune, Taman Mare Odorhei, datorită aşezării ungu~ 
şi. Cluj 20.091 persoane, dintre rilor-s,icui intr'un grup mai com~ 
cui: 5086 romini. 13.74S s.icui, pact, influenţa mongolică este 
708 nemţi, 443 ţigani, 197 greci. evidenti.; în unele comune, de 
iar restul alte naţionalităţi. ex. Lueta, compoziţia sangvmă 

, "In cursul c.ercetirifor, ne spulle ,e apropie de a ungurilor din 
d. dr Râmneanţu, am rim.u suc' alte regiuni. 
prinşi de proporţia mare a s,icui# In regiunea dinspre Ţara Bârsei 
toc cu nume sigur romint"&C"; proprietatea europeanâ, datorită 
lle dă deci un tablou după co- influenţei saşilor, este mai urcati. 
comune cu aceite nume, ştiind Nu există asemănare Între' pro~ 
ci numele multe romineşti ro.~ porţiile grupelor sangvinge ale 
JrtituCiC anumite indicii referitoare românilor cari, vorbesc limba 
la originea etnici a să.cuilor. maghiari şi intre ale ungurilor, 

bulgarilor şi finilor. 
Din tabi04l1 care cuprinde r~ J. Ungurii din judetul Murăş 

zultatele .mafizelor de Îioaglwti, 
au aproape aceeaşi compoziţie 

jlangvină ca şi ungurii dela De).; 
briţin sau din sudul Ungariei. Au 
însă proprietatea europeană mai 

Societatea Iredentiitl .Şttfio 
Tina- din Badllptsta I avut ta 
seara zilei de • doua a Paşti lor 
romADcştl un ollplt, o cfnă co
maol, la care prlrnilrol geot'ral· 
al capitalei magh 'Ire Eugen SI
p6~z • rostit ua discurs ta amin· 
tlrt. lui Tlszl, .pt:lDâod dH a
minteşte .ca pe-o eDerg e vIe 
radlatl tn prfzeotul ,1 to VIitorul 
DOltra (al ar gurllor). energIe care 
ne dă putere la mUDca mare ,f 
,Untă a noii cuclfirl de tară". 

.,Căci - a contlouat ptlmarui 
geDeral al Budaprstet - o nouă 
cucerire de tard trebu~şte I 

.Câad porOlm pe dramal noII 
cuceriri de ţarA, ca sA ducem la 
indeplinIre cea mal mare faptă 
eroică IDoli noutre l.torU, ••• 
IA ne uităm la ,orizontul ungu
resc, uude drj 1 străluce rAsArită 
din zAbranlcnl şi din florul des
petlrll ve,ol!':. lozlocă a conte
lut Ştefan Tisu Of a oricArui 
bun ungur: Dumnezeu ,i Patria
(Din .• Budapeiti HlrJltp" dela 
30. IV.) 

''''1 - n • .. r ItMa 

nare se vede ci iodic.cl.e biologic 
al examinatilor variază Între 4.13. 
,i 0.96, Î.u indicile Wellisch în~ 
tre 1.605- şi 0.974. Indicele cel 
mai mare â găsim la sqi, iar cel 
mic la ţigani. 

urcati., Jar pe cea asiatică mai sem"tllale deosebit de mtJre 
icăzuti. decât aceştia, demonstrân~ pentru lămurirea ,originii 
du-se astfel urma puternica a sto- s6cuilor Ji li săcuisării '0-

Calculind 'rezultatele ualizelor cului de români maghiarizaţi. Cer- mdnilor. Eli suPlineşte ac
după comune şi neamul declarat. cetătile din acceastă regiune se tele şi documentele dispă
d, dr. Petre Râmnunt- ~unge la bazează pe un număr mic de ,,,te ale IJcesto, probleme, 
următoarele constatări: analize. şi ne dOfJPdeşte in mod in-

1. La romÂDi: Originea etnici 4. Saşii au indicele sangvin de contesfahil pierderea mare 
.a românilor din sud--estul tran- rasă şi ~en egal cu al fraţilor lor ce a suferit-o neamul noslru 
Âlvaniei este identici ClI a Moţi- de5aca.Ţ~a. .. d' d tIT , 'n acest colţ de ţard, pier-

• • • A' 19anll m su ~es u ran~ .• 
lor din Judeţul Clu" cu a roma- i silvaniei, deşi au compoziţia sang- dere pe care ca It. nBOOle 
mlor din Transi1nnia in general I vinâ caracteristică:popoareior din necondiţionat să o ,eparăm 
fi 00 .a. româo.ilor din ţara veche .. extremul orient, totuşi grefa rea prinWo ehilu;tuilă politica 

2. La lăcui: Originea et"i04 ti ~an~elui eur~pe.an pe "~unchiul de $lat 
Indtan este JOcontestablla, Sunt 'T' • 

• 1Jt:tJ,l101' In genetral _de iden,.· , ţ" d • ţ' .. d" ..1. oe",tu pentru aceasta . . mal europemza 1 ecat Iganll In 1 + 

#f,·c/J cu .. rom4nilor. sate de aiurea unde formează ucrarea d-Iu. dr. Rdm-
3. La "qi: Origiaea etnici I majoritatea.' neantu n'a, trehui să lip-

saşilor CIte identici c. a germ .. - Lucra,ea d-Iui d". Petre .ea$cti depe masa 1Jjci-

oilor de 'f'"0\lt. Rd",,,eanţu prelJ;nlă O In. .11".. ,.0111611. 

an de temmţd. 
Comparati una cu alta 

.IIne minte- al u 
ceta ce se petrece la noI. 
pundfll-va, dacd nil e 
cdderea In cart am ajuns. 

In~rHlnelile e~isco~ului sosesc m~ 
Episcopul dela Sibiu al saşilor J romineşti li se dă o 

lutera,zi, Glondys, care şi'a aratat 58 oI.. Cota eparhiei lui 
incă dela inscăunarta sa din anii ar trebui să fie mai 
trecuţi duşmania ce o poartă ţarii trucă dupâ însăşi eval ... uwt;",11t1 

româneşti, s'a dedat la Paşti le sale turilor făcută de episcopia 
la o îndrăzneală făra pereche, tri· veniturile ii sunt mai 
miţând preoţilor sai o pastorală. - ale eparhiilor româneşti, 
tiparită apoi în foaia oficială a i se dă aceeaşi cotă de 58 
eparbiei - în care aţâţa fara nici ca eparhiilor noastre. 
o ruşine pe saşi in contra stăpânirii Spune apoi un 'sfrunu! 
româneşti, spunându-le unele ca a- văr când vorbeşte de 
cestea : Dovadă : 

.Dreptul la viaţâ al populaţiei Sub regimul 
germane este primejduit, întrebu- noritatea germand 
intarca limbei restrânsă continuu, , de şcoli primare, iar 
cultura redusă, desvoltarea econo Gre 379 şcoli 
mică paralizată şi spaţiul său de limba de predare 
trai tot mai mic". plus 75 de secţii 

Acum - continuă şeful bisc- primare de stat cu 
ricii luterane - este în pericol şi limbd de predare 
blserica lui naţională. Nu mai are Allea sub ungur' 
voe să fie biserică naţională şi de secundarfl, iar asttlzl 
aceea se tinde la desfiinţarea ei... cu 6 secţii pe ldngd 

Prin faptul că biserica noastră lele secundare de 
s'a străduit şi se str.1dueşte sa limba de predare ' 
facă o biserică naţională, a deve· Iar In privinţa 
nit un spin in ochii acelora ale tarale cum se poate 
căror sforţări sunt indreptate spre episcopul Glondysl 
distrugerea naţionalismului mino- numai In Ardeal 
rităţilor. publicatii periodice 

Pentrucă biserica noastră na- dintre cari 79 
ţiooală este un zăgaz in faţa a· pd război? Dintre 
cestor sforţăn, primeşte loviturâ 13 sunt ziare coli 
după loviturâ... timp ce sub regimul 

Baza materială a fost sdrunci· rese nu existau 
nati prin exproprierea pământu. ~ 
lui şi nu s'a dat in schimb o' - ......... W-_ .... -~I,4 
despâgubire ... 

.Bisericii noastre i s'a redus 
până la o neînsemnată suma sub 
venţiile pentru preoţi şi funcţio, 

narii săi" şi aşa mai departe, 
Pastorala aceasta e tot ce se poate 

mai revoltător, pentrucă e toată nu
mai minciuna . 

Precum arată in n-tui de ie-ri 
al ziarului "Universul" confratele 
C. Şold an, episcopul sasesc se 
pIange in chip mincinos că i s'au 
redus .• până la o neînsemnati 
sumă subvenţiile preoţilor", fj, 

indcă i se dă mai mult decât i 
se cuvine, Legea spune că epar~ 
hiile se întreţin din veniturile 
proprii, şi statul vine cu subven, 
ţiile sale să intregeasci. Bisericilor 

Intre s~~i ~i 
In ultimul număr al 

getlen Ujsag" din Cluj .• 
C,lt un atac foarte turba! 
tra scriitorului sas dela 
Heinrich Zillich, redladO;.fIitfead 
tei "Klingsor", pentrud' 
cat o nuvela cu subiect 
pul revoluţiei ungureşti 
în care foloseşte cuvinte 
la adresa ungurilor, 
"căni", "hoarde«, etc. 
Zillich, intitulată .. 
a fost premiati anul 
mai mare premiu pentr. ea I 

decernat in Germania" deolebltl 
reiese din rezumatul ,1 CI 

len Ujsâg", e scris.i în g) Ilt ( 
german. 
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o statistică a minorităţilor din Din Senleşul ex-
· B c:roc:ului NernelL 

~:,~;penlnsula alcanică Precum s'a .but din relel.rile Oda.id •• , a in.lnla' prelecturil 
rell] , " 1 • noastre din seplămâna trecuta, de judet 8. Ciongradului o adre-

, 'rul bud?pestan nMagyarsag ! stata acest lucru!a CJtrde priVi'1 minoritar din Iugoslavia că i" ·t ti I tuI .t'f 3 . '1' ; .. • cea ma noua SI u:} e pe ron să prin care cere să i se ad.' 
r..j în o-rul dm 26 Apn le I toare la Bulgana C<ln toate sunt e rău iar despre cel dm - W fi I AU I 
'Ils ţ -le . ' 'f . '.' '. Incercar ce se ace In ngar a mili să facă slujbe credlncioş!lor 

.' după recensamIntele cele : CI re rotunde, sau la mtnontatlle Bulgaria cli .e satlsltlcător, I h" b" '1 
! nt • . . d .' d' G ' . T' . f" d . ! . t'l ţ" t pen ru mag lanzarea lsenCI or- ortodocşi din Senteş, rămaşi din 

/ . uOul", ÎI~ realitate msa upa I In reela ŞI urCIa, can lin ca 1 ba sunt ş/ inS 1 U fi car se t d t t " cauza ereziei lui Ne'melh şi dl"n 
Z . ," j' . .. ." b ." d l f 1" o oxe, es e 8ceas â. 

rUd" Iilt Asociat.iei .. mtermmo:ltar~. i ~uI ~ter~s('.az~ pe, re~lZ1~mştll, UCC~~d de spn)1n ~.~'" s a ~ MInisterul maghiar de culte 8. cauza inchideril bisericii fări 
tenta 'toare1e statIstlcl a e nl.l~on, II' e. a sO'::laţl~ l~termlfiofltara, sunt ut e de .s~ttsJuCtlto: J inchis biserica ortodoxă din Sen" preot şi fără biserică. Ce rezo-

t din Peninsula BalcanIca: aratate numai In procente. acesftratament am Bulgarra, b" I ~ ~ . aer, r 10 1 ! * . bi' leş, su cuvan Ca vrea Sa·l 6- Iulie 8. pus prefectura pe acellsfă 
, 1 oslavia are 13,930,9 o; I se ştie prea ne dm alarma pere pe dreptcredincioşi in cerere, nu ni se spune. Precum 

II ri, dintre cari 6.646.529 sârb~, De a1ffel "M8gyarsag~ nu rtlsrepetafd ce s'a dat in contra .mltropolitului- eretic Şfe- e de prevăzut, va II fost pur şi 
~ dl ,262 croaţi, 1.221.996 slovem, I se multumeşte sli reproaucli vremea din urmd prin presa f N' th pe care n'au reuşit simplu armată la arhivă. 
~ d .282 bulgari. macedoneni, 56? I numai cifre şi pr?c~nte ci noastrd in privinţa trata~ :~cât e;::e p;ofestat~ să.1 asvârlă In schimb .Magyarsag· ne dă 
l~lli~macedonelll, 495.509 germa~l: ! repSroducedşi aprecIeri. I mentului de-acolo al I,all- din casa parohială şi din biserică. o altă lămurire: de ce oferta lui 
lCh'; 800 unguri. 40~,O,18 naJţ~ I pune espre iratamentu lor noştfl. Enoriaşii. ca să nu rămânii fără Orfanides a produs in anumite 

, ., şi 134 514 romam. - d v b~ i 1 d I W) d 

;:; 1:~~aiO~:i:ar~~~~~;'::!F I ·~·IC·I" ...-~~' r~";rUI 'Unu 'm· ~·I$/)Ue· ste$ $ ··roUm-HAn··~"'~c i:~~!~r:·~e:h~~cu~;::ri:~ n:~~:'::;~o:~EErl~~::d~~ 
ona lul d~t~ .1926, Iar upa u.t~- U gămintea (ba bine că nul), in Nemelh - e Identic cu acel 
l' statistiCi cu a~roa~e ? m~h- schimb, in timp ce pe el nu 1-8U Orfanldes care mei 'nainte vreme 
~ă ,are 677.000 ml~ontart, dlO~ lăsat să se adune la biserică, a ajuns in mare conflict cu con-

cari 520.000 tu.rcI, 58,000 ro: Cetitorii romdni ai gaze- I şi dupdce nl-a tras la ln- .milropolitulu."' eretic şi cu ba- siliul parohial (ortodox) din BLl-
ft ' i, 4~:OOO ev:el, 43.000 greci tei iredentiste "Aradi KlJz- I doiala originea daco-romand labustă l-au dai voie să publice dapesta, şi o fosf dat de acest 
,a. mII. armem.. . lony" au pulut ceti ln nu- I - fiindcd. zicea •• olah- (ca de Paşti O pastorală şi să faci consiliu aforă din slujba de pa
rri/ IbaOla are dupa recens~- mdrul iubitar dtla C,dciun' şi cum noi "olahr ne-am slujbă in casa parohial!, ca să I roh pentrucă n'a implinit con. 

tul din 1~30 1.003.0?0 l~cU1: al acestei foi a jupânului numi) e derivat din zlah şi lltntgă pe cine va putea dJntre ditia ca să Invet. ungur.,t,. 
dintre cart 226.000 mmontan. Stauber un articol de care dovedeşte o orimne din Ra- d' I 1 I I fi I W O f,'d ,. t"i h td-. d' . $ 1 5' cre lOC oş o sec 6 mono s tl. r anz es sa zmpo rzvi a 
reaa are up.alirecensda~ant~ de altfel ne-am mal ocupat menta (? - poate Rumelia, core 'Va fi .bfserlca ortodod I Tirii pTin care consiliul· paro-
1928 şas~ mi oane . e ~u~ in coloanele acestea, scris cdci numele acesta e pome- maghiară- de mâine. hial i· a luat slujba, şi a fosl 
di~tre can 89~.OOO ml~or:tanl' ca mulid infumurare de un nit mereu in vremea din urmd . Un preot ortodox. Antemos scos din biserică cu politia". 
uraa are dupa recensamantu profosor Oerevieh dela Uni- in legaturd ca originea noas-

• " 
., ... '" tJrAl nu ..... sr. , ~~ 1932 10.120.000 de locuitori. '.:rsitatea din Budapesta şi tril In ziarele budapestane) .... b ., 

~~ e cari circa 20°'. minoritari. reprodus ca şi mal multd - a scos din gurd vOlba cd Ce politică românească e la C.F.R. 
* impertinenţd de .Aradi Kăz- .$erparul cu care se tncing 

ecum am mai spus, statisticile lony" dintr'un numdr lnchi- valohll, e Imprumutat dela Direclla generală a căilor fe- N. Rojko, ungur; BIBJ: N.8ur881. 
, . tel provin dela aşa zisa Aso nat asUl loamnd Ardea/ului luptătorii unguri-. rale, precum arală intr'un arUcol evreu; Odorheiu: L Ziegler. e.,reu; 

'e interminoritară. Se poate al revistei"M a 0"1 'ar Szemle" Suntem Iare curioşi duplJ din .Universul"' de feri confra- Sighişoara: I Ligreer, sas; Mediaş: 
ic.: d' • h' bJ N. Oberlh, sas; Sibiu: 1. Moga. 
- uce aceasta şi In InC elerea a con/elul Ştefan Bethlen. asia stJ vedem ce am mai lele Aurel Oociman, a dat deu- român; Teiuş: N. Ferenczl, ungur; 

lr~ olului lui "Magyarsăg" in care, Spunea profesorul Oere- copiat dela ungu!i, ~llpdce năzl un ordin circular prin care TLlrda: 1. Murgău, român; Cluj: 
l ~pune: "De altfel după consta- vich tn acel articol, Iar .A- LJ-am copiat bIseriCile de incunoştt nleazii că a dat dreptul dr. Cseresznye!J, ungur şi Mihail 
~.r oficială a congresului inter- radl vlJzlony" a transcrl's le,mn şi şerparel.e. Negreşit de a aproviziona cu medicamente Somlea, român; Huedin: I KovAcs, 
I 't .. (' T ') . ni le. I I d A. d 1 Xl ungur', Vadul Crişului: SA kan1. ' on ar, alCl m urcia au ml' ~/lr)f niCl'O teamd.. caw ţara C o sd .. ne mal desco, pere cai e erate in r ea urmq orl-alI JU u evreu; Oradia: L Papor. evreu; 

'!Jrii din Peninsu a Ba canică sa se Intinde din Panonia ceva, fllndcd e bine Ştiut ce! lor 29 de farmacişti: Beiuş: N. Erdeli, român; SaIonta 
ea cea mai fericită". peste Slovacia şI până I~ urzguril lui Arpad au venit In Salu Mare: Alexe Nan, ro- Mare: N. Szfrassol, ungur 

It Ştiindu-se sursa acestor statistici, - mAn; CareB Mari: Aurel Popa Precum se vede. -din 29 numai 
: fa ,ti totodată. că nu sunt Sibiu. Şi mai spunea ctI ro- aici impov4raţi de povara român; Valea lui Mihai: Aca(iu 6 români. Ce politică nalională 

tistici exacte. Pentrucă aşa~ mdnli din Ardeal n'au nicio unei culturi . multimilenare, Mafraf, eweu; Şimleul SJlvaniel: o fi 8sta1 
Asociaţie interminoritară, pre- arid aThilecturald, căci până şi n'au gtlsit Intre Alpi şi 1 Abkarovicf, evreu; Baia Mare: .. ·IIJIlI .. • ........ _ ..... '.ItJIII. __ ...... ,iIJII· ...... __ ...... c ....... n_ 

I am mai arătat şi cu prilejul şi bIseriCile de l~mn le-au Carpati decd! stJ/baticl In P. Vieder, evreu; Ileands Mar~: E la rând J-ude+ul 
1 · . d . - copiat dela unoun . • gresu Ul el e asta toamna, . ~. pieile goale cari mtîncau L Szfl,eszter, ungLll'; De': I Ha- Alb a 

! o oficină a statelor învinse, in . Scrmteala aceasta s'a re- l' d neş, român; Bec!ean: N. Alexi 
,. nu sunt admise toate mino'l petat deantlzi - precum a/- spre m~ marea groaz a sas; Lechinja: 1. Orund, evreu; 

ţile ci numai cele constituite Idm din • Budapesti H:rlap" civil zaţllor lui Arpad carne • Ludoşul de Mureş: Leopold De .. 
a partide politice, iar dacă au dela 30 Aprilie - lntr'o con- lnmu/atd sub şea şi inimi ulsch, evreu; cu diploma de far
, ' multe partide, numai parti~ ferinţd ţtnlJtd de profesorul scoase din pieptul illvin#lor macisf dela universitatea maghiară' 
; e sau partidul care face poli universitar Szl/ady Zoltan lnctît autohtoni/or acestora: din Seghedin, nerecunoscută de 
:' revizionistă. (şi acesta. tot profesor şi r.omdnilor şi nu maghiarilor statul român, echivalată, totuşi 
Cifrele românilor din statisticile tot universitar) la Asociaţia li d' ti d id Il' prin mijloace necunoscute; TAr-
mai sus nu sunt deci exacte, repatrlaţilor din Ardeal. A :a r mas p IZ as z n glll Mureş: N. Isreel, evreu; Re
i cum nu sunt nici ale altor vorbit despre • vieala popo- Ilmbd expresia: .eszem a ghin: L Mera. român; Oheorghenl: 

poare. Se poate mai ales con raid a Ardealului centrar, szivedet« - .mâncu· ti inima"! N. Oal. ungur; Diciosânmarfin: 
I!!!y -li 

iRomânii din Ungaria 
; - Citeva date st8.t'stke romAneşU şi ungureşti asupra 
Românilor rAmaşt in Ungaria după trata lui dela Tria
.1011. Satele româneşU dIn apropierea frontierei noa-

stre dela vest -
- Studiu statistic -

1. In comuna Hentlda (Hen
'lda, plasa Bere.teu), la 1900 
I eate arAtat nici an ,Iugar 
lInAa, du la confeslanl gaSim 
I gr. cat. ,1 51 ortodocşi. Acam 
I de lai elementul romanesc 
n Icelsti comani era foarte 
Ibrnlc. L. 1900 abia !,i mal 
,trenA religluDea 96 de Ra
Inl, pe Citi ItatlsUca m'ghllrl 
:ODllderA drept Ungarl. L. 1910 
'ar la confeslllni gblm 45 greca
l ,1 51S ortodocşi. Total: 103 
lmllll. Romântl din Heuţlda 
nt .. Uzi complet maghlarlntl 
r,1 Ibil pbtreazi doar rell-
1n~. ItrAmoşelldl, atât de 
Oltblti de-a Uugllrllor papll
II ,1 calvtnl. 

g) IIt, COmuna POClI (PocsaJ, 

7 

de: Petre Pdrinca 

plasa Bereftu). Ia 1900 liaDt a
rătat' 1472 Români, fu 1. con
fesiuni 1473 de greco-catollcl 
" 20 ortodocşI. Totii: 1493 
de romanI. L. 1910 lant arltltl 
1320 Români (!Dat putlol cu 153 
de Români. decAt in 19001), Iar 
la confesiuni J461 greco*catoltcl 
,1 30 ortodoc,I. ParohIa unitA 
romlnă din Pocel, la 1920, dupl 
datele Doastre rparhl.le, avea 
1926 credincioşI Români, o bl
Ieriel ,1 o şcoală confesională 

gr. cat. rom., Uri preot ,1 fără ln
vatUorl confesionall români. O 
mare parte dintre RomânII din 
Pocel au fost m.ghlarlzatl. Auto

ritAtile mlgblare fac miri pre~ 
.tunl pentru distrugerea flemen
tuJal romAnesc dla aceuti co· 

mană •• ln IItul romanesc Poeei 
,'a ţlnat o adunare de protest 
(araoj.tA de lutorltătile uDga
re,t 1) ro contra declaraţiDnllor 

rOltlte II Cluj ,1 Bacareştl de 
r{'gretatal Louis Barthau, fostul 
ministru de externe al Frantei' 
Populaţia romlneuci I foat al
liti de autoritatile maghIare 
si la parte 11 acest protest re
vlzlon!lit (Vrzl ziarul .Magyar
sde- dia 10. VlI 1934 ,1 cornell
tarUle făcute de "Gazeta Antl
revlzlonistd" A~ad, 21 Oct.1934. 

10 In comuna SunfpiLersZf 11 
(pl. Bereteu). la 1900 le mal 
arată abia 3 Români, dar la 
confesIuni găsim 5 orl romAni. 
In 1910, numai la coufesiunl mii 
gasIm 9 RomAni. RomAnII dIn 
aceastl localitate aq fost COlD

pleet maghl.rlntl. 

11) In comuna Vdnc,od (pl· 
Bereleu), II 1900, se mal arati 
abia 3 RomAni, dar la coufe.lunl 
gAsim 19 gr. cat. rom. şi 59 or
todocş!. Total: 79 RomAni. In 
1910, le aratA DO Iingur R'lmla. 

Iar la confe51unl J 3 gr. cat. rom. 
,1 63 ortodocşi. Total: 76 Ro· 
mâni. RomânII din Vanclod sunt 
adminlstratl ca fllie de citrA 
paroh'a ort. rom. din Pdardea 
(MezOpeterd). Mal trAiesc şi a
stăzi tn Vanciod cam 80-100 
RomA al, cari tn mare parte au 
fost maghiarlzaţl. 

12 In comuna romtirzeascdjaca 
(Z)dka, pl. Bereteu). II. 1900. 
sunt arAtjU numai 22 Rlmâo!, 
Iar la confesiuni 13 grI cat. fi 
774 ortodocşi. Total: 787 Ro· 
mânl. (ŞI ta Iceste cifre se văd 
clar manop~rlle atat'stlcd ma
ghlarel). Atât ortodo:şlt cit şi 
greco·catolleli (mel1tionatl la d.lta 
arAtatA) sunt ca totU RJmhf, 
dar ,tiind uogureşte, statistica 
maghIari - dupA criteriul Hmbel 
- l-a trecut drept Ungurf. 

La 1910, le arati 108 Rom!n!(t), 
Iar la confesiuni 18 greco·cato
IIei ,1 805 ortodocşi. Deel toh laI 
Românilor era de 824 Illflete. 
Statistica maghiari dla 1920 a 
procedat la fel ca ,1 ce. din 

Precum am mai arătat, Asociaţia 
aşa~zisă a bărb;tţilor ardeleni (a~ 
decă a repatriaţilor din Ardeal) 
ţine de astă toamnă. Ia sediul său 
din Budapesta conferinte publice, 
cu proiecţiuni, cu văicăreli şi cu 
itlstigaţii, despre oraşele şi centrele 
principale din Ardeal. A fost 
pâni acum pe ordinea de zi Bra, 
şovul, Dejul, Clujul. Acum, din 
săptămâna trecută, a venit la rând 
judeţul Alba. 

i. 

1900 ŞI 1910. Ia H:I~O (D~c_ 31), 
dupl datele rpal hlei noaltre de 
Oradea. fn Jaca se aflau 1202 
credincioşi Olt. români, având o 
parohie ort. rom. foarte paternlcă. 
Pa·obia are ca flJll urmAtoarele 
comune: Ftlrla, NaeyrlJue, Si .. 
hatto1d il, Sze.rep. ~i Dancshdza. 
ca alll 323 de credincioşi ort. 
rom. In Jacl se află o biserici 
ort. rom., o. ,coall confe.louall,. 
dar fără preot fi firi Invalător 
româo. 

Az', comuna J,ca e locaitA de 
1600 R1.lmâ!ll, În mare parte ma
Ilh arjz~tl. Ia comună, aproape 
.cil nil se mal l10rbeşte romântF
te (de teama jandarmllor). De 
16 ani, n'au nici şcoaJd şi nici 
biserlcd, cU fnvdlător şi preot 
român. Acestea le-au lost Illatt 
de Uf guri (Vezi .Gazda Anti
revizionistli-, Arad, 2t Oct. 1934). 

13. In comuna Vecherd (plasa 
Bereteu), la 1900 aont Iritat' 
449 RJmâDtJ Iar la coofe&lunl 
449 ortodocşt. . Vecherdol e co
manl curat romAnealc!. In 1910, 
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Legăturile RCTue de Transilvanie 1 

cu • nOI 10 .... 1. DO. 4. ~ 
Budapestei 
presa dela 

D. Gyarfaş DU e DJ. .. lt ..... it c:u cât şo ...... inis ... 
!fi 'o literatura ungureas':8t ardeleană -

e 'o presa I Cu nurllărul aL1'csta, depe Ianu- 1 sI_ilonale IminoritJrc, numaru' 
:l.:ie:-M~rtic, ~xcc cota reVIstă ~~la i ! or S!r )eşti a C(t":cut, t 
ClUJ a IncheIat un an de apanţ!c, \ cel dela 1919, ŞI Sol dJt '. 

lIe.", t:d"d Ungaria pune ," in decursul căruia a opus propa- I ţSc c<?mpl~ct('.zc !'\:sdturile de ' In fruntea numAruluI dia 28 I cAflva lui la literatura angurea
Aprllle-5 Mal .1 poblleatfd s,;A dela noi de a apropia prla 
c]ujene .FUggttJen Uj§ag lO 

• apă. cultură şi literaturi pe ungur! de 
rut o Icrl.Olre a len.torulal tomanl, ,1 anume: nu ,'a făcut 
Elemer Gy.ifa. (Ct:lDOscutuJ fac- ac~asta lichidare printr'o 'nIoca
totom al partldulal magblar). Ire a .apropleI1l" de români cu 
prin care le cere numitei pobll· ŞOVinismul il N'am U!ltat ia vre
catll II deschidă o Inchetă cu mea dia armA la turate lerhto· 
'ntrebarea: "Se poate separa în rlce,tI 10 Vogaria, urmate de in
vltara unui popor minoritar poli- fiintarea la Bud_pesta a anulo
tlca dt literatura? Lupta pentru jlCJU care sa ajutoreze pe scrii
tx/slenfd de. straduinţelt spirt- torU unguri dm Ardeal cari se 
luale?- pun in siujba politiCII budapes-

. ". 'd - , - . -37 d j .lton ClI II1vatat,~)n - Jn Iugo; I~ 
dlScII'ttJ ."te,.na#'onaliJ cllesll"- , gan CI re, lZlofllste' c pa- atunCI' ra-nd n "1 ,.,' 

, : .• . l 1 ~.. ,'" umarll ŞCOJII-" OI 
ne4 InormiJrilor ""g""~şti, ,i ; ginI pline ne Qocumente nerastur- mincşti din RinaTul iug~l~ . 

J b 'l d' d' - , '. p, ednd 1"egenJ,d H6'lllY !şi fll- na I e, Semnate e auton mtre s~az.ut precum ,,',1 -";1ZUt Il:: 

cepe mesajul de deschidef'. a I cei mai competenţi I ŞI .:and pc s::-am 1 ,.1~cstor 
N 1 , f I romaneştl nu Se' ;hlll11teau a 

parlamentului - pe"t,,,, 'nldia I 1 umaru ac aţ.i conţine mtre ; ţat0ri dcla noi. 
001'6 de canti e f'egent, aş~ .i I altele următoarele: 

" Situaţia accast,l c chem,. 
s. pa,e - vorbind de r6vi.ul- Un vast studiu al d-Iui praf. ' . d <, 

• lil :-cptc cor.vcnţi.1 ş~olar, e~ 

rea ~ratotelor. univ.loali Lupaş, preşedintcle Ligii 1 t.ltit .intr'un nUjjllf ~ecent <. op 
Sd nu scape atfn/iel nl- i\ntircvizioniste din TransilvJ.nia, ; mIu; nostru! ':,ll"e S il pUS· li 

d - -' ,. J ·,licarc de-un1z' D ("1' f m nul aceastd provocare. despre n 1mpa,,JlUlloslf al II-iw ş! ,t-. < :l.. .. ,)1 VIU 

ŞI d bă AI • b' d "., " - 1 gOl1llr r('mar:-;! InS,l: recip: I 
S gum mal me e hVTt,a. Se arJt,t ca ŞI In ~artea 1 tca nu va fi ~c~-j\',lrşită. &. ec~ 

.Ea în aceasta vdd cea mal tane? Nu am aslst.t in anII din 
mare tragedie a noas/rd" (. 00- urmă la o politiciaDinre totalA, 
gurllor dîu Ardeal) - spune in stil ,ovlnllt. a sindicatului 
d. Gya fas. Prttutlndeni presa $1 ziariştilor tlngurl dia Ardeal. ur-

samd la scnsul unguresc d. n d-lul prof. Lupaş recenza ta 10 n· , această convenI Î(' c ad.1pt: . 
Ardeal şi la legaturile cu ru! nostru inch;nat revoluţiei dela r legi!e rcspecriniui stat. -. P 
Budapesta ale reprezen/an- 1734, c,i impăr.atul Horia a avut 1 ~oi a.:l!'1ir şc~.:Li ;:(lnfcSior; ald 

l' t l ' - . "- - ll\·J(l"c·'bv'a nu ! or aces u sens. II1ducct o ho::mta parte !Il pro- J .5" - '. _ ( 

.Y" 
lltuatura sant luptdtori de al1an- mată de bOlcotarea celor doi, 

1 .. -" . t D!n restul rcvlstcl sem·· .. .....-illllllll_Illi.,. ............... .-_ ... '.' ... I1111 • .-•• t., vocare.! reVOluţICI; ŞI ca dup.,ce J L Som'sall - Ira' 1 . ., raI 
. .' • _. .: < , ,1S_H1::rlanţ. ' 

r,tZbo:ul dlll Olanda h),. lI.pUS sa I r;!?f ar_delcni in pmvincil' P 
earda, şi ceea et şi·au propus trei ztarlştJ ca Sz6gyeal Kli8 Sia 
ele, se slrddueşte sa o realtzeze FereDczy cari nil vreau să le 

Calendarul saptamânii 
In practica politica. La noi poli- pană io sh .. jba politicii partlda- La 1 Mal: S'Ia implfnlt 16 
tiea e aceea care l.pta pentru Jal maghiar? Nu ni-a jost dat aol de CâLld armata vIctorIoasă 
principii şi drepturi, tar presa şi să vedem ca pâna Şl ia eUberdriJe de sub conducerea bravului ge 

neral MOŞ01U, II!alntâod spre 
Ii/e,atura se fac ca nici nil It de. pe,mlse de caie ferata date Budapesta, şI-a stabJllt frootol 
inttrtseazil aceste lucruri, sau de statul român, partiduL maghiar I ia lungul Tlsel. 
ctl putin cd mt le intereseazd iil Impune acest control polItiC, - S'aa implinit 100 de Rnl 
decurgerea luptei, ca toate cd acest balcot? Ce lUai yole,te d. de când s'a născut la Fo~şiln! 
tşecul politic le-a,. îngropa şi pe Elemer Gyalfas 1 marea artfstă NIOI Valcry. 

ele IremedIabil. 10 Intelegem noi ce voieşte. de L:n~ d~~~:Od S'~~ex~~~~~I~ o~~ 
S'ar deduce din motlv.rca a- Sd accentueze nota şovmi- Cuza a disolvat parJamf'otul pen

ceasta a anchetei propusi de d. sUl dm presa şi din litera- truc! se împotdvea proiectului 
Elemer Gya:fal ci prtsa ,1 lItera- fura maghiard. Sd organl- de reformă agrară al prim-mI· 
tara ungureasci dela noi D'n nl- zeze şi mat flec/lv controlul nistrului M!hai Cogălolct'anu. DI-

I 91 I-tl II ( I d t B d pes/a zoJvâDd parlamentul, VodA Cuza m c comun cu ac. unea po I c .. a ce· urm reş e u a a Îndrumat guvernul să intrebe 
partidului maghIar şi-a Budape- prin ammtJ/ul oficiu de a- fara prin plebl.clt dacă vrea sau 
Itel) ce se desfăşoari la ungurII ja/orare a scril/orilor ma- ba improprietArirea, sA "suspende 
oo,trl, şi n'ar sluji-O, ba nici nu ghiari din Ardeal. pe toti funcţIonarii publiCI cari 
le-ar IntereSl. A neta /Jro"IIstJ de d. Gy4r- ar vota impotrivA, şi 6ă artsteze 

tIC r ." pe oricine ar Incerca si facă 
De prlaol IA mal spunem ci fiU 114; "Filggetle,. UJ$~g. ~ agitaţie In contra tmproprletArlrll. 

d. Elemer Oyărfal grălr,te an o f)rOfJOCl.,'6 odresaltJ s.or'ştl- Ţara şl-. dat fn aumăr covăr
neadevăr. Unde-! ziarul unguresc 101', Pf4bllci~ti'o" ~i 8cr;;lof';lof' şttor yotnrlle pcntra improprIe
dfn România care .ă na fiei ".f(fH1 dela .0;, eli 84-ş; I"t.· tărlre. 
politici, şi-anume o politIci aşI leaBctJ /J1'opaga.da fOfJi"ist4, (D!n ziarul .Uolversul") 
precam o vrea partidul magblar -'4, % ..... AR'.... a.a r;IJt#U al. e ..... 

In fiecare Sâmbătă apare 

Radio 
-:JiJ 

Universul 
Revistă pentru popularizarea ştiinţei radiofoniei 

puna cu forţa pa~c in ţ,uă, ară- I mane~tl; Coriorm P.t:CVlIl: : bile 
mas COllsecvent, rerind pe răscl~ c.clor _trc! n:t.ţio;:,ilit.'!ţi din an 
1 . d f' • '1"1 - - sdvama In torm"rcl c"r'C- in aţI C Ufl.). nOiil 1 or ŞI uşuran- - . - "'" "" 
d 1 

- . . ,el artIstIC; N, Sâulcsc!t: UD 
u- c apOi soartea economlceştc ŞI aspecte ale agriculturii trans; I 

cu!turaliceşte_ La note: adnotări de rrof. ~ 1 J 
D. praf. uni\'. Silviu Dragcmir, nie la intcrvie~vlJl d.1t de 2 L 

dircctontl revistei, adnoteazi con- l
E
cr

t
a

U
nd. zlar~l?l hJlIdapestar. ul j 

s . cu pnVlrc ;t ·vestlta ale 
venţia şcolară incheiotb intre Ro- soare Millcrand"; importul d: 
mânia şi Iugoslavia, privitoare la şi publicaţii budapestane in.i 
românii din Banatui iugoslav şi nia (despre aceasta pe 1. 
la sirbii din Banatul nostru. Ni altă parte <\ n~ruluÎ nostr:, rrem, 
s'aratâ urmatoarele: faţa); un fals unguresc: fa/sir: con 

spuselor d-lui prof. Todor,\ ti I 
După datele recensământului deb Universitatea popula:.: Il 

unguresc dela 1910, erau in 70 Valen]; alt fals unguresc al ,1 $, 

de sate din Bă.natul iugoslav unor aprecieri laudative d~ 
86.432 de români, iar după datele unguri ale scriitoarei frr 

J ulictte Adam, şi trecerea s; 
dela 1919 românii de acolo aveau lere a altor aprecieri ale el. 2 
39 de preoţi şi un diacon, şi 66 cari şi le a anulat pe cele], 
de şcoli, dintre cari 18 confesio- tive. 
nale, cu 43 de invăţători, - şi 48 Revista se incheie cu o;, 
comunele cu 62 de invaţători ro- sic a d-Iui prof. Sabin Op:: 
mâni_ Statificându-se incă dela făcută unei Geografii a Un.: 

dela 1929, a lui Eugen Chel: 
1920 şcolile primare din lugo- Ni s'arată în afară de ere 
slavia, şcolile româneşti au ajuns ştiinţifice ale acestui geogrz 
in starea cea mai critică. La 1922 letant Îndrăznelile sale: Ur" 
aveam acolo numai 31 de invă- lui Cholnoky e tot cea de . Mortal 
ţatori români, iar la 1933 numai inte _de _ T~i~non" ba .maii: td 1, 

beaza ŞI ţan can nu 1-au J" 
21. Locurile invaţătorilor români, nut niciodată: Stiri a şi C~ 
le-au luat rând pe rând învâţă- austriacă si iugoslavă, b 
tori sârbi cari nu ştiau româneşte. Liubliana, Sârbia veche cu B: 

In schimb situaţia sârbilor din şi Herţegovina până la Alp:: !xcedl 
Banatul nostru era următoarea: narici. Despre stăpânirea re dap 

nească şi cehoslovacă pestII fi) 

,1 Bud.pe.ta sa: antlrom4nea~ 

IcA il Unde-I, afa,i de douA, trei, 
publicaţia maghiari din RomA
nfa, care si n. faci aceea,1 po
litiei antlromlnellcl1 Unde·1 
afarl de doi, trei, ziaristul, pa
bllcistul, Icriltorul aDgur din Ro
mAnia, care al na fie angajat 
efectiv la aceastA poHtIcă '1 ŞI-a
poi DU abundă ta proprla-zlaa 
meratori maghiară din RomAnJa 
preocllparel politică? Nil ,'a li
chIdat tecerearea ce era acam 

Des r:·r i eri dea par a ten o i Î n 

inso~te de fotografii şi schiţe 

După. datele dela 1919 erau deal şi peste Slovacia geo':: e 
44 de mii, cu 41 de preoţi, 43 budapcstan rosteşte o sea[; tat Cl 

fie c a re nu măr. de şcoli confesionale şi 57 de in- in~amii cari carac~e~i~ea~ă J1I arm~ 
I .". - - -. plm gradul de clvJhzaţle a:pl rlz 

.unt" arltaţl 419 Români orto
docşi (mal putin ca 30, decât to 
19001). DupA datele noastre eplr
hille, 10 31 Dec. 19201 Vccher
daI Avea 698 cred!nclo,i ortOdocşi 
rom., o bllerlci f' o ,coală con
fesloDali ort. rom., dar fări preot 
" IovătAtor. Corn ana Vecherd e 
IOCQfti de 2500 Români. De 16 
Inl Da aa olcl ,coală ,1 nici bl
lerle!. Aatorltătlle maghfare fac 
mari presIuni de maghiarlzare 
.. upra el (Cit. O. Antirevlzlo
DI.t~ Arad, 21 Oct. 1934).
Holl6s Istvdn (V. .Magyarsdg-, 
18 Aprilie 1934), spune: .In Ve.
ehud, dIn totalal populatiei, Ro
manII ,ant 423, adlcl 80,5°/ •. " 
lu realitate e locaiti de 2500 
RomAni. Ia mare plrte magbla
rlzaţl. 

In tntrtaea plasd a Buttealai, 
la 1900, se aratd namai 2095 
Români. iar la conJesianl gdsim 
1658 de grew-catoJiel Români 
~l 2549 orlodocll Romlîni. In 
realitate şt conform rubrlce; con
J-eSiunilOl' (care trlJdtazlJ numdl'ul . 

dementului românescl). numarul 
era de 4207 sIIf/ele. Dar statis· 
tlca moghlard, intocmdd d"pd 
criteriul lJmbel, a trec.t şi pt Ro
mâniJ cari vorb/au limba ma2hta
rd drept Unguri, ardiând numai 
2095 Români (Intreaga plasa). 
fn timp ce el eraa 4549 d' sa
flete, ba chiar mal mulll. 

In 1910, statistica ma/lhiard 
aratd In plasa Beretwllli numai 
1935 de Români. Deci. fald de 
anal 1900, cu 970 suflete mai 
pulinl. 

Şi anume: sunt arătati 1669 
greco-catolici (toli Româlltl) şi 
2604 ortodocşi (deasemenea Ro
mânlJ). Deci namdtul real al Ro
mânilor era de 4273 suflete, adica 
CIl 246 mal Pllfinl, decât cel ard
taflla Illbrlca confesillnilor din 
1900. P,in urmare elementlll 10-

mdnesc era deja Intr'o vl1'tieinoa
sa seildue. Aceste cij,e., luate din 
,tat/stlcele maghiare, sunt exact, 
numai cu o anumitd aproxima/le. 
In orice caz, datele Intocmlte de 
noi nu ne pol 1nşela dteM cu 

exp icative vaţaton. Datonta faptullll ca noul daoestei, fortăreaţă - după Clf I 
, 1 d- R ., (d 1 . re e P I 5 I . regIm şco ar In omama cal se numeşte singură. - a cu: 

_re_t;,..u ___ e_,_e_x_. 1925) a menţinut şcolile confe- \ apusene in contra balcanism :edent 

clre foarte neînsemnate. Dar sta
tistica maghiara din anul 1920, 
n~ adace date şl mal abSlmte I 
In 1920, ln 16 comune ale pla
sti Bereleu (noi am li/rat numai 
12/), .t aratd numai 793 de Ro
mâni. Va-sd-zfcil, o plefdere ca
tastrofala şi ine.xpJtcabJia decât 
printr'o acuM politic il de ma
ehforizart a Românilorl (Vezi 
datele statisticel maghiare din 
1920, în Lexlconul Revat. voi. XX. 
Buriapest 1927. Pag. 15-16, la 
jUd. Bihor, plasa Berettyo.;folul). 
Deci sd repetdm: in 1900, se a· 

ratd 2095 Români, tar la conle
slunl4549 RomOnl; În 1910,1935 
RomânI. iar la confeSiuni 4273 
Români (mai pllllnl cu 246, de
cât in 19(0). Iar In 1920, numai 
793. - Deci lalil de anul 1910, 
Românii sufera o pierdete de 
3480 s-fiete, laI fald de. anul 
1900, suferd o pierdere de 3756 
suflete. Şi aceste plerde,.1 se în
regist"azd tntrun interval de 
20 de aniI 

Din acest~ cI/TI ale slalisllcel 

maghiare. st aratd lrz mod pre
cis dtdesubturile scandaloase ale 
moghiarizdrU elementului ro
mânesc. 
Deci la 1920, in plasa BtrdeuluJ, 

dupa statistica maghiara se ara
td numai 793 de Români, da,. 
noi am vazut, ca numai ln Cir 

muna laca traiesc şi asUlzl1600 
Românii Da, unde sunt cel 200 
Români din Beretea Sân-Marti", 
179 Români din Cecmeu, cel 
1500 Români din Darvaş, 50 

Români din Eftar, 100 Români 
din Furta. 40 de Români din 
Gaborjdn, 2500 Români din Ve
cherd, 100 Romani din Henlida, 
1495 de Români din Pocel, 70 
Români din VancJod? Oare cum 
le justifica dlsparllia statistica 
maehiard dtn 1920'} 

Realitatea, Insd, e cd acqtl Ro
mânl mai traiesc şi asUJzi, re
prezentând un numil,. ctl pa
IJn tol atât de mare, cat l-a ara
tat statistica maghiara din 1900, 
.alt cea din 1910, fi nici decum 
stalistica mal1hiard din anul 1920 • 

In pIli a Sd"et·ulut, elem 9~ 
româoelc e pe elle de dis 9n 
tie. In cele 8 saa 9 comllcel 3) 

avem Români tn urmltol1 
14, In comuna Bakonysztg 

Sd"e/), II 1900. RomânII 
compleet mlghlarlzatl. In 
DtI sunt arătaU. decat 29 la 
brica confellonllod In 191~ 
rubrica confeslunllor gAlim 
Români ortodocşi ,1 an ITI 
Cit Total: 70 Români. BJ Nlcutll 
astAzi compleet maghlarlzat ea tendl 

15. In comuna Bdrdnd r. ndsc. 
Sdrrit, Jostil 1orda), la 19(( 
arati numll " Romln!, III. g30 
confulunl 8 gr. cat. ,1 4 
doc,l. Tota): 12. In 1910, 
arătaţi namal 2 Romlof, 
conrealuol 7 ir. Cit. ,i 6 
doc,l. Totii: 13 Rom4oL fi 
foat compleet mlgblarl:U~' 

(va urma) : 

Cetltl şi răsplndltl: 

,,&azda Atir.r 
lIortall 

lOatra , 
. DII/leco. 
• -urlt 
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Să luăm aminte la statisticile. poporatiei Cum şi-au început activitatea par
lamentară deputatii militari ai lui 

Gombos t, f, " - Popora'la Ro:wnânÎei În anul 1934 
~atd~ . dr. Sabln ManullA, dlrecto

fuge:; hlltltatulal de demografle " 
:oii!:, "DilrnAnt, • pabllcat In n-rul 
ugol: p.,ti al ziarului .Uolveutll'· 
~~. ~: are de leaml Interesanti ,1 

,Or are mAsuri IngrijorAtoare, eau 
re situatia demograficA. 
Aalel dia IDul 1934, Irătând 

)lari ezamat urmAtoarele: 
1t • apalatll RomAniei a fost la 
1I~ , !le 1934 de 18.919.713 la
VIU Iar la Ifârşltul Inulul a 
'Cl"~ , & tent cifrl de H~ milioane. 

'lp;.: pte IngrijorAtoare 

'Ori ata de numarul dela 31 Dec. 
(data ultimului ffcensdmânt 

m: ,aQ al locu/tort/or IdriJ, ereş
t,a: popII/atlet e constderab.ld. 
\:1'" 

; but Insd sd ludm seama cd 
" . 
n orţia naşterilor e de cinci 
ac. in descrlştere, cii proporlla 

Uor creşte şi cii avem CEA 
foi:, I MARE MORTALITATE 
:'~' LUME, cd prin urmare 

al natural merge in jos, şi 

ales ca mortalitatea copiilor 
d; un an creşte an dl an (c. 

1/ ura exctplie a anului 1933), 
tr~ ,reme ce in toate tel, ile a scd
sic considerabil. 
A ti cifrele: 

';' ,.aseu/llol. Naşterl la 

a /l~lmplinit un an de vlald. Cif
rele ultimilor cinci ani sunt ur
mdtoarele: 
COpit morţi sub 1 an Propolli 

la 100 ndsc. vi. 
1930 109955 17.6 
1931 J09041 180 
1932 J22.184 J8.5 
1933 103765 17 4 
1934 111.520 18.2 

In toate tArile - spune d. dr. 
Sabin Manuii4 - proportia aces
tei lRortalitAtl a scăzut conside
rabil. La noi se mentine la un ni. 
vei extrem de ridicat, fa. A sA arate 
cea mai mIci tendinţa de scadere. 
Mortalitatea Infantilă 8ste problB
ma centrală a sAnAtatii publice 
din tara noastrA. 

CAsAtoriile ,1 
dtvorţarile 

NumArul căIătorllJor inchelate 
In aceşti cinci Inl a fOlt urmă
torul : 

Nr. cdSdiotli!or Nupf'allfafea 
la 1000 loc. 

]930 
1931 
J9j2 
1933 
1934 

166.824 187 
ItJb 9t6 18.4 
175 137 )9 O 
J55.04Y 166 
174.390 18.4 

Divorlurile au. o tendlntă de 
u,olri cre ,tere după cum ur-

meu! : 
Nr. divorţurllol Divorţuri 

la 100 cdsdtorti 
1930 6.727 4 O 
1931 7.077 4.2 
1932 7370 42 
1933 7 753 5.0 
1934 8.610 4.9 

La sate proporţia dlvor
ţuri/or este de 3.6 la 0J0 cd
sdtoril. 

La orQ$e acest procent 
este de 98°/. 

BoUle D10rtale 

In anal trecat a crescut nu
mărul celor morti de rageolă, dl. 
zenterlt. cancer, Iinuciderl, iar la 
Doil născutl de enterlte. 

Tuberculoza deaaemenea arltă 
o uşoară tendintA de creştere la 
sate. La orlşe eate st.tloolrl. 

BAnatul e tot In 
Cruntea cozII 

Populatia ţArII a sporit deltal 
de simtitor, ca 221 736 suflete, 
din cari 117 856 revin vechIului 
regat ,1 Basarabiei Ş' 43.810 Ct
lorlatte provincII. BAn atul a avut 
uo mlnuI. de 214 luflete (adecă 
au murit ca 214 In,1 mii multi 
decât a fOlt numlrul OI şterUor) 

Lunea trecută s'a întrunit pentru nul, am venit din nou aici la 
întâia oară noul parlament al ge~ mormântul vostru simbolic. Nu e 
neralului Gombos, ales cu cele sărbătoare pioasă, totuşi suntem 
mai teroriste mijloace (încât presa aici, fiindcă vrem să ne 'mplinim 
budapestană a numit aceste ale~ o datorie ce o avem faţă de voi. 
geri ;alegeri in stilullu! Binffy") Am venit ca să facem în faţa 
dintre prietenii foşti combatanţi i voastră promisiune, noi cari în 
ai lui Gombos şi-ai lui Horthy, zilele ce se apropie vom avea să 
dintre tinerii înscrişi în partidul ne 'mplinim În casa ţării datoria 
lui Gombos ca »generaţie a re~ ce ni-a dat-o soartea. Noi, com~ 
formelor", dintre reprezentanţii batanţi maghiari, camarazi ai voştri, 
evrei şi neevrei ai cartelurilor şi-ai furăm sub ceriul liber al lui Dum~ 
marei finanţe, şi dintre prietenii nezeu ca vom lupta şi in parlament 
rudei hortiste Echardt. pentru scopurile pentru cari voi v'aţi 

Mai 'nainte de-a se prezinta in jertfit vieaţa. Vom lupta insă şi 
parlament, deputaţii foşti militari pentru cinstirea camarazibr ce 
ai d-lui Gombos s'au prezintat sunt in vieaţă. Vom lupta totdea~ 
Joi a fost săptămana la mormân~ una pentru familiile voastre ra. 
tul eroului aşa-zis necunoscut (care, mase orfane şi pentru bunăstarea 
după cum se ştie, e numai cu nu~ fiecăruia. Odată cu promisiunea 
mele necunoscut, deoarece a fost ast· aceasta solemnă depun pe mor, 
fel ales ca să nu se nemerească să mântui vostru coroana deputaţilor 
fie altceva decât ungur) şi au ros- foşti combatanţi." 
tit 0# acolo după preşedintele lor După demonstraţia aceasta a 
contele Iosif Takacs~Tholvay ur~ avut loc la restaurantul Royal un 
mătorul jurământ: banchet cu discursuri iredentiste. 

"Camarazi fericiţi intru Dom~ (După "Vj Magyarsag" din 26, IV) 

III" , .. • , ... ee," .RJi,,'A , 

Repartitia etnica a slujbelor tn Slovacia 
Ziarul budapestan ~MagyarsâgU I altă naţionalitate. 

al· 1000 loc.tiori 
625.341 30.0 
607.130 334 

Sporul natural al Ardealului, Banatului şi Grişanei reproduce în n-rul din 27 Aprilie La poştă: la 1920 erau 1439 
următoarele statistici privitoare la slovaci şi 1397 cehi, iar in anul 
repartiţia din anul 1934 a slujbelor trecut 3274 slovaci, 1161 cehi, 61 
din Slovacia, după cartea: .Chestiu~ germani, 251 maghiari. 

6620 .. 9 .35.9 
fl97.621 32.0 
612.325 32.4 

Mortalitatea 
la IOOO locuitoli 

346.714 19.4 
380.251 20 9 
399.346 21.7 
348.085 187 
390609 20.7 

Mortalitatea este cu deosebire 
ta la sate (21.31

/.0) şi esie 
maiscdzuta la oraşt(17 9%0)' 

Intr'un alt articol, pe care l~a 

publicat în n-rul apărut acum 
(al 4-1ea) al publicaţiei "Revu~ de 
Transylvanie," d. dr. Sabin Ma· 
nuiIă ne înfăţişează statisticile 
demografice depe aGul 1934 din 
Ardeal, Bănat şi Crişana. Citim ur~ 
mătoareie amănunte referitoare la 
excedentul (Ia sporul ce rămâne 
după scăderea morţilor din naşteri) 
ce l~au avut românii şi minoritarii 
in anul 1934: . 

In Ardealul intreg (cu Banatul, Sporul natural 
Crişana şi părţile ungurene dela 

!xcedentul nataral (sporal ră- olaltă) excedentul general a fost 
• dupA .căderea mortilor din În anul 1934 de 6. 7 la mia de 
terl) a fOlt tn IDa1193" mat al locuitori, al românilor de 7.7, 
~at CI to toti cel cloci ant al ungurilor de 6.1, al germani. 
armă ,1 CI In toti anU de lor de 3.1, al altor naţiuni de 

pa rAzboi (afară de anal 1921). 6.5 la mia de locuitori. Singuri 
I Cifrele lant următoarele: românii, deci, intrec proporţia ge~ 
~;ldent natural Proporlla nerală. 
~ la 1000 locai/ori In Ardealul propriu-zis pro-
930 278627 15.6 d 1 1 
931 226.879 J 2.5 porţiile sunt: exce entu genera 
932 26l.703 14.2 8.4 la mia de locuitori, al româ~ 
933 249536 13.3 nilor 9.7, al ungurilor 7.1, al 
~ 2" •• 126 11 7 germanilor 6.5, al altor naţiona-
la deo.~bl le remarcă o .că~ lităţi 6.2. 

ere tnal!moată a excedentulul J In Crişana, părţile ungurene 
Itaral II Ilte. La oflşe exce- I şi Maramureş, excedentul general 
!utal aatar.1 eate foarte redu. I a fost de 7.6 la mia de locui~ 
10'/00)' • tori, al românilor de 9.0, al un~ 

Nlacul-1I Dl.orţl I gurilor 4.2,. al .g~r.manilor 4.?, 
l' al altor naţlonahtaţx 8.5 la mla 

MicutII morţi arati deueme- de locuitori. Nu numai in această 
1 tendintă de creştere. prcmnae dar şi 'n Ardealul intreg 
r, 1Id.sc. mortI proportla la afară de Rănat. ;udeţul Arad are 

100 ndsc. uit cel mai mic spor natural şi anume: 
3Q 9440 1.5 f excedentul general Ia mia de loccui, 
31 9746 1.6 ton' 22 al românilor 22, al 32 It 901 1.8 . , . 
33 12.674 2.1 ungurlor 2.5, al ger~a~~~ 
3.( 13.780 2.8 3.2, iar al celorlalte naţxonahta? 
Proportii la ora,e ute de 5.4 minus 9.0. Bi~.orul a dat urma· 
I'tl fatl de 1.8 Ja la ti Ja toarele proporţu: e~cedentul ge~ 
te neral 8.6, al româmlor 11.2, al 

• ungurilor 3.8, al germanilor 
CopIIi morţl:_ub 2.6, al altor naţionalităţi 7.5. In 

UD •• judeţul Sătmar excedentul gene~ 
lIortalltatea ln/anttUl In tara raI a fost 11.3, al românilor 13.3, 
Qltrd este exceslll de Ildlcatil. al ungurilor 6.6, al germanilor 10.5, 
• /ltem, 100 de MICUţi vii, ,al altor naţionalităţi 11.3. In jude-
-urit 16.2 la Iuta [nainte de tu1 Maramurăş: excedentu1 gene--

z 

raI 11.8, al românilor 11.7, a 
ungurilor 5.2, al germanilor 18.2 
al altor naţionalităţi (evrei, etc 
12.9. 

Proportiile din Bănat au fost 
Jalnice: Excedentul general O 2, 
la mia de lOCUItori, al romAnilor 
nUDUS 1. 3, al ungurilor 29, 
al germanilor minus 1.2, al al
tor nationalitAti (sârbi. evrei. etc) 
4. 1, Pe Judete: In Judetul Tlmi, 
excedentul general a fost zero, 
al romAnilor ..uDUS 1. 3, al un 
gurilor 34, al germanilor minus 
O 9, al altor nationalitAti 2. 7, 
la mia de locuitori. In judetul 
Cara, ,1 Severin: excedentul ge
neral 0.5, al romAnilor nUDUS 

1.4, al ungurilor 1.1. al germa
nilor nUnull 2 O, al altor na
tionalitati 5.9 la mia de lo
cuitori. 

U E , , -.a. .... .. .. 

nea ceho-slovacă· a ministrului ce- La căile ferate: 14.562 slovaci, 
hoslovac dr. b'an Dcrer: 6384 cehi, 248 germani, 1362 un~ 

Dintre cei 77 de administratori 
de plasă din Slol'aâa, 62 au fost 
slovaci, 13 cehi, 1 neamţ şi 1 TUS. 

Dintre cei 1234 notari comuna li: 
1002 slovaci, 40 cehi, 267 unguri. 
82 germani, şi 61 de altă 00' 

ţionalitate. 

Dintre slujbaşii din administraţia 
politică: 3191 slovaci, 1581 cehi, 
267 unguri, 82 germani, 61 de 

#K'$ .. u 

guri. 

La justiţie: 225 cehi, 147 slovaci, 
47 ruşi, 79 unguri, 55 germani. 
(La 1918 era in toată justiţia din 
Slovacia un singur slovac 1) Prac..
ticanţi ;udiciari: 40 cehi, 89 slovaci, 
14 ruşi, 9 unguri, 2 nemţi. Perso
nalul birourilor judecătoreşti: 355 
cehi, 836 slovaci, 86 ruşi şi 10 
unguri. 

.. u oZ, " J$A 

ŞTIRI EXTERNE 
Generalul Condylis, vlcepreşe- I Politia secretă germană s'a 

dintele con!'iliului de miniştri al dedat la o nouă provocare, ră
Greciei, a declarat ziarelor pind depe teritoriul Cehoslova
străine în legătură cu zvonurile dei pe un tânăr socialist ce se 
despre apropiata rechemare pe refugiase acolo. 
tronul grecesc a regelui Ghe- ••• 

BiLliografie. orgh~, că chestiunea restaurării 
In contra ambasadorului italian 

din New· Vork s'a incercat de 
cătră un anarhist italian UD 

atentat. care fosă n'a reuşit. 

"Cultul eroilor în 
Muntii Apuseni-

monarhiei nu e d~ocamdată ac
tuală, şi că va veni eventual la 
ordinea zilei abia dupăce se vor 
face alegerile parlamentare. Dacă 
va fi cazul, guvernul va face • • .. 

Sub titlul acesta a apArut atunci plebiscit pe această ches- foştii prim-miniştri bulgari 
azi de sub teascurile tipo- tie, şi se va supune hotărîrii Tancoff şi Gheorghieff. din pri .. 
grafiei Dlecezane din Arad, cetăfenilor.. cina exiiării carora a trebuit si 
prefatat! de P. s. Sa Epis- • • cadă guvernul lui Zlateff, au fost 

1 G . s'a publicat o la-sat'l să se întoarcă la Sofia. copul dr. Grigorie Comşa, n ermama 
o carte de mare interes a ordo~antă Prin

b 
care se interzice • • • 

. evrealor să ar oreze pe viitor M I 
d-Iul prof. Traian Mager, pe casele lor steagul ger- Cei cari au ascultat artl a 
fragment din lucrarea mai I man. radio discursul regenfuJui Horthy 

dela deschiderea parlamentului 
vastA a autorului: .. Monogra- S'a pus tn vedere evreilor, că maghiar au rămas surprinşi de 
fia Tinutului Hălmogiului.· dela t Mai nu \/a mai putea do- accentul' cu totului neunguresc al 

Cartea d lui prof. Traian bândi cetătenia germană niciun I regentului şi de greutatea sa de 
Mager a apftrut în Biblioteca evreu.. ' a se exprima ung~reşt~. 
sectiei ariidane a I.igil An- .. • Nu trebue Să-l mire acest 

• . t I d' D. lelfiei, preşedintele consm- lucru, pentrucă - precum am 
tlrevlzioms e, Ş escrle po· ului de miniştri Iugoslav, a mal arătat şi altădată - regen-
menirile şi epoca eroilor na- anunlat Intr'un discurs electoral tul Horthy (după numele-I de 
tionall Avram Iancu şi Ioan că tratativele Iugoslaviei cu Va- acasă Horacek) este de origine 
Buteanu. ticanul pentru incheierea unui slovaci. şi ca marinar n'a prea 

O recomandiim clUduros concordat sunt aproape sfârşite. avut unde s~ Invele bine ungu-
tuturor cetitorilor nOftrL _ • • reşte. 

j 
ij 



" 
~ j .. 
~ j,! 

; 
, 

'. 

Readucerea la matcă a desromânizatilor Săpfămâna 
Declaraţiile d-lui ministru dr. C. Angelescu dela 

congresul protesorilor - In ţară sdpldmdna lumlnatd a trecat fafd 
ducll altceva de seamd decdt semnarea (amânattI pdn i 

din cauzd cd trebuia o inţelegere cu cehoslollaci/ 
supra transferului) a noului contract cu uzrnele Sk« 
Era şi timpul sd se treacd dela atata discuţie la fa 
la Inzestrarea armatei, penfrucd toate Idrile aa ud 
sdptdmâna aceasta noi şi noi Inzeslr{Jrt apdrdril 
naţionale, 

Joi a avut loc la Târgu- t sfântă să conservăm ceeace I VI felicit pentra numărul 
Murăş congresul anual al I avem cu atatea suferinte cel mare In care v'aţi pre
cOlpului didactic secundar, t şi sacrificii. zentat aeJ ~I vă fac cele mai 
tn prezenţa d-Iul ministru al J Eu am Inteles că, dacă frumoase urări pentru reuşiti. 
instrucţiunii dr. C. Aogeles- I cerem sacrificii dascălllor, Dar acum am şi eu o 
cu, căruia 1 s'a făcut o căl- I trc:bue să le dăm şi o rugăminte, lucraţi cu toată 
duroasă manifestaţie de sim- I situaţie materială, spre a fi dragostea, cu tot sufletul 
patie pentru marea grjă ce la adăpost de orice nevoi, pentru cultura neamului ro
o poartă şcolii şi bunei stări căci numai astfel vor putea mânesc ~i lăsaţi la o parte 
a corpului didactic. fi apostolii neamului. Am politica din şcoală, acea 

Ziua de InMi Mai a frecut In deplind linişte. 
Pe fronturlle politicei vacanld dep/ind. Numai 

G. Brdtianu a plecat la sfdrşitul sttptdmdnii stJ le 
tâlneasctl /a Turnu~Severin cu d. mareşal Averescu, 1 

care, dupd cum se ştie, e In car/el, iar partidal d 
Valda- Voevod a ţinul În câteva locuri adundri In 
derea zi/ei de 12 Mal, dind 'şi va ţinea la Bucu 

Mulţumind congresuluI fost. sunt şI voi fi alături politică ce coboară, când 
pentru dragostea ce i-a ară- de dv. Vă voi susţine armo- nu ştie să se Inalte la tn
tat-o, d. ministru dr. C. An- nizarea salariilor, căci este depIJnirea unui mare ideal 
gelescu a spus in discursul un drept al dvs. şi a fost naţional şi cultural. Contaţi 
5ău: o nesocotinţă din partea pe toată soHcitudinea Mare-

şedinţa de constllulre. 
La minoritari cont/nud agitatia antiromt2nea 

Partidul maghiar a dat secţiilor sale Indrumdri sd' c 
ganizeze comisii pentru alcdtairea statisticii şomen 't 
unguri şi pentru a 'ndemna pe patronii maghrari sd 
angojeze decât unguri. Presa discutd cu indignare it, 
forala insUgatoare in contra românilor ce-o dat-o· 
Paştile minoritare episcfJpul sdsesc Glondys dela SI I 

• Voi face tot posibilul, guvernantilor trecuţI, cari nu lui Rege Carol alU-lea, Re-
voi pune toată munca Ş1 şi-au făcut datoria. gele culturii romllneştl." 
energia spre

l 
a vă sati!face

i 
aII n .. acen .. $ "*" cac n .. ".., .. 

toate cerinţe e şI sper Ca vo 
reuşIf căct dv. aveţi Incre
dere In d-T., tnţelegând că 
am o mare datorie de tmpH. 
nit faţl de cultura româ
nească şi Iată de d-l1. arde
lenii, tn special. D-l1. arde
lenii sunteţi de sigur emo
ţionaţi l1tlzdndu-ne pe noi 
regdţenil (ntr'un centru al 
Ardealului discufdnd politi
ca noas/fiI culturala româ
neascd. Dar noi regd/enii 
suntem mal emotionaţi. cdci 
lncd de pe bdncile şcoalei 
ne glJndeam cum stI ojun
gem /a aceastd unire sulle
teascd ADe", cu toţii o d~ 
torle sfil"tă faţis de acest 
Ardeal, €t. pe toti ace; 
cari au lost desntJţ/onali
safi pri" silnicie stJ-i a
duc~", din nou la matca 
romdllească. 1'tJ pot spune

l 

că un astfel de pla" este 
acum In pregătire la mi
nisterul ;u$trucl;unU~ de 
C01llUII acord cu celelalte mi. 
nistere. Biserica, care ne-a 
dat totdeauna coucursul 
Să", ,,;-1 "a da şi de da
ta tlceasltl, 

"De sigur, toate activifă 
ţile pe toate terenurile sunt 
folositoare ţării, dar activi
tatea şcolară este precumpă
nitoare. Avem nevoie să ri
dicăm prin cultură pătura de 
jos, cAci acolo sunt acumu· 
late m uIte energii. Să f iJcem 
dar cat mal multă cultură 
românească şi sunt fericit că 
văd In acest judeţ construite 
in scurt timp 83 de localuri 
de Ş ~oli cu ) 46 de săli, 
!jjnd actualmente tn con .. 
strucţ1e ) 8şcoH, tn urma 
stăruinţelor prefectului judt .. 
tului, a inimosului primar şi 
H parlamentarHor respectivi. 
Să aducem dtlr, repet, pe 
rom811;; uIIgur;ţi depe "r~
muri~ la "eckelS lor nafio
"(lIi/ale de romdll;' 

.Şi dacă ro]u] tnvătămân
tului primar este atât de 
mare, rolul şcoaleI secun
d.are este şI mal mare. Dv., 
p,-ofesorli, aveţi aci nu nu
mai un rol cultural, dar şi 
lmal rol, educativ· moral, cAd 
aveti In mână tineretul intre 
13-19 ani, etate In care se 
formează creerul' şi inima 
tineretuluI. Sti faceţi dar 
"'in ei "deDă,-aţi romdn/, 
eleMente . ,dnătoase, cari 
,ti-IJÎ i"beasctJ Iara Ş' nea: 
Mul, căci avem datoria 

INFORMAŢIUNI 
Deoarece incasatorii ce~i a~'em 

pentru judeţul Aradului nu s'au 
prezintat de. o jumătate de lună la 
administraţia ziarului ca să dea 
socoteală de incasărUe făcute, ama' 
nam cu o săptdmână suspendarea 
trimiterii ziantlui la restanţieri şi 

publicarea lor În lista neagră, Ono· 
raţii restanţieri sunt rugaţi să se 
pună în acest timp la curent cu 
plata datoriei, .. 

D nii Ştefan Per din Şumand $i R. 
Neagu din Arad sunt poftiţi să se 
prezinte în decurs de 24 de ceasuri 
la administraţia ziarului cu legitima
fiile ce li s'au dat şi cu toate socotelile. 

D lui Iuliu Lăzărescu din Şiria, 

presa ungurească dela noi a făcut 
şi continuă să facă tărgului dela 
Budapesta reclama cea mai de
şănţată, pe tema mincinoasă că 

ar fi acolo o ieftinătate ca nica-
ieri pe lume, iar negustorii mino~ 
ritari dela noi nu protestează că 

li s'ar face prin reclama aceasta 
mincinoasă pagube şi nici autori
tăţile nu văd duplicitatea: scum
pirea pieţii dela noi, şi trîmbiţa. 

rea ieftinatăţii neadevărate din 
capitala iredentei, Aşa se 'ntâm' 
plâ la noi, 

* 
Preşidenţia Camerei presei din 

Germaniei a dat ~ ordonanţă prin 
care botăreşte că nu va putea că

păta in Germania drept de-a edita 
zjare sau publicaţii periodice dceăt 

cine îşi dovedeşte până la 1800 
originea neevreÎasca. 

* 

Altminteri: in loati! Iara frig ne maÎ pomenit 
asemenea vreme, iar In malte pdrţi ale ţdrii inund r' 
a Târnavei dela Praid la Blaj, a Murdşului de sa la 
Tlsel In Maramurdş, a DundrU de jos In cdteva 10 en 

In strAinAtate încordarea pricinuită de i a 
mările Germaniei şi de pretenţia Ungariei, Austri~ pe 
a Bulgariei ca .ă li se îngăduie şi lor înarmarea 4 

tişă, a ajuns in săptămâna aceasta la culmfl. An , e8, 

a început şi ea să se agite, şi încă rău de lot~ in p, 

amenintă să-şi trântească guvernul din pricina î 
mărilor nemţeşti, dupăce până act nu numai că nil 

prolestat în contra faptei foştilor învinşi, ci cu 'm mi 

Irivirfla ce-o făcut-o măsurilor cerute de Franta, a~ 
Rusia, de Mica Intelegere şi de Intelegerea Balcon ca. 
a dai Germaniei, Ungariei şi Bulgariei o hotărîtă t; 
curajare. Acum, fiindcă Germania a trecut dela î ~ 
mările terestre la cele de apă, călcând tratatul dc p: • av 
prin labricări de submarine, s'a început în Anglia, , ~ 
parlame~t şi:n presă, o . agitatie care .p"une în, ce~~ 
mejdie sltuaţla guvernulUI Macdonald ŞI In speCIa 
ministrului de externe Simon şi a ministrului aie' . 

d Y' tA hti A vesti, London erry, pentruca n au avu In c es a marmaT d 
nemţeşti atitu~ir:!ea c!l~enită .. Angli~ a ??tărâl.: ~; 
să-şI sporeasca marmanlf! aeriene ŞI mantlme, fI 

Precum s'arată in nUlJlarul din întotdeauna când e vorba de sporirea armatei de a e~, 
urma al ziarului clujean "Fiigge- hotărîrea Angliei a avut un mare ecou în America ar; 
tIen Ujsag", care alaturi de "El- în Japonia. Situaţia acestor două mari puteri se fă ] 

Vineti s'a 'nceput Ia Budapesta lenzek" e propagatorul cel mai semnează clar: Statele- Unite ale Ameridi Sll apro l~' 
d b 11. . J,' .. UUI, 

târguI internaţional de mostre, in indăratnic al intovărăşirii Între ele iarăşi e l~cu, ran~ez" 'a,r . aponl.a, s~ a?gaJeaza 10 ~ 

i s'a retras pe ziua de 4 Mai im 
puternicirea de a mai face abona
mente sau incasari de abonamente 
pentru .Gazeta Antirf'VÎzionistă." 

La cine se va mai prezenta ca in, 
casator al nostru, e rugat să,l dea 
pe mâna poliţiei, 

* 

vederea căruia, precum am mai mai mult alatuTl de mvmşl (zn Ab,slnla, In Bulga t ] 
arătat, căile ferate româneşti au a minorităţilor din Ardeal, parti- dupăce se pare că Polonia s' a îndepărtat de ea rnn ~ 
dat reducere de transport cu 12 . duI maghiar a facut organizaţiilor vremea dm urmă). . .' or 

zile Înainte. In vreme ce negus· politice germane propuneri sta- Acestea sunl împrejurările în cari se pregăteşte 
tarii şi fabricanţii minoritari dela ruitoare pentru crearea unui front lerinla dunăreană ce va avea loc la 3 Iunie la Ro 
noi, de sigur inţeleşi cu iredenta, interminoritar, da.~ n'a fost pân'a~ Italia, precum se vede din cele de. mai sus, trebue 
scumpesc mereu de citeva luni cum ascultat, deoarece deputaţii se apropie tot mal tare de Franta, de Mica Inţele 
î~co~ce ~eţurile~ ca de·o part~ germani ar fi în tratative cu gu, şi de Intelegerea Balcanică. Ungaria, deci," oşan 
sa ~ un~ °tt~d.un dPenttrut s:opun '1 vernul ca să. obţină pe seama jează. li cere· să-i sprijinească în baza legăturilor 
antlIomaneş Iar e a a sa pro, pân'aci pretentiile revizioniste. De Sâmbătă /lalia 
voace la populaţie o stare de:, minorit.iţii germane favoruri. A 

la Veneha o consfătuire cu Austria şi cu Ungaria, ,zi spirit dă.unătoare, in aceeaşi vreme I *.. tun. 
..... _ .--.n ................... illiIII._ ..... .-.... _ .... __ tflW .... g':-.d~_ .. _III'l'_ ..... ,.,..,__ vederea conferinţei dunărene, dupăce deunăzi a lI, t v, · · a CU $ $ O astfel de consfătuire cu Polonia, pe care a conoiro :oa: 
Mâine se. alege mitro- să se alăture pactului dunărean. Ungaria cere: • impol 

• mare, revizuire teritorială, drept de amestec în che 't mE 
politul bisericii unite minorităţilor maghiare din statele succesoare, ame . 

Sinodul electoral' al Mi
tropolIei unite a Blojului se 
lnfruneşte mdine, 7 Mal, la 
orele 10 dim., În catedrala 
dela Blajf ca stl aleagd pe 
succesorul regretatului dr. 
Vasilie Suciu in scaunul de 
mitropolit al bisericii romti
ne umte. 

Alefterea, ln timpul cd
leia se 110r face liturghli la 
toate bisericile unite din fara, 
110 prezida-o ca cel mal în 
vOrsta şi mal In a" în grad 
dintre arhierei/ uniţi /. P. 
S. Sa Arhiepiscopul dr. Va
leriu Tr. Eren/lu al OfdzJl. 

Va fi precedatd tn cursul 
dup'omiezil de astdzl de exa-

minarea scrisorilor de lm- ţânu că altfel nu s'alătură la pactul dunărean (ca 
puternic/re ale alegdforilor, după cum se ştie, e chemat să holărească 10 
pe care o face P. S. Sa contrarul). In chestia inarmărilor, hotărîrea e cunos. 
l1icarul capitular dr. Victor depe acuma: d. Mussolini a găsit soluţia amânării, hali 

Macav~/, apoi de o şedinţd înţelesul că de vreme ce înarmarea Ungariei şi Aust di .. 
prellmrnard Ia ca~e se vor 1 nu se poale discuta fără a Bulgariei şi deoarece Bexi.stă ( 
alege secretarii ŞI cenzorii, 1. A· v 1 Z' J 1 Reali 
iar mâine dimineafd de un g~rza nu e znvlt~ta a CO~/erlnţa, 'le a orna,. u~me 
Te-Deam solemn oflciat de sa se convoace In aceasta chestIe o confermta no . 
toţi episcopii. dela olaltă cu Bulgaria. 

Alegerea se face cu uşile In Iugoslavia au loc astăzi alegerile. lIcul ~ 
lnch/!e pe din/duntru. Epis- In Cehoslovacia s'a început campania elector lui pri 
copil nu voteazd. Alegdtoril In Franţa şi în Italia de nord s'a inceput v' .. este grei 

s6uOntdţn tohtaillOcO. diiantBrelOc']~ri toarea după avioanele militare germane cari se r~\'ede că 
In ar epls op u- , J. ." ~ t'f,' ţ'·1 0llleniu 

1 i i âi 10 din cele patru cesc ueasupra reglunu lor 1 rea li or. . al' 
u Ş c e lt l' . Ab' , . t' t t '"' It ti Pari eparhil: a Ordzii, a Claja- . a la ŞI lsm~a au. ~o~ l~ua concen raM ,ta it 

lui,· a Lugojulul, a Bdil- trupe. Dealtfel chestia ablsrmana vine la 20 Mal . VeneţU 
Mari, chestia Ligii Naţiunilor. ' .. ' , 
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