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POPA 1
nu tăgăduim generalului
ce este al său. Dacă gusa de doi ani şi jumă
dat decât rezultate negatn schimb să j se
că-i

adevărat

ce vorbim despre iscusinGombos?
generalul făcut peste
s'a 'ntrecut deunăzi pe
să

puteţi

să-I

pătrundeţi

că Gomucis pollticeşte pe tutoBelhlen pentrucă Bethlen
spre sfârşitul anului
cu legitimiştii, cu habsburiar Gombtis ca bun
al lui Horthy nu
, ,pentru moment restaurarea
ilor. Lui îi trebuie in
Oto de Habsburg un
. ales prin plebiscit, adecă
Horlhy nu va mai fi.
incepe povestea.
se fac din anul treIitt\C1UCI.c:I cam de când s'a stnI
GOmMs, la îndemnul lui
cu Bethlen) săpături arŞi-anume: privitoare
arpadienilor. S'au făcut
de-acestea şi la Strigoşi rezultatul a fost: ci s'a
un palat regal din
lui Matia, făcut pe ruiunui castru roman (roman,
năvălirii ungureşti, înromânesc). Descoperirea
decretată palat regal din
arpadienilor. Nimic mai
I
a venit descoperirea la ţanc.
când generalului GOmMs
pentru două motive un
regal din vremea arpadie.
: pentruca să spună ca daI vorbă de restaura tie, lui nu-i
Habsburg ci un rege din
~ui Arpad (şi şi l-a descoIn arhiducele Albrecht), iar
. parte pentrucă peste trei
: I~ 1938, se împlinesc 1000
.3 ani de când a murit intâiul
unguresc, Ştefan I-ul, şi-i
'n vederea aceasta ceva ce
pelerinilor şi excursioe
cu cari voieşte să umplă
. data aceea Ungaria.
APOi staţi şi socotiţi I Nu s'a
sine un prim-ministru·~
în asemenea chip pe
arheologia, politica dina~
politica de moment şi celepolitici şi limecberii?

numai

-

meşter

politice. Iscusinţa,
vorbă: cu totului amorală,
s'a descotorosit de Bethde partidul acestL1ia cu care
până 'n Martie crt.,
un exemplu clasic de
litică. Atât numai că
făcut peste noapte Goms'a mulţumit să breve...... '"..... bizantinismului (atunci
ungurii au despre bizantipăreri atât de ... occidentale),
imbinat cu adevărate paungureşti: cu banffinismul,
ieşit din dibăciile sale
o teroare asiatică cum
fost nici pe vremea lui

gândiţi-vă

Complicii spionilor
/

Pol

rămâneo

Un fals monstruos al lui "Ax-adi Kozlony"
in legătură cu spionajul unguresc
dela Giurgiu -

nepedepsife

băncile

cari au fost complici cu spionii 1

Se ştiu îndeobşte, din dă~
rile de seamă ale presei dela
Bucureşti, amănuntele ~ pionajului unguresc ce urmează să
se judece in săpfămâna viitoare la consiliul de război din

Giur~iu al numărului amintit
al lm "Rradi I<oz/onp" :
"Banii, afirmatio, Îi plăteau
lui Pufnik şi membrilor organizafiei de spionaj două

capitală.

C~m ,,~firma'i.,II'1.
Crne, cand, unde a afrr~af
aces' 'acra '1 Ca,e sun' cele

O ştie astfel toată lumea că
sfatul străin în solda căruia
au slat spionii e Ungaria. Că
societatea de navigaţie fIuvială sub firma căreia s'au
mascat spionii e soc\elatea de
navigaţie pe Dunăre a Ungariei. şi o ştie de asemenea
toată lumea că se plăteau spionilor banii lui Iuda prin două
bănci un gureşii din Ardeal:
prin banca aşa-zisă .Ardeleană", cu centrala, la Budapesta, şi prin "Târnăvana" dela
Sighişoara. fostă .. KnkU1l6i".
Se ştiu îndeobşte toate acestea.
Şi tocmai pentrucă se ştiu,
presa budapestană a refuzat
să ia act despre descoperirea dela Giurgiu şi dela Bucureşti, iar singura gazetă
budapestană care o publică,
:tMagyarsag., o publică tendenţios. spunând că "spionii
au stat în slujba unui stat
străin nenumit", şi că face
parte din banda lor locotenentul român l1ntonescu,
supusul elveţian Bosse1, "şi
mulţi alţiil/ mulţi alţii pe
cari gazda budapestană îi
trece sub tăcere fiindcă-s
unguri.
Nu ne miră, fireşte, această ... prudenţă a presei budapestane.
Dacă însă e explicabil că
presa budapestctnă se poartă
aşa - şi-I o dooadă aceasta
că Ungaria se recunoaşte
singură amestecată 'n uneltirea dela Giurgiu - e mai
presus de mintea omului îndrăzneala blestemată la care
s'a dedat în legătură cu cazul acesta o gazdă ungurească din România, "Rradi
I<6'zlonp"'. în n-rul dela 19
I~.
Iată ce s'a scris în reportajul despre spionajul dela

o

bănci româneşfi".

"două bănci româneş'i" '1 Şi
dacă-. cele două ,'iu'e de
'oafă lumea, "Erdel)'i Banh"
,i "KliltiiU5iu , cari în al le
împrejurări '-ar pune pe iupânu' Staube, pc loc dacă
ar Indrăzni să le numească
prin "Aradi KozlOn)'tI al .ău
,româneşfi", de ce mis'iIi-

careaaceas'a'lCeare"A.rad'
Kozlon)'U ca spionajul ane a r.sc dela Giurgi.. şi cu "Erde')', Banh u dela Badapes'",
de .'a sim,if îndemnat să
săvârşească falsul
acesta
bles'ema' 1 •

I

Şi

acolo nici pomeneală
de complicităţi ale băncilor cu vrun duşman din
afară al statului! E vorba
acolo numai de salvarea
politicii mondare a ţării.

I nu-i

Ei bine! E timpul să
imităm şi noi pe unguri,
măcar atunci când se
face dovada că băncile
neromâneşti dela noi sucursale ale băncilor
din Budapesta sau cu
legături
politice
cu
băncile de-acolo - fac
pe mijlocitorii între serviciile de spionai ung uresc şi între spionii ce-i
trimite sau şl-i face la
. noi Budapesta.
Dacă-i adevărat - şi
nu putem presupune că
informaţiile date ziarelor
din capitală despre spionaiul dela Oiurg iu n'ar
fi exacte - că cele două
bănci, aşa-zisa " Ardeleană" şi aşa-zisa" 1 ârnăvand , au facut ceea
ce s'a afirmat că au fă
cut, statul are datoria
să pună mâna pe ele
fără întârziere, nu numai
ca să le pedepsească, ci
ta să dea tuturor băn
cilor neromâneşti un
exemplu care trebue să
le fie de învăţ.

Răvase
,
Zial'ul hudapestan "Magval'l3âg" al'ată În număru/ d-;;;: 97;;
nie Cl't., că În primii 15 ani de
I3făpânil'e românească au apăl'ul
În Rrdeal 4468 de cărfi ungul'eşti, din!l'e cari numai o disparen! dil mică parte l3unt tl'aducel'i, şi că numărul publico/tilol'
maghial'e pel'iodice apăl'ute 'n
Transilvania Înaceas/ă Vl'eme
a fost de 913. Gazeta hudapesfană publică statistica de ma;
sus făI'ă niciun comental'. Nu-i
vorbă, atâta mai tl'ebuia I 5'0
comentezel Rtunci când e ştiut
şi~i dovedit de Înşişi bihliografii
ungul'i dela Cluj cal'i au Întocmit statistica citatiJ de "Magval's6g", că ş; numărul căI'/i
lor ŞI numărul publicafiilof'
ungul'eşti apărute În Rrdealul
l'omânesc esfe negrăif superiol' la!iJ de-al căI'!ilof' şi puhlicaliitol' maghial'e apăl'ute În
Rl'deal pe IJl'emea ungul'ească.
Piindcă "MagJ!al's6g" n'a vaii
siJ Iacă comental'ii, siJ le facem
noi, amintind atâta numai ciJ În
vreme ce libertatea de cal'e se
hucură ungul'ii În România li-a
pel'mis să publice un afât de
mare număr de căr!i şi să aihă
un aşa de mare număI' de puhlicafii pel'/odice, În Ungal'ia hol'fistiJ nu o'a Îngădui! să se tipă
rească pe seama celol' 70-80
de mii de l'omân; un singu!'
abecedal', o singul'ă COI'!e de
f'ugiJciuni sau de poveş/i I

"Aradi Kozlony" nu
v~ tăspande. Va Înghi,i,
va incasa pre,al comp!ici'ă'ii; şi va 'rece la
ordinea %il~i.
Dar auforUă,ile româAi
neş'i - dacă mai exis.ă
sa pe bază de acte false
la noi au'ori'ate - nu
şi pentrucă nu ţine la banca
po' lăsa această blesfesa pui de român (în schimb
mă'ie, această compliciţine in slujbă fraţi şi su'ale nesonc,iona.ă.
rori de-ai ofiţerilor din arZiarul care a făcu' amata hortistă 1)
cest fals nu poale fi lă
sa' să mai apară. Jar
•
I
*
patronul cu pala'e· În
In cazul special al aşa-I ' Lu;r~rile acestea n~ ~e
Unflaria şi redac,ia care
zisei
bănci "t'\rdelene" mai p~t mtmde la neslarşlt.
a publica' cu'ezan'a asunt
de dat sancţiuni şi Can? o banc~ ungur<:a~.că
ceasta, trebuie puşi ca
complici pe banca oca- pentru alte fărădelegi. In stă m.leg~tufl cu servlc~ll~
ziarul ,. Universul" s'a ară- d.e ~plOnal ale. ~n~aflel,
zării.
A"eptăm, şi nădăidu tat anul trecut, cu prilejul ŞI can?, desc~peflta, .zl~rel:
im că na va Iti nevoie de controlului străinilor, că magh~are dm slulba. el
nicio r~venire şi de ni. directorul sucursalei dela arun...ca ~supr~ bancilor
cio satisfac'ie pe care Arad a acestei bănci bu.. romaneştI osandacă ar
să şi-o ia În lipsa anei . dapestane, Iosif Moskovics, face ele ceea ce f~~e ba~ca
sanc,iuni oficiale opinia s'a sustras dela controlul ~ngurească cu ~flcma,orlce
străinilor pe baza unei lIpsă de sancllUn~ e do ..
publică românească.
,.Dovezi speciale" false. ~adă că suntem u~~lmui stat
•
Individul
e totuşi şi astăzi mtre statele lumll.
Preşedintele partidului aşa
zis agrarian din Ungaria, intre noi, ba - precum ,. Să nu se gândească deEckhardt, a cerut la începu- se ştie - a lost decorat cât la atât autorităţile che..
tul lunii acesteia în parla- anul trecut cu Meritul co- mate să dea ţării această
ment controla rea de cătră merci al în grad de cava- satisfacţie: Ce ar Ince înstat a tuturor băncilor din Ier, drept răsplată pentru~ tr'un asemenea caz Ungacă ne fericeşte cu prezenţa ria lui Horthv? 1
Ungaria.
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Amintiri despre Eugen Goga
de Bra/as

I

Păcarara

lai Hugo Weigels

l
1

Confratele Corneliu 1, Codar-! .. Italia, pur şi simplu, Il, '1'1
1
n
scrisul
său
avea
de
prca
multe
ori
i
cea
a avut buna inspiraţie iă; fi fără aceste teritorii (ro:
In vremea robiei noastre politice l1raieşiri violente şi nu menaja adversarii po*·1 păstreze pentru posteritate o sea-I sinia, n. tr.), şi asta e t·
dul a fost mai ales în ultimele 4-5 de*
litici; tot aşa şi în discuţii. nu avea pa- mă de blesteme antiitaliene. de- , $i dă dreptul la ele, Su, m
cenii, locul celor mai aprige lupte politice,
ciinţă fată de cei incapabili de a fi aşa cât cari nu se pot inchipuţ altele 1 învechit acest lucru, dare', l
I1cest oraş şi judeţ. cultivau unele traditii
de
sprinfcni în gândire ca el. O dis- mai infernale, publicate în presa I văr în nota celui mai
ungureşti, cari au alimentat un spirit şovi
cutie prea lungă o tăia scurt cu o părere: maghiară dupăce Italia a declarat modernism, pe care ca:,
nist, ostil şi nouă, nu numai Vienei habssumară, sau trecea Ia o notă joviaIă, aba- la 1915 război Austro-Ungariei. I Manning f·a sintetizat as~
burgice. lHmosfera politică din acest oraş
tând·o
în altă direcţie,
S'au păstrat pe seama viitorimii! mui flămând are un dre"f·
a atras şi îndârjit multi intelectuali români
11vea un viguros simţ al demnităţii - ~ ~ ,se compare cu efIuAv~ile rai la pâinea deaproapel;
intr'o luptă înverşunată, contra opresorilor.
naţionale, pe care şi.l manifesta în toate I de. ~taloflhe ce le, varlă de ca~lva : Dreptul acesta natural e
hIfensitatea unei lupte co un duşman mai
actele, începând dela actele cele mai mici, a~l m~oa~e aceea~] ~re~ .~aghl~ră 1 ii dă drept să-şi pună o
tare, a contribuit ca în tabăra românească
până Ia articolele de fond, ce le scria în ş~ ace~~şl fruntaşI al ,vletu pUbltC,e I Africa Italiei, căreia păm' .
să se creieze o familiaritate, foarte priel-,
ziar, Când Dumineca după cină partiei- ŞI polIhce ungureşh -.10 eml-I frumos nu-i produce destu~
nică pentru desvoltarea unei vieţi sociale
pam la concertele orchestrei militare dela nenta carte a confratulUl Cod ar- care, nu*i dă materii bru~
mai animate.
Crucea 111bă" trimitea buchde de flori i cea: "Front antirevizionist", de- ! tru industria sa şi nu e .
l1ici în I1rad se făcea nu numai
;oţieÎ, suedeze ~ dirigentului Zellner, ca f spre care am mai. vorbit în ~o- 1 ca să încapă pe el fiii săi,'.
şcoala luptelor politice, ei şi a celor cultusă-I
oblige pe acesta să ne cânte mai lun.
~oa,nele acestea ŞI cu alte pnle-I C I ' d t I :
rale, economice şi sociale de tot felul.
u ace aşI rep. corn
foarte multi ,intelectuali au trecut prin
m~lt ,romaneşte. Se f~na ~e colega ma- , Dintreblestemeleacesteadrăceşti d. Kunda, Germania poa;tl
I1rad şi de aici şi-au început cariera obg,hIQ~], pent:u a, n~ fi, obI.'~at Ia c?nce- ce s'au publicat acum 20 de ani în tinde Memelul, Austria, etc
ştească,
~lUm. gazdareşţJ, ŞI c.~lar ŞI m orele lIbere, pres.\ ungurească, poate cele mai buia să amintească şi P
e d~stracţll, tot de problem,ele satanice au fost ale lui Hugo 1 ungurească), şi s'ajunge c; .
I1radul a dat şi cea mai bună presă
In c~lpele
românească pe care am avut-o noi roma~l !~man~şfIv er~ preocupa,ţ. prdermd WeigeIs;berg, care-şi iscăleşte in- I "drept" la o răsturnare ce .'
mânii subjugati. Luptătorii cu condeiul din
soclet9tIiey barbavte~b celor !emmme.
sanităţile Ignotus. Şi iată, acelaşi 1 poate şti unde se va opri,
redacţia acestor ziare aproape toţi au avut
II placea, sa-şI, pdreaca, ddedându-ne: Ignotus s'a transformat acum in i dinei din Europa.
roluri importante: în luptele politice de după
cu multc dome ŞI romanţe aduse deJa antiabisinian. Aflăm despre me- '1 P t
'1
.
J::1!
t'
.. d I I I
'
en ruca aUloru scnso",
unire, ajungând unii la situaţiile: cele mai
uucureş 1,
pe can nOI e a e e auzwm tamorfoza a<!easta a sa dintr'o t h' d IOd ă fI
da ta. Cu as tfeI de ocazII" t'I~ scrisoare deschisă ce i-o adre- .. tsc b'
Ise ea
raă e1S le cot ..
înalte.
pen tru AtA'
10 ala
ă
.
t
t
'
'
t
v
f'
,
re
Ula
s
pun
a pune r
lntre ceice au dus aici o luptă aprigă
nea ca socle a ea ImproVIza a sa le omo- sează prm ,NapI64< din Orade "
1
.
genă; de cei trişti ori rezervaţi nu-i plăcea. <Ia 16, VI.) d~ Kunda Andor.
I~on~smu f :~g~r~sc, t pe I
cu condeiul, ca redactor la ziarul Tribuna"
Ori se lnglob.au toţi în nota veseliei, ori
Ignotus acesta - ne destăinue c rUla a , a nca gt no ,UlU .
se număra şi regrdatul Eugen Goga. El
t
tă t eone
~
ţ'
~ Aţi
~
'
b
'
"
f
făcca parte din generaţia tânără, care nu
erau acu 1 sa 10 e eaga, ca e mal me sa autoruI ..S'
cnsom desc h'lse" - a tungureş
i ' t1 aceas
1"
b' a' !
plece:,
publicat la Budapesta un articol ~ Ul na ura • ŞI, re Ula s: .
era mulţumită de tactica greoaie a bătrâ
despre'
'
1
t
'
l
'
~
..
l'
'
ceea
ce a1scns
1n a taCUrl e con ra ZlQru Ul II' ,omanu
nilor dela conducerea partidului naţional
intItulat!
"In lupta de cIasă", .In
tW'
b
I
era neastâmpărat de iscoditor, şi râdca cu care a scris între altele următoa- ac:s elge s erg acum
român din fosta Ungarie. Pe cât de nepoftă dacă reuşia să - nimerÎască unde rele:
.
am.
.'
îndurat era în lupta contra asupritorilor,
doare mai rău. Când începuse să se scrie
tot atât de neiertător e:ra şi faţă de conducătorii oficiali ai românilor, din cauza
numele lui GoIdiş cu literă mică În contragreoiciunii cu care luau hotărîrile şi a
atacurile "Tribunei", pentru a caracteriza
angarească
însuşiri şi atitudini displăcute, Eugen Goga
tardivitătii cu care actionau,
ftm fost martorul luptelor iscate în
nu-i mai slăbea in găsirea de epitete cari
Şcoăla de cercetări folkloristice nemli~ din timpul lui le (
supărau,
jurul ziarului Tribuna", cari au produs
păstoreşti ,creată la unguri de veII-lea, a Panoniei ungureşE ,t
sciziunea în partidul national român, şi
După ce s'a aplanat conflictul dintre stitul Oto Herman (cităm dintre
*
'Il
ştiu motivele cari au provocat-o. O istori"Tribuna" ~i "Românul/, cu concursul lui cultivatorii ei principali pe DesiA apărut zilele trecute la
sire compleclă şi obiectivă a acelor fră
C Stere, care a cerut sacrificii prea mari deriu Malonyay, Sigismund Bătky, în editura L. Kalotay, o '
mântări, durere, nu s'a făcut până azi.
din partea grupării "Tribuna", Eugen Goga Carol Visky, Ladislau Madarassy) monografie voluminoasă a.
Singur Prea Sfintia Sa Episcopul R, R.
a plecat în Elveţia, unde s'a înscris Ja a dat zilele trecute la iveală o tului SOlnocului, intitulată ,ţ(
Ciorogariu a avut curajul de a spune pe
Universitate. După Uil timp oarecare, rein::- nouă lucrare: ·.Milveszked6 ma~ Nagy-Kun-Szol nokvarmegye
nume unele lucruri, ~i de a lua lupta conto:cându-se: în,l!rad, îşi m~mif~sta ne,rnu1ţu- gyar păsztorokr61", "Despre pă ja es jelene". Negreşit că .~
tra unor pamflete pătimaşe răspândite cu
mlrea pentru h~I~~ea de, ~lmltJr, ce sa, aşe- storii maghiari cari se indeletni- monografie "revizuită", ad
atâta reacredinţă de adversari, numai cu
zat asupra VIeţII pohtJce româneşti. A i cesc cu arta" a lui Ladislau Ma- limba cea de toate zilele
scopul de a ponegri pe românii inimoşi şi
făcut planul ,u.nei. organizaţii iredente Î.n i darassy, apăr~tă în editura tipo- Fiindcă e vorba de-un JUG '1
cinstiţi din jurul ziarului "Tribuna".
A~ad, cu Jamlflc~tle peste mtreag~ ţa:a., grafiei Universităţii din Buda~ multe şi puternice urme
Eugen Goga, ca redactor al ziarului
Dlscu!a"! cu apnngere acest plan tn~rQs- pesta, Din recenzia ce i-o face neşti, cari nu pot fi tolerate' ,1
net faunt dc ncastamparatul nostru pneten în foiletonul deJa 1 Iunie crt al lucrare ungurească "ştiin,~ (
"Tribuna" t era unul dintre cei mai dârzi
luptători pentru primenirea preconizată de
~en~. care cred că are meritul ~e a fi .cel ; lui "Uj Magyarsăg" Eugen Do~zy. (Vezi despre unele dintre ' '
românii grupaţi În jurul t, Tribunei ", 11 lovit
dmta} ~are a pus la. ~~Je o.. mlşcare. Ire- nu putem afla decât că se tra- urme în studiul nostru /lE:
fără cruţare cu scrisul său în toţi adversarii.
denta In Arad' Intre JmţlatorJ! ac.est~l. cu: tează'n ea despre sculptura In siunea românească peste T
Multi l-au cunoscut greşiţ presupunând că
rent nu eram In ?irad decat CinCI mşI, lemn a păstorilor ungureşti
din "Cuvântul" dela Paştile ,.
Organizarea nu a putut fi desăvărşită,
.
'
nu are altă calitate În ziaristică, decât cea
" evemmentele ne-au năpă d it, realizând
Scrierile acestea maghiare, dat lui 1933).
căCI
•
de frate al bardului Octavian Goga, De aceca
idealul naţional, _ pentru care ne agi- fiind că-i vorba de-o vieată păIn biblioteca' Ars Hun) I
nici nu a fost atât de pătimaş atăcat ca
tam, - mai curând decât credeam noi. storească influenţată în chip co- dela Budapesta a apărut ac "
ceilalti colegi de redactie. De multe ori
La tot cazul Eugen Goga a lăsat în vârşitor de păstoritul românesc, broşură a lui Fettich N" I
ni se plângea împotriva jignirii ce i se
cercurile cunoştinţelor şi prietenilor injghe- ar fi bine să atragă toată luarea despre arta ungurească din ~
face cu presupunerea că ar fi beneficiarul
bate aici în 11rad, numai impresii bune; aminte a cercetătorilor noştri. pul năvălirii maghiare în Eu: ),
unui nume celebru. Ori, cum s'au putut
toţi
ceice am primit vestea de necrezut a Trebue s'o spunem că şi in pri- "Bud. Hirl." din 16.VI., care I
convinge mai târziu şi adversarii bagatemorţii
lui atât de neaşteptate, am fost vinţa cercetării vieţii păstoreşti, anunţă, neglijează să-i arate (
lizatori, Eugen Goga era un real talent
adânc impresionaţi, şi.1 regretăm din tot ca şi într'a istoriografiei regio- luI. Anunţul e intitulat: "A e
de gazdar, iar după răsboiu a făcut şi
sufletul.
nale, ungurii ni-au Juat-o mult foglal6 magyarok mUveszete"( 1
dovada unor însuşiri exccptionalţ de
inainte.
ungurilor cuceritori de ţară):.
(Din norul depe Iunie crf. al revistei .Hotarul-.)
scriitor.
*
babil şi titlul cărţii i-acesta.
In
n-rul
dela
1
Iunie
al
lui
*
oficiosul guvernului unguresc ne
.. Pesti HirJap" din 12
"Budapesti
Hirlap"
se
recensează
"Groapă
destăinue că titlul e simbolic:
anunţă că au apărut în trad" I
"Groapa de lupi" e groapa 'n o monografie apărută acum a sa- italiană, editate de ministefll h
La Budapesta s'a organizat]a czeh a trimis cu-acest prilej Ia care au căzut ungurii din Ardeal telor panonice Dunak5mlOd şi Han de război, întâiele două vo ;
inceputul lunii acesteia o săptă- Budapesta o seamă de cărţi edi- când au ajuns sub stăpânirea ro- N~metker, publicată de profesorul ale cărlii ungureştii de 12 vo,
din ordinul călugăresc al cister- "Războiul mondial 1914-;:
mână a cărţii ungureşti, la care tate de ea, dintre cari "Budamânească, Avem~de·a face deci cu-o
cu specială privire asupra l.
şi-a dat contributia şi cartea un- pesti Hirlap" remarcă in n-rul
nouă literatură instigatoare de ciţilor SchiIJîng Roger. Nu ni .se
riei şi asupra acţiunii .trJ:. '
gurească din România. Aşa-zisa I deJa 2 Junie una apărută acum felul aceleia a lui Szekely Mo- arată nici titlul, nici editura căr maghiare", care apăruse In ':
"Breaslă beletristică ardeleană"
a unuia Albert Wass: "Farkas- I zes, de astă dată însă tipărită în ţii, în schimb ni se spune că se nal În editura Muzeului
extinde la toată colonizarea cu dela Budapesta.
deja Cluj ("Erdelyi szepmives verem u , "Groapă de lupi u • Semi- fericita Românie.
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NGUROAICA
";I~Oa!;ele unelte paţachine~ti

".PII':l""" maghiare, despre cari
ungur oscar Jaszi arlIn cartea sa nemţească "Pă ..
maghiarilor şi crimele ma" că sunt prezente orise pune la cale o corupţie, un
sau altă uneltire in folodarilor maghiari şi-al
irii lor, sunt iarăşi la Ofzilei pe rolul judecătoriilor
militare. Deunăzi s'a judin nou, la Craiova, proÎn care fusese condamnat
pentru spionaj în folosul
, locotenentul. Staverescu,
i-a furat minţile la Timişi Orade soţia coreograficA a
fost ofiţer maghiar, Vilma JaSăptămâna viitoare vine
la consiliul de răz
li. din capitală procesul de
unguresc al locotenent ului
dela Giurgiu, tipic
urmările la cari poate
o nesupraveghiată vie aţă destipic pentru apucăturile
lui de spionaj al Ungaria mers până acolo Încât
locotenentului de nevastă
pe sora unui spion unşi tipic pentru mentalice-o aduce 'n căsnicia cu
unguroaica, pentru care
care a 'nălţat-o la o pozi, Iă nevisată nu e altceva
e mai multe cazuri decât o
a scopurilor ei antivalahe.
noi o spunem, ci o spune
sociolog unguresc ca OscaT
, ce primejdie e În această
cu unguroaica_ Nu noi
ci o spune un ungur
arestatul dela consiliul de
din Cluj Lorănt Daday.
căruia i s'a jucat cu mare
]a Budapesta o piesă
teatru intitulată ~ Harta", in.m1tn~.", ca să se mărite
uncu ofiţeri valahi şi
aservească scopurilor iredence primejdie e in această neşi nedorită încuscrire. Şi
o sptmem ci o spus-o In
nţa dela Arad d. Alex.
Voevod, citând pe Slavici
exemplul boicotului ce era
din fosta Ungarie in
acestor mezalianţe, ce prie pentru familia româpentru naţia românească
I

•
"Unit'ersul", comenMiercuri amestecul unguîn viaţa intimă a ofit eru român, a scris următoarele:
,
impotriva spionaImpune o îmbunătăţire şi o
a supravegherii exercitate
unităţilor militare asupra
încredintati lor DU numai
,a fi condamnati dar şi pena fi educaţi. Nu este admisibil
ofiţeri tineri să convieţuiască
cu femei străine şi cornin localităţile garnizoaaceleaş! do~ici]jj, eşi~d

mergand.. lD loca~urtle
fără ca şefll lor să-I sfăla nevoie să.i silească, să
In singurele condiţiuni
. cu prestigiul profesiunii
CU mteres~le a!ma~ei. Intr'un
de spionaj s a constatat
aCuzatul fusese notat de unul
Şefi: mediocru lipsit de culinfluenţabil de femei. Şi cu
acestea nu s'a luat nici o
contra sa. Seduc~nea
n'a aşteptat mult; prăvă-
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Cine-s

lidării

partidului maghiar

crească

copiii în spirit ungures
Precum s'a mai arătat in co- isprava altui P:tal, a unuia Paal
şi 'n limba uIigurească, să li se
loanele acestea, un mare număr Gyorgy, secretarul general al ore
dea nevasta În spectacol la ser- dintre fruntaşii partidului maghiar ganizaţiilor bănăţene ale partidubările naţionale boscorodind pe
dela noi au venit în vieaţa poli- lui maghiar, dat în judecată penungureşte, să fie văzuţi in sâmtică a României încărcaţi cu un
trucă a bătut la aşa-zisa ,.Casă
bră cu femei minoritare dubioase,
trecut (era să zicem glorios) din Maghiară" din Timişoara pe un
chiar când deţin o autoritate, sau timpul revoluţiei lui Karolyi şi a moşneag infirm În vârstă de peste
să fie văzuţi aruncând la varielui Bela Kohn. Cei mai de frunte 70 de ani.
teuri bani cari poate sunt ofi- din categoria aceasla sunt d-nii
Paal acesta a fost în timpul
ciali, pe bulendre din slujba Bu- Elemer GyArfas, fost prefect în revoluţiei ungureşti organizatorul
dapestei.
Săcuime în timpul revoluţiei, şi
bolşevismului la poliţia din capiArpad
PaăI, fost ~ubprefect in
Asta nu se ·mai poate tolera.
tala maghiară, şi a fost din priDin moment ce se cere con- aceeaşi vreme şi 'n aceeaşi parte cina aceasta condamnat de hortrolarea ofiţerilor, din moment ce de ţară. Astăzi amândoi sunt tişti la 7 luni inchisoare, pe cari
se iau măsuri in armată pentru conducători ai partidului maghiar le-a şi făcut. Acum, apoi, e conpunerea în gardă a militarilor, şi ai vieţii publice ungureşti dela ducător al partidului maghiar în
controlarea civililor nu mai poate noi: d. Gyărfăs fac-totum la par- Timişoara. Şi n'a ajuns acolo
tid, la episcopia lui Majlăth şi 'n printr'o inducere în eroare. Vicesă intârzie. Se impune, fireşte, un
control de sus. Un control ofi- vieaţa economică şi financiară a preşedintele partidului, evreul Uncial. Dar până nu vom ajunge şi minorităţii maghiare, iar fostul se- gar (precum arată in nr. J 5-16
la un c6ntrol social, de felul ce- nator PaăI Arpad e conducătorul publicaţia timişoreană "A ToB")
lui ce l-a arătat d. Vaida-Voevod foii şoviniste şi hitleriste "Erde- a recunoscut la justiţie că are
în conferinţa sa dela Arad că era Iyi Lapok" ce-o scoate la Orade cunoştinţă despre trecutul lui
renegat Fiedler.
pe vremea ungureascA, când mer- episcopul
Schimbarea aceasta la faţă a Paal. ~re cunoştinţă, dar îl togea acest control până la boico"1"
. d I
.
. lerează
, .
....
.
tarea socială a celor ce nu-şi în- "roŞ1l or ungun e a nOI a vemt
zilele trecute în desbaterile jUSti-\ Şi oamenII aceştia mal m~răzţelegeau datoria românească, orice
ţiei timişorene, în legătură cu , nesc să vorbească de moralitate!
Din parte-ne vom adăuga la controlare şi sancţionare va ră
desideratul acesta, că acelaşi con- mânca măsură parţială. Vor în- ~~"~~"'~.,.,'~~-,-"--~trol ar trebui şi-asupra inhăitării ţelege societăţile femeieşti, aşa După
cu străine a civililor. Nu numai cum a inţeles Gruparea femeilor
pentruca să nu se facă o nedrep- române dela Cluj de sub preşi
falsifică
tate armatei, care, oricum, s'a do- denţia d-nei Metes, iaU aşa cum
Deunăzi, precum ni-o de~ I vinurile ungureşti se pu.n în
vedit mai mult decât la înălţime a 'nţeies societatea de femei rodacă cu ati:ea căsnicii mixte şi
mâne deja Lugoj, că e 'o rândul stăinue prin număral dela 15 comerţ în Elveţia ca vmuri
cu-atâtea legături mixte câte au dintâi a lor datoria cea mare să Iunie crt. ziarul "Magyarsag", de Burgundia. Conducerea
făcut reprezentanţii ei dela unire
se intereseze de plaga aceasta,-de şi-a ţinut la Budapesta adu- l1sociaţiei a găsit o scuză
~enerală .11so~iaţi~ nostimă, pe care rămâne să
incoace n'a avut decât cele câ- primejdia aceasta a amestecului narea
teva uscături ce se ştiu, - ci şi unguroaicei şi în general al străi negustonlor ungun de vmun, vedem dacă franta are s'o
preşidenţia senatorului .
t
~
1
pentrucă in lumea civilă nu există
nelor în vieaţa intimă a bărbatu sub
H t
~ 1 t'
accep e: anume, ca nume e
1
lr
ur
ve
a
my.
.
'
w
în pri.,inţa aceasta absolut niciun lui român, şi să purceadA la
S'a
transmis
adunării
un
de
17Burgundla"
fIgureaza
ŞI
control, deşi azi se tinde 'n toate acţiuni cari să ne readucă în fă
protest al consulatului fran- tn nomenclatura legilor vitigaşul tradiţiei ce ne-a conservat
ţările să nu se mai limiteze ar.cez în contra faptului că cale maghiare.
mata la lumea de sub arme ci pe vremea stăpânirii străine?
s'o compună toată naţiunea, şi
deşi o tară nu se apără numai
cu arma ci şi cu conştiinţa naţională a familiilor sale civile şi
cu puterea de rezistenţă a oficialităţilor ei civile în faţa corupţiei,
In n-rui dela 6 Iunie crf. al : oarece guvernul ceh (5ic!) n'a culme, a pus pe dire dorul ge
pe care la noi o samănă îndeoneral al poştelor să dea cosebi străinul şi in prea multe ca- ziarului budapestan .. Magyar- răspuns in termenul fixat la municatul de mai sus, care e
sâg" a apărut un articol de I protesta rea guvernului mazuri străina.
instigaţie in contra Cehoslova- ghiar. s'a întâmplat din partea în sine o obrăznicie ne mai
Ştim bine că de 'ndată ce i s'au
pomenită, iar prin denumirea
semnalat primejdiile ce-{ pândesc ciei, pentrucă poşta cehoslo- I maghiară, ca represalii. inter- ce o dă guuernului cehoslope ofiţeri depe partea străinelor, vacă refuză să transmită SCri-!' zicerea celor două mărci cehe vac şi republicii cehosloarmata a reacţionat fără întâr- sorile din Ungaria marcate cu (5ic!)"
vace (numite sistematic: guziere, chiar dacă nu atât de ra- mărci ce poartă inscripţia ire-' Precum se constată din in- vernul ceh, Cehia) este de-o
dical precum s'a văzut din co- dentistă: "Giustizia per rUn- suşi comunicatul acesta obraz- impertinenţă ce nu poate fi
nic al directorului general al
oanele acestea că a reacţionatI gheria" (Dreptate Ungariei).
A doua zi, la 7 Iunie, s'a poştei maghiare, poşta ma- numită decât ungurească.
armata cehoslovacă, care a hoE un document fără
tărît deunăzi că nu mai admite publicat în ziarul budapestan ghiară â voit să facă în Cehopereche
cazul şi comu·
in sânul său căsătorii amestecate amintit un comunicat al di- slovacia propagandă iredendecât in cazuri rarisime, şi-atunci rectorului general al poştei tistă cu nişte mărci cari pur- nicatul acesta. Să le
maghiare Szalay, care spune tau ca inscriptie o lozincă fai- nem minte. Şi să luăm
numai dacă candidata la măritiş
Şl noi seama ce tel de
moasă a Ligii revizioniste maştie perfect cehoslo"ăceşte şi este următoarele:
"Poşta cehă (5ic/) a interzis ghiare. Guvernul cehoslovac a mărci se pun pe scrisodimpreună cu toate nemoteniile
rile cari vin la noi din
sale, până într'a nu ştiu câtea fără motivare cu incepere dela făcut singurul lucru posibil in Ungaria.
spiţă, inexcepţionabiIă sub rapor- 1 Iulie al anului trecut pe te- asemenea împreiurare: a intul patriotismului. In privinta ci ritoriul Cehiei (5ic!) mărcile de terzis transmiterea scrisorilor
vililor nu s'a luat însă absolut 20 şi .:ro de fileri 'ale poştei cari erau marcate eu astfel de
.d'
nicio măsură, deşi prime) la ce aviatice maghiare cari poartă mărci. Iar guvernul maghiar.
Re paşte din cauza înhăitărilor lor inscriptia Giustizia per. "Un- în loc să 'nveţe minte. s'a apucu femei str!Hne a dovedit- o cu gheria. Când guvernul maghiar cat să tragă ~eho~lova.cia ~a
Sub titlul aceasta s'a publicat
prisosinţă dosarul spionajului dela a cerut lămuriri cu privire la răspundere, ŞI apOI Să-l deIe
şi
încă
..
amănunţite'"
în
norul 1504 al "Gazetei de
motivul
interdictiei,
guvernul
explicatii,
Arad, unde, precum am mai ară
ceh
(5io
1)
a
răspuns
că
intercă
desenul
mărcilor
(parcă
vest"
un foarte judicios articol
tat fgurează piese prin cari se
,1
.,
' .
cereau splOmlor să arate hsta tu- zicerea s'a întâmplat din pri- desenul era in discutie 1) nu al păr. Gheorghe D. Pop, în
caracterului iredentist al are caracter iredentist. Nu s'a contra greşelii ce o fac cei ce
i turor civilor din Arad cari au ne- cina
celor
două mărci. Guvernul mulţumit apoi nici cu atât. ci scriu Oradia sau Oradea. când
veste sau ţiitoare maghiare iaU
maghiar
a accentuat, fată de a interzis zilele trecute să se nu este articulată, în loc de
I maghiarizate. In vreme ce căsni. mixtă a ofiţerului e discutată aceasta, că desenul mărcilor in transmită de cătră poşta un- Orade, şi Oradiei în Joc de Orăzii.
cla.
.
public, chiar dacă in casa oflţe- chestiune nu are caracter ire- gurească scrisorile ce vin din p m dori să vedem extinsă cât
rului nu cân!ă găina. ~ţ~ăină ci dentist, şi a dovedit amănun- Cehoslouacia marcate cu mărci mai mult in presa noastră această
cocoşul romanesc, clVIln pot să tit că presupunerile guvernu- I o~i~nuite, cari nu a~. abs~lut cor~ctare a greşelilor ce s~ f~C la
boscorodească în familie ungu- lui ceh (sic!) sunt greşite. De- • nICIUn caracter polItic. Şl ca ·scnerea. de nume de localităţi.
reşte, să-şi lase nevasta să le

lirea lui a urmat repede, De altfel, aceleiaşi slăbiCIUni de supraveihere şi înfrânare se datoresc
şi procesele de delapidări intentate unor militari tineri, puşi in
situaţiuni de răspundere pecuniară, deşi lipsiti de priceperea specială şi de supravegherea indispensabiU\ 'pre Il putea rezista ispitelor ce roiesc în jurul mânu.
itorilor de fonduri.
"Ministerul de război şi coman·
damentele de mari unităţi au dreptul şi datoria să mediteze ierio!!
asupra acestor stări, care au durat
prea mUlt şi au avut consecinţe
prC'a triste, şi să asigure o ingră
dire reală contra tentaţlunilor ce
asaltează elementele tinere, care
in multe cazuri ar putea să fie
păstrate armatei şi societăţei, dacă
ar Întâlni ]a inceputul carierei
lor acea tute:ă morală ce trebuie
să continue pe aceea din familie
şi din şcoală.
Altfel, faptele grave vor continua şi poate vor spori, iar la marile răpunderi ale celor vinovaţi
va urma să se adau~e şi răspun
derea omisiunilor săvârşite În
educarea şi supravegherea lor."
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Oradea, Oradia,
sau Orade?

I

:

;.

o n'ouă

Gazeta

4

Antirevizionistă

Duminecă, 23 funie

"ştiintă" ungureaSCă:

~!riil~u~!~~r~hăe~~se p.~~a~~ ro!~ilO~d~

ocupă sub titlul acesta În

I

la J20.000, se vede inter~
pe care.} depun vecinii III
'1
a distruge elementul ro
~~~~~§§§§§~~§~~~~E~§§§§§ neva in contra tratal~e~tului rău I după bunele metode ale I
ce l-ar avea In Romama.
genilor lor de ginlă unglll
tează. Că nu cunosc nici 10-: ne-au lăsat niciodată necazu- t .AU1fâorul ~rată că înt urţ~a acets: zentându-I din dec~nie În
1 d'
"
.. 1 • •
• • . el p ngen reprezen an Il noş n
mai diminuat, concomil
cu un esau cUlbănf, mCI! rIIe casei noastre să ne rldl- au depus şi ei o plangere în sforţările aralele a r t.e
!ort ele care-i tnco~!Oară. "Şt~- . căm la orizontul ei".
contra traţ!1ment~lui asiatic de de desnftionalizafe lC:i l
mIa ce-o avem m·ar exprl-!
Hungarologia are deci să c.~re se .~hlamă ca se b~cură fraSforţările acestea se tl1
ma· o ştiinţa noastră şi ni-ar: constate că vieaţa maghiară i ţII noştrn. de sub sltrapla bulgă- obicei în greutăţi teribile
r
IT
t ă N' . i
•
! r~ască, ŞI arată că e bme că s'a calea vieţii şi a desvoltă~
rea Iza-o Po! ~c~ noas r. ICI I es!e aproape un negativ ... De I venit cu-această contra-pâră (deşi fleteşti. Astfel aromânH
despr~ una nlC) despre alta aCI, dela această cunoaştere nu este cazul unei ..recipro~ităţQ pasc turmele vara în mu
nu e Insă urmă. Despre po- de ~ine, trebuie să pornească deoarece. ~~a bul.gam vo~ f~ m~l Pirin şi Rodopi, iar iarna
poarele ce ne imprejmuesc,: ca să salveze ce mai este de repede SIliţi să-şI bage mmtlle n ră in câmpiile Traciei, au
ba chiar Si despre acelea cu I~ s"l"at Geograf'a ant o 01 . 1 cap. Pe bună dreptate observă puşi la munca lorţată (
•
~ _
..
1,
r p ogl~: însă d. Gib. 1. Mihăescu, că tre- de) de care nu se
ca~l pan~a nu aşa de mult lo~ sociografia. etnogrnfia să se buia să denuntăm mai demult cât cu grele saCrificho~ă~
c~lam. l~ ace~aş. staul, nu unească la această muncă. Cu ! Ligii Naţi~nilor ~arbarul tra~ame~t şunile de care se folo~
~hm ~lmlc. Daca Vleata noastră i atât mai vârtos şi mai urgent I ce se ~phcă fraţilor ~oştr.1 dl~ fost ceda le comunelor, i
mgrădltă cu gardul chinezesc I cu cât rasa maghiară se pră~ I Bulgana,. pe~trucă . s ~r fi .vemt a fost dublată pentru :
al neş tiin lei se loveşte de ei. I pădeşte fiziceşte, moraliceşte, ! "cu m~lţl a~1 preţlo~l mal d.~ 1 Asta pe cale oficială, p
o arătă
I t " ălb·
It
r t·
l' vreme 10 aJltorul unei populaţII atunci când vreau s'o al
ama Il s
a
cu ura Iceş e.
vexa-' tf I l'
r c că'm cu Iexc
ti
-' ,
I supusă celei mai jO"nobile
b
I as e, I se pun atatea
I e.
l-~m ua n seama, ŞI!
Hungarologia a pornit Însă j tiuni şi .celei mai barbare con- l' încât nevoia samsarilor
apOl n~, ntoarcem pe partea I la drum cu gânduri cu totul strânge:I".
i necesar~, iar jegmănitul
cealaltă.
altele decât acelea ce-l fră-'
Să cIIăm 10 contmuare:
proporţII, care duc deadl
Pe vecini, spune mai departe mântă pe autorul articolului
'!Dar Să. d~rl! cuvântul an~h~ta- d!sperar~. Cât priy~şte r~1
autorul, ungurul nu i-a luat in ,. din revista asociatiei protes~ to~lI.or oblectiVl. ~upă stahst~c!l' dtn. regIUnea Vldmulul
..
. ,
ofICIală bulgară dm 1920, ar fi 10
plăşlle Lom, Rahova, 1
seamă, deo.arece ambiţia sa fante. Soh Deo Glorl~. Ea ~ a această ţară 57.312 români, deşi Plevn!l, Şiştov, sunt loviţi
e să se ştIe pe-aceiaşI plan pormt la drum tocmaI cu gan- după aceiaş statistică vorbesc ro- mai În interesele lor ee
cu Europa, adecă cu apuse- dui de-a falsifica şi mai mult mâneşte 75.065 indivizi. Buna cre- dar şi în cele mai sfinte ale
nii, şi nu cu nişte neinsemnate autocritica maghiară, cunoşte- dinţă se vede chiar din perfidia d!t iuni ~e viaţă. Şc<;.1i n
popoare dunărene. "Şi care a ! rea de sine maghiară. Şi-o s'a- ! acestor două date: ~0!'!1pa~andu-le n a~ m~l ~ăma~ d~cat (
f t
.
? V'
'1
. !.
. b
cu acele ale stahstJcl1 dm 1910 Sofia ŞI DJumala ŞI un i
os urmarea
eCInătăfl e OI, lungă tocmai la un rezultat care ne da atunci 96.502 români ]a Sofia. Pe vremea turc
le-am neglijat, iar până la Eu- I pe-această cale, şi ea şi biata şi cu datele culese pe căi indirecte dar inainte de independ4
ropa n'am putut ajunge. Nu I naţie a lui Horthy.
dar sigure care ridică numărul am dăruit-o bulgarilor Cl
ziarul

11. .. lsbân~a". (no. 18'J) de .plângerea
t-l ce au tnamtat-o bulgarJl la Ge-

H U N G AR O L O G 1

In Ungaria e pe cale

să

ia

f,

fiintă o ştiinţă nouă. Hanga-

"ologia I Adecă tocmai tichia
de mărgăritar care~i lipsea
chelului. Ştiinţa aceasta voieşte
ă

s
imbibeze natia maghiară
cu o mândrie de sine (parcă
n'o avea până peste cap!) rezultată dintr'o cultivare specială
a geografiei ungureo.:.t)·, a I'sfo-

I

y

riei ungureşti, a elnografiei
ungureşti, şi aşa mai departe.
Inceputul .. ştiint ei " acesteia
(se vede chiar din asta ce şti~
inţă este) s'a făcut cu o carte

I
I

I

y

...

I

I

despre Ungaria, apărută de
curând (.. Hazânk es nepiink"),
a pseudogeografului Cholnoky,
ale cărui năzbâtii ştiinţifice
puse 'n slujba iredentismului
au fost afa~t de bl'ne scărmă~

A

i

I

A '

1

I

nale in numărul din urmă al
lui "Revue de Transylvanie"
de d. prof. Sabin Opreanu.
Cărtii de geografie hungarolo.
ic.ă (sună deosebit de frumos)

g

a acestui Cholnokv, ii urmează
cărt i despre "arta" năvălitorilor lui Arpad, despre păstori-

~

-

O Sp e ela
· 1-I t a t e a preseI·
t
d
1- n A rad
Un gUr eŞ l

t u1 .,unguresc", e~c., etc. Şi nici

nu se poate bănui unde se va
opri această "ştiinţă", din care.
de sigur. fa;;e parte şi ultima
descoperire a revistei vegetarienilor dela Budapesta: că
ungurii lui Arpad. veniţi aici
cu carnea sub şea, au fost in
realitate vegefarieni.
•

I

I

cari a fost pusă această "nouă"
.. ştiinţă" maghiară nu-s aprobate de toată lumea ungurească. Dovadă indrumările ce le
dă "Hungarologiei" d. Toth
Bela prin numărul din urmă,
dela 15 Iunie crl.. al revistei
tineretului protestant dela BuUt" ad l'să
dapesta " Mag uar
r
,m,
după cum se ştie, şi În Ro~
mânia.
Toth acesta îi găseşte hungarologiei un rost mare, de
.
It ] d At
1
•
sigur a u
era ce ce sa
desprins din caracterizările
de adineauri. Ştiinţa
trebue să fie după
mijloc de cunoaştere
D
t
d
e cunoaş ere e sine
obiectivă. Şi atât de obiectivă,
încât să admită ceea ce spune acest autor: că ungurii n'au
dăinuit o mie şi mai bine de
ani în partea aceasta de Eu·
ropă unde alte popoare au
venit ca să piară sau să fie
silite să plece mai departe,
pentrucă au avut ceea ce
spune istoriografia ungurească: talentul de-a se orienta,
de a reactiona la fiecare
adiere de vânt, de a Indruma
intr'o direcţie folositoare lor
crisfalizările ce se produceau
aici. ci "ceea ce ne-a ţinut. pe
noi pe unguri este acea singură forţă pe care fizica o numeşte forţa inerfiei: este lenevia
firii noastre". Şi mai cere d.
Toth hungarologiei să constate:
Că ungurii-s un neam ce vege.
noastre
aceasta
d-sa un
.
d e SIne.

I

mâneşte. După război,
au fost înglobate în diece2
gare, preoţii români înl
încetul
cu încetul şi limb
rească introdusă pe măsUl
eul celei române şti: că
slujbă româneşti, sub prl
sunt vechi, înlocuite

I

v

pe

1

mâneşti, preoţi români s1l

. .
.
Am reprodus astă iarnă În co- ; spânzurătoare, i~mediat s~. desco-': deşteaptă II Kenyercs-Kauffloanele acestea ceea ce scria de- r pere despre el 10 redacţllle ară- mann, şi între preşedintele bulgăreşti.
spre Arad despre Aradul I ddanbe ~ e aErădan năsdcuăt, arădrta.n J sindicatului presei ungure"ti
In vremea asta bulgari
CI
«
•• t i I .
e aştm.
o meto
repo l- d'
'I=f d I S ' l.-. '
fv
drilater îşi trimet regulat I
,,~nb~resc -: zl~ns u c uJean cească specific arădană, şi nici
:n .. I Ir ea
arl\any, ost în parlamentul românesc
LI.getl Ern6 10 ZIarul "Magyar nu trebue brevetată, fiindcă nu '1 pana deunaZI Salzbergcr. ajutorul băncilor minează
HIrIap « d ea
I B ud apesta. Intre li-o imită nimeni".
~
l1r fi timpul să fie mai e1emen t Il I romanesc
In pl
alt.ele arăta acest gazetar trecut!
~o~statarea acea~ta nu e num~i t atente şI autorităţile româ- ţară. Hotărît lucru, repre
pnn Arad, că are presa ungu- 1 o mflerare a felulu1 de gazetăne neşti la acest fost fun t4 ionar noştri la Geneva trebuie
ungurească ce se face la Arad
.... ~
cu toată înverşunarea m
rească de aici o manie: să facă t •
.
• de percepţie avansat gazetar
pentru ... informarea Euro·
. .
! 10 oraşul care a dat preseI ungu-.
.
. .
d~n fIecare derbedeu care a pl~cat i reşti cele mai neisprăvite elemente. ŞI preşedmte de smdlcat pentru abolirea integrală a
d10 Arad în vagabondaj peste:, Ci e şi-o înfierare a unei tole- gazetăresc unguresc. S'a în- acestor nedreptăţi şi ti
V
v
oi
I
5 a
hotare, om mare, om european I. ~anţe p:.ea mult. pr~!ungite. N..e- tâmplat sub Sdrkdny acesta,
om - d a0
ti
C4
.
d
ă ţ
t
d
d
ţ I
mai
s
••
că ar fi fiml
ŞI a eseori chiar mondial. Orice Ilspr VI II. aceş la
In re aC.ll e
sub decora tu 1 acesta al ţării
t f
I d t 1
b d
se arah! Lidij Na,ianl
gazetăraş care nu şi-a putut I ungureş I . ac, a. rep u vor 10, româneşti, că SindicatuI zia- '"a'amen'at asiafic CI
. ă' 1 A d I ' f '
I o operă sistematică de compro. t'l
'd 1 .
h'
J~pr VI a. ra curs~ In enor de '1 mitere a renumelui Aradului. nş I or ·partI u Ul md.9 Iar frafii no,'ri din UI
hceu, devme astfel 10 coloanele Dintr'un oraş care a fost la ori- despre care am mal ară- Ne ,ăsim astăzi tn ,.
acestei cinstite prese ungureşti a lui 1 gine românesc, şi care a trecut tat nu odată că boicotează .. ei noi o'ensive an.
Stauber, a lui Major şi-a celor- " în istorie ca .centr~ .?e Iup~ă ro- până şi la eIiberările de .. eşti concentrice a UI
mâ
ă
ă t
fi a partida'a' .ă. m
lalte somităti arădane gAzetar de!
.neasc, ne15pr VI 11 presei m~- permise gazdărcşti de cale dela noi, şi n. .,om
rb
.'
.
~ ghiare fac un oraş cosmopoltt,
v
....
•
ca I TU european, once paţachmă i cu stele dintr'acelea cari nu aruncă ferata pe Zlarlştll unguri ce invă,a minte pe ace,
care nu s'a putut ilustra la teatrul II decât umbră
nu fac politica partidului .foli ai minei.ni pâni
unguresc din Arad decât ca con•
maghiar ~ a fost primit în Itom ce"e socoteală i.
curentă a fetelor cu condicuţă, 1 ' l1propos! Publicaţia timi- 'll1S0ciaţia internaţională a '"a'amenlal
opiniei publice mondi
de e:dirp
devine stea mondială, de teatru, şoreană face o comparaţie: presei, în ciuda protestelor care sapan pe fra,ii
de ~inematograf, ş. a. m. d.
1 între numitul "ungur care se I României.
"ămaşi în UnRaria.
SIstemul acesta de gazetărie· ~~~.........~~
"arădană" îl înfierează acum d.
A
Brazay în publicaţia sa timişoreană
"A ToU" (No. 15-16) într'un articol referitor la faimosul deputat P;MW?--~
.....
ebredist Kenyeres-Kauffmann, fiul
Cel mai bun antirevizionist e acela care duce în toafe împre;ul
rabinului Kauffmann din Beliul
bihorean, despre care a mai fost în familie, în public, la sluibă, o vieală corectă, pe linia tradiţională I
vorba în ultimele două numere sfei româneşti.
Ivu uitaţi că pe locotenentul Antonescu l-a dus în bratele stră
ale ziarului nostru.
Presa ungurească dela Arad şi de acolo pe banca acuzării vieata sa desfrdnată.
Ivu uitaţi că serviciul unguresc de spiona; deln Seg hedin a cerut
s'a grăbit să-I declare arădan şi
pe faimosul excroc al partidului nilor săi dela Arad, să-i trimită cazierul tuturor fruntaşilor vieţii ari.
lui GOmMs, pentrucă a făcut româneşti, cu specificări extinse la toate manifestările lor ce pot să tn
daca
câteva clase de liceu la liceul o slăbiciune: dacă sunt msurati cu unguroaice sau un~ur;zate.
U
blă pela varieteuri, dacă zg diesc ochii la "artistele teatrului ungi
unguresc de aici.
dacă cheltuesc mai mult decât îi Iasă puterile, ş. a. m. el
Şi spune d. Brazay în legătură
Duşmanul ştie ce face. !ve tine 'n evidenlă pe fiecare. !ve caută
cu aceasta:
"Dacă apare undeva o stea cu biciunile, ca la un moment dat să-şi găsească între noi unelte pentrn
strălucire nouă, sau dacă dispare parile sale antiromâneşti.
Să învăţăm minte!
un faimos derbedeu bun de

ă

Se vede că temeiurile

sângelui nostru în biseril

Rom a n 1· .'

•

A

//.h-'/ l/

~~

A

tentatal In contra
numelor de locali'~~

in
er

i

a puroOi.laru I "Brass6i Lapok'f
.
~

17 crt. o ştIre
In
I t lae
l
.

faţa

19u, ia nu ştii ce să mal ZICl.
~ în,ea zilful iredentist dela Braşov
Jl11i\tomnii din Sătmar au c~rut
a~e~emiei române şi d-Iui Octaş; ~ Goga să le caute alt nume
bil~ajeama oraşului lor, in locul
Itân' lui Sătmar şi al greşit~i
nii Satu-Mare ce s'a oficializat
mu unire, deoarece (au~1i moma superficialii dela mmisterul
, au
I
( teme le socot. oraşu u,n
t s~u sat mare şi nU-I dau atenţIa
)ăn" ită oraşelor.
)Ios. işnuim s ă'
, cu mu 111
primim

, 1
1 ajvă ştirile

•

t .

t

iredenhs el gaze e
, IJt1Braşov, dar fiindcă-Î vorba
a~ schimbare de nume de
a tate, nc-am face numai de
lor
.
h'
Hul utându-j gazetei ma~ Iare
adr ă. Căci aşa-i la noi cand e
ro de astfel de schimbări:
lui crede fără nicj-o rezervă
, ~ 'dioţenie. Poţi crede, dacă ţi-o
v~ţ~ Une cineva, că se plănueşte
ale I şi trecerea la arhivă a nui rot Bucureştilor. indiferent care
dmotivul ce fi s'ar spune c'a
n ~:ăsit pentru a da cetăţii lui
lUCI
•
ă'
nde altă denumire: c mIroase
cu ză, că vr'un scrib dintre
eri ti nume voivodale din
. slu 'ile anumite il găseşte ne" t cu etnicul şi cu eurocez
I el,
' că
ind ul avansat al me t
ropo
nba eternizată 'n noua denusură capitalei amintirea vr'unui
că um politic al zilei, ş.a.m.d.
,prc poţi crede Ia noi în materia
,
upă câte atentate am văzut
'arii ost posibile dela unire înal d În contra tezaurului nostru
~sc, vechi nume topice. Fiindcă
~ză n'a mai rămas sfânt în
pr I~ aceasta. Orice netot a
~e~
•.
..
lie ~fi lăsat să "romaTIlzeze
nu Imia localităţilor, înlocuind
trop~ româneşti populare (româă ~ju adevărat sau româneşti
tI fcă noi le-am păstrat ,postece
impldela traci, dela slav], sau
IInilt!ţi înaintaşi sau conlocuic·~u nume româneşti de fabriVn"roprie traduse depe denufat'
'
Iftfj~ungurească care nu era la
Vn, ei decât o traducere sau
m~rafacere a numelui românesc
III ,'ro (Ex., dintre sute şi sute,
:e'!I~jul, care a devenit pe
Ina eşte
~
f t
.
tn
Erdohegy şI-a os apoI
,diait după unire cu namele de
irplli~e "Pădureni", fără con sitii măcar că avem Pădureni
kltă parte şi s'ajunge astfel
~nfuzie), Orice netof a fost
Să facă "românizări" ca
a Sătmarului bunăoară,
at în Satu-Mare, fără contie că Anonimus II antepune
'urdlor în forma Zothmară
Orice netot a fost lăsat
"românizări" criminale
a numelui Orăzii, căruia
oficializat după unire două
: Oradea şi Oradia, i s'a
forma
nearticulată:
şi ca urmare i s'a siluit
şi dativul (Oradiei, în
Orăzii). Orice netot a
lăsat să facă traduceri
adăugând în coada
de sate atribute prisosau nume de localităţi
(Uilac de Beiuş, bună.

r

t

t

a'·

.

oar3). Orice netot a putut fi

căile

Iăs.t i n ••ă.'am.bil. eă po.""'.' ~o-

să I

de cei dela
ferate
mâneac are drepfur. de pr.oscrie numele
pe Iron- , .ilal. ,i-a.ap.a alta.
ti spiciul
cum l-a
lari, al• • no.a eari .ei_n••c
capul (de-o
Ologov.!i in!
lIo.'ra. Sladie..
loc de
s'a i d ....
,.'o,,"alo.ii lopomers cu
mai de-I' Jlimi.i noasfre loponimia
parte, tolerându-se oricărui netot , isforică a Panoniei .ng.reşfi
dea
alle nume decât I ,i·a m."o. a"o.
al.
ale satelor. fabricale
I
••I.i,pliR.'oale d.
l-a tăiat capul pe domnul refor- lopic. la fel c. cele dela nef,
mator, Colac peste pupăză, apoi, I ,i-apoi "om "edea dacă le
a putut fj lăsată fiecare comisie) "a mai "en' poftă aă ae a!in:
de ne
schimbe
cu _,urin'a de paraa
numele de localităţi cu nume! acuma de un feza.r aaupra
de persoane
din
onomasti- I
n'a_ niciun drept,
conul politicii actuale,
s'a!
n.le .parl'ne ci e al
mers precum se ştie aşa de departe i sfrăbunilor ,i al românilor
cu aceste
1 ce mai "ira
noi.
cu totului firii limbii româneşti, i
*
incât s'a dat acelaşi nume la mai I P. S. - In n-rul dela 21 c~.
multe localităţi de-odată, ba într'un al ziarului "Universul". s'a publlcaz, precum s'a arătat într'un i cat o corespondenţă dm ~ătmar
articol din ziarul" Ţara Noastrăc, l' in care se adevereşte că 5 a porla nu mai puţine de 20.
, nit o mişcare de cătră d. prefect
Baf;ocura acea. fa Ireb.ie al judeţului dr. Oct: Ardeleanu,
.ă iRceteze.
pentru a se cere schtmbarea nuProtestăm în contra ei in 1 melui Satu-Mare. Corespondentul
n.mele luplei anfire"izion •• fe i incheie spunând:. "Se crede că :e
ce o ducem, fiindcă cu fie- j va reveni la numirea ~e Sătmar.
care in mormân'are de nume i
Dacă aceasta-i sclllmbarea ce
de localitale Jle desfiinfăm se urmăreşte, ,n'~~em }a adres~
.inl!uri un argumenf istoric; iniţi~torllor .acţlunll decat cele mal
impotriva duşmanilor cari! sincere cuvmte de .laudă, reco"vnesc pământu' acesfa. Şi 1 mandându-Ie fapta ŞI co~du,cătonu ne d es f un
.
" 10cahtătI
.
" ,am numai ar~ 1
: rilor din celelalte
cu
e·menfe .storice ale drepf.- ! nume "româmzate , arbitrar.
lui noatru as.pra acestui j Am fi vrut in once caz să nu
pământ .trămoşesc, - ne ' cetim în incheierea c~espondende.fiin,ăm 'ofoda'ă do "ezi . tului acel "se crede • _
- - _............... _ _..._ - -

localită!ilor
gărilor aşa
Iăiat I
pildă
pămânl.1
Olo·ovăt). şi-apoi
pildă

pămein-

înco~ştienţa şi

să

gărilor

pă'li

dupăcum Un~

Ram~

!

interimară

toţi, să

I gă

căr.ia

şi

fiindcă

războtezări potrivnic~

după

I

I
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Cel mai vechi document
anfirevizionisl depe
granita arădană
Semnalăm cu o deosebită
bucurie studiul publicat de
păr. Gh. Cotoşman d:la Jimbolea în no. depe lume crt. al
revistei fimişorene • Luceafă
rul": Contribuţii la cunoaşte
rea c;lor mai vechi biserici
creştine din Banat-.
Se ocupă de ruinile existente
până azi ale bisericii dela Cenadul·Mare (fosta Moresana
a lui Ohtun depe graniţa actuală depe Mureş) zidită prin secolele III-V. Autorul descrie
amănunţit înfăţişarea

acestu~

unic monument şi istoricul ~l
păstrat în scrierile ungur~şh,
arălând că-i vorba de-o biserică românească, trecută
n
mâna ungurilor prin sec. al
XHea. Spune apoi în Incheiere:
Toale aceste mărturii scumpe· ale unui strălucit :recut bisericesc ortodox-roman ar tre:
bui să formeze obiectul unuI
studiu deosebit şi aprofundat,
care de sigur nu va fi lipsit
de suprize şi care ar aduc~
serioase contributii nu numai
la istoria vieţii bisericei româneşti. ci şi la cea naţională:
culturală şi artistică. Ar mal
trebui ca cei in drept să se
seziseze şi să nu lase să se
risipească aceste pietri, co~

mori nepretuite, acoperite acum
de bălăriile nepăsării, ci să le
aşeze cu pietate in vr'un muzeu, unde ar putea fi văzute de
ceice se interesează şi doresc
să cunoască trecutul acestui
popor, care şi-a impletit viaţa
religioasă cu cea naţională,
şi şi-a pus sufletul l~ t~me~ia
locaşurilor dumnezeieştI. Pietrele - dela Bazilica antică
- aceste moaşte sfinte, puse
la locul de cinste ce li se cu~
vine, vor primi grai, după Insuşi cuvântul Domnului lisus,şi
vor vorbi de-a lungul veacurilor ce vor urma despre trecuiul glorios al acestui popor.
care dela originea lui, prin
vicisitudinile şi vijelia tuturor
timpurilor, n'a părăsit un singur moment plaiurile pe cari
locuieşte de aproape două
milenii",
Studiul părintelui Cofoşman
e 'nfemeiat pe observaţii făcute
la faţa locului şi· pe o foarte
bogată bibliografie ungurească.
Constatăm lnsă că şi S. Sa a
făcut greşeala pe care au fă
cut-o de altfel toţi câţi s'au
ocupat la noi de Moresana
(Murăşana),
numind-o după
greşita formă păstrată de unguri .Morisena",

I

Sectele revoluJ,onare
din Onjaria
.

. •

Am reprodus In norul dela
20 Mai a' •.Gazetei IInlirevizionisle"
din
c.ole
de Inlunecale ce le
despre cuceririle seclelor In Ungaria
despre
tivele 60ciale ale acestor cuce~
rirl revista .Magyar ut" a asociajiei prolestante dela Budapesta Soli Deo Gloria.
In n-rul dela 15 Iunie crt. al
numitei revilSfe se revine asupra acestei chestii cu un arUcol de .adaosuri", al lui Petre
Vercs, vrednic
fie cunoscuI
In alte
decât cele
ce le vom reproduce aci, de
lumea
dela noi
care se interesează de problema sectantă.
D. Veres ne arată că sectele
iau aspecte şi proportii după
tări. In ţările culte, democratice, liberale, ale apusului,
purced dintr'o nevroză personală şi-s mai putin social9
decât cele din ţările răsăritene.
Acestea din răsărit in schimb,
şi printl'e ele cele ungul'e~ti,
sunt cu totului sociale şi colective, şi duc la revolutie dacă
nu li&e .atine calea. Rşa şi-au
găsit explicatia şi lichidarea 'n
revolutie sectele ruseşti (avertisment pentru Ungaria,
lesne de cetit printre rân ..
duril)
Dupăce le-a clasat pe cele
din Rusia laristă la un loc cu
cele din Ungaria horfistă. le

nişte destăinuiri
afară
făcea

şi

mIe come:clale

."

ŞI ~nd.ustri~l~ .

Ne spune apoi ca dm p",~mo
iaDo'I'1i /0' din cauze 60,:,a/e:
seclef. ungureşll, dacă ? o, "
·mp •• deeale, o, pun. mona pe
ain l(ngarJa.

mo~ toată fărănimpa

să

şi

...

amănunte

bisericeaseă

Fiindcă

_ cu alte cuvmte _
Iobagii nu
.•ub salr?pl. domneascl dm Unga"a
alt refuglu.
nSectantismul e deci
forţamente un fenomen
al boalei sociale ungureşti ••• _ E o altă formă a
sociale agrare
tnfrânte, anulate, scoase
atară din lege".

găsesc

dinlpe cucel'irile secle101' şi dintre iohăgie.
.Sectantismul ţărănimii maghiare nu este deci absolut de
loc rezultanta unor simple
nevroze individuale, nu e adunătura unor oameni bolnavi cine s'asamănă, s'adună- "nu e nici o dorinţă de renaştere religioasă aceasta ~
numai un fel de evadare, dlnaintea luptei sociale In pasivitatea metafizică ci e Încel'carea de reacfiune a instinctului populatt colectia oprimat.
condamnat la desfiIntare de spiritul concurentei hurgheze individualisl(J. E un lucru ştiut azi
îndeobşte, că îndeosebi marea
parte a tărănimii depe câmpie
are din motive ce purced ain
treculul său (adecă din iobă
gia lafifundiilor, - n. tr.) o mentalitate direct anticapifalistă.
Nici nu s~ pricepe la afaceri
şi nici nu-i plac. ba chiar le
despretueşte, tocmai de aceea
au năpădit aceste ţinuturi jidanii şi industriaşii străini.
Unii ideologi din lumea gentrilor explică că ţăranul ungur
e de rasă domnească-, e po"
por aristocrat,
deoarece ~l
domnii unguri fot această ah- \
tudine o au fată de profesiu~

i

:

~

i
;"';
f

,

mişcării
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Spicuiri

Nu poate fi cea mai mare •
pa;te a pământului partea
câtorva mii de privilegiati...
Dacă iai în mână cu sentimentul acesta evanghelic statistica oficială intocmită acum
un deceniu a proprietarilor
de pământ şi-a arendaşilor
din Ungaria, din care reiese
că 5 milioane şi jumătate
de iugăre (cad astr9 l.e, n. t~,)
din pământul patncl sunt 1~
mâna a 1100 de oamcm,
dintre cari unii au moşii
mai mari
de 100 - 200
de mii de iugărc, şi dacă te
gândcşti apoi că Ia 3 milioane de oameni nu Ii s' a
ajuns nici o palmă e I~~
tratează sepamt pe cele din
Polonia, din Rutenia, din Ro~ din pământul acestei patrn,
pe care şi dânşi o iubesc
mânia. Pentrucă aceste poşi-au apărat-o şi acum în
poare au o supapă in mistiurmă cu sângele lor întoccism, in superstitie, in feti~
mai
ca aceia, - este peste
şism.
D. Veres examinează apoi putinţă să nu simţi .c~ avef!1
nevoie de o puiermca polIamănunţit sectele din Ungaria.
tică
natioală a proprietăţii
Vom retinea din ceea ce spune
legătura

Ir

)"

I
I

.

I

g

şi-a colonizării:..
(Dintr'un aricoI al I?i Dr. Şt. 1. 1\0"
vacs, apărut in norul dm luna trecutd
al revistei .Protestans Szemle" a protestanlilor din Ungaria.)

Un procurof.
butlapesfan mituit
Precum am arăfa1 acum câteva săptămâni, a fost condamnat In Ungaria la trei luni
de zile inchisoare un procu ..
ror dela Budapesta, Francisc
Heppes, pentrucA a luat dela
un brutar care avea de retras
o pâră o mită de 30 de mii
de lei. Apelul condamnatu ..
lui şi al parchetului a venit
Luni spre judecare Ia Curtea
de apel. care a confirmat pe.
deapsa dată de tribunal.
c

"
"
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Rugăm

pe onoraţii
restanţi eri să nu uite
a-şi face datoria faţă
de "Gazeta Antirevi-·
zionistă "t achi.
tându-şi modestul
abonament.

;

rI

,

.

Gazeta AntirevizIonisHi

6

Duminecă,

•

Taranicii pur-sânje al
parlam entului lui Gambas
"Gazeta AntirevÎzionisfă" a
semnalat dintru 'nceput urila
decădere a generalului Gom~
bos, care a ajuns din ebredist, din rasist, protector al
carfelurilor evreieşti şi stăpân
al unui parlament botezat in
bătaie de joc al reformelor, tn
in care numai ce mai mişună
guvernamentalii tăiat; impre~
jur.
Precum s'a văzut, o parte
dintre aceşti evrei au fost vâriti tn noul parlament al lui
Gombos ca reprezentanti ai
"linuturilor ocupate", Cel mai
deochiat dintre aceşti "reprezentali ai linuturHor ocupate
de valahi" e astăzi scos afară
din partid, dat pe mâna parchetului şi ameninţat să fie
-expulzat in România, pentrucă s'a aflat (ceea ce partidul
guvernamental o ştia dintru
nceput) că e excrocul-excrocilor, că a ajuns ebredist prin
excrocherie, că nu e ungur
evanghelic ci evreu sadea şi
incă băiat de rabin, că nu-I
chiamă decât prin fraudă Ke~
nv eres ci Kaufmann, că n'are
titlul de inginer ce şi-l dă, şi
că n'a optat pentru cetăţenia
maghiară.

Bietul Gombos n'a apucat
să răsufle bine dup'această
descotorosire de numitul Kenyeres-Kauffmann, şi iată altă
avalanşă de destăinuiri In par~
lament şi în presă; despre un
~
d'
alt deputat a l sau
t, in gene..
ratia reforme l or d espre AI ex.
Megai~Meissner. Guvernamen..
talul acesta s'a ales in tinutul
Dobriţinului, in contra uicepreşedintelui partidului lui Eckhardt, in contra lui HegymegiKiss, din pricina căruia s'a
denuntat cartelul dintre Eck~
hardt şi Gombos, pentrucă biroul electoral, pus să-I aleagă
pe Megai-Meissner cu orice
chip. a respins cea mai mare
parte dintre recomandările lui
U
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LUSTRATIUNE.A
~
ROMANĂ··

-.Câteva -date statistice româneşti ,i ungure,tI asu ...
pra Românilor rămaşi in UngarIa după tratatul
dela Trianon. Satele româneşti din apropierea Iron ..
tierei noastre dela vest - Studiu statistic de: PeIre Pel,inca

12) In comunU Tolbânlae,,,es, la 1900, sunt ar~taţi 42
Români, iar la confesium 74 rt.
şi 44 gr, cat. Total: 108 Români.
In 1910. situaţia e identică. Aceşti
Români an fost aproape compleet maghiarizaţi.
13) In comuna I'egegylaâza, la 1900 sunt arătaţi 3
Români, iar la confesiuni 43 ort.
şi 63 gr. catolici. Total: 106 Români. In 1910, sunt arătaţi 3
Români, iar la confesiuni 10 ort.
~i 50 gr. cat. Total: 60 Români.
Mai puţini deci cu 46 decât În
1900. Aceştia au fost complect
maghiarizaţi.

15. In comuna Kozve,y, Ro
mânii au fost complect maghiarizaţi.

In 8 comune ale plasei, statis-

Cum a reuşit Gombos să ia 29
locuri din 108 la 'alegerile mu
cipale din Budapesta

Alegeriie municipale dela Budapesta, făcute zilele trecute, au
Hegymegi. Hegymegi nu s'a
prima desbatere in seamă, fost o mare surpriză pentru gelăsat. A aflat că Megai-~!.eissner deoarece un mare număr de netaJul GOmbOs, cart dizolvase
e băiatul cuiva care a fost după cetăţeni ai oraşului Pecs au anul trecut consiliul iar acum cotrecerea Aradului in stăpâni- făcut In contra ei contestatie. misia interimară ca să dea prirea românească slujbaş la
Să adăugăm la cele de mai măria pe mâna exclusivă a parstatul român, şi a trimis aici sus ştirile culese de ziarul ară~ tidului să~ numit al unităţii na.
agenti să ştiricească. Apoi l-a dan .. Erdelyi Hirlap· (no. din 15 ţionale. Din cele 108 mandate
pus pe deputatlll SAndor să VI.); că tatăl deputatului Me~ (până acuma erau 150) guvernul
arunce bomba, îndată după ca- gai-Meisner (pe atunci simplu a luat numai 29, iar restul s'au
zul cu Kauffmann alias Ke- Meisner) a rămas in adevăr repartizat astfel: partidul creştin
nyeres: să arate că talăl lui la 41919 in slujba s!afului ~~:al lui Wolff, care-şi limitează
Megai-Meissner a prestat Ro~ ~an, ca. ş.ef al ahmenentarn preocupările la politica municimâniei jurământul, într'o vreme JudetuluI. ŞI a fost la 1921 de- pală (a făcut până astă iarnă pocând se dăduse dela Buda- corat, . apoi s'a expatriat in Jitică veşnic guvernamentaloidă)
pesta comanda să nu depună Ungarta,..
33 de locuri ; social~democraţii 2] ;
niciun ungur din Ardeal jurăVom vedea până la numărul liberalii şi democratii (partid de
mântuI. că a fost decorat de nostru din săptămâna viitoare, stânga, jidovit) 18; partidul lui
statul român, că apoi s'a re- cum o va scoate guvernul Friedrich 4; partida fostului pripatriat in Ungaria şi s'a'Jlvârfit rasist al lui Gombos la cale mar general Ripka (ajutat de
de-o slujbă publică dar n'a cu acest nou caz Kauffmann, Bethlen) 2 locuri; iar o altă paroptat pentru cetăfenia maghiară şi vom vedea cărui nou ure-' tidă, a lui KIăr, un loc. Precum
şi deci nici băiatul său nu e prezentant al ţinuturilor ocu- se vede, guvernul e în mare micetăfean; că, in plus, la 1931 pate" ti vine rândul să fie noritate, şi n'are nici perspectiva
deputatul Megai-Meissner şi-a asvârlit ca excroc sau ca ne.. de-a stăpâni primăria cu ajutoruT
scos dela ministerul de interne cetăţean din parlamentul .re- wolffiştilor. precum o stăpân/au
o dovadă că nu e cetăţean un~ formelor-.
d t
d
otere.anle
'oafaguvernele
prece
en
e,
eoarece
Sun'
gluesc, şi că legea preve d e,
t
d' t
B thl
.
"
ca să poată cineva candica la ceste "cazuri", dar mai mult dela rup ura
In re
e en Şi
d
decaAI foaie ne ,'nferes4azaw GombOs partidul lui Wolff şi-a
d eputaţie, să ai b a cetăţenia e
..
1. d
d ţ
.
unul care nu .'a ve"',' l~n reluat tata In epen en a.
cel puţin 10 ani.
...
••
Deputatul Megai-Meissner a discu'ie deşi e din categoria
C~ s:a~ungă la aceast~ iz?ând~
sărit, fireşte, să facă pe gro- aceasta I al depu'a'u'ai Ioan (lSemlOflclOsul."Budapesh Hulap
zavul şi să spună că dacă se Ma ,." ay,
lial episcop.'Mi o numeşte Izbândă, deoarece
'
d'
prote.la
....
'
Alawoa-dra
Ma"L - gOmboşiştii şi foştii combatanţi
·
d
va a even ceva In ceea ce
••
5_"
susţine omul lui Hegymegi, Izay dela C'u~, ~ar~ de v,eme aliaţi cu ei au lu~t la ~Ie~erile
dânsul va trage toate conse- ce e cel ma, lanar depulaf de-acum patru am numaI ... 8 de
cinlele, dar să le fragă In caz anguresc fi de vreme ce fn locuri, faţă de 29 lua,te .acuma)
contrar şi' depufatul SAndor.
fimp ..' .fuden,iei e d. sin. guvernul. a deslănţuIt tImp.de
Cazul a ajuns la justitia ad- în'eles că n'a oplat penl,. două Ium asupr~ Bu~apestel?
ministrativă, care nu s'a pro- cetă,enia maghiară, înseam- teroare cum nu s a mal pomemt
ă p'
de pe Ilume. A aranjat lucrurile astnun ta t·InC.
rlm ă'
na d'In PA~cs na'" ca'" n'are ·'ecJa,'mea
...
"
B'
")
d
t
t
făI'
zece
an,'
de
ce'av'en.oe
ceru'a'"
" fel ca peste ] 00 de mii de ale(emCI- IserlCI a a
a U1
lui Megai .. Meissner un cerfi- ca.ă poată fi "reprezenlan' I gători să nu-şi capele buletinul
na,iunii".
de _
votare;
dela
ficat că n ,a renuntat in timpul al
_ ........
......-..............._ ... _ ......_
...... _
_ceilalţi
_ _apoi
_"cari
stării sale la Arad la aparteI nenta sa la oraşul Pecs, deci CEAf}"J1AI BUN_4. REVISTA ILUSTRATA DIN ŢARA
TIPARITA IN CONDIŢIUNI TECHNICE.
se socoate că are apartenenta
acolo fără intrerupere de
SUPERIOARE,PE HAZ?Tlt: CROMO, ESTE
dinainte de Trianon, şi că are
deci şi băiatul său cetăţenia
in regulă. Hotărîrea aceasta a
primăriei din Pecs nu va ră~
mânea in să valabilă. Justiţia
administrativă a refuzat s'o ia •
EDITATA D~ ZIARUL ..UNIVERSUL"

Românii din Ungaria
tica maghiară din 1920 abia mai
arată 89 de Români,
In plasa centrală a Macăului,
avem Români in următoarele comune:
t 6. In comuna Alberl; (CsaJlâd~Alber';). pl. Centrală, la
1900 sunt arătaţi 3 Români, iar
la confesiuni 2 ort. şi 4 gr. cat,
Total: 9 Români. Inl 1910 nu
este arătat nici un singur Român,
iar la confesiuni 3 ort Românii
din AJberti au fost complect maghiarizaţi,

, 17. In comunaAmbrozfalva,
]a 1900, nu este arătat nici un
singur Român, iar la confesiuni
6 ort. Deci 6 Români. In 1910,
sunt arătaţi 3 români, iar la confesiuni 8 ori. şi un gr. cat. Totai: 9 Români. Aceştia au fost
complect maghiarizaţi.

23 Iunie ]' ,

şi le-au căpătat, au fost lu
japca, de cătră organele ~
neşti şi de cătră trimişii p~
lui guvernamental, puşi să
1 dească ~ând ÎAntră factorul
cu buletmul 111 casa omu'
imediat ce iese factorul să
pe bietul alegător sau In
lui pe nevastă, ca să le deil
Jetinul. Sistemul acesta
n'a fost de-ajuns. şi nici v
de câte 10-12 ori ale mOi
Ci s'au mai adaos la a
presiuni, dări afară din
execuţii fiscale, etc,
Şi fotuşi G5mMs n'a lu'
cât 29 de locuri din 120 r
Intr'adevăr uriaşă popula:

Iredentism
În şcolile
Ungaria
La Budapesta s'au finut
trecute anualtIe concursuri
lăreşti, asemănătoare cu ale
rimii Române.
Vom releva că şi cu·aces!
lej şcoala maghiară s'a de'
mai mult unealtă a ireden:
lui decât propovăduitoare ,
intei. Precum arată .Bud'
Hirlap" din 28 Mai, s'au d"
tre altele următoareI e teze:
La istorie: Cei 13 dela.
(Adecă cei ] 3 comandaţi
tati la Arad ai răscoalei koş' .
în amintirea cărora guvernul'
bOs a decretat astă toam
fost anul ziua de 6 Octe .
"zi a iredenteÎ arădane .. ).
La geografie: "La ] 2 h~ .
figurat în presa budapestar.i.
mătoarele oraşe: Pecs, Cluj, ,
tislava, Fiume, Roma, Geneva, •
zjg, Istambul (fireşte, scrise ';
reşte, n. tr.) Ce ne 'nvaţă (
geografIei in legătură cu a t
nume ... (In paranteze se act·
că trebuie date şi referinţe .
rice. Alegerea oraşelor de
sus e făcută bine inţeles cu ,~
iredentist, dupăcum se vede
Întâia privire.) .
La ştiinţele naturale (intre a]'
Fotografia in slujba apărăr~
tionale.
11

18 In ~comuna Apa"a'va, i sinni 4 gr, cat. şi 6 ort. Total: confesionale ort. rom. Azi, I
la 1900, sunt arătati 6 Români, 10. In 1910, sunt arătaţi 2 Ro- I român în Cenadul Ungure' ~
iar la confesiuni 32 greco-cato- l' mâni, iar la confesiuni 4 ort. şi I Gheorghe Buha. In 1933, I
Jici Si 21 orl Total: 53 Români. un gr. cat. Tolal: 5 Români.
biserică, Si aproximativ 1960
!n 1910, su~t ~rătaţi 19 români:
23 In comuna Pi'varof, la dincioşi ort: .:om. Parohia al: e
Jar la confeslum 17 gr. cat. ŞI 1900 sunt arătati 2 Români iar mătoarele tiIn: Mak6 (Macă, .
32 ort. (între cari şi 6 Sârbi). la c~nfesiuni 10 gr, cat. T~tal: 39 credincioşi, Szeged (Seghr 1;
Total: 53 Români: ~ce.ştia au 10 Români. In 1910, sunt arătaţi Apaţfal~a .şi KirAlyhegyes, cu .;
fost complect maghlanzatl.
4 Români, iar la confesiuni 9 credmcloşl.
19. In comana Foldeâlz, la gr. cat, şi ] ort. Total: 10 Ro25. In ora,ul Macău (Ma: o
1900, este arătat 1 Român iar la mâni. Ace~tia au fost complect capitala iudefalui Cell
confesiuni 18 gr, cat. şi 4 ort. maghiarizati.
la 1900, sunt arătaţi 62 ROG:'·
Total: 22 Rom~n!. ~n 1900, sunt
24. In comuaa Cenadal iar la co~fesiuni 15,06 gr. c~: t
a~ă~tl 10 Romanl,_ Iar la confe- Ungure.c (Ma,,,arc.anâd, 94. ori. (mtre aceştia, .2]
I~
slum 13 g~. cat. ŞI 9 ort. Total: plasa Cenfrală), laI 9 10, sunt Cel 15~6 greco-catollCI sun. ÎI
22 Romam,
, ••
arătaţi 1788 Români (şi 608 Sârbi), Român~. I~ ] 910, 6~nt. ară~p, (
20 In comuna K •••• ra')'- iar la confesiuni 2452 ort. şi 17 R0!Dâ~1 (ŞI 43 Sârbl), l~r 1 \, ia
laeg~e.',la 1900, est~ ~rătat 1 gr. cat. La această dată Românii feslu~l ~392, gr .. ~at. ŞI 18~c Il
Roman, Iar la confesmnl' 2 gr. din Cenadul Unguresc, erau în Exph~aţla 4scădem ,gr: cato!
cat: şi nici un or.t.. In 1910 nu număr de 1861 suflete. In 1910, 0. găsI.m 10 magh.lar~zare: s~ 1
mal este arătat mCi unul. Româ- statistica maghiară arată 1679 Ro- el ar fI fost unguri, ~ ar ~I gJ
nii din această localitate au fost mâni (şi 616 Sârbi) iar la con~ at~t de dez,astruos, In timp;d,
complet maghiarizaţi.
fesiuni 2355 ort. şi ] I gr. cat. abia A] q. a~lo O mare part:
i21. 1.. comuna l.ele, la 1900, Deci o pierdere de 109 suflete in Ro.m~nll, dl~ M~cău au ţo t ,A
sunt arătaţi 4 Români, iar la con- 10 ani. In realitate. la această ghlar!Z~JI ~1 mal ales cel ~j. ~I
fesiuni 28 gr. cat şi 16 ort. To- dată, se aflau în Cenadul ungu- Romanu dm Macăt,t ~u ,a01ll1 1
taI: 44 Români. In ]910, sunt resc un număr mult mai mare de 192~,ca,m 13~7 credmclO Ş Jt ; I
arătaţi 16 Români, iar la confe- Români şi anume cam 1800 suf. o bisenc~ ŞI o şC,oa!ă cOanfel~' . t
siuni 34 gr. cat. şi 24 ort. To- lete.
nală romană, maghlanzate I . ~
taI: 58 Români.
' In Cenadul Unguresc, Românii
In plasa centrală a jud. - l1lIi
22, In comana Nagymaj- ort., au o parohie materă, care in ]a 1900, sunt arătati 180510. CI
lidia, la 1900, nu este arătat nici 1919, avea 1719 credincioşi, o (şi 669 Sârbi) iar la conf~; 191
un singur Român, iar Ia confe- biserică, un preot şi ~ouă şcoli 2510 ort. şi 115 gr, cat. (a;I
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desbat.erile
Il" SĂCUIM~
parla:me:n:tului Desromânizările dela
unguresc .
orfelinalul din Sumuleu

1 ~e inte~ne G. Koz- Gr~tei Garbo, in care vestita I
arătat In şedmţa dela 6 artistă protestează enerqic In
'
~
erI a Camerel'( Ch'jă m d"In! con t ra slnr~ronizărilor
din pri.
" d I 7 1 ,)!.'
, .
'ă
arsâg
ea
unle"j cmă că nu sunt reuşite, şi deperează şi fac colecte" dară că nu va permite să i se
n
' t~t'
a 14. 300 d e SOCle
a 1 ru 1eze asHe.1 de filme
.
b d'f
'
.
carI, 'i~u ăI erllte pre:
demo~e Ize~z c: ~ maI I
Inarmări CU
re
ŞI mal d IglOtase I
gheşefturi
<;:" .. 11:>"" aşa
e mul or- 1
•
' fă '
I ~"'I'
,
In sOCle ţi, a spus
Wr n şedmţa dela 8 Mam crt.
'
• • f~
,
,
de mferne,mcat, ară a parlamentulUi maghiar s'a
' d f' 't l
t't'
soco f',m .,e ICI e e, re: ros I o mterpelare nostimă.
an cohzatll de 10 pengo Deputatul cu nume interesant
lei) de fiecare locui- I Anton Czirjak (citit bisilabic
Ungariei". (Ceea ce la II Ţiriac) din paridul zis
_
agra
9 milioane de au ... i rian al Ini Eckhardf a ad
t
aproape 90; discutie gheşefturil~ ce U:'a:
de pengel,
făcut la Pecs (Cinci-Biserici)
douA miliarde ,1700 I sub pretextul inzestrării c
ane de lei. stor,1 dela palat a comandantului bri~~~
sub pretexte reli.. mixte Primăria dăduse g r
sau patriotice.)
• un lo~ viran în centrul ora::I~~
•
şi agajase pe socoteala sa
ul Petrovacz a arătat anfreprenori, cu alte CUVinte se
dela 17 Iunie crt. apucase să zidească palatul
ul şomerilor din un-/ comandantului brigăzii]pe chelal celor intelectuali tuiala oraşului. €-adoul acesta
erciantilor şi indus- I nu convenea Însă senatorului
fără lucru. este de I Ernest Visnya, care e preşemii de inşi. (Cf. ,,8u- dintele Casei de păstrare .şi-t
Hirlap", 18. Iv.)
~i 'n toate celelalte privinte
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(ef. "Pesti Hirlap",23. V.)
I de interne a depus
trecută în parlaun proiect de lege prin
obligate cinematosă nu ruleze decât
ore cari au sincroşi-o versiune ungureaagyarsâg" a r:eprodus
cu aceasta, in norul
Iunie, ul1 interview al

Mai anul trecut au fost 9 fa1i~
mente şi 45 de concordate fortate.)
"
.
,In toate c~le CinCI lum ale a~nuIIUl de faţă s au pronunţat ~8;) de
concordate (faţă de 227 dm Ianuarie-Mai 1,94:4) şi 2,6 falimente
1 (faţă ?e 44 dm aceeaşi
epocă a
anulUI trecut).
I Falimentele deci au scăzut, in

Macău),

Datele statisfalşe. In reaplasa întreagă (fără oraerau cam 2500 Rodin cari numai Cenadul
ne dă cifra de 1800
sunt

.910, sunt arătaţi ]733 Rodeci mai puţini decât în
Dar la confesiuni găsim
ort. (între aceştia 623 Sârbi)
greco-catolici. Greco-catoscăzut şi ei la aproape
faţă de anul 1900.
.~20, statistica maghiară ne
In plasa centrală 1458 Rodeci iarăşi o pierdere însemde anii 1900 şi 1910.
în jud, Cenad, sunt
Români (şi 3981 Sârbi)
confesiuni 16.567 ort. şi
~CO·cat()Iici (toţi Români !).
real al Românilor, la
dată, ar fi de 17.106 suAceastă cifră o găsim cu
cercetând rubrica conI

~919, statistica maghiară ne
lq Jud. Cenad 14.046 Ro3967 Sârbi) iar la con1~.024 ort .• şi 4438 gr.
datelor confesionale,
se aflau in jud. Cenad
Iată o cifră im-

Ichimb insolvenţele s'au sporit cu
17.31 01 0 faţă de cele din Aprilie
crt., şi cu 14.76% faţă de cele
din p~rioada .corespunzătoare a
anulUI trecut, Iar concordatele fortate s'au sporit cu 33.33°/ 0 , (Cf.
U' Mă"
.. J agyars g ,LVI.)

r

1:

I"i

l'

Ziarul budapestan .. Magyar- cehii între Praga şi 'nlre Mosâg" a publicat la 16 Iunie crt scova", şi că .. societatea poloM
o corespondentă din Varşovia, neză poate cu atât mai vârtos
In care se arată următoarele: să ia apărarea cauzei ma, Revista "Nasza Przyszloc" ghiare, cu cât Polonia n'a rarelat;ază. des~re c~nferinţele I tificat tratatul de pace dela
ce sau tmut m prtmăvara a- Trianon". Urmează darea de
cestui an sub egida "Socie~ seamă despre ciclul de contăţii pentru ideea de stat po- ferinţe referitoare la graniţa
Ion", cu privire la desideratuI comună maghiaro-polonă, Au
unei graniJe comune polono- conferenfiaf următorii: Eugen
maghiare. Darea de seamă e Schummer, secretarul .sectiei
precedată de un articol al re- maghiare a asociatiei, profeM
dactorului revistei, Bobrzynski. sorul univ. dela ViJna Bosin care s'ar spune (după cita- sowski. directorul camerei cotu} lui .. Magyarsag") c~ trebue merciale maghiaro-polone dela
sa spargem cu o grmdă de Varşovia Henrik Drozdowski,
fier dela Varşovia la Buda·
.
f
.
1
P'
k'
,
ŞI pro.
umv. oan aJews 1.
pesta puntea ce vor s o facă Restul revistei, spune core-

..

I

Tot românal de bine

ceteşte

_~UNIVERSUL
_
g-'1:UE _

I

1 Pentrucă faţă de anul
1900 ne prezintă o scădere de
1900 suflete.
Prin tratatul dela Trianon, s'au
anexat României numai 2 comune
româneşti mai importante, şi .anu·
me: Nădlacul şi Şeitinul. Nădlaeul, in 1900, avea 4358 Români,
iar Şeitinul 4490 Români. Total:
8730 suflete. Deci după datele
din 1910, ne-ar mai fi rămas in
Ungaria, în jud. Cenad, o cifră
de 7.755 Români.
.
In realitate, în jud, Cenad rămas Ungariei, numărul aproximativ al Românilor, atinge cifra de
8000 suflete, O parte din aceştia
sunt maghiafizati (mai ales Românii gr.-cat.) Statisticile noastre
bisericeşti deasemenea ne arată,
in jud. Cenad, cam 7.605 Români ort. şi uniţi. Dacă ţinem în
seamă statisticile maghiare de
dinainte de răsboi, deasemenea
vo~ ~bfine a~este c,ifre. Totuşi
statIstica maghIară dm 1920" ne
arată numai 3883 Români, in Jud,
Cena d , ră mas a p roape în intregime Ungariei.
In Cenadul Unguresc, la 1920,
ni se arată .c~ ar. maiA trăi num~i
ar In Bătanta
1442 Romam,
I
.
..
1696 Români. DeCI
faţă de anu
1900 şi 1910, conlitatăm pierderi

,

------''~~~""-"'" spondenţa
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pcsibiJă
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revizioniste

maghiaro~polone

F ALIMENTELE
DIN UNGARIA

In luna trecută s'au pronunţat
de cătră justitia maghiară 61 de
insolvenţe, şi anume: un faliment
şi 60 de concordate forţate. (In

a

Legături

~,,~,,~

dela 22 Mai soEsztergalyos a protecontra faptului că nu
bani pentru comtuberculozei şi-a morinfantile, in schimb se
fondurile secrete ale
consiliului de mi-

•

Con~ratele ,.Gazeta Ciucului" , instructia religioasă şi penfru
a publtcat in n-rul 133 o sem- spiritul patriotic maghiar". Şi
nalare alarmantă despre cele de-aceea În loc ca cei 47 de
ce se 'ntAmplă la orfelinatul orfani neromâni cari sunt găz
dela Şumuleu al călugăriţelor duiti la orfelinat să fi ajuns
din ordinul Sfânfului- Vincen- după atâţia ani să ştie ceva
liu, care e trecut dela 1923 tn româneşte, au ajuns in schimb
sarcina statului.
cei 27 de orfani români ai inStatul contribue anual cu slitufului să nu vorbească chiar
400,000 de lei
la
Între- şi intre ei decât ungureşte.
linerea orfelinatului, dar nu adecă să se magharizeze, du·
face nici un control al celor păce la intrarea in orfelinat
ce se petrec la instituţia lăsată nu ştiuseră ungureşte o vorbă.
pe mâna călugăriţelor maŞi totuşi partidul maghiar şi
ghiare. De aceea regulamen- organizatiile maghiare biseritul de funcţionare al orfelina- ceşti se mai plâng la Geneva
lului prevede şi astăzi la arf. că n'au În tara aceasta zisă
&1 (şi' ceea ce prevede se face) românească libertate ca 'n
"o deosebită atenţie pentru sânul lui Horthy 1

domnitor suoeran in Pecs •.
Olt
1 l ' G - b"
mu aces a a
UI
om os
, t d ' ă
a aranJa eCI s nu se primea SC ă
d l
. , , 1•
'ă
catou mundlClplU Ul ,
CI S se mu e coman amentu I
b'
~ ..
h"
t t
rlgaZll cu c me n r'un palat al Casei de păstrare. S'a
făcut în dauna armatei un gheşeft de 100 de mii de peng6
(1 " 1 '
d 1 ') j' 'd
rei mi Ioane e el, lpsm ut t d fă b' d d
ă
se o o a
rIga a e-o cas
' f 't-· d
i
proprIe, o eri a mar, n centrul oraşului.
. '
,
Mmlsfr~1 de răz~ol Go~bos a sărit ca ars Şl a vorbit
. (
Iti'
d
t'
In erpa a oru Ul pe-un
ras IC
ton ~~lită:esc: totuşi de~utatul
opo~ltJOmst şl-a spus pană la
capat ce avea de spus, Iar după
răspu~s lui GOmbos a, d.eclarat
că nu l-a răspunsul mmlstrului
de război la cunoştinţă.
Interpelarea lui Czirjâk, pe
care oficiosul partidului său,
.. Uj Magyarsâg", a refuzat s'o
pubîice, li apărut numai In
semioficiosul guvernului. in
.BudapestiHirlap·, cu toate
infierările de rigoare, şi In
oficiosul
Ligii Revizioniste
.Pesti Hirlap" (no. din 9 Mai).
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destul de Însemnate. La rubrica I pânditi int'ro singură plasă (Elek)
confesiunilor, statistica maghiară I in trei comune, fără să atingă
din 1920, ne arată 7.788 ort. in vre-una 16 %. Iată aceste co(între cari 3136 Sârbi, iar restul mune.:
Români), Deci numărul români- 1. Elek
1.183 Români (15,4%)
lor ort, ar fi de 4652 suflete, iar 2, Medgyesegyhâza 637 ,. (11,5 ~f~)
al Românilor gr. cat. de 2111 3, Nagykamaraa 313 .. (8,0%)
suflete. Total: 6763 RomAni. AceaAceste date ni le dă statistica
stă cifră se apropie mai mult de maghiară din 1920 (Vezi 1. de
adevăr, decât cea de 3.883 Români, câţi arată statistica maghiară Nagy, studiu cit. ant., ~ag. 361).
din 1920. Datele noastre epar- După aceste. d,at~, in Jud., Arad
hiale din anii 1919-20, ne con- rămas Un~a~leJ, m cele. trei c~firmă cifra de 7500-8000 de mune amm!lt~, ar eXIsta, ~b~a
Români în jud, Cenad rămas 2133 Romam, Această stattstica,
Ungariei. Statistica maghiară din după cum vom ~ed~a, nu cores1930, in judeţele unificate ale U n- pun~e ~eloc reahtăţl1.
.
gariei: Cenad, Arad şi Torontal,
Om. J~d, ~rad a fost adjudecat
fle arată abia 4521 Români (2,60;.) ~nganel pn~ trata!ul dela Tr~
(Revai Lexikona VoI. XXl. 1-17 la~Otn. ntumNal dO mtl,că Pla~ted dll~
iv. Pag. '218. Budaplst, 1934). ten OfIU
or -ves IC a JU. ŞI
Acest lucru e insă Q imposibi- a~u~e, pa~ea care, .fac~. parte
litate,
dm Impărţlrea admmlstrallvă a
plasei Aletea (Elek). Din zece
Românii din lud. Arad, plase ale Aradului, numai plasa
trunchiat şi rămas tn Aletea a rămas aproape în inrte.
U
"d'
"t t
parte Ungariei
gtme
nganel, eşI maJoTl a ea
.,
'
R ~'L
locultonlor el erau omam. a
.. Din populaţia fatală de 21.720 1900, faţă de 8885 locuitori Unsuflete (a jud. Arad, rămas.u~ guri, în plasa Aletei, erau 11.190
gariei), sunt 4],5 % , MaghIari,
Slovaci şi Români.
Restul erau Germani şi
.,}'J4,8 Germani, 16,6°1.0
I~
,
1011/0 Români. Aceştia sunt răs- SlovaCI. In 1910, faţă de 9.405
I

lui .,Magyarsâg", e
tnchinat Slovaciei, pe care, du·
păce s'ar fi rupt de ea Rutenia, propagatorii aceştia al
granitei comune maghiaro-po.
loneze ar vrea s'o facă autO M
nomă.

Unguri, erau 11.826 Români, iar
restul Slovaci şi Germani.

In jud. Arud (trunchiu'),
din Ungaria, se află Români in
comunele următoare.
1) In comUna A'efea (Ele la,
cpnfr .. ' ,,'asei ca ace'aş name) la 1900, se aflau 1353 Români, iar la confesiuni 1405 ort.
şi 9 gr. cat. Total: 1414 Români.
In 1910, se aflau 1417 Români,
iar la confesiuni 1391 ort. şi 6
gr. cat.
Comuna Aletea e situată in
imediata apropiere a granitei româneşti. După o statistică a pre·
fecturei Arad, are 1314 locuitori
Români. Românii din AJetea n'au
nici şcoală şi nici biserică românească. Copiii lor frecventează
şcoala primară maghiară şi după

împlinirea vârstei de 12 ani, sunt
făcuţi cu de-a sila .. magyar levente,. (viteji maghiari 1). O parte
dintre Românii acestei comune ali
fost maghiariza1i.
(Pa upma)
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Ciudaful acord naval anglo-oerman
Cele trei evenimente deJa 18 Iunie. Alt serviciu militar obJigator În Ungari

-

Tratativele navale ce erau între Anglia şi tin decât pregăfirea alipirii I vrea să audă de asemenea C f ·
Germania au dus Marti la u,n sfârşit surprinzător, Austriei ]a Germania. după 1"solutie". propunere, a aceasla
on ennţa
care a pricinuit În Franta, În Italia şi Jn alte tări ex€'m~lul cunoscut al Sarul~i. ua au~a in ~rimul rând, dar~1
.
O penibilă surnrindere dat /!iind că Înţelegerea ce
Se mtel~ge ,că Franta, Itaha să slab~asca 4marea prlefen~e Micii Inţelege:'
J,
. ~ f/
,
•
:'
f'
. (indeosebI), ŞI celelnlfe state
ce se facuse In vremea dm
sa nchetaJ Intre englezl.ş,z germani loveşte (un- interesate la menţinerea stării urmă intre Ungaria şi Ger- ,La,data când apa,:
damenlal In clauzele mtli/are ale tratatuluI de de azi din Austria, nici nu vor mania.
fine n Iugoslavia ro
pace dela Versailles.
miniştrilor de externe
.Intelegerea ce s~a Jncheiat la Londra la 18 SITUAŢIA IN EXTREMUL ORIENT Intelegeri.
.
.
Iunie e aceasta:
i
Bănuim că în urma "
Se admite Germaniei să aibă vapoare militare: După marea enervare ce-a J odată s'au Inceput frecături, cu statiilor ce s'au făcu!
l'
t t
35
t I t ~ d'
fost acum două săptămâni din semne de răzrătire sau de ]a Budapesta - cu
ega e n gr.,eu a e cu a . -!1 par e a su a .ln Ifrea.: : pricina purcederii Japoniei la I război între frati, între impăr- dimpreună - pentru"
tatea totala a vaselor mzlitare ple lvlarel-Bntanll: ; o~up.art;,a Chinei, a urmat ţitele guverne chineze. Dovadă narca monarhiei, un ~
In cadrele acestea, submannele vor putea fi j saplamana aceasta o săptă- că Japonia se pticepe Să-şi seamă al conferlnle··
egale cu ale Britaniei.
: n:t ână d~ descordare. Japonia pregătească fără pierderi pen- c~estiunea restauratiei'
Inteleoerea mai prevede că dacă o viitoare: şI-a contmu~t transp?r,turile ~e tru ea terenul în China,
ŞI austriace.
.
+. 't-?
d
A 1" , trupe, dar s a mărginIt la ca-/ Ca să se pună totodată la
Un alt punct de se'
conJenn a a . esarm.an or va Impune ng lei i te va tn~i!,tări fără însemnătate adapost, sau poate că numai sigur, va fi noua In!
reducerea Ilotez, tonqJul german se ya reduce dea- ; c!e~sebIta. S'a constatat in ca să capete răgaz. Japonia a ce au luaf-o iucrurile
semen~a, In prgporfla c{e 35 ia suţa.
~ I schl~b o. oarecare !mp~care propus Rusiei un pact de nea- ropa prin pactul gen
... Ramâne sa se vada ce vor zIce la aceasta i la ChlJ~eZ14 c~ noua slt~a11e. cu gresiune. o intelegere de ne,: glez, şi prjn propune.•
Invoială puterile celelalte.
I anexăflle mta~plate pan acum at~c.are:. In sco~ul acesta unu 1 mană. ~eferHoare la .
rapta Angliei înseamnă încă o abatere dela, la sfatul ManclU.k~o de, sub lm~:ştrl J~pon~zl au făcut d~cla- I ~usţrJel sub tutoraful
oJ
'l
- i tut~Îratul Japomel,
- ŞI tot· rafu de prIetenie faţă de sovlete, t1umlor.
pO ll-lca
pacturltor
genera l e. cart. fiormau p â na,
.
'
acum
principiul apărării păcii europene.
It f
' ă ă »1
AU' Ce preve
Ştirile "Jai nouă arată că înfeleQeri~ ,!avale îi
proiectul
va urma o Intelegere anglo..germana pnvztoare la
foi
înalmdrile aeriene. Dupăce Jnceputul sJa făcut,
Pri~-n:injs~l şi minist~ul de ~ (adecă să participe la apărarea până la 15 ani, dacă'
continudrile nu mai pot surprinde.
răzbOI Gom?os ~a d~pus 10 pa~: ! antiaieriană ~i la istrucţiile res- a pricinuit statului dat
j
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Obilrua t'IVI aea an r fU 2P ti"
r8renena In oDana

Cefe trei even
la lfJml.a:

:t
[

manta dela 18

run:~e,
!

acordului naval angfo-germt:o.
In:âip.le recrutari gznerâ' eo

Semilar~3

G~rmaHia:
la 3udapesta~ Un proiect
apăr~rn 3r.tlaierhme.

Iii

de lege pE!ltm

Cl~!rgaUvitatea

Ilament

~artl -

zIUa semnăm t pective) "se soco, ca unii
aco~dulUl
anglo:ge,rman
~n I cari san' obliga,i a face
pr,ole,ct de lege Intitulat IU chip I a'ajbă saa focr. a .. b cond.~m~mos: "pentru apărarea anti- cere milita,ă".
alenan!" care prevede următoa§ 6. Se pedepsesc cu Închi.
rele ~ [~e~umăm după t~xtul, din I soare până la 5 ani cei cari în
semlOhclOsu! "Budapesh Hlrlapu I caz de atac aierian sau de pedela 19 lume):
.
ricol calcă cu voia sau fără de
§ 1., Sunt obll~aţi făr~ voi~ disp,oziţiile date. C,ălcar,e~
deosebire de sex tOţi cdăţcmi cu intenţie a acestor dISPOZItII
trecuţi de 14 ani să participe se poate pedepsi c. 'emni'ă
)fi

A

-

I
I
II

Invoiala navală anglo-germană r cătră marile puteri în contra
e comentată la Budapesta ca o Germaniei o alianţă represivă care la
f' , .
lovitură de graţie dată tratatului ar reaminti Europei tratatul dela
apararea an lalenana, ŞI
de pace dela Versailles.
Chaumont făcut pentru doborîrea vor putea fi obligaţi să ia
Aşa-i spune, pe şleau, "Ui lui Napoleon. Anglia a consfintit parte în acest scop la instMagyarsag", in n-ruJ dela 19 cr1.: lupta pentru libertate a Germaniei, rucţie.
"lnvoiala aceasta a dat definitiv şi in baza învoielii navale va
§ 2. Ministrul de război
lovitura de graţie dispoziţiilor· pune nu peste mult pe delegatuI
ţ le
'1 It'
,
militare ale tratatului dela Ver- german, ca par'e ca p.leri l~ l~ e gere cu, cel a I m~sailles; acum s'a întâmplat pentru egale, la masa. tratativelor. Ia m~tn ~ompdenţl, P?ate 11întâiaoară dela sfârşitul războiului cele mai apropiate tratative inter- mita ŞI reglcmenta libertatea
mondial incoace, că una dintre naţionale navale.,. alături de circulaţiei.
~
puterile invingatoare a făcut in- , Franţa! Tabloul acesta e de pe
§ 3. Ministrul de război
ţelegere cu o putere învinsă fără acum o urmare tehmcă, inevita- fixează oraşele şi comunele
să ţină seamă de hotărîrile mili- bilă a noului acord".
d
. . '.
!
ta
1 t t t l
S - A eascrl!en~~
mstltuţll~e. ŞI

O

v

A

rSe~fofi~o~~1 ~~~ernuIUj,,,Buda.

d/-'.(Jc!f ugăm ,la;bco upesti Hir\iip", îşi intitulează astfel men aru e ac~s ea
în numărul dela ]9 Iunie telegra- dapestane, ca la cele
mele despre acordul naval: "Acor- două evenimente dela 18
dul dela Londra inseamnă defi- I Iunie s'a
mai adaos
'tiva d
,
a tratatului
I T t M l.
~~la Vers~~~:.~~,e
jU'!u t' I IB
jO d art
.ş a
Mai grăitoare decât toate aceste
acu. a . u .. apesta ll}-.
comentarii sunt comentariile ce ceput Imlfarll Germanzel
le face acordului dela Londra prin aducerea în parlad
t 1 F
.
R"
~
t
..
d
eputa u
ranclsc
aJmss, In men a unUl proiect
e
,articolul di~ frunt~a ~umărului le!(e pe care-l vom
d~~. 20 lume al lUI "U] Magyar- înfătişa mai la vale s .,l~'r'o aingurăcz. _ spune de,.sp!e..obligţtt/viţatea a.acest deputat g5mMşist şi în pararll antlalenene, aacelaşi !imp eckhardist - s'a,u decă mai corect: despre
produs In ~ Europa doo~ ev~m- obligativitatea servicului
mente de msemnătate lstoTlcă,
'l't
.
Germania, dând neted dar hotărît mi I ar aViatiC.

A

'1(

.

mtreprmdenle depe teritOrIul
aceelora, cari vor fi obligate
să se aprovizioneze cu unelte
'''1
d
~
f
ŞI. I1!IJ <:ace e aparare an)aJenana.
Tot ministrul va fixa dela
caz la caz: ce fel de instalaţii şi în cât timp trebuie să
f ~
l ' t·t ţ"l
~aca ,com~ne e~ ms.! u 11~,
mtreprmdenle ŞI particularII,
şi în ce măsură sunt obli.
gaţi G contribui la cheltuieli.
Contributiile acestea se vor
încasa întocmai ca impozite!
e.
§ 4. ~e PAedc~sesc cu
doua lUni de Inchisoare dacă infracţiunea nu e mai
gravă iar în caz de răzSe mai pregăteşte boi cu 6 '
luni de închisoare'
"
•
O surpriză
a) c9 ce nu executa §-ull
b) l1 at ronii cari îşi îmRibbenfropp, frimisullui Hit~ piedecă angajatii de a exeler]a Londra, care a Incheiat cuta §-ul 1.
cu Anglia pactul naval. a făe) cei ce calc6 sau deJ

v

w

o

la o parte tratatul dela Versailles,
in 10' imperiul
recrulările pe aeama o,tirii
independente, şi tot în această
zi Anglia şi Germania au încheiat
învoiala navali",
.,lnl1oiala navală anglogermană înseamnă fără îneoială o legătură inlre înarmările nem'eş'i depe asco'
,i in're înarmările englezeş'i
depe apă. '""oiara sanc,ionează parcă pasu' ce fu.ese .
decla,a' ilegal, Iăcu' Ger- ~
mania prin
,eînfiin'area.
armatei sale$ şi desfiinţează /
,putinţa chiar de a se face de
a incepu'

cut Angliei propunerea ca să.
'" d'
. "1
d
"
se pună Austria sub tuforalul Joaca
ISPOZlţll e
afe In
Ligii Naţiunilor - aşa cum a baza §-ului 2,
fost până in Ianuarie provin~
§ 5, Se extind şi la cei ce
eia Saar. care a trecut in urma strică instalaţiile de apărare antiaplebiscit ului la Germania ieriană pedepsele cari se aplică
şi să fie demilitarizată tofal. celor ce aduc sticăciunii nsfalaţiilor
Propunerea aceasta inseam- telegrafice.
nă nici mai mult nici mai puCei obligaţi a satisface art. 1
Tipal'ul CONCORDIA Institut de Arte Grafice

.,.
... Ji. . J,..

şi Editură

sau a COUZ(it morti şi i .
cari făptuitorul le-a p~..
vedea i iar dacă fapta
făcută dinadins ca să ::
sed asemene rezultate'
depseşte cu lemnifă ~ il
iar în cazul că a şi pricin "
sem daune grave stl .
moarte. Celor ped~·
baza acestui paragraf.
pendă şi drepturile po:

G
M
li
)(
LE E DE JI:'\CMHNEALt-l
Ziarul "Magyarsâg destăinue uşoară, dar au Înăsţ
l

i în

•

pagina Întâia a numărului
I său dela 19 Iunie, că paragrafuI ~l treilea al pr?i~ctului,
adeca cel care dă mInistrului
i de război (respectiv guvernului)
dreptul de-a fixa după bunul
plac contribuţia bănească a
I particularilor şi-a întreprinderiI lo~ I~ apăr~re~ antiaieriană, a
starntt? agitaţIe enormă
...
"Daca parlamentul voteaza
acest paragraf al legii - spune
I.Magvarsag" reproducând ceea
ce i,-au declarat deputatii,d,evm nule nu numai autonză
nle bugetare (date de parlament guvernului), ci guvernul
maghIar ajunge In pose ..
sta unei aşa de mari im ..
puternlciri, care il asi ..
gură putinţa de-a dispune
după bunul său plac de
averea cetăţenilor. E de
neinchipuit ca guvernele ce se
perindă scl aibă după bunul lor
plac dreptul să impună dela caz
la caz, sub titlu de !,c,he!tuiey
pentru apar~re~ ,antJaJ,enană,
cu sume mm dmamte fIxate, pe
particulari:vIu pe întreprinderile ce nu le sunt simpatice, sau
pe comunele şi oraşele cari ţin
p~e? mult la autonomia ]or, ~j
sa l~caseze ace~te sume l!l chlpul In care se mcasează lmpozitele directe. Guvernul ma ..
ghiar care ajunge in po ..
sesia acestei lmputernl ...
clri, dispune cu mult mal
nelimitat şi mal liber ~e ..
cât guvernul Germaniei,
Italtei sau al Rusiei sovletlc~, de averea cetăle..
nnor maghiari şl .. a co ..
munitătilor. In ţările cu dictatur~ - trebue s'o recunoaştem aceasta în favoruI lormdnuirea banilor publici nu nu~
mai dt n/a fost făcută mai

I
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deci de neînchipuit ca .~
maghiar, care se de-cleP
stituţional, să dorea. I
parlamen' l10larea •• 1
care să-i asigure un
mal larg decât sub
dictatură, pentru m '
rea averii cetăfenilof ~

1'1 servIciu

~

mlrllar obngafor '

E nostim şi ceaa c~
"Magyarsag U că spun ~
despre încercarea aceas' ~
vernului lui G5mbOs de·, ~
averea cetăţenilor, Se d: '1
prin cele citate mai sus, ~
tul genaral ştie bine Vl.
odinioară: .,utile cum ~
adecă că ştie să t .~
treaba patrIotică
rnăneala.

c.

~

, Pe noi însă ne intereSi:(
primul rând din proiectu~ ~'
de lege pa raerafu 1 întâi, ~I
Pentrucă aces' ~ ~
!naeamnă că se ;""0'
Ungaria .n nou Il~
milifur obligatoriu, dll Ci
af let1enlismalai, la 111
lelele ,i femeile Allie ".
.rau obli~a'e.
1
Legea aceasla ct~ jn
Go!" b~. f?arla'!lenhth ~
gh.a, ln ziua In Ci ~
aemnal fa Londra naval anglo-germdRI ~
deci decât o latea,ei (l~~
a clauzelor mima,' d!lli
'afului de pace dela r ~
,i
pregătire pen'" 1
când Ungaria va p'. il!.

°

îndrăznească să f~ti ~
făcu. la începu •• 1 prii [

~e,mania f să p,oclll ' ~."

lnarmarea.

re

