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. pii moralişti 
sa budapestană face mare 
precum şi era de aşlep

. de cazul Vasilescu-Nacht
ătorescu-Tony Jliescu - Do

~ Dumitrescu. 
~âde Însă dracu de porumbe 

~
. e. Căci nu s'a uHat încă 
osul caz Drehr, în care 
dovedit că fostul prim-mi
u unguresc Bethlen şi-a 

~t1t supraevaluate minis
~ui sănillăţii nişte vile şi 

ce, că prelatu) papal Vass, 
'slru de sănătate şi prim-
slru ad-interim, a dijmuit 
urfe invalizilor ca să lejoa
bursă, şi că după moartea 
nsiliul maghiar de miniştri 
naf din fondurile aceloraşi 
ÎZ! şi orfani o bancă ev-
că pentruca să nu iasă la 
ă poUogăriile deeedatului 
e câ!orva zeci de depu
Se ştie deasemenea foarte 
cazul Esktilt, cazul pot

~ii1or cu permise!e de ex
~,cazul statiunii climaterice 
_Iured, cazul Petriehevich
~âth, - ca să nu amintim 
~t pe cele mai faimoase 
[re potlogăriile ce ltU ieşit 
reală la Budapesta in anii 
:urmă. 
ţum o lună s'a divulgat In 
'meniul unguresc că se 
III Ungaria gheşerturi cu 

~
uri in legătură cu inzes

armatei (cazul palatului 
zii din Pecs). 

~ câteva luni în urmă a 

~
cazul procurorului dela 
pesfa care a ajuns la ră

pentru luare de mită. 
iIIm, proaspete de tot, 
,alte două cazuri: Un iu
~or dela Budapesta, dr. 
, lstvân, şi-a deschis un 
• de plasamente şi ex
~ pc doritorii de posturi 
dU·le cautiune 2500 de 
10 (75 mii de lei) fără să 
Ică nimic şi fără să le 
lue banii. Reclamat de cei 
Dcaţi, a dat bir cu fugiţii 
.Budapesti Hirlap", semi
~sul guvernul ui, din 18 
~ Al doilea caz: nevasta 
lorului şi profesorului uni
~ar GerJoczy a ajuns in 
~oarea parchetului din Bu
sia pentrucă a excrocat 
la zeci de inşi, luându-le 
one ca să-i facă portari 
uatul său, şi uitând să le 
~ostul. (Cf. ibid) , 
r cât nu s'ar putea lung 
~Iă listă r Cetitorii noştri 
~ intregi singuri dacă au 
at colectia "Gazetei AnU
ioniste" . 
: ne miră totuşi că gaze
bUdapestane dau cazului 
~·Vasilescu-CăIătorescu el 
1, proportiile ce i le dau. 
~rollocătoare decât insti
Ilor e instigaţia presei 
liare dela noi. Presa bu
Slană, cel putin. publică 
ol!Ogăriile din Ungaria. 

b 

Dela spionul Probsl la 
"gazetarilor din Arad" 

tripo"' 

La tribunalul din ['irad se vor lei unei bănci· budapestane loasa dovadă specială, adecă 
judeca zilel.c a:estea opt ,pro- i-a numitului Iosif Moszkovics ; să nu se prezinte la niciun con
cese de spIonaj unguresc. I - despre care s'a arătat că: trol ca să-şi aranjeze situaţia -, 

Unul dintre spioni, Victor; prn ea s'au transmis spionilor: până în vara anului trecut, când 
Probst, era Însărcinat să trimită din ceata locotenentului 11nto- ; fie că i s'a făcut ca şarpelui 
centrului de spionaj dela Se- nescu banii lui Iuda. i când iese la drum, fie că a 50. 

ghedin, În afară de ştiri mili- cotit să beneficieze de Îndru-
tare, lista românilor din Cum a rămas În 'ară marea ce s'a dat comisiilor 
Arad insurati cu ungu.. cetăţeanul maghiar, de revizuire ca să nu s'atingă de 
roaice şi ungurlzate, şi 1, Moszhovics, cu con- J "directorii" din nicio intreprin-
lista românilor- cu neve.. cursul căruia se 1 dere, s'a prezintat În sfârşit şi 
ste viţioase. I pune la cale fripoul I el la control. Intrucţiile În ve-

Numitul Probst e mahăr la 1 derea revizuirii din vara trecută 
deochiatul club sportiv ungu- I Despre losif Mos\{ovics acesta, I spuneau insă că nu se pot primi 

SG~ S"I . t directorul sucursalei din l1rad r resc ! 1. cnson e cu inS ruc- la control decât cei ce prezintă 
ţ.. . l' I 1 f . a băncii budapestane "Erdelyi 
II ŞI e pnmea aco o. ar şe ' bilet de liberă petrecere, adecă 

la clubul acesta e faimosul Hitelbank", am arătat în nu- cei cari au fost şi la controlul 
Zima Tibor, prim-redactorul din merele trecute că stă in ţară din anul precedent. Şi cu asta 
tată slovac şi din mamă rO-l fraudulos, ş; că acum a- Moszl\Ovics s'a prins. I s'a des
mâncă al gazetei iredentiste nul comisia ~. leviz.ire a coperit frauda comisă la 1929 

Eraelyi Hirlap· străinilor i-a do' porancă .., d t d' d r " . (w. • ŞI 1 S a a or 10 e expu zare. 
Şi-acum să vedefi cum se analala apoI la Bacureşf.) F d l 1" Art't A v I t Vid' v I rau a osu sa IOva I Insa a 

leagă unele lucruri. sa ~ ec~ In ,a.ra. Bucureşti şi a rămas provizoriu 
O-lui Zima îi trebue un tri SItuaţia acestUI fraudulos, sub 1 L' Ati 1 • S t 

- • v' pe oc. El Incepu u Ul ep em-
Pou .. al gazetarilor din l1rad" patrona)ul carUla e vorba să se .., f v t t ă . . vne, 1 5 a acu cunoscu c co-
(deci inclusiv al gazetarilor ro- fencească l1radul cu un trtpOU . . lă . ţ' ·1 

. " v miSIa genera a migra 1U0I or 
mâni, cari sunt opriţi, precum "al gazetarilor, e urmatoarea = . d t t fV v v· • 

• A • • • l·a a ermen ara pasUlre ŞI 
se ştie, să facă parte din tri- l1 veOit In Romallla 10 toamna fă ă d t d f' .. v 

• u r rep e pro eSlUne pana 
Pourile gazetarilor maghiari). anulUI 1923, ca cetatean mc1- I lOt . L 22 S t 

I . 1 l 6" a c omvne. a ep em· 
Gazctarii români au refuzat să g Har. n anu 192 s a Insurat .., d t . d I ,. t 

t
Ut v .. v vne 1 s a a apoI ea mlO1s erui 

Între În clubul, în tripoul adecă, cu o ce a eana romana, c",re, .. d d 1') 875 . 
d v • t 1 b·· 't I v munCI1 ova ano. ... - I pnn 

ce vreau să-I deschidă confra- upa SIS emu o temUi a ca- d t ă t I 
ăt "1 d fII t d care se a evereş e c secre aru 

fii d-Iui Zima, şi astfel tripoul s om e e e u aces a, a e- 1 I .. tI" d t t u v genera a mlOlS eru UI l-a a 
se va putea deschide cel mult clarat că nu renunţa Ia cetate- . U • d d .. f U . .. ă. L d I pasmre e şe ere 111 tara, cu 
pe numele gazetarilor evreo- ma ro~an:asc v ~gea : ~ drept de exercitare a profesiunii, 
maghiari, în niciun caz însă pe 1930 da vale eetaţcl11lor străInI .. ă l 31 M . 193~ 1 ' . t .. " h' • pan a al :l. S a pUi 
numele "gazetarilor din ftrad". can sun lOSuratl In cIpul In .. ă d'ţ' U • t b'l t ,.. t 1 ·f M 1. 10S con 1 la : . sa prez10 ele 
Totuşi ziarele maghiare din care sa Insura 051 0St:t\0- I·b ă . . . d' U ăt . pe I er petrecere. 
ftrad au vestit săptămâna acea- VICS ŞI au m cas ona cu ce-
sta că clubul .. gazetarilor din tăţenele române copii, să stea In vara aceasta Iosif Moszl\o
Firad" se va deschide în cea în ţară cât vor ['işa e legea./ vics s'a prezentat din nou Ia 
mai scurtă vremeI şi au anun- Şi Moszkovics ar fi beneficiat controlul străinilor, dar comisia 
ţat potlogărescul eveniment-in- şi el de ea, ca toţi cei din de revizuire dela Inspectoratul 

tagma lui, Dar la 1929 cetă- Muncii din ftrad, ştiindu-I frauspe ca pe-o .. mare necesitate 
socială a elitei arădane". ţeanul maghiar Moszl{ovics şi-a duios şi ştiind cu ce sisteme îi 

Nu ştim dacă .necesitqtea făcut rost de-o aşa-zisă .do- dejoacă Ia Bucureşti hotărîrile, 
aceasta socială· e atât de sim- vadă specială" .. care ţine loc de nu l-a mai examinat ci i-a 

t d t vţ .... .. v .. d ... transpus cererea la minister, ca 
tită de elita de care vorbesc ac e ce a em ... pana can IŞI 

. Uit Vt . D să hotărască cei de-acolo cum ziarele maghiare. Ştim însă că aranjeaza omu ce a enla. 0-

d , f Ii-o plăcea. Până acuma, după centrul de spionaj dela Seghe- va a aceas a na ,e poa e 
d d Af 1 ,- informaţiile noastre, cei de sus din are nevoie de români cu a eca ce .or pe car. '-0 

f -, În'·~" n'au hotărît. Fişa că Iosif Mosz-căsătorie mixtă sau cu vr'o slă- opaca 1.. ara reg .. a a-
nul 1918. Moszlrovics n. e I{ovics e în afară de legi şi mai 

biciune oarecare, şi de neveste 
româneşti viţioase, Şi nu li se 
poate da un mai bun local de
cât un tripou. Un tripou "al 
gazetarilor din l1rad". Un tri
pou instalat in clădirea stlcursa-

în măsura care i-o ingădue 
severul regim de presă fără 
cenzură din raiul lui Gombos. 
Presa maghiară dela noi afi
şează însă potlogăriile româ
neşti fără ca despre cele ma~ 
ghiare să ia vreodată notă. 

din cafegoria aceasta, deci dresus de legi. 
dovada sa specială e Irau- flcesta-Î insul cu concursul 
duioasă. căruia confraţii din presa evreo

Cetăţeanul maghiar, şters pe maghiară ai d-Iui Zima vor să 
baza acestei dovezi din controa- fericească ~radul cu un tripou 
lele străinilor, putea eventual "al gazetarilor din ftrad ", -
s'o încurce şi să scape de con- "instituţie" (aşa îi zic ziarele 
secinţele fraudei, făcând cumva maghiare de aici) a cărei nc
moartă invârteala dela 1929 ce~itate socială era de mult 
şi folosindu-se de beneficiile simţită de elita l1radului, De-o 
legii dela 1930, pe baza căsă- anumită elită a l1radulul poate. 
toriei. Dar a continuat - el ştie Dar şi mai mult de centrul de 
de ce - să uzeze de frauda- spionaj maghiar din Seghedin. 

Răvase 
ti 

Zial'ul .. Rl'adi f(ozlonyt" cel 
cal'e insulta pe timpul I'ăzho

iului dinastia l'omână, ial' În 
număl'ul juhi/ial' de astă ial'nă 

:1 cuteza! să sCl'ie că patl'ia 6a 
se 'ntinde din Fanonia peste 
Slovacia până la Sihiu, a 
lost suspendat iel'i săptămâna 
cinci zile pentl'u o nouă cufe
zanfă antivalh9. 

- Reapăl'ând lIJiel'cul'i suh ve
chiul titlu - dupăce !I'ei zile 
a apăl'ut suh un titlu de ocazie 
- s'a apucat să focă l'eclamă 

unol' I'epl'ezentafii de feafl'u suh 
cel'iul lihel' ce val' li la Seghe
din dela 3 Ruguot până'n săp
Iămâna il'edentistă a Slântului 
Ştefan, şi numai că nu tipa la 
catitol'i să 5e ducă cu mic cu 
mal'a la mOl'i/e acestea .eveni
mente cJrtistice". 

Excul'sia aceasta ce-o organi
zează În complicitate cu .. Rradi 
f(oz/6ny şi cu a/te zial'e ma
ghiare dela noi il'edenta ungu
l'ească, TREBUe OPRITH, Pen
trucă iolă ce deslăinue În nu· 
măl'ul dela 2/ Iulie "lIJagyal'
s6g" = 

"Străinii cari vor fi la Se
ghedin intre 4-] 1 Augusf, 
vor fi duşi in excursie cu o 
corabie de lux la granita tria
nonică depe Tisa unde se or
ganizează o serbare de câteva 
minute, apoi vor fi rea duşi 
la Seghedin. Corabia de plă
cere va placa din Seghedin 
în fiecare zi la orele 11 Îna
inte de amiază." 

Iată În ce scop se 'invită lumea 
maghial'ă, sau maghial'izată de
la noi la Seghedin, unde - În 
!l'eacăt fie zis - domnii .. ex· 
cUl'sionişti" val' avea prilej să 
Îşi dea l'apoartele centl'ului de 

spionaj ale cărUI opt unelte toc
mai acum vin pe banca jude
că!ii la trihuna/ul din Rl'ad. 

• 
In judetul Rhauj din Ungaria 

(aproape de Solnoe) bântuie 
PRRRLIZIR INFRNT/LI/. Ca 
mâine vom vedea·o şi la Segh~ 
din, unde I'evine mai În liecal'6 
an şi de unde s'a impol'tat la noi 
epid9mia cumplită ce-a fl'ecul 
apoi peste toată tal'~ acum pa!l'u 
ani. 

Poftiti, deci, şi dafi-Ie cât mai 
multe Înlesnil'i căIătol'iilol' În 
Ungal'ia (tlEllenzek" dela Cluj 
şi-a hofezat-o pe a sa "căIătol'ie 

de tămăduil'e la Budapesta,,/) 
ce le organizează cu pl'i/eju/ 
tămhă/ăuri/ol' revizioniste din 
luna Sfântului Ştefan zial'ele 
maqhial'e dela noi I 
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DIN TRECUTUL IOBAGIEI UNGDREŞTI 1 Populaţia Clujului pe naţionali/: 

! -
I Oficiosul sionist "Uj Kelet" următoarele căsătorii mbll 

La Becicherecul-Mare, tip. făgăduită după cum spunea I1no~ 
Pleitz, a apărut la 1891 o carte . nimus acelora d:ntre autohtonii 
-care ar trebui cunoscută de: de-aici pe cari nu i-au putut în
fiecare român: "A jobbâgysâg 1 frânge in lupte, au fost o simplă 
tortenete Magyarorszâgon ~ (Is- 1 capcană: Prin decretul lui Ştefan 
toricul iobăgiei din Ungaria),' I-ul (Liber II. cap. 38) se statu
a fostului judecător dela (ri-! iază - dupăce întâi s'a hotărît 
bunalul unguresc din Orade! pentru alţi iobagi că pot să se 
Al. K. Nagy. l mute dela un stăpân la altul sau 

Pe vremea aceasta de în- 1 să se răscumpere, cei cu familii 
drăzneli revizioniste ale unor j cu 100 de galbeni bizantini, iar 
grofi cari n'au invăţat nimic 1 cei burlaci cu 24 de galbeni -
din lecţia revoluţiei dela 1918 ! că iobagii străini nu se pot răs
şi a marşului românesc asupra cumpăra cu niei un chip, iar 
Budapestei din 1919. cartea lui cine va 'ncerca să-i elibereze, se 
K. Nagy Sândor merită măcar va pedepsi. ftltă dovadă apoi, 
cinstea unei pomeniri, dacă nu ! din Cronica lui Kezai, p, 94, a 
a unei reeditări, pentrucă e silniciei ce s'a impus autohtoni· 
cartea temeinic documentată jlor: Dupăce ducele Geza (tatăl 
şi dela 'nceput până la. capăt jlui Ştefan I-ul) a trecut la creş
imparţială. a unui om care s'a t tinism, papa i-a dat poruncă, însă 
dovedit mai cinstitor al drep- . fără să fie ascultat, să elibereze 
Uţii şi adevărului decât robit pe creştinii autohtoni, deoarece 
de patima şovinislă care scuză sunt printre ei foarte mulţi nobili. 
la istoricii unguri orice mâr- Sub Sf. Stefan, care a legat 
şăvie a clasei nobilitare a DnM gliei pe iobagii ne-maghiari, s'a· 
ganel. introdus în folosul bisericii cato-

Iată pentruce am desprins din llice zeciuiala, la care se adăuga, 
hârtiile mele privitoare la (re· când cineva nu-şi declara avutul, 
cutul acestor ţinuturi arătările un impozit în plus: noimea (ef. 
fostului judecător unRuresc, Nagy, p. 17). Sub Sf. Ladislau 
ca să le im părtăşesc cititori- regimul iobagilor s'a înăsprit prin 
lor "Gazetei Antirevizioniste" '1 legile de interes social ale aces-

• tuia, legi drepte, dacă socotim 
Ungurii au venit în Europa că n'au făcut excepţie între io

cu o constituţie socială dia- bagi şi nemeşi, dar oricum prile
metral opusă aceleia atât de juitoare de abuzuri, dacă ţinem 
democratică a românilor pe seama că le aplicau stăpân ii, cari 
cari aveau să-i robească: n'au de cele mai multe ori erau în 
fost numai un popor de război· aceeaşi persoană şi acuzatori. Incă 
nici sălbatici cari nu ştiau ce e sub Sf. Ştefan se hotărîse că io
cultura pământului, au fost un bagul care omora iobagul cuiva, 
popor de caste (o spune Al. K. să fie pedepsit cu moarte sau 
Nagy, p, 11 şi 15), şi e firesc că mutilare; nemeşul în schimb, 
au adus aici o sclâvie care a dacă omora un iobag, era pe .. 
trebuit să aibă mai apoi aspectele depsit numai cu desdăunare 

bestiale ce şi le-a menţinut până materială sau cu post, ef, ibid. 
aproape 'n secolul trecut. p. 22, Ladislau a adus legi in 

Iobagii acestui popor de tirani contra hoţilor, şi a hotărît: să 
(pag. 16) se recrutau indeobşte se taie iobagului prins cu furturi 
(iniţial) dintre cei de altă lege, nasul; să se spânzure iobagul li
luaţi prizonieri în războaie, sau ber care e prins cu furturi, să 
cărora li-au putut impune jugul i se confişte averea, iar urmaşii 
lor. (Dintre unguri se făceau io- lui să fie trecuti în rândul ioba
bagi cei ce luau de nevastă o gilor de rând; să se vândă ca 
femeie dintre iobagi, cei ce nu sclav judecătorul care nu execută 
veneau la adunările comunei, mai rigorile hotărîte în contra hoţilor; 
apoi cei ce n'au voit să primea- să se trimită nobilul hoţ să pă
scă creştinismul, iar sub Sf La- zească coţele; nobilul sau solda· 
dislau nobilii hoţi, judecătorii tul care intră în moşia unui no
cari nu tăiau nasul unui hoţ, no- bil, să fie legat, să i se radă 
bilii cari treceau in moşia altui barba, să fie bătut în public şi 
nobil, - ef. ibid. p. 16-17, 22. vândut ca sclav; nevasta hoaţă 
Dela Sf. Ladislau până după să se vândă dupăce i s'a tăiat 
Matei Corvinul nu se mai pome- nasul; fata hoaţă să fie vândută 
neşte apoi să se fi adus legi prin ca roabă. (S, Ladislai Decr. Li
cari să fie trecuţi şi nobilii un- ber Il). La zeciuială şi noime, la 
guri în rândul iobăgimii; atunci interdicţia mutării dela un stăpân 
abia, la 1505, dupăce nobilimea tiran ia altul mai omenos, la ri
maghiară a fost constrânsă de gorile de interes social introduse 
valahul Matei Corvinul să recu- de Sfântul Ladislau, s'a adăugat 
noască iobagilor întâiele drepturi încă din această epocă robota şi 
ce le~a admis iobagilor un parla- obligaţia plocoanelor1), iar sub 
ment unguresc, dieta a hotărit că demnia lui l1ndrei al II-lea un 
dacă va muri regele fără urmaşi, impozit in plus, întâiul impozit 
se va alege rege numai de neam 1) Nagy, pag. 31, citează după un 
unguresc şi cine· se va opune docum~nt frag~e~tar din secolul XIII: 

. " ' 3-4 ZIle pe saptamdnă robotă pe tim-
va fi făcut lObag pe veci, - ef, pul secerişului; dela Sf. Martin pdnă 
ibid. p. 18.) la 'paşti .cără~şie! tăiat de- lemne, etc., 

on de cateon vOIa nemeşul; dijme la 
Prin urmare buna amiciţie şi 1 Sf. M.artin: ? oaie, o m~sură (cubulus) 

t J·b v' • de mIere, 6 Idem de grau, 6 măsuri de 
respec are a I erlaţtlor străvecht, brasium, 3 cară de fân. 

cătră stat, prilejuit de strâmtora- : face cunoscută in n-rul din 20 Români Cu unguroaice 1.' 
rea financiară a regelui şi per- . crt. o broşură (nu-i spune titlul) Români cu nemţoaice 
manentizat sub toţi domnitorii . a d-Iui prim-medic dr, Petru 1 Români cu evreice 
următori, cu toate că după tătari Vlad, referitoare la mişcarea po-, Românce cu unguri Revi 
a urmat pentru Ungaria o epocă pulaţiei Clujului din anii dela I Românce cu evrei 't ar 
de stabilitate şi prosperare, şi cu desrobire până la 31 Decemvrie 1 Românce Cll nemti mă 
toate că obligaţia apărării patriei a : 1934. Populaţia pe naţionalităţi a ~~ 
fost trecută în această nouă epocă: Reţinem datele următoare: jului a fost in anii 1931- n. 
particularitor, nobilimii (Nagy, P.! In anul 1934 s'au făcut la Cluj ! aceasta: I:jlll 
28). 1 lor 

• 1931 r/o 1932 Ofo 1933 0/0 1934 
Regimul de până aci s'a ină- i Romdnl 35.213 356 6 35.546 356 o. 35874 351 6 0. 36,173 JJ~1 

sprit in epoca ce a urm'al năva- \ Unguri 49.751 49.2010 49,910 49.2% 50.042 49.1 0 o 50,209 ~ 
valei tătăreşti Încât a ajuns să j Evrei 13.545 13.50 o 13.619 13.40 o 13615 13.30. o 13.666 , cu 
n'aibă pereche. Fuseseră până 1 Nemţi 24.36 2.4° o 24.43 2.4 6 o 24.40 2.5 'fo 24.40 : ~ a 
aci trei categorii de iobagi: una ~ Total 101.518 1Ol.518 102.007 102,448 juns 
superioară, a oştenilor (milites: Sporul natural, rămas după scăderea morţilor din naşl ~ Ş 
castri), alta a iobagilor de cetate \ fost pe naţionalităţi următorul (Ia mia de locuitori): ~e L 
(iobagiones castri) şi a treia a ! 1931 1932 1933 1934 izgc 
iobagilor de rând (castrenses rus- 1: Româ~i 9.3 9.7 8.6 9.4 ~ri c 
tiei), acestea două împărţite la 1 U

E 
ng~n 37 2.9 26 3 să fi 

~ d I 1 Adă t .' d' I vrei 6.3 4 4 0.2 1 4 ,A'a" '1 
r~n u or.m ~u ca eg?TU lS- 1 Nemţi 9. 3.7 . I'J' 

h~cte: a lO~a~llor 1i~~~1 (ioba~! Dupăcum se constată din ci- I s'a menţinut în toţi l~~i palr. .Glod 
gl~nes ~upenons. con 1~100l~), ŞI . frele de mai sus, singuri românii la un nivel foarte scăzul h:~ 
a,lObagll?r l:gaţ,1 de ~he (lOba- 1 au un spor natural progresiv, şi I 2.9, 2.6 3. de 
â~~ne~ )mmor,ls !lbertatts s:u con- ; anume destul de mare. Datorită! Ceea ce e alarmant pcn!n~că 
t Ihoms , can. n av~au decat Adrep- : acestui lucru, populaţia românea- in această statistică, e m ~\ 
ul de-a servI dobltoceşte pană la scă a Clujului creşte satisfăcător. îngrozitor de mare al căsAf' 111 

i 
moarte, fără să-şi poată schimba 1 h' bit It' t fV A' eres tă â l d ă n sc Im sporu na ura a mlx e acute de romam şi 
s p nu ac nu erau de lege . ·t '1 • d l' t tă mânce. Fl·I'ndcav , nu ne ;In 

ă f
v ă mmoTl an or e 10 ec m pe oa m 

ungureasc, ară s poată moş- , 1" E· d b· d 'ă d şi-acolo 'n capitala Ard" 
ten ' ŞI' fă ă ă tă At IOla. In eose I vre mc e It l '" 1, r s poa spera o ca ! • rezu atu acestor căsătorii 
de mică imbunătăţire a SOJţii lor : notat scăderea ~are a sporulU\ stecate merge 'n dauna 

( f N 24 25) 1 tă natural al evreilor, dela 6.3 la nismului, ca şi la Arad SI 
c. agy, p. - . n aceas '1 1 4 I . AI '1 un 
nouă ă · bă' d mie a . a mIe. unguri or alte părţL,. UI epoc, 10 gta e-o par- ld 

te s'a extins ~ şi-asupra sate- i --, gaze 
lor pe cart pa:n'ă aci nu pusese : B . b 1 . f · ~~d, 
stăpânire (intră în această cate- i 1 lOg rai e din 
gorie majoritatea satelor arădane), ~ care 
iar de altă parte s'a inăsprit din i In editura Bibliotecii Nagy garia politică legitimistă, ~Ie, 
ce în ce - cu o singură peri- ~ Lâsz16 din Budapesta au apă •. burgistă) a editat o C~ lurii , 
oadă de 'ndulcire, În zilele rege- ~ rut zilele trecute două cărţi:: l~~ Lajos Iv~n: "Vieata ~ să SI 
lui de origine românească Matia: S t ... d 1 hhca regeluI Carol al 1\ pul- I 

. , A , i " oar ea ungunmll ar e ene . ("IV. Kâroly kirâl ele:: 
Corvm~I -. pa~ăce-~ ajuns du~ă t în oglinda instrucţiei sale pu- ! politi1<âja"). E rXcensat ,/l,a. 
revoluţIa lUi Do]a să ntreacă ulh- , blice" ("Az erdelyi magvarsâg 1 "Magyarsag" din 14. Vll al•tu 

mele margini ale hestialităţii. Este : eletsorsa nevelesUgyenek tUk. ! c~ stăruiri asupra în cer. le 't 
epoca feudalismului, epoca în care' reben"), de dr. Jancs6 Ele- 'I

i lUI Carol al IV.lea de a reui 
cetăţile îşi extind stăpânirea şi mer, şi Lumea sufletească, cutăMGarea tAnbtandtă pace. !f! dl 
ati l'b ' . b .." ! ra. aze a u apestam 
~upra sa e?r 1 e~e, ,Iar. 10 ag,u 'n desvoltare a ungurilor din I că deşi autorul n'a tras lOua 

dm categona maJons hbertahs Slovacia" (.A szlovenszk6i! această concluzie, toM"ntei 
trec în categoria iobagilor de ' magyar serdtilo lelkivilâga") , se trage din toate ar" ma 
rând (ef. ibid. p. 31), de dr. Eugen Krammer. "Pesti sale: că Ungaria nu ~ anul 

Paralel cu-această extindere a Hirlapa (11. VII) spune des- s~ s~ pună la remorca e ~m I 

iobăgiei ,i diminuare a rândurilor pre ele: SlUJ\ll germane. pesl 
iobăgimii aşa zise libere, regimul .. Un~ dintre. d~rectivele re- . * .. act 
iobăgesc s'a inăsprit din cauza dactorllor reVistei a fost să: Su b 11t.lul jJ ~a Hong,Tle iluri 
mai ales a aceleiaşi politici amin~ cuprindă 'ntr'un sistem ideile: les f.elahons mt~rnatJo~ 'it ' 
tite a reg' i10r Angevini doritori să pedagogice cari au făcut să i Sa a~atr~tţ. deunăzhl. in e~'lş{ ~ 

, ~ d' : oCle a u mag Iare r: 
facă din nobilime apărătorii res- progrese In vremea m urmă l afacerile externe un ~ ne m 
ponsabili ai ţării. dincoace şi dincolo de gra- I mai mare despre relaţii:i 

S'a obligat de-acum nobilimea nite teoriile şi practicile pe~! gariei cu Liga N ati unilo~ La 
prin lege, să ţină oştiri (aşa zi- dagogice. Dr. Jancs6 Elemer 1 c?ngresele inte~pa~!a~~ oa. 
sele banderii) pe cheltuiala pro- arată'n cartea sa ce e viabil il t~l CUI alte o,rgdamzatll In: cr, 

, • t ti . 1 d . ( 1 IOna e, apoI espre rev~ 
pne, m proporţie cu proprietăţile n omemu pe agoglc un· 1 despre chestiunea mina 
recunoscute fiecăruia, şi pentruca guresc - n. tr.) din Ardeal, i despre apărarea antiaie!" ;,ecu~ 
obligativitatea aceasta să fie efec- dar !otodafă ne avertizeaz~ _s,ă I d~~pre. extrăd~re. ~esprl ~~: II 
tivă, s'au. dat deasemenea prin rămanem in cadrele reahtatl- ! stJP~ mtern.atlOnala, ~ 
lege posib ·I'tăt· el. ţ' . lor. Dr. Eugen Krammer ne i umflcarea sistemului I~ ~ ref1 

, 11 I ,e execu le can arată 'n studiul său lumea su- l' despre convenţiile inlefO ,se 
e~l?ent că. trebUia s/a~ucă sar- neteas~ă a copiilor unguri din nale ratificate de pari an: 'litui 
CInt numaI pe capul Jobăgimii, SlovaCia". I unguresc, ş. a. asemen~J 01" 

singura obligată la prestatii şi . '. *. . I ~ruri. De l'em?,l'oat: ~i~I:. ,~' 
impozite. Cu scopul expres al ASOCiatIa de femel maghiare 1 fla dela urma a scrlerlh ~I ce 
întreţineri" b d "1 r a Sfintei Coroane (nume hi· politiCă externă, de dre~ lreca 

I ,~n e~lI or nemeşeş i brid sub care functionează 1 ternational ,sau de aUe ·tln~ 
(ceeace ar fi ImplIcat să se ·su- , nevestele celor ce fac în Un. I ocupări de felul acesta 

,prime noua sarcină a iobagilor i ... bUcate în ungureşte sai lJ~sp 
de 'ndatăce-a incetat scopul) s'a ~ impozit nOUt incasat de nobilime' vreo l~mb~ ~trăină. de J" ~l ( 
adus la 1351 o lege prin care' , ( ) . ungurJ. Blbhografla e II ~Ia, 
, . n 't IA • • nOlmea nona, pe care nemeşul I de dr. Kertesz Jânos, iar iă al 

sa .lnS 1.Ul pe angă ~e.le treI Im- era obligat prin lege s'o ridice, I colele şi studiile din (2St(l 
pozlte dm trecut (zeclUiala tn fa- ca să nu o incaseze drept pe- . poartă iscălitura publir, 
losul bisericii catolice, noimea în deapsă statul!)' şi a personalităţilor cari, Sp ~ 
folosul aceleiaşi, luată 'n cazul când • - . rează dela război Jnco8, : ,fl 
iobagul nu îşi declara avutul şi toa;~ ~1~e~~ele36şi ~~ ~~~.)~ona .• din discu1~il~ internaliO,~ale ~n~ ;: 
. . A.' Ungartel. Costul cărtllSr"ca 1 
Impozitul m bam cătră stat) un (Ila ul'ma) (CI. .. Pesti Hirlap·. 16. fi ~Iă 



Uneltirile iredenfei maghiare , Din 'recu'u' f1rani,ei arădane 

UN EPISCOP 
în America de neam românesc la Cenad 

inainte de tătari 
Un plebiscit printre slovacii din Statele-Unite. Cum a tranSJormat 

unguroaica o casă rOflzânească in focar Îredertfist - - BULCHU LAD DE BISERE 
Este în istoria noastră veche o ce se dintre mânăstiriie de dincolo 

~evizionismul unguresc a su- Printre şvabi nu ştim dease-, vlădicii, dintre cari jumătate erau chestiune de mare importanţă ce , de Dunărea maghiară. In anii 1228 
I anul trecut in America o menea să fi 'nceput să prindă. pe vremea aceea de neam româ- deşi a fost semnalală de câteva' şi 1229 a fost in aceeaşi calitate 
mă de înfrângeri cari l-au fă- Este la New-York un american nesc, şi să s'arate cum au apărat ori, a rămas până azi necercetată: de prepozit cancelar al curţii re
de tot râsul. Am vorbit ade- , Heydt, de sigur de origine nem- ungurii cultura apuseană de turci contribuţia ce-am dat-o la încre- geşti. La 1229 f .. au făcut episcop 
ri despre ele, şi e de ajuns, tească din fosta monarhie austro- dupăce a pierit sămânţia româ- ştinarea şi europenizarea ungu- de Cenad, unde a stat până 'n 
reimprospătăm în mintea ce- ungară, care agită revizionismul nu lui Iancu Huniade), rilor şi la 'ntemeierea, terminată zilele tătarilor. La inceputul ace
rilor cele două cazuri mai cu unguresc prin conferinţe şi prin Pretextând deci că exista deja foarte târziu, a statului lor. Fără , stei păstoriri i s'au dat incredin
loet: al babei iredentiste Fe- , tipărituri trimise cercurilor ame- un amestec unguresc la numita prezenţa noastră între Carpaţi şi ţări ce dovedesc că era om cu 
· Sări, care se dusese în Ame- I ricane conducătoare. Despre alţi biserică din New-York, iredenta! Tisa şi a slavilor în Panonia, ar : multă trecere şi la Vatican şi in 
· cu un film revizionism cu i şvabi americani înhăitaţi cu ire- ungurească a trimis bisericii un I fi inexplicabilă civilizarea acestui ; ţară; la 1231 i s'a dat să cerce. 
~ a frustrat fiscul american şi I denta maghiară n'am putut afla steag maghiar. L-a predat biserÎ- popor în măsura ca să fi dat un : teze temeiurile invocate de Un· 
juns din pricina aceasta in· până acuma, In orice caz ar cii prim-consu'u' unguresc stat cum l-au dat, conchide în' garia pentru canonicizarea fostu
iţ şi cazul dela Cleveland, i fi bine dacă ai noşlri ar 'ace de neam valah Gheorghe Istoria Românilor din Ardeal şi lui arhiepiscop Luca al Strigoni
e Liga de protestare in con· ,cunoscuI la germanii din Ghiha dela New-York, spunând Ungaria, voI. f, d. prof. Iorga. Şi j ului: în anul următor a f~st ~n
izgonirilor de cetăţeni ma- 1 America 'ratamentu' asia fie (cităm din "Uj Magyarsag"), că mai 'nainte Ghenadie Enăceanu1) : sărcl~lat să rea,ducă .. la blsenca 
Iri din Iugoslavia, înfiinţată! ce-' au germanii în raiul a fost trimis tricolorul maghiar atrăsese atenţia că încreşlinarea! catolică pe eplscopll de Alba
;ă fie un centru de propa- i hor,isl. Colec,ia din anul I,e- 1n semn de prietenie din ţara ungurilor nu se poate închipui '1 bulgărească şi de Branicevo. 
lă in contra Micii rnţelegeri, eul şi mai ales din anul care a sângerat aproape total, şi • fără _ o, contribu,1ie a autol1to, nilor I ,De-aci in.ainte se par~ că Bul-
1iodată să adune Într'o ta- ~ aces'a a "Gazelei An'irev;- care prin cruce s'a salvat nu nu- I r~m~m, chestIUne ~usă Ipo!e- I CIU L~du şI-a văzut, ~al mult d: 
· pe ungurii de stânga certaţi' zîonis'e" le poate 'urniza mai pe sine ci şi pe altii", tic ŞI de d, dr. G, ClUhandu, m-, eparhla sa pe ~tllnci In cea mal 
lortismul, a trebuit să-şi: sus- : malerial suficien'. tr'o conferinţă publicată în "Tri. mare parte romanească, depe Mu-
!e activitatea abia Începută, i Un plebiscil slovac Isprăvile, buna Poporului".2) Semnalări si- . răşul cenădanl. La 1236 a ajuns 
că ungurii de stânga i-au 1 d·nei Pe'raşcu I milare cred că se mai găsesc şi în ; îns~ de-odată nu , numai î~ dis: 
rit participanţii dela adunare 1 In schimb, aşa cel puţin se " alte păFţi, şi este dar de ne 'nteles : cutIa ob~tească dm Ungana CI 
erestre. J p:ue, ac~iunea aceasta a iredentei Precum am mal arătat, Ungana bl ă t t ' ŞI' a Vaticanului printr'un fapt 

Noua ofensivă din 
A.merica a ireden
'ei maghiare 

1 
~ , . . -, cum o asemenea pro em a pu u , 

ungureşti are succes la unii slo- face man J~rtfe ca să-I ,~ecaştl~e fi lăsată cu totului necercetată, când I asupra căruia se cuvine să se 

Il vaci, la slovacii dela Liga slo- pentru hortlsm pe unguru amen- dă' t t d d" t' . stăruie ., d' . up cum s a pu u ve ea 111 r un . 

I 
vacă, angajaţi de mai multă vre- cam, Şl una mtre apucătunle de t d' I br tit ! La Bizere localitate astăzi dis-

cari se foloseşte este că organi-I s u dlU ce -am Plu Ica _ anu
t
, dr~- ! părută din ~ecinătatea Sâmbăte-me: din pricina unor .v,e leităţi ne- .. " , cut espre urme e romaneş 1 m: 

t fă t I It t zează excurSIl In Ungana ale P ," , ăd ă H i nilor depe Murăşul arădan ten-urma acestei păţanii ire- '1 sa,ls :u e, a un~ lrt au ono- ,~, I anoma In revista ar an " 0- I ' 
1 ungurească şi .. a reorgani- miste m contra cehilor, acest~r u~gun, purtandu-,l pela tarul". Şi dupăcum se va vedea: denţios identificată de 1\1ârky, 
~aze1a "Szabadsag" din Cle-! Ga~et"a budap~stan~ "Uj Ma- barunle dm BU,dapesta Şl, pela 1 din exemplul tratat în rândurile' Juhâsz şi alţii pe locul Glogo-
00, punând în fruntea ei un ! gyarsag a publIcat In numărul celelal~e l~caJtln de, lux ŞI - de acestea, ea ne rezervă lucruri din văţului unde era Orodul, pe care 
director, pe Petileo Pal des- ! său din 20 Iulie o corespondenţă coruptle dm Ungaria, ca să se I . , t t j aceiaşi voiau să-} identifice cu 

1 
întoarcă În flmerica cu impresia ceCe malăI~1 eresan te d J I Aradul era o mânăstire care tare a mai fost vorba în co- din ,Cle,veland, (e,vident, dela, r"e- , " ,ercet n e noas re au us a ' , 

d d t S b ) că raiul 110r11st e rai adevărat ŞI d ' " f t ' ,apare întâia dată 'n documente ~!e acestea, Şl' a cumpărat pe !I _ acţla He entls el .. za adsag , escopenrea catorva oar e Im- , 
- că lumea nu piere acolo de foa- f t b' , t' I U : ca beneficiară a unei concesii de 'ni câtorva ziare americane,! In care se arată că o gazetă slo- d' , . I portante e e Isenceş 1 a e n-; 

i sprijinească actiunea ce-a vacă din Passaic, "SJovenske me ăm pncma ce or ce-o guver- gariei medievale ce trebue să ni ; transporturi de sare pe Murăş, 
lut-o numitul Petheo pentru Noviny", a publicat În fi-rul al neaCz, .,.. , ." U 'le revendicăm : un cardinal întâiul ' prin urmare ca mănăstire cato-

• • • 2 J '1 ă 1" u excurSlOmşlll venIţi In n-I ",' , ' ,: Il'că proteJ'ată de stat la 1183 ~area unuI milIOn de 1 .. ea un ape cătr s ovacll ame- '. Ia ungur! dOI mltropohţl (anten- ,. , • •• '" d gana zilele trecute, a fost adusă ", ' . La 1236 EpI'scopuI Ladu o reven f"U', pe un memoriU p"n i ncam, ca să"1 răspun ă dacă vor I ' -"d' an lUI Nicolae Valahul) vreo dUZlOă, , _ "' -
. L' .. N,' . I independenta Slovaciei dacă vor ŞI o doamnă care I prezl enta 1 d ' , t O' t 'toţ' a- ' dlcă abatelut dela Blze re In VIr-le cere .g.. a lum- I '1 • tăf" -, ~ t t ţ' d' , e epIscopi, e c, In re. 1, , 
'evizuirea 'ratatului de; aplicarea desideratelor federaliste I socle ,~Il ungurilor p,o es an I In i ştia cel mai important, pentru: tute~, ~reptulul de patronat al 

d' T • ; dela Pittsburg sau dacă voiesc I1menca, ! dovada ce o fac~ că smulgerea famtIlel sale, ceea ce dacă se do-
! e a rlOnon. !' 1 fă e d ~ , 

, , , ! menţinerea Slovaciei în cadrele a ce ne spun espre ea; lor dela sânul bisericii străbune' vedeşte că vlădlca Ladu era de 
ua acţIUne dm Amenca a I iarul budapestan Magyarsaa " I : " - ă" li ă '. . cehoslovace de astăzi La acţiu- z "l:>' nu s'a putut întâmpla total este orIgme romaneasc ,mseamn c nlel ungureşfl se pare că ar ! 'in numă ul dela 18 Iulie' I . " ' ă ă r d l B' t ă 
mai mult succes decât cea; nea aceasta ,- spune corespon- D r , t după' mei _' ~ Bulchu lad de Bizere, din familia! ŞI r~ln săI~ea f e ta. I,zetreda Is1r83' 

I denţa lui Uj Magyarsăg" - au oamna aceas a, nu elI strălucită a Lădeştilor depe Mu- : moşI or s 1 a os lOam e e 
nul trecut, dacă putem să I aderat zia;~le slo:ace Hlas" din de astăzi Mrs. Michael Smidt, e : răşul arădan dintre cari s'a re- : de- a noastră, aşa cum au fost 
III ceea ce arată gazetele '" , tă d' U a' d 35 d ! ' , , - ~ " ăd d' 

, I Cleveland Osadne Hlasyu din 1· emIgra m Doana e e 1 crutat cu mult Înainte de Mihai ŞI alte manastm ar ane m >estane: că s au adunat 1 ' " . ' h' d - ~ K ' , .' I f 
.. i Chicago şi SamostatnostU din am, ŞI o c lema e acasa ovacs. Viteazul un comandant _ să-i, vremea de-atuncI, Abate e a ăcut 

ac~ma o sută, de ~I~ ?C 1 Mac Keenspo;t cari toate din- Erzsebet. S'a măritat la New- I zicem iredentist după definiţia de ; opoziţie. Vaticanul a 'ncercat să 
tun pe memonu] reVlZlomst ' Y k age t l d 'u ţ' 1 ; " , , d" d '., . ,preună fac o1ebiscitul amintit or cu n u e navloa le 1 astăzi _ trecut ca un trădătorI< ! Impace ŞI capra ŞI varza an u· 
It, ŞI că pnntre semnatan I ' 1 P t It care d venind I " : I d t' I "t'" , ~ ,,: printre cetitorii lor. Voturile se oaR e ras o, , ,e I in oastea Munteniei, : e rep un ega e, ŞI IS onclI ma-
ŞI ca,teva personalItăţl ame- ; vor transpune de cătră cele patru cetăţean american, şI-a luat nu-! Bulciu (sau poate Bulcu) Ladu : ghiari cari întrevedeau înainte 
~ mal de seamă I I d P M S 'dt O' i ; d f' d' t - " 

. l' redacţii la Liga slovacă, me ee., " nll, eşI e ~ de Bizere a fost episcop catolic . e-a 1 reven lca romanll pe 
La pândă după slo- ; roma~o-catoh,că Iar bărb~tul său; dela 1229 până la 1242, al fost:i ! a~est ~piscop 1,:găturile sale et-
". .... A.. I Nu se crută nici e gre\;o-catohc, e prezldentă a ~ capI"tale dela Cenad (numit mai r1n1ce ŞI concluzlIle ce decurg pen .. vaCI, şva ul, .romani ŞI ' b·· "1 f '1 t ţ' fI., , 
~ ,. ! IserlC, e. ungurI or pro estan 1. ace o mare; înainte şi chiar şi în unele di- tru caracterul etmc ŞI confeSional 
rOG I dă tru U a' : • I ţ' ti' " ă t' ~ l1celaşi ziar budapestan, • Uj propag~n pen y ,nl:>ar~a,! plome din vremea lui Buleiu I a InU u UI, ~l,eau s mo l,vez~ 
tu~ am arătat cand am re~ I Magyarsag", a publicat la 18 e~ploatan? faptul ca .bălatu! s~u 1 [.,.10 f~ĂŞANA) a ţării româneşti a această ~p0Zlţle a abate~uI Ş~ 
S In numerele noastre an· j Iulie o corespondenţă americană 1 şI-~I, d-IUl ~, M: Smldt, of;ţer, 111 ' lui Ohtin, cunoscutul Ohtun sau această l~decată a ,Sfantuiui 
re şt~rile ziarelor bu?ape- i in care se arată că Ungaria a I PAohţta ,amenc~na, a salvat mtr un Ahtum din cronica lui Annoni- Sca~r~ cu hp,s~, de temc~ a pre
refentoare Ja memOrIul a· ; dăruit un steag unguresc bisericii f r~nd vleaţa IU,I .~oosevelt, preşe- mus, Fusese pela 1221 prepozit; : tenţlel VIăd~cl1, care n~ pute~ 
se caută .ă se ob,ină j Riverside Church" din New-York I dIntele republiCII. adică un fel de vlădică onorific la I avea dreptun strămoşeşti la BI
i!~ri şi .. ~.e'~ slo~~c~i, i ;i a fost aşeza' în b;seric~, Cazu' acesta se cuv!ne; mânăstirea dela Raab, şi încredinţat ! ~ere dacă" er~, ori~inar~ ~upăcum 
Ilt, romanu ŞI şvabu dm . în cadru' uRei solemnilă,i ,inul mÎnte. Şi-acolo ch.a,,: de Papa să judece in nişte pro- ; II arată danşll, dm partile Bala-
rica, cari au apar,inu' I 'z'on's'e 1 ,în 4mericu, unguroaica s~ , : tonului, La sentinta aceasta a 

• .. ,evI a , , , A 1) Cre~lilli5mul in Dacia şi crcş!inarea ' , l' )' d' L d 
ecu' 'osfe. monarh .. au- La biserica aceasta americană do,,~deşte n u case'.e "om~. Românilor. 1875. p. 1in reg, i Vahca~u ~l vIa, lca a u a răs-
~ngare. este de mai demult o slatue a ; neşli unealta a .redenter, 2) Increşlinarca ungurilor, ducatele' puns mtr un clllp care dovedeşte 
~spre iscălituri româ- Sfintei Elisabeta a Ungariei aşe- I '0' aşa ca în majoritatea din stânga Dunării, rituÎrăsădtean, _ foi .. : că catoJicismul său n'avea cele 
i date pe memoriul i zată acolo în cinstea faptul'ui că \ căsă'oriilo." mixte con.rac-! ieton c~ntinu~1iv in T:ib. Pop,". 1903, i mai adânci, rădăcin~, ,şi că era in 
ta, nu s'a scris nimic i "Ung-aria a salvat cultura apu- I lale la no.. de episcopI, etc, Dmtre tOţI ace- ; stare să şI-I s~cnflce, câ~d. ,e 
I acum în presa bu~ i seană de tătari şi de turci" (iarăşi j ----............. -~ .... .,.-,.,..-~-.......... ; vorba ~e legătUrile cu-a: săI Şl ,n 
~stană. Şi e sigur că: povc5tea aceasta idioată şi min- • ; con:ccl!lţă cu>,: neamul sau, .. Int,r o 
,~ va scrie nici în vii- i cinoasă; ar fi timpul să s'arate I Tot rOflzâ,zul de bitle ceteşte ziarul 1 buna :1 a ~~.arut cu o~ste m~ln-
Printre românii ame-: odată străinătăţii 'Cum a salvat J t tea manăshrn strămoşIlor SăI, a 
\~ acţiunea aceasta sa- : Bela al IV -lea cultura apuseană 1 : l~at-o ~u a~alt omo:ind pe a?ate 
:a nu va prinde nici-, de tătari, dând bir cu fugi ţii, în I ŞI punand In lanţUrI pe cel 32 
ă. . timp ce a lăsat să apere Ungaria: -,--,- ---- I (Colltinuare ÎIl pagjna /V .. a) 
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Un episcop de neam romanesc 
Cenad înainte de tătari 

Bulchu iad de B;sere 

la 

(COfttinuare din pagina 1/1-0) neşti cu Panonia, ţară care a 

Patriarhal sadea.,;] 
adecă ca pe vremea Il 
Verboczy de călugări şi pe oaspeţii ce erau I mai avut şi alte legături româ

in mânăstire, şi a pus abate peste II neşti cu tinutul arădan şi era 10;" 
ea pe-o rudă a sa, pe călugărul I c.uită pe vremea. apariti:}, unguri· Semioficiosul guvernului un-' Cităm: I latifundiarilor, încât li se 
Cornel. Auzind de această ispravă i nlor de "păston romam (v. Xe- gurese ... Budapesti Hirlap·, a , uRaporturile dintre pro- buie mărinimia de a-şi 
Papa i-a dat poruncă să elibe- i nopol, Ist. Rom. II.) iar pe vre- reprodus in numărul dela 13 prietarul unguresc de pă- maşinile scumpe să se r 
reze pe călugării arestaţi, iar 1 mea lui Buldu Ladu era încă Iulie crt. un articol al lui • Ti· mănt şi dintre muncitorii nească, pentruca să poali ervi 
dAnsul să vină imediat înaintea! plină de urme româneşti (Salan- mes" despre "Căminul ma· săi sunt mai de grabă de I~cru la cât mai mu1li d dl 
sa. Buldu nu s'a executat decât! dus din diploma citată poate să ghiar", in care se spun intre patriarhale. au un caracter men . lui 
in parte, eliberând pe călugări,: fie încă una). Cu acelaşi drept altele următoarele: feudal, şi chiar şi 'n gre-! Coarda asta am mai aUi zi 
pentruca peste o lună .să-şi tri-; însă istoricii maghiari puteau să .. Dispoziţia poporului ma- lele zile de astăzi dăinue 1 noi. In discuţia ce s'a int ce « 

mită din nou armata asupra mă- 1 mute pe urmaşii neamului lui ghiar începe de-o vreme în- între ei spiritul unei strânse 1 astă toamnă şi astă larr~lriab 
năstirii. Urmarea noului asalt, cu ! Bulciu Ladu şi in altă parte, un- coace să se schimbe. Modi- solidarităţi. Acestui lucru 1 presa maghiară despre nţ opel 
ocazia căruia s'a omorit o slugă 1 de-i găseşte intre 1258-1383 ficare a tratatului de pace dela i se poate atribui că pro- I sitatea unei reforme agr mai 
şi s'au rănit nişte călugări, a fost; Revai Lex., v. 12 p. 414: la Trianon rămâne. nu-i vorbă, prietarii de pământ şi-au I s'a combătut mereu refQ. pri 
că Papa a excomunicat pe vlă- I Sajolad, pe graniţa maghiaro-ce- punctul principal al programu- pUS la răcoare scumpele agrară cu argumentul că ( în 1 
dică şi pe abatele Cornel pus de 1 hoslovacă dintre Dunăre şi Tisa, lui iiecărui guvern .maghiar, şi maşini agricole şi îşi lu- li s'ar da ţăranilor pămâr,: ~tăti 
el, şi a dat poruncă vlădicilor de 1 in tinutul locuit după cercetlrile in piaţa principală a fiecărui crează pământul cu mâna, pieri de f/Dame, pe câtăvr IStân 
Orade, Tihany şi Ercs, să pub- I noastre de urmaşi ai românilor oraş se află urna cu lărână din numai ca să poată da de latifundiile pot să asi! M, 
lice excomunicarea în tot ţinutul, I ple~ati din re.giune~ Ara~ului tinuturile deslipife iar steagurile lucru şomerilor". 1 muncă şi e~istenlă unui m '~ C~ 
cu clopote şi lumini în fiecare I mam:e de tătaT!. NOI sus!lOem scoborîte la jumătatea prăjinil Precum se vede. articolul j' de proletari cu muH mai nII,lUa 

Duminecă şi sărbătoare, şi prin- I tO~U~l că argumentul Ade.clslv cu îşi fâlfâie prolestarea in con- din .. Times" (dacă citatul nu e decât al celor ce s>ar ~ a 8! 

zând atât pe vlădică cât şi pe; pnvlf.e la. I.ocul d~ ob~rşle al a- tra tmbucătătirii regatului ma- falsificat) este mai mult de~ împroprietări. pioJ 
ceilalţi tovarăşi ai săi oriunde I cestUl ~aJmc vlădlc~ II forme,a~ă ghiar, dar chiar dacă lipseşte cât binevoitor latifundiarilor In citatul de mai sus iP În 
s'ar ivi. Excomunicarea n'a fost pretenţia de moştemre ce a ndl- împăcarea cu situaţia nedem- cari ţin în cea mai cruntă io- articolul marei gazete 10: a 5, 

însă proclamată deoarece Bulciu c~t-o cu privire la mânâstirea nă (1 - n. tr.) creată prin băgie peste trei milioane de neze (repetăm: dacă e e< rau, 
Ladu avea mari proptele în ţară; del~. Bizere. Pretenţia aceasta ~ tratatul deta Trianon, amără- săteni ce n'au o palmă de pă- revine acelaşi argumen! â h 
înlocuitorul cu titlu de coadjutor legitimează un fapt ce poate fI cianea fă,işă penlru cele in- mânl Nu li se zice latiiun- care contele Iuliu Kârol;apar 
trimis la 1238 nu l-a putut în-I dov:dit mereu până Ia apariţia fâmplale e de aUă parle mai diari ci proprietari de pământ. căutat să combată pe c~ 'nle 
lătura deasemenea, pentrucă la turcllor la Mureş; prezenţa stă- pu,ină." '1 Se recunoaşte că-s feudali, pledau astă toamnă şi a~ 
1241 vlădica mai era încă în i pânitoare a Lădeşt~lor în. Bizer~. E vorba apoi de .demnita- dar se dă acestui cuvânt un iarnă pentru reforma ag alţi. 
scaun şi locotenentul n'apăruse i Dacă veneau aceşh Ladu de BI- tea" cu care suportă Ungaria alt inţeles decât cel ce-l are: Aşa că nu e greu de W~nd 
încă la Cenad. . 1· zere în dispăruta localitate de lovitura sorţii, de "admiratia" ca şi cum ar insemna solida- sursa laudelor acestora a~ lun 

Războiul acesta cu Vaticanul lângă Arad atunci când a venit ungurilor pentru englezi, şi pe ritate, şi incă strânsă, strânsă .. proprietarilor de pământ ch.e: 
ar fi avut cine ştie ce urmări, 1: ruda lor în !runtea ~parhiei ce- urmă (în sfârşit!) despre re- rău de tot, intre domnii de singura tară unde mai dă' elia 
dacă nu se ivea o chestiune şi I nădane, vlădlca BulclU Ladu nu laţia dintre Iăranii maghiari şi pământ şi între iobagi. Şi se I - mai mult şi decât in 
mai gravă decât această rebeliune putea formula, la mai mult de dintre latifundiari. merge pân'acolo cu Iăudarea. glia - feudalismul. 
a unui vlădică pentru fosta mâ- 5~ .~e ani ?ela întemeierea mână- --_ _-_- - - - - - - - - -
năstire românească a strămoşilor stim, care 10 acest caz se pre- el ~ 
săi: năvălirea tătarilor. V1ădica 1 supune eta fost intemeiată şi nu GURA PĂCĂTOSULW, sini 
Ladu, bătrân, bolnav şi cu vede- I catolicizată la 1183,.0 pretenţie 1ribul 

rea aproape pierdută încă depe la pe care dacă nu eXIstau docu- " Un riurii din Ardeal se spore" ~ Vi 
1236, a plecat cu oaste bănăţeană me.nte fun~.aţi~nal~, o. de~iceau 5 \l 1895 
adunată de moşierul bănăţean Bo- tol1 .?ăt~ân!l dm tmut ŞI tOţi bă- It· , d A f Aral 
reja pe care un istoric îl numeşte trann dlO maltul cler al Ungariei. ma ma. are eea Ct ,5,1 
Barchen, deci Barcean în contra Concluzia este deci: d · U • , , fun( 
tătarilor plecaţi dela MUhi spre . VIădica Bulciu Ladu a fost In n darla ~duc 
Buda. Pe drum, intre Dunăre şi d10 neamul Lădeştilor dela Bizere, 5 ~ate 
Tisa, au dat peste ei cumanii ce a fost român, şi mănăstirea sa N'a putut să scape atenţiei 1934. Constatarea aceasta nu vorbim in altă parte a ~ {J 
fugeau de unguri, şi vlădica a strămoşească n'a putut fi inainte nimănui dintre cetitorii noştri face decât s'o agraveze cea- şcoli viticole şi . horticole Pi~ 
scăpat printr'o simplă întâmplare, de 1183 decât românească. tâlcul din cale afară de grav laltă constatare a statisticii gureşti la Ciumbrud. In p,~e~u 
pentruca apoi să i se piardă ur- • pentru Ungaria al statisticii ungureşti: că mortalitatea co~ Aiudului. s'a făcut o eo' du 
ma, nu se ştie unde, pentru tot- (Bibliografie: Dr. Koloman Juhâsz: ce ard a ă piilor e cu mult mai mică ~ln tare ce nu trebue la~sata' truc 

Die Stifte der Tschanader Diezese im - m epro us-o cum s p-
deauna. Mittelalter 6, 17, 30, 43-44; Idem: tămâna după .. Pesti Hirlap": Ungaria decât in România. semnalată. ~u j 

• Das Tschanad-Temesvarer Bisrum im a mişcării populaţiei Ungariei I Rezultă din aceasta că epide- "Pesti Hir]ap" arată în ao.,. 
S'a incercat după cum am mai 1 fmhen Mittelalter, 132 seq; Soros: flz din primul sfert al anului ace- mia avorturilor şi-a ferelii de colul său despre mişem jud 

spus, să se tăgăduească legătu-! elen~eszett bencesmonostorok. 439-441; stuta. Precum a arăfat-o după zămisliri progresează în Un- populatiei Ungariei, că .St e ÎJ1 

rile lui Ladu'cu Bizerea pentrucă 1 Theme~ Monum, Hung. 1, 132, 144, date oficiale însuşi oficiosul garia intr'un chip spăimânfător. natural al României e apn ~ 18. 
. ..' .' 149-1::10, 15g, 163, 177; Cod dipl d 5 .1 a e 

ar fi ongmar de dmcolo de Du- flrpad II 42-46 VII 10 M' . Ligii Revizioniste, sporu' nu- care nu degeaba a alarmat e ori mai mare <:a jIi , . " , , , onum • 1 • h r t ă nărea maghiară. Motivul e lesne I Romana Episcopatus Vespramiensis 1: 'ural al Ungariei e aproape aşa de tare cercurile oficiale lU Ul or lS • ~r C 
de ghicit: Lădeştii dela Bizerea in- 1103, .105, 108-109, Borovszky, Csanâd de cinci ori mai mic decâf încât s'au apucat să ia în Iar "Magyarsâg" îşi indh an 
exisitenţi in chip semnificativ atât l' ID. t?rt. 1, 59-62; Sze~tklâray, Temes al României, şi scade din an studiu alcătuirea unei legi de ştirea despre dE!schiderea~ bric~ 
în Magyar Csal<idok a lui Pesthi m. to:t. 271-2. Rogenas, Carmen Mi- in an, încât a ajuns în luna combatere. dela Ciumbrud spunân~ 'ghe 

A I serablle). M t' .. d· A d d "''-11011 d cat şi in Magyar Nemzetsegek a I ar le a anului acestuia să Despre proiectul acesta de ungurll In r eal O~'·,"I e 
J ui Karacsonyi erau atât de ro- .3) Iorga, Ist. Rom. din. Ung. I. 101 fie. de. abia 3.4 ]a mia de 10 lege neaiuns să fi intocmit am prin in fiinţa rea şcolii ace' It-ghe 
mâni încât un' vestit comandant I ş~ nota i Doc. Harmuz, XV, p, 647, CU1tOrl, fată de 8.2 la mia de mai vorbit În coloanele noastre (a treia şcoală practică se, ( 

632-3, no. DUIJ. loc 'f . ~t f AM· ' ) ă . dintre ei din vremea lui Huniade ..... " .... ~_ .. --•.•.•• u UI orl~ ca usese In arhe arătând că oficialitatea se' au, c sunt oameni call vest 
calificat pentru fapta sa trădător .'X-,- za •• ~, .... " ... _,, __ ~ gândeşte să lecuiască boala ştiu acomoda imprejurăI re 1, 

de ţară, a trecut în oastea ţării Ro- PENTRU COPIII DV. cu leacuri popeşti, cu sfaturi oameni de vieaţă, ceea CI ' los 
mâneştP). Se dovedea acest rebelul depe amvon, in loc să caute dovedeşte şi faptul că .,1 ai ÎJl 

un vlădică român, iar mânâsti- .~ cele mai bune Do; ubIicaţiuni sunt.- legăturile ce sunt intre lipsa resc ma" mai ma" ~ ~eral 
rea-i strămoşească o mănăstire ~ naşterilor şi între lipsa unei ungarii din Ungaria "III ~că I 
românească, când istoriografia UNI-V Il R ~ UL = = r Iii IIIl ~="JR' reforme agrare, care nu poate 'ală". nia 1 , - : '., f' lă t Ei bine I Dacă legătur~ ~lo . 
maghiară ne ştie şi la Arad ca ,.', ~~ . '. ;. . ' I sa ă neprivită 'n fată atunci tre iobăgia latifundiilor ŞI ~. ni 
şi aiurea În Dacia, veniţi prin se. .. ~ când se consfată că din spo- tre descreşterea alarman 'Sit f 
colul al 14-lea de dincolo de '" rul populaţiei unei ţări in cea I sporului natural al Ungan ~~a. 
Dunăre. care apare regulat in culori mai mare parte de lărani, un ~ap~ indis~utabi~, e 1011 Al f 

Originea panoniană a lui Bulciu in fiecare Ml-ercurl- sporul ruralilor e abia de 51 de mdlscutabll.că Şl sporU estit 
Lad 

' d d la sută tural al UngurIlor dela "". 
u sar ove i printr'o diplomă • . mai mare decât al fralilor ~Ial \1 

dela 1258 _ posterioară lui ~l Revenim astăzi asupra le- din Ungaria. are o strânsă iOlida 

Buldu - a trei rude ale sale CEI \~ T REI CER C E TA S 1 găturii acesteia dintre iobăgia gătură cu traiul mai bun !erilol 
care vând o moară din Vesprem latifundiilor şi dintre descreş- ~u ungurii aici - mai, ne ca 
episcopului de acolo Salandus. terea alarmantă a sporului mtre altele, din cauza rt !Q in 

Evident că nu putem avea nici l..1- cI r" natural al Ungariei, pentrucă lmn~l~naugl·rrl~lree'c-e 'sŞei ParId'nucur~,'j ţ,eţli 
P!!OiPilcatie e aventuri extraoral l·\'1J·u're I fA ... '" y un interes să anulăm legăturile' u. , a s arşitul unei ştiri din "Ma- mentului minorităţii magh: ~ela 

acestei importante familii româ- care apare' in fiecare Sâmbătă gvarsăg- dela 20 Iulie referi- dela noi sunt o bles1ert ~dall 
toare la infiintarea despre care minciună. 



,. .. 
,plOnl1 ungureşti dela Arad 

- Se 'ncep procesele celor opf şerpi d;n sân. 
Cine-s spionii şi ce informa,ii dedeau Ungariei. 
O pastă Janha pe granita dela Sân-Mă,';n -

erviciul de siguranţă dip decăţii fixată, aşa că se poate patrulea şi ultimul ]e era corn. 
~ de su b isteaţa conducere vorbi despre ea. pIice: îi trecea peste graniţă şi 
.lui Take Ciorăscu urmă~ de-acolo 'napoi, şi tot el le 

Se' 'ncepe ,·udecafa t" . tă d l C t" zi de zi de doi ani in·' : nmltea pnn poş e a ur ICI, 
'e o bandă de opt spioni Procesul unuia dintre cei: dela Macca sau dela Sân-Mărtin 
:iabei şi ai Seghedinului opt spioni, al functionarului I plata spionajului, ca să nu se 
Iperau prin părţile noastre particular Victor Probst, ma- I bage de seamă. Despre ~cest 
lai cu seamă la Arad, şi hăr la societatea sportivă SGA franz Miillek vom vorbI se
primăvară i-a prins pe a faimosului Zima libor, s'a parat. 

în lat, fără prea multe dl~ şi inceput, dar la cererea acu- Din grupul acesta pe care-l 
[jăli şi fără vreo vâlvă, zatului de a se cita ca mar- trecea clandestin peste graniţă 
itându-i În scopul acesta tori câţiva comandanţi din MiHlek, fac parte următorii: 
Mai delaolaltă cu are~ garnizoana Arad pentruca să Vnger Ludovic, de 35 de 

i ce ~e găbuesc obişnuit I declare dacă ştirile furnizate ?ni, născ~t în l1rad, . domicili~t 
lua aceasta pentru preve~ de el Ungariei formează un m ['irad, m strada MIron Costm 
a agifatiilor comuniste. I secret militar sau ba, a fost No. 4, era acum în urmă anga
)ionii fuseseră lăsaţi atâta amânat pe ziua de 7 August. jat la uzinele lf1'1stra", a făcut 
I în pace de-o parte pen~ lntâia desbalere a procesului armata în poliţia militară ma 

peste frontier~. Cu prilejul are~
tării dela 1 Mai a încercat să 
fugă, şi a fost prins de agenţii 
siguranţei după o goană peri
peţioasă. Lucra cu serviciul de 
spionaj dela Cea ba. 

Kocsilc Ş'efan, a fost achi
ziţionat pe seama serviciului de 
spionaj dela Ceaba de Ludovic 
Unger. E născut la Pecica la 
1887, a fost calfă de zidar, iar 
acuma are În strada Miron 
Costin 28-30 o băcănie. 

Iosif Karâzs, locuieşte În 
Timişoara, în strada Urseni 10, 
şi e de fel din Sân-Nicolaul
Mare; face pe birjarul dar se 
îndeletniceşte cu contrabande 
din Ungaria, din care cauză 

a fost condamnat de Consiliul 
de război din Timişoara în două 
rânduri: în anul 1929 la 20 de 
zile închisoare, iar acum doi 
ani la 9 luni. Lucra cu Cea ba, 

a să se poată afla tot ce său a avut loc Luni. La 1 ghiară, după război s'a înrolat 
'au, iar de altă parte pen~ August vine în des batere al în armata colonială franceză 
~ lucrând fiecare dintre doilea proces: al spionului (probabil trimis acolo de armata 
parte. descoperirea unuia Kovâcs. maghia:ă c~ . să-I preg~teasc~ 
lle de a-i descoperi pe Se Judecă cei mai multi pentru IspraVI de ale el), apOi 
ar fi uşurat dispariţia ce· dintre ei separat, din pricină Întors la ['irad făcea pe şomerul 
llli. că lucrau - precum am mai şi con::lucea contrabandiştii I uneori prin Unger dela l1rad. 
mda e astăzi de aproape spus - fiecare aparte, pen~ 

luni implinife tn arestul truca serviciile ungureşti de 
:hetului din Arad. cu in- spionaj să le poată controla 
elia terminată, cu data iu- I informaţiile. 

Cine-s cei opt spioni 
11 al cărui proces a fost 
lntâiul pe ordinea de zi 
inunalului, mai sus amin
: Victor Probat, e născut 
895 tn Arad, e domiciliat 
Irad tn strada Turnului 
5, e romano-catolic, face 
iunctionarul particular şi e 
ducător la deochiata so
ile sportivă ungurească 

~ (ATE), la sediul căreia 

Piaţa Avram Iancu 21 ii 
eau dela serviciul de spio
din Ungaria scrisorile cu 
ructii, pe numele fictiv 
'U Moldovan. 
OVâC8 Iosif, cel care se 
[udeca la 1 August, locu
! în Arad, strada Petru Ra~ 
18, e născut la 1887 in 
. e romano~catolic, se de
'ă calfă de comerciant şi 
angajat acum în urmă la 

rica de zahăr. Lucr<1. cu 
rhedinul. A fost achizitio
de un vestit agent dela 

Ihedin al spionajului ungu
~, de Paul Kaiser, frate al 
estei unui ceferist Vancea 
e locueşte in aceeaşi curte 
Iosif Kovâcs. Vom sfărui 
i incolo mai mult asupra 
~ratiiloracestui Kovâcs, pen
că trebue tras învăţ din pă
ia bietului ceferist de care 
onii Seghedinului s'au fo_ 
lt fără ca dânsul să ştie 
la. 
U treilea din bandă, acesta 
Ilit indeajuns pentrucă s'a 
li vorbit despre el. in urma 
Iidarizării cu dânsul a şo
ilor minoritari dela primă
! cari şi~au rupt demonstra
tn public insigniile româ~ 
şti dela chipie, e şoferul 
la autobusele municipale 
lalbert Fassanok. Şvab 

de origine, dela Aletea, acesta 
e născut la 1894, locueşte în 
Arad in strada Oosoftei no. 9 
din cartierul Micălaca Nouă, 

unde şi-a făcu' o casă din 
banii căpăta,i din Ungaria, 
a fost mai inainte agent clasa 
I~a la inspectoratul de sigu
ranţă din Timişoara (se laudă 
că 'n calitatea aceasta a tinut 
sub observaţie pe episcopul 
iredentist Glattfelder pe care 
autorităţile româneşti l-au ex
pulzat în Ungaria), şi dela 
1931 era în slujbă la autobu~ 

sele p'rimăriei din Arad, fără 
ca să fi ava' ce'ă,enia. 

AI patrulea, AntonCsiszâr~ 
e mult prea faimos in Arad. 
Şarpele aces'a e 'os fui În
spector de'a căile ferate ro
mâne din Arad, care dim
preună ca o bandă Infreagă 
de ce'er;,'; minori'ari a co
mis -' ves'i'ele fraude dela 
CFR din Arad, cifra te de 
expertii căilor ferate la 
peste 90 de milioane de lei. 
A fost condamnat pentru pot
logăriile sale la doi ani, in~ 

chisoare, şi abia ieşit din puş
cărie s'a şi grăbit să se pună 
'n slujba spionajului maghiar. 
achizitionat pentru treaba asta 
de un şvab din Aletea (poate 
acelaşi care I·a achizitionat pe 
Fassanok). Locuia în strada 
Malul Murăşului 51 din co
muna Murăşel, şi ii venea plata 
trădării cu poşta, dela Curtici, 
Macea sau Sân-M~rtin, pe nu
mele crâşmarului Alexandru 
Sommer din Murăşel la care 
avea pe baza aceasta cont 
deschis ca să bea cât îi place. 

Ceilalţi trei spioni vor fi pro
babil judecaţi împreună, de
oarece lucrau cam laolaltă. fll 

o pustă Janka pe granita arădană 
Pe-aceşti trei din urmă îi 

trecea în Ungariei, ca să-şi. dea 
rapoartele şi să ia instrecţii, 

mai sus amintitul Franz Miil
lele dela Sân-Mărtin, al optulea 
dintre arestaţii dela parchetul 
din llrad. Tot el primea pe 
seama lor preţul trădării, şi 
pentruca să nu se bage de sea~ 
mă transmitea banii pe adresa 
lor dela oficiile poştale româneşti 
din raza Curticiului. fiindcă 
lui f'inton Csiszâr, fostul inspec
tor de C. f. R, îi veneau banii 
tot pe calea aceasta, e de 'nţe
les că şi Csiszar sta în legături 
cu dânsul. Tot astfel poate şi 
şoferul dela primărie fassanok, 
care a trecut în mai multe rân
duri in Ungaria. 

Miillek are în Ungaria un 
cumnat, pe Tony Kornmacher, 
administrator al conacului (ha
dăii) şi-al moşiei depe graniţa 
dela Leucuşaz a moşierului 
Văros. Conacul şi moşia acestui 
Voros sunt tocmai pe graniţă, 
lângă hotarul Sân-Mărtinului. 
Dincoace de graniţă, în miezuină 
cu via depe moşia din Ungaria 
a lui Vârăsj este o moşie cu 
un conac, pe care franz Miillek 
a luat-o ca s'o lucreze în parte. 
1'1 luat-o, după cum e de sine 
inţeles, pus la cale de cei din 
Ungaria, pentruca să organizeze 
peste moşia aceasta o trecătoare 
c1andestină pe seama spionilor. 

La conacul lui franz MUllek 
e instalat grajdul plutonului de 
grăniceri dela Curtici. Aceasta 
nu l-a împiedecat pe Miillek să 
transforme conacul într'o pustă 
Janka. Era acolo grajdul grăni
cerilor, dar când s'a făcut per
cheziţie la conac, se afla acolo 
numai un soldat de neam un
guresc, Pataki. 

Trecerea spionilor peste gra
niţă se făcea astfel: 

Dintr'un nuc depe moşia din 
Ungaria a lui Varos, cumnatul 

lui Miillek, Tony Kornmacher, 
observa dacă grănicerii români 
sunt sau nu de rond pe gra
niţa dintre via lui Vorăs şi mo
şia lui Miillek, şi dacă vedea 
că trecerea nu e păzită, trecea 
la Miillek şi-i dădea de ştire că 

vor veni la noapte spionii cu
tare ca să-i treacă în Ungaria. 
Spionii îşi făceau apoi apariţia, 
se ascundeau în grâu sau po
rumbişte, şi când Clbservatorul 
din nucul depe moşia lui Voros 
făcea semn că grănicerii nu-s 
prin partea locului, treceau şan
ţul graniţei (fost când va pâră

iaş) şi se aflau în via lui V6-
râs din Ungaria, unde şi dacă-i 

zărea cineva nu-i putea şti că-s 

din R.omânia. Miillek îi condu
cea în persoană şi stătea 

la conacul cumnatului său pâ
nă când se 'ntorceau dela Ciaba, 
apoi îi trecea înapoi în R.omâ
nia. 

Operatiile splonUor 
Vicfor Probs', precum 

s'a văzut, primea istrucţiile prin 
scrisori, pe numele fictiv Petru 
Moldovan, la sediul clubului 
sportiv SG11.. Neexistând un 
membru cu numele Moldovan 
la club, normal era să se resti
tuie scrisoarea factorului poştal. 
Nu se întâmpla Însă aşa. Scrisoa
riie se puneau pe tabla dela poar 
tă, şi le lua de-acolo Probst. 

1 s'au cerut informaţii despre in
str. preregimentară, despre uni .. 
tăţile din 1'1rad, despre comandan
ţi, şi deasemenea despre frunta
şii români civlU din Arad că .. 
sătorifi cu unguroalce sau 
ungurlzate ,1 despre slăbi .. 
ciunile lor. 

La interogator a recunoscut 
că l-a achiziţionat pentru ser
viciul de spionaj dela Seghe
din 5pionul liarangozo, cel din 
din procesul spioanei Vass l1na 

care a fost expulzat dupăce 

şi-a făcut anul de temniţă. 
Ko"âc8 I08if locueşte în 

aceeaş curte cu frânaruI Van
cea, al cărui ctlmnat dela Se
ghedin. Paul Kayser, e mahăr 
]a centrul de spionaj al Seghe
dinului (Ia el' se concentrează 
rapoartele din raza l1radului). 
11 ajuns în le~ătură cu Seghe
dinul prin Kayser acesta. Ii so
seau scrisorile pe adresa surorii 
lui Kayser, măritată Vancea ; 
când venea factorul cu ele, Ko
vacs mergea la sora lui Kayser 
şi după ce ea]e citea şi le 
punea la o parte, le şterpelea 

şi acasă le developa. l~apoar

tele şi le trimitea prin scrisori 
familiare, ale surorii sale mări
tată cu cârciumarul din l1rad 
Dupak, sau ale surorii lui 
Kayser; el se oferea să le ducă 
la poştă şi le ducea după ce 
scria printre rânduri cu cer
neală simpatică. 

I s'au cerut şi a dat informatii 
despre situaţia uzinelor .. 1'1stra", 
a gării, a depoului de locomo
tive, a companiei de c. f., etc. 

fi fost arestat la graniţă când 
se întorcea din Ungaria, unde 
a fost chemat de Kayser ca să 
dea rapoarte şi să ia instructii. 

Se crede - ni s'a spus -
că ungurii au aflat, insă tardiv, 
despre ceea ce il aştepta. O 
tutungioaică din Arad. d-na 
Wild, la care e angajată o altă 
Dupak, măritată cu functiona
rul Agoston dela depoul CFR. 
din Arad, a plecat după des
cinderea dela Kovâcs la Bă
tania, cu permisie de trecere 
a frontierei pentru trei zile. 

. Adalbert Fossanok" 
şoferul dela primăria din Arad. 
s'a dovedit un spion dintre 
cei mai periculoşi. I s'au cerut 
informaţii nu numai despre 
garnizoana din Arad ci şi des
pre cele din Bănat şi din alte 10· 
calităţi, şi cei dela Ceaba illău
dau că i se dovedesc infor
maţiile exacte. In Oclomvrie 
anul trecut, când erau temeri 
de un război din pricina aten
tatului dela Marsilia, i s'au 
cerut informatii despre ,,0 e
ventuală mobilizare de probă·. 

La interogator a răspuns că 
a primit fără ezitare propune
rea ce i s'a facut ca să intre 
'n legături cu serviciul de 
spionaj dela Ceaba, iar intr'un 
raport spune următoarele: 

• Mă bucur că pot indeplini 
spre multumirea Dv. cele ce
mi încredintati, mă face fericit 
şi aceea că ştiu că şi munca 
mea, care deşi e mică fată de 
sfortările pe cari in general 
le faceti dincolo, şi care după 
credinta mea nemărginită, mai 
de vreme sau mai târziu tot 
va veni timpul când va rein
via patria noastră călcată de 
nenorociri. • 

Ludovic Unger a informat 
pe cei dela Ceaba despre 
aeroport, despre uzinele "As
Ira-, despre schimbaşi. des
pre mutări de ofiţeri, etc.. şi 

avea alributiasă achizitioneze 
spioni şi să urmărească pe 
informatorii autorităţilor ro
mâneşti. S'a găsit la el ma
terial pentru scrisori secrete 
şi hârtii compromiţătoare. 

(Conti1UlaTe în pag. Vlll) 
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STIRI SI , SPICUIRI , 
Din cauză că furtuna ce s'a traiului nu le dau la ai '1 săplămâna a fost asvârlit peste doi consilieri ministe~ în schimb va Infiinta pe~ ..., 

deslăntuit la !'irad Vineri a fost·: noştri de gândit, ar putea graniţă în ~ngaria, d~păcum ~e , ria/ţ, ca să spuna ~ că-i ce-o .~re la c:.iu~brud O~r J I 
săptămâna a provocat o Între- J să le dea măcar măsuri!;:! informează In n-rul dm 22 Iulie, donnta sa expres a ca de vlhculfura ŞI de grl 
rupere a curentului electric În; luate de Ungaria, căreia I oficiosul partidului maghiar "Ke- I să-/ tipărească. . 1 rie. ~ a :r~~a şcoală pr" 1: 
centrul oraşului vreme de 24 de I speculanţii dela noi ii sunt Jeli Ujsag". Pentru ca să putem JU- ce şI-au mfllnţa!-o ung~ 
ceasuri, ziarele arădane n'au pu- : nu de azi de ieri unelte. .. deca bine gestul lui Şte- I Ardeal după u~lre. 
tut ap,lirea la 20 Iulie regulat, şi ; • ; La Tăşnad, in Sălaj, precum: fan Bethlen, trebue să . Ziarul clujean MEIlem 
de neajunsul aceasta a suferit! Rabinul Simion Bransch din i anunţă ziarul budapestan "Ma- I adăugăm că în roma- publicat la 21 Iulie un re~ M 
intr'o oarecare măsură şi ziarul i Baia-Mare desminte prin IJEllen- II gyarsag" din 1.8 cr!., ~ fost are- I 'ful uZdtonyU se acţuc. despre gimnaziul ung~ ii: Q 

nostru. Intreruperea curentului zek" dela 21 Iulie ert. că a fost. stat un ungur m varsta de 55 de I lnsulte M. Sale Regmel ce-l are stalusul carOl~ urile 
ne-a apucat tocmai când se ter- arestat dimpreună cd fiu] său ani,. Carol feher, ~entrucă ~'a~ 1 Maria. Târgul-Săcuesc, arărând 
minase tipărirea tirajului pentru I pentru o contrabandă, Au fost - găSIt la el stcagun ungureştJ ŞI I *' examenul de admitere 
celelalte localităţi, aşa că am ră- gIăsuieşte desminţirea rabinului 1 cărţi iredentiste. I La Marghila. Re graniţa bi- vara aceasta s'au pre 
mas cu tirajul abonatilor din! _ numai aduşi la poliţie ca in- '. *. . ! horeană, a fost la începutul numai şase candidati. oi ee 
11rad netipărit. O parte dintre ~ formatori. . ~n dlre~tor de lIceu dm Un-! lunii acesteia o inscăunare de "Ellenzek tl se plânge ~e I 

exemplarele abonatilor din Pirad 1 Dacă rabinul respectă aşa ]e- gana, Ca~Ian Matt!asovszky~ a! rabin. "Marghitai UjsJg" (e- timp ce şcolile maghiare '1.11 , 

am putut-o tipări numai SâmbăIă I gile ţării, la ce ne putem aştepta fost omont acum cateva lUnI de xistă până şi-acolo un "Ujsâg", au contingentul de elet ad 
seara iar cealaltă Luni dimineaţa, ~ dela credincioşii săi? valet~l său cu care avusese I~- într'un biet sat cu o mână de cesar, părinţii unguri i~l "ua 
aşa că unii dintre cetitorii din! * . gătun .ho~os~xuale. Procesu~ UCI- I maghiari) arată în numărul scriu copiii la şcolile Sta cal 
l1rad n'au putut avea gazeta pe! In acelaşi număr al zia- g~şului s a Judec~t acum ~ateva I din 10 Iulie că autorităţile ro· A uitat .. ElIenzeku să a I 
Dumineca. Le cerem să treacă cu ' ralui clujean .,ElIenzek 'l se zl.le la Budapest~ ŞI anu~e, 10 ~e-I mâneşti din partea locului s'au de ce se 'ntâmplă _ ! 

vederea această zăbavă, pricinuită publică o reclamă scanda- dmt.e secrete: ZIarelor II s a I~- I grăbit să iasă în Întâmpinarea unde se intâmplă - luc. 
de-un caz de fortă majoră. ! loasă, "Trei săptămâni terzls să sCfl.e ceva despre moh- I rabinului cu toate onorurile. cesta. A uitat bunăoan 

'" : de vindecare la Bu.da~ vele omoruluJ, adecă despre homo- 1 In schimb - remarcă in le- amintească declaraţiile Ci .oiec 
In Ungaria s'a început pesia", - tlŞC! e 'ntitulLltă 1 sexu~litateacălugărului; în .schim~ ! gătură cu faptul acesta .. Oa- au publicat prin ziarele 'toa: 

de vreo două săptămâni? reclanw, ~i se spune în ea I pubhcă la~~e~e c~le mal ~an 1 zeta de' Vest" în n~rul dela 24 ghiare din Arad părintii . inf 
speculă alarIl!antă cu ~rtt- că "Ellenzel," org<.wizează l' despre calltaţlle lUi ... pedagogIce. I Iulie - la înscăunarea preo- lor dela liceul iredentiSi 'lă , 
colele de prima necesItate călătorii "de vindecare" . . III ..: 1 tutui român ortodox şi a celui parohiei catolice ară dane: nu 
şi cu unele fabricate. . la Budapesta cu 12.300 de D~n Umunea s.cmtonlor ge;- ! unit au strălucit prin absentă. se văd nevoiţi să-şi ia c. intl 

Imediat guvernul a luat lei de cap de ungur. m~nJ au fost daţ~ afară săpta.- 1 • . dela liceul maghiar din' pe 
măsuri, punându-Ie 'n vedere; Să trecem peste boicotul mana lrecută 162!J ?: membr.I, I In "Gazeta de Vest" de· I deoarece la şcoala aceas!l SU 

speculanţi lor pedepse dela. ce-l constitue reclama acea- pentrucă sunt ~e ongme nean- I la Orade se publică În cresc .. martiri- (martiri ai dirî 
2 la 5 ani închisoare. 1 sta la adresa României şi-a ană (adecă evrel)~ , continuare nişte destăinu- zisei cauze maghiare), In DIăr 

La noi, de~i la unele ar- ; staţivnilor sale balneare, ~i C' I . t· t f iri din cale aîară de grave să se facă carle in cât la ia ce 
fii r i· w • • 1 omisaru sovle lC pen ru a a- d h" 1 1 d .' f . dUl 
IC0rţ'~ ~p~cu ~ a a .m~ P!O- s9 ne oprIm numai b~' ~Ut cerile externe Litvinof a anutat că espre pa~·mag Iarlsm~ ~~~ul a~ In at~'1 corn: 

f
po Il. mgrozi oatre,. ŞI, . edşl o vmtele ce 1e-(1[r~ su 1I11a va vizita 'n S~ptemvri; Bucureştii. i ce-l,face prm s~tele şva- o ICla eea ca muş I e. 
ac nişte negus on ŞI In us- ale scandaJo<.lsel reclame. I beştl depe graniţa nord .. 

tri<.1şi străini cari s'au dove- Ce vindecare făgădueşte . ~ v v i vestică Episcopul Fiedler. Un fiu al fostului Hai isiei 
dit mereu duşmani ai ţării ., EI !enzc!, II excursioniştilor pabllcaţlCA arac{anp; Le recomandăm în chip c30d'dat la tronul e J 

româneşti, nu se ia nicio săi? Nu e greu de ghicit. I 11 Klmvondom
v 

arata ln! deosebit autorităţilor su~' ma 
măsură. ftveam până acuma Dat fiind, mai ales, că se \ nUll}arul spu dela 25! perioare. Ungariei 'daţi 
faima că suntem. 0. tar~' otganizează această călătorie flflle cft. ca romanu~pn- I * N r 1 'f " . m! 
unde se poate trăI InzecIt JJtăl11c1duitoare li în vedereci t{rqmanes~ "Zdfony alI După "Pesti Hirlap" dela 18 bru ta IOna zel un~g }I; eXJ 
mai i~ftin şi f!1~i ~in.e decâţ săptămânii iredentiste a Sfdn- jalmosl!lzll l:0rant Da- I Iulie crt.: IC~ acum.o v ~ap!aJl1 m l 
în rC1lul reVIZI0nI~hIo:,. ŞI tului Ştefan! day alzas Szekely Mozes 1 Statistica indusfriaşilor din 1 o .ş~lre noshm.a: ca pf: do 
unelt~Ie negustoreştl ŞI 111: t * (~e! conda'!lna~ d~ Con-, ; Budapesta a lui lIlvesfalvy, mInistrul PrUSIeI, , GO:L a, ~ 
dustnale ce le are la nOI Intre sumedenia de ziarişti ma- stilul de razbOI din Clul . arată că 88 la sută dintre in- 1 despre ~a:e se ştIe ca, mI 
revizionismul au reuşit acum ghiari cari fac la Bucureşti unel- I şi apâraţ în felul sca.n- ~ dustriaşii capitalei maghiare! adeSeorI tarcoale ~elor p!'a 
să ne spulbere acest renu- tiri şi parale, era până ieri săp- I da/os ŞtIut de pr~şedln- ştiu de acasă nemteşte şi cei I Ia ~ud~pesta, a î~c~t CI fitIl 
me, şi să pro.v0~ce ~rtificia! la tămâna şi ~nu] Mik~s Imre, .ve- Itele PeT}-ClubuliJ.1 r.omâ- I mai mulţi ~o~rbes~ acasă nem: j ducatorIlo~ _Ung af1:1 Pl sa 
lumea nevowşa dIn tma o stit pentru mdrăznehle la can se I nesc VIctor EftImiU) a leşte, datOrita mal cu seama' punerea ~a 1 aducayeu al 
stare de spirit care nu e de deda prin "Brass6i Lapok" şi \ apăruţ la B.udapesta marei proportii a industriaşi •. nul maghl~r pe arh.lduc iste 
dorit. Iar guvernanţii conti- prin "Bukaresti Lapok", şi mai prin~ InteryentlCf . perso-.jlor de origine evreiască. I Au~ust. \Vllhelm, ţml" ma 
nuă să nu vadă şi să nu ia ales printr'o carte iredentistă I nala a prun-mInistruluI • I mal mIC a~ îostului KaJ, ră 
măsurile de cuviintă. intitulată "Drumul Ardealului dela I maghiar depe vremea '_~/agyarsâg" din 19 crI. a- : german ~llhelm al }l-! ~u 5 

Dacă măsurile ce le-a Ungaria Mare la România Mare"" aceea Ş~efq.n Beqllen, nuntă că liceul protestant dela 1 dar cercl!r~le condu~ato'caţi 
luat săptămâna trecută Numitul a fost În sfârşit arestat i care a trzrllls la erţdorul Aiud Îşi va suprima dela; ungu~eşÎ1 l-au reSpinS fost 
franţa pentru ieftenirea I Joi a fost' săptămâna, iar ieri; evreu care l,a edttat pe toamnă cursul superior (?), tegonc oferta. 

iesit 

U • i în acest ţinut nu p03te fi . vorba j Hajdudorog, care s'a înfiinţat j' izaţi În următoarele corn,. ~a n g ari a j de Sârbi, şi ei de rit grecesc). l prin art. de lege 35 din lY13, a Balzaam .. ivaros, Egyd,H ,1rI~. 
1 Acest citat e făcut după geogra- ! maghiarizat complect elememul i dusamson, ftllihepercs, Tis: ta~ , 

_ Câteva date statistice româneşti şi ungul'eşti a su- ; fuI şi is~oriograful Karl Gottlieb 1 românesc din ţinutul Hajdului. csege, Vamospel'cs efe, 19, g: 
pra Românilor rămaşi În Ungaria după tratatul VGn Yin.disch; "Oeo§raohie des; ParohW~ vechi gr. cat. române întreaga pl~să .centrală, .la, YI :', 
dela Trianon •. Satele româneşti din apropierea fron- K,9ll!grclchs Ungarn , Pressburg, 1 au fost ll1~orpo~ate cu .forta la sunt a:ăt~ţl abia 6 roma~ll, ;8f ~)a~ 

herei noastre dela vest - 1/80, VoI. II, p, ] 78. i această epIscopie, care l-a des- confeSIUnI 331 gr. cat. ŞI 1:J.: - , 

Românii din 

_ Studiu statistic _ ' Deci ~cum un veac ~i chiar! romal:,izaţ Î!ltr:?n til!1P foar,te ~curt: (in ce.a !llai. mare parte ro~;. 19(( 
de: Petre Petrinca . acum o Jumăta!e de veac In ".,rn~ă, 1

1 
Pre~ţll. ŞI lI1vat?~tof1l .c?nteslOnal~ maglll~n~aţ!.) In 1900 su~t ~ra;, la ( 

In plasa Fehergyarmat (cu 
38 comune), Românii au fost 
complet maghiarizaţi. In 1900, 
abia mai sunt arătaţi 9, iar ]a 
confesiuni 16.,2 gr. cat. (in mare 
parte Români uniţi maghiarizaţi 
şi ruteni maghiarizaţi). In 1910, 
sunt arătaţi abia 23 Români, iar 
]a confesiuni 1680 gr, cat. (în 
mate parte Români uniţi maghia
rizati) şi 10 ort. La această dată 
in plasa întreagă se mai aflau 
cam 1000 de suflete româneşti 
nemaghiarizate. 

In jud. Sătmar, rămas Unga
'iei, mai trăiesc şi astăzi cam 
>500-6000 de Români "gr. cat. O 
nare parte dintre Românii uniii au 
ost maghiarizaţi. Cei 6000, îşi 
nai păstrează şi astăzi o con şti
nţă oarecare a naţionalităţii ior 
omâne. 

j elementul romanesc dIn partile, romam ~u fost mlocUlţl cu preoţi 8 romam, Iar la confeslUnJ"I ~rt: 
• .' ! nord-vestice ale l3il1oruJui şi ale , şi învăţători unguri sau ruteni. gr. cat. şi 20 orf. , '~am. 

Sal~-~:Ie (vez~ ~ct. ~o. 10~1933) ! Dobriţinului (azi aparţină!oare 1 In 1900 statistica maghiară nu ne (în cea mai mare parte rom', e~, 
ne '!ra _ numaI 2n. P Clsay enge- i Ung.ariei), reprezenta o fortă con- : mai arată niciun siugur Român maghiarizaţi) : n, .1. 
rujUl 4?6,1 Roman!, ~,fara ~e pla: i siderabilă de majoritate. I În Hajdudorog, iar la confesiuni In plasa Ncidudvari gă5. l Şi 
sele JV~i1teszalka,. feh ... rgyalmat ş~ l Maghiarizmul însă a năpădit! găsim 9050 gr. cat. maghiari (în români maghiarizaţi În cornune~ şei 
OM m.Ica~ parte UdID p!asDa ~a~fel1: 'Complet aceste regiuni româneşti, 1. mare parte Români magbiarizaţi) FCi'des, Hajdtlszovâl, Ka U3)\'" ari, ramase nganel. eel CI ra ',' . t -t" b' d >" • • I • 5 t I ă • fă d tă .1'd d p.... i1.' d' ti i d 6000 R ." d' S"f l' mca a:-. aZI a la aCa-1 mal ga- I ŞI or. nc In aceas a, n'O u var, USPOIUG ari, /' I 

e ~ 0f!1~m m d .maru ! sim urme destul de slahe. Românii din Haidudorog au fost Te,ef'en. 0: ; 
răma.s Ungan.e,! nu poaţe fI COI1- Statisticile maghiare din ulti- i complect maghiarizaţi. Aceeaşi In întreaga plasă Hajduszlllan., 
testată sub niCI un motiv. mele trei decenii, abia ne mai II soartă au avut-o Românii uniti din boszlo (fostă Ncidudvari),,! .: ~l 

Românii din jud. llajdu. indică un număr foarte redus de cOlJlllnele; Alsoj6zsa, Felsojozsa, 1900 sunt arătaţi abia 74 roma', Jlarl~ 
Despre comitatele Bihor şi Hajdu, 1 Români, în jurul Dobriţinului şi : Hajduhadhaz, Teglâs şi altele. iar la confesiuni ] 31 gr ca!. , rom. 
la 1780, găsim date foarte inte- în jud. Hajdu i In întreaga plasa a Hajdubo- 75 ort. La această dată mai e:l1 l,.cat 
resante şi anume: "Comitatul cu- In plasa Hajduboszormeny l' uormeny-urui, Ia 1900, abia ·in întreagă plasă cam 200-30) ~Jd~S 
prindea un oraş liber (rege::c), (jud. Hajdu), mai găsim Români sunt arătaţi 2 Români, iar la con- suffete româneşti. 1 Il 
un oraş episcopal, 26 târguri şi foarte putini, În comunele: II fesiuni 8865 gr, cat, şi 5 ort. (in In 1910 statistica maghiară r:1 ~ 1 
438 comune. Dintre acestea 24 l' 1) In orăşelul Haidudoi'og mare parte parte Români ma- arată numai 64 români (cu. Z~l ~ 100 
aveau biserici catolice, 126 refor- la 1908 mai sunt arătaţi abia 2 I ghiarizati) mai puţini decât În 1900). Iar il la 
mate, iar 335 (deci rr:ajoritatea I Români, iar la confesiuni găsim In 1910, sun! arătaţi 11 Ro- confesiuni 266 gr. cat. şi 9~ o~· I la 
safelor, într'un comitat care Clol-! 8293 gr. cat. şi 3 ort. In cifra mân;, iar la confesiuni găsim 9590 Total 356 suflete româneşlr, In ! 17! 
prindea şi ţinutul Dobriţinului J), i de 8293 greco cat. maghari ('), se gr cat. şi 24 ort. (în mare parte mare parte maghiarizate. • ~hl' 
trei sute treizeci şi cinci de sate 1 ascund cei mai mulii dintre ro- români maghiarizaţi) 1) In oraşul Ha;dubosz.O': 1655 1 

O statistică a 
erau (inainte de 1780), de rit! mânii maghiarizaţi. In plasa centrală (a Dob- meny, la 1900 statistica maghJ~ , 

prefecturii jud. grecesc, deci româneşti (pentrucă! Episcopia. unită maghiară de rilinului), găsim români maghia· ne arată un singur român, Iar ~ 



NOUA LEGE - • 1 T RE Mi...,. • -
:ngurească a avocaţilor 
:INTRODUCE NUMERUS CLAUSUS pe bază censitară 

Iar in consiliile barourilor pe bază naţio
nală, ~n raport cu proporţia etnică pe tară. 

Soartea bisericii 
macedoneni din 

românilor
Mişcolţ 

Vorbind in n-rul dela 16 Iulie' trecerilor la alte religll _ 
ert. despre jubileul de 150 de ani 
al bisericii ortodoxe macedo-ro~ 
mâne dela Mişcolţ (azi cu Umbă 

s'a sporit ca l1ungurl orto. 
docşt din Sicuime" (sic !). ,1 

liturgică maghiară), ziarul buda- s'a Intordus In biserici limba 
pestan " Magyarsag" arată că maghiari. 

Ministerul ma{Jhiar de pacitate de lucru, precum nici I faptul că mulţi dintre funcţio- negustorii macedoneni (aromâni) "Ar fi in orice caz lucru neme-
ie a Meut cunoscut Luni faliţii şi cei cu cazi ere discipli- I narii sacrI'fl'caţl' pelltru motl've erau în secolul al 18-lea şi al rit - incheie ziarul budapestan 
lrilor di n Ungaria proiec- nare. bugetare s'au făcut avocaţi. 19-Iea foarte tari la Mişcolţ, aveau 
.. l ' ţ'I' I - să se scrie cu prilejul serbă-

OII egl a avoca I or ŞI a La alegerile de functionari I1ccesul în barouri al foştilor acolo rânduri întregi de străzi, şi '\ . b" d' S t ' 
Jrilor, ce urmează să fie şi demnitari la barou, res- funcţionari s'a ingreunat în vre- şi-au înzestrat deci biserica în I fi or lU t:are In ep emvne 
t la toamnă prin parlament. pecfiv la candidări se va mea din urmă, şi totodată s'a chipul cel mai luxos. Biserica vieaţa ~oloni:i greceşti a Miş
liectul de lege a stdrnit o avea In vedere ca :ă nu se interzis avocaţilor foşti funcţio- şi-au zidit-o în anul 1185, e în colţulut; căCI doar trecutul gre
~e e,normă printre avo~aţi. 1 depăşească p,opor,iona'a ef- I nari să-şi reprezinte clienţii la stil Empire, are o poartă forjată ciJor din Ungaria a fost arătat în 
ul dIn BUdapesta. a ţl~ut nică pe 'ară. I autorităţile la cari funcţiona seră, în chipul cel mai artistic, înlă- chip atât de defectuos de ştiinţa 
adunare extraordll1~ră, l~r Dispoziţia aceasta din urmă unde aveau cunoştinţe. untru are fre~ce de toată frumu: I cu toate că are multe lucruri in. 

ua de 14 Septemvne S? voieşte să atenueze efectele La Universităţi se iau numai seţea. un Iconostas preţ Şl: 
leat o, a~~unare ~xtr(Jordl- dăunătoare sub raport naţional 1 5 sau 6 la sută evrei, ceea ce bănci "caracteristice cu speteze i teresante. Bunăoară, tntâia so" 
a Umunll avocaţilor. ale dispoziţiilor privitoare la : înseamnă că în viitor proporţia mari" La 1924 parohia _! cietate de femel din Ungaria, 

Prevederile pro- minimumul de existenţă, prin! evreilor în ba ro uri va fi numai foarte scbută numericeşte cea din Buda, a fost tnlUntati 
iec'ului de lege cari se lasă liberă întrarea In I de 30-20-10 Ia sută In urma maghlarizărilor şl"a I de greci- (adecA de aromani.) 

barou a celor cu stare - în 1 __ ---....~~~ ______ __ 

)iedul prevede Între altele primul rând a evreilor - şi se I 
tfn~~~~;e:ază o comisie ge- opreşte admiterea celor săraci. 1 LI-daU rl"'t· de' vl-'a"" roma A ne as ca'" 
d a barourilor, cu preşe- Se admit deci în barou oricdţi I 
numit de regent. evrei, dar în comitet numai în ! 

introduce namerus elau- proporţia de 6 la sută, cât elat- partt·dalul· majhl·ar 
pe teritoriul acelor barouri proporţia pe ţară a evreilor. I 

sunt prea mulţi avocaţi. f'iviz instigatorilor dela f'irad, 1 
dirile admiterii 'n barouri cari alarmează lumea prin presa I .,. 

evreo-maghiară în legătură cu', In, pUbl,lc.aţla cluleană .. Er- Acum aflăm din antirevizio- I dat dela 'Oicepreşidenţia orga-
Ităreşte ministerul de justi- dAI K d 

alegerile întdmplate la baroul!, ~ VI urlr, ~ espre c.are s.e nista revistă "Kimondom" că nizaţiei sale din Sătmar. iar 
I cererea barourilor respec- t ă - b ă t 
dupăce a ascultat părerea de aici acuma-s două săptă-! Ş te c nu e In un prle eme vice-preşedintele organizaţiei "Szamos· nu~i şterge numele 

mdni! I cu partidul maghiar, se scrie În~ partidului maghiar din Sătmar depe antetul ziarului. Cu drept ~dinteltli de, Curte de apel 
• totdeauna c ânde vorba despre Alber' Fidas, şef-redactor al cuvânt se miră .Kimondom" :aza barouJui respectiv şi a 1 ii 

.siei' generale a.. barourilor. ftmănunteIe de mai sus ale deputatul din partidul maghiar ziarului "Szamos", e şi el de de-această ciudăţenie, şi ne 
e primesc în barou proiectului de lege le-am pu- 1 Paâl Gâbor, că instigatorul vit~ valahă, din Podgoria ară- mirăm şi noi:" cum e cu pu
nai aceia dintre can- bUcat după ziarele budapestane I acesta al Săcuimii e de ori- dană. Tată-so era renegat ca fintă ca un condamnat in uUi-

dela 23 Iulie. \ gine românească. şi el, dar moşu-so era român mă instanţă, cu drepturile 
lafii cart au asigurat In ajun de a se face cuno- 1 Nu e însă numai dânsul de in lege. politice suspendate, să conti-
mai 'nainte minimul t 't 1 1 18 1 l' . 1 Ca orice renegat. renegatal j' seu prOlec u,a u le, ZIQ- \" viţă valahă intre corifeU par- nue a Igura ca vicepreşedinte 
existentă, socotit pre- rul .MagYl1rsag" a publicat un > tidului maghiar. Acum câteva dela Sătmar e mai papă decât al unei organizatii politice. şi 
~ urmează: locuinţă rt' 1 d l ă· j papa. mai ungur şi decât In- d I a lCO e a arm, In care se 1 luni am publicat in coloanele ca con ucător a unei gazete 
două camere şi bi- arăta că se pregăteşte o mare : acestea lista patroni1or din şişi turanicii pur-sânge. minoritare care face politică. 

:, 2000 de pengo (60 lovitură la adresa avocaţilor I toate judeţele ardelene ai unui Pentru instigatiile sale anti- şi încă ce politică J? 
mii de lei) cautiune, creştini ( .. Magyarsag Il vorbea: bal al studentilor partidului româneşti, numitul Albert Fi-
2lata înainte a coti- de o cauţiune de !,O mii. de ,1 maghiar organizat la Cluj cu gus, vicepreşedinte al partidu-
r'l1or la barou şi la peng6 = 300 de ma de leI). 4 ani, în urmă, şi, precum s'a lui maghiar din Sătmar şi şef-
a de pensii. Cei cari redactor Ja gazeta antiromâ-

Rugăm pe onoraţii 
restanţi eri să nu uite 
a-şi face datoria faţă 
de "Gazeta Antirevi .. 

au acest minim de Reţinem dintre arătările lui: putut vedea. an Însemnaf nu· nească "Szamos", e condam-
')fentă, vor" putea fi .Magyarsag" următoarele: I măr dinfre aceş'i pa'roni ai nat de câteva zile in ultimă 
nai avocaţi-substituti, In momentul de faţă sunt I balului, aleşi dinfre condu- instanţă - prin Curtea de 
ă birou propriu. e~rei 50 la. sut~ dint:e av?~atii i căforii orga~iza'i~lor ;u~e- Casatie - la trei lunl de zile zionistă", achi

tându .. şi modestuI 
abonament 

u se pot primi "în barou dm barounle dm ţara. Mat na- I 'ene ale parhdulu. maghiar, inchisoare şi la pierderea 
:aţii foşti funcţionari cari inte proporţia evreilor a fost şi au nume româneşfi r Moldo- drepturilor politice, Totuşi par
ost pensionaţi pentru inca- mai mare, dar a scăzut prin van, Bajho, Pas ha, efc., e'c. \ tidui maghiar nu 1-8 suspen-

esiuni găsim 1921 gr. cat. (in I rul românilor e acela indicat de 1 mai mare parte români şi ruteni 
mai mare parte români ma- rubrica confesiunilor, cu toate că ! maghiarizaţi) şi 156 ort. La acea
.rizaţi) şi 5 ort. In 1910 sunt cea mai mare parte dintre ei au fost 1 stă cifră se mai adaogă 286 ro
lţi 3 români iar la confesiuni complect maghiarizaţi. Despre ro- I mâni din Dobriţin, unde la con
) gr, cat. şi 4 români orto- mânii din jurul Dobriţinului, I. fesiuni sunt arătaţi 2655 gr. cat. 
fi, în cea mai mare parte Georgescu ("Românii din Unga- (Români maghiarizaţi) şi 386ort. 
âni maghiarizaţi. ria", pag. 23) spune: "Prin In 1920, statistica maghiară, ne 
lIn oraşul Haiduncincis, 1810 şi anii 1;lrmători aspectul arată numai 38 de Români, în 
900 sunt arătaţi 2 români, acestor regiuni era cu mult mai intreg jud. Hajdu (v. Lexiconul 
la confesiuni t 56 gr. cat. şi românesc, decât cel de aztăzÎ. In Revai, op. cit., pag. 345, cit. ant.) 
Drt, (fn cea mai mare parte comuna Hajdu şi în atâtea altele iar la confesiuni 13.806 gr. cat. 
âni maghiarizaţi.) In 1910 nu unde aztăzi nimeni nu mai vor- (în mare parte Români maghiari
este arătat niciun singur ro- beşte limba noastră, slujba" şi zaţi) şi 163 ort. (toti Români). 

1, iar la confesiuni 181 gr. cântarea bisericească era cea ro- Statistica maghiară din 1930, ne 
şi 12 ort Românii din acest mânească. Chiar şi în Dobriţin, mai arată în jud. Hajdu abia 10 

1el au fost complect maghia- metropola calvinismului maghiar, Români iar la confesiuni 14.345 
111. erau în acest timp cartiere întregi gr. cat. (8.0%), şi 142 ortodocşi 
) In oraşul Hajduszobo- româneşti. Şi astăzi mai sunt (in mare parte Români maghia
o! la 1900 este arătat un singur vre-o cinci mii de români în rizaţi). 
lan, iar la confesiuni 32 gr. Dobriţin!" Aceşti români din In Jud. Hajdu de azi, mai tră
, şi 2 ort. (toţi români ma- Dobriţin sunt complect maghia- iese vreo 500-600 Români, afară 
arizaţi.) In 1900 sunt arătaţi rizaţi şi abia îşi mai păstrează de 10,000 si ceva de Români uniţi 
omâni iar la confesiuni 105 naţionalitatea şi conştiinţa româ- maghiarizaţi, pe care statisticile 
"cat. şi 6 ort. Românii din nească vreo 300-400 suflete, maghiare din cele două-trei de-
Iduszoboszl6 au fost complect In anul 1910 statistica ma- cenii din urmă îi consideră drept 
ghiarizaţi. ghiară ne arată in judeţul Hajdu unguri. 
I} In oraşul Dobrifin (De- abia 288 români (dintre aceştia Românii din iudo Jasz
eczen capifala jad. Hajdu) 202 locuesc în Dobriţin), iar la Nagyhun Szo'noh, Elementele 
1900 sunt arătaţi 202 români, confesiuni 11.480 gr, cat. în cea româneşti de odinioară "din acest 
'la confesiuni 2023 gr. cat. mai mare parte români maghia- judeţ, au avut aceaşi soartă de 
17) ort. In cea mai mare parte rizat!) şi 127 ort. (toţi romAnL) asimilare în maghiarism, ca şi ro-
tghiarizati. In 1910 sunt arătaţi In 1910 statistica maghiară ne mânii din judeţul Hajdu. 
6 români iar la confesiuni arată numai 90 români, iar la In plasa lciszsagului de ios 
,55 gr, cat. şi 286 ort. Numă- confesiuni 12.681 gr. cat. (în cea mai găsim restul elementului ro-

tnz 

mânesc in următoarele comune: ,. 1910, mai sunt arătaţi 39 Români
t .ĂIsoszenfgyorgy, lciszapa'i, iar la confesiuni 53 gr, cat. şi 

Jaszhiser, lasz'adciny, IOn-
szen'and,as, Nagyhorii şi 60 ort. Aceşti Români au fost 
TiszasiiJy. "complet maghiarizaţi. . 

Statistica maghiară din 1900, 1 In plasa Tisei de sus, mai gă-
abia ne ~ai. arată 2 româ~i, iar sim restul elementului românesc 
la confeSIUnI 23 gr. cat. ŞI 8 ort. în comunele' D' , K 
In 1910 nu mai este arătat nici un .' evavanya, un-
singur român iar la confesiuni hegyes ş. Kunmadras. 
găsim 35 gr. 'cat. şi 11 ort. Statistica maghiară din 1900, in 

In plasa laszsăgulul de SUI această plasă, ne mai arată abia 
găsim. urmele elementului ro,mâ- 20 Români, iar la confesiuni 57 
nesc In comunele: Alattyan ŞI la- gr. cat. şi 33 ort RomaA " d' 
kohalma. . nn In ~ 

In 1900 statistica maghiară ne aQ~as~ă ~lasă au fost complet ma· 
arată numai 3 români, iar la ghtanzatI. 
confesiuni 21 gr. cat. şi un ort. In plasa fisei "de miiloc, 

In 1910 nu se mai arată nici un găsim urmele elementului româ-
un singur român iar la confesiuni nesc în corn l' F oi L 

23 gr. cat. şi 4 ort. Aceşti ro-. une e. ~~~.verneH, 
mâni au fost compleet maghia- f.szarroff şi Torohszenf-
rizaţi. mih'os. 

In plasa fisei d .. joi găsim Statistica maghiară din 1900 
restul elementului române~c în ne arată in această plasă abi~ 
comunele: Kunszenfmarfon, 21 R â" 1 f" 6 
N ori' T·" f··,d' r' om 1\1, Iar a con eSlUm t aiiyrev, ... za o var, 1-. . 
szainoha, Tiszahiirf, Tiszazug gr. cat. ŞI 23 ort. In 1910. mal 
şi Vezseny. sunt arătaţi 4 Români, iar la. 

Statistica maghiară din 1900 confesiuni 42 gr. cat. şi 34 ort. 
ne arată in întreagă.. plasă numai Aceşti Români au fost complet 
29 român.i iar la con esiu~i 51 magh'ar' aţi 
gr. cat. ŞI 42 ort. (aceştia au 1 IZ • 

fost complet maghiarizaţi). In (V'a ul'ma) 
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8 Gazeta A.ntirevlzlonlstă Duminecă. 28 Iulie. 

Voinicioşi şi desinleresati: Spionii ungureşti! 
- Işi oferă, ci",că, serviciile pentru dela Arad 

o ISTORIE UNGUREA 
A ARDEAIJUllUI războiul Italiei cu Abisinia - (Contbtaare din pagina V-a) 

Vitejii de'la Budapesta s'au 
grăbit acum trei săptămâni, 
când începuse să miroase 'n 
Abisinia a praf de puşcă, să·Şi 
ofere Italiei ser\lieiiJe. 

O delegaţie de foşU luptă
fori unguri s'a prezintat pri
marului general al Budapestei 
ca să-i spună că două mii de 
foşti luptători maghiari f~ră 
lucru sunt doritori să meargă 
Ja război in contra Abisiniei. 
cu conditia ca să plătească 
cineva famiJiiJor Jor - fie pri
măria Budapestei, fie UaHa -
o anumită soldă. Prinţarul ge
neral li·a lăudat dragostea de 
Italia - foarte sinceră şi des
interesafă, dupăcum se vede -
dar promisiuni cu privire la 

soJdă nu li·a făcut. 
Acum a venit iarăşi \lorba 

despre voinicoşia aceasta a 
foşliJor luptători maghiari. 
Dupăcum ne arată .. Magyar

sag" din 18 Iulie. partidul aşa. 
zis economic al foştilor luptă
tori a tinut la Budapesta o 
adunare. şi între alteJe aduna
rea a protestaf că se continuă 
să se adune foşti luptători 
maghiari pentru războiul din 
Abisinia ... Magyarsag" a uitat 
s'adauge în darea sa de sea
mă că nu lfaJia-i adună, ci 
unii dintre foştii luptători, poate 
puşi la cale de gU\lern. pen
fruca să vadă ifalieniîi cum 
mor de dragul lor fratii ma~ 
ghiari. 

Kocslk Ştefan, băcanul Octogenarul istoric unguresc pul ocupaţiei turceşti'. 
din strada Miron Costin, a lu- Henrik Marczali a publicat zi- 1 deal. In timpul când 
crat la inceput cu Unger. apoi lele trecute o .. Istorie a Ar- j cerit ungurii tara ei 
separat de el. Raporta despre dealului" ( .. Erdely fărlenete") ,încă prin părtile mu 
unifăli1e din Arad şi Lugoj. tncepută dela Herodof şi sfâr- I can. Poporul ca alare 
S'a. găs~f la el . cerneală sim- şită cu anul 1848. "lnfătişează 'romanizaf. In diplom 
pahcă ŞI mat:rla~ de ~evel?- amănunţit - spune .. Pesli Hir- stre figurează întâi la 
pat. a~cun5e mtr o cufle dm. lap" în n-rul dela 11. VIl - păstori de jumătafe 
pr.1văhe. h '1· '1 A 1 il K â b'· l epJca um or ŞI a avarl or, şa glăsueşfe 

t b
08 d. t udr rZS

, T·lrJ~ru con- apoi Ardealul din timpul cu· "Pesfi Hirlap". Şi nu 
ra an lS ea Imlşoara, ei·· t· T b ă' CA d 

d d·t ă t t ·f cer ru ungureş 1. re ue S ·1 I an despre unguri ove I c a re cu gram~a . . 
d' ă U . K remarcăm speCIal constatărtle grafia maghiară şi cea 
Impre~n cu nger ŞI o· ce le face despre romani. I • ' 

csiJ<, ŞI a recunoscut că a . .. ~.. v 1 fantă ŞI cea cu pret . 
avut inlâlniri la Ceaba cu un Istorlcll romam afl~ma că po- să susţină cu toafă s.; 
emisar dela Seghedin. dim- po)rUI b1,?r, (al ~omAandiiorl --:- ~ I lea că nu·s asiatici că O 
preună cu ceiJalţi doi. tr. e aşhnaş In r ea ŞI ca I . ' 

Toţi trei aceştia din urmă, românii de astăzi sunt descen- cel mal vechi popor, 
Unger. Kocsik, Kurăzs, precum denti din amestecul cu roma- ! cult, al Europei (vezi 
şi Fossanok care făcea dru- nii al dacilor, pe cari ii supu- : menele reproduse 'n 
muri dese in Ungaria. îşi dă· sese jugului Romei impăratul l' rele noastre din urmă), 
deau rapoartele cele mai de roman Traian. Afirmaţia acea- să ne mire că domnul 

Armatele 
Mieei Antanle 

seamă verbal. trecând clan- sta e cu tofului falsă şi a des· ; 1· 1· ă' Ah. 
d t· f ,. , . I cza I !ne s ·Şl mc ele· es In ronllera. mintii-o de multă vreme 1510-
Ant~n Csiszâ~, d~de~ in- riografia serioasă. Strămoşii I de ani cariera 1sto 

formata despre SituatIa ŞI 10- A'I d fă· 1 h.... ! petând despre români ( 
pografia amănunţită a gării romani or e as ZI, ~v a 11 • , •• ••• ,. 

A d d d . d' au imigrat din Balcani rn :\'lun· I scrmfeh pe can singura ŞI II ra. espre po urI, espre •. _ . 

Ziarul .. Venkov", oficiosuJ J fel de militie pentru caz de răz· 
partidului agrar din Praga,anun- boi. Iugoslavia dispune de o 
ţă din Geneva că statele Micii flotă navală pentru apărarea 
Intelegeri au prezentat secreta- coasteIor din Marea lldriatică, 
riatului Soc. Naţiunilor tablouri iar România de câteva unităţi 

u i ele Astra" şi despre gar- tenia. şi de acolo In secolele . rlOgrafla magJuară le I 

nfz~ana -arădană. XII şi xm şi mai apoi in tim- bUează astăzi 7 

Saptăl11âna asupra forţelor lor militare. navale la Marea Neagră. 
După aceste tablouri Romd- România are 241 mii de sol-

nia are 88 de regimente de in- daţ1, 63 mii trupă de ajutor INTERNE , Jeget fiindcă fiind d-sa prieten tinţă să-şi continue 
fanterie, Iugoslavia 58 şi Ceho- şi 12 mii aviaţie, adică, un total 1 cu prefectul de poliţie al capi-: până la sfârşitul lui 
slovacia 48. România posedă de 315 mii. llfacerea cu devizele belgiene I tai ei, cu col. Marinescu, va: vrie. când încefează 
773 avioane, cu un total de 214 Iugoslavia are 184 mii soldaţi făcută pentru un şperţ de 2S pune 'n funcţie în cele din I nia ploile. 
mii H. P., şi 26 hidroavioane şi 11 mii în aviaţic:'. Total 195 milioane de. asociaţia Nacht- urmă .. artileria grea", - ziarul! Era nevoie de 
cu 11 H. P. Iugoslavia care 568 mii. Vasilescu-CăIătorescu-Toni IIi- "Universul" arată că incorectul . sfindere. de-această a 
aVÎoane, cu un total de 270 mii Cehoslovacia are 172 mii sol- escu.Dorel Dumitrescu, va avea chestor a şantajat până 'n i fiindcă Italia mai are 
H. P., iar Cehoslovacia are 546 daţi,trupe de ajutor 13 mii şi şapte fără îndoială consecinţe mari. ultimul moment, dând să se ',: făcuf pregătiri, şi fiin 
avioane cu 263 mii H. P. mii în aviaţie. In total 192 mii. Intâii trei, samsarul falit Nacht. 'nţeleagă că are It vreo doi mÎ- crurile se ·~cu~ea.s~~ă 
lUară de armata regulată, cele listfeI statele Micii Inţelegeri ţiganul fost potcovar şi hoţ! njştri~ îndatoraţi, fiindcă i-a; Inceputul saptamann. 

trei state ale Micii Intelegeri au posedă împ,~eună î? ti~p de de buzunare Vasilescu, şi che- scăpat de procesul asasinării' c~r.e~ Japoniei de parte~ 
trupe poliţieneşti şi trupe de pace 702 mu soldaţi ŞI 1913. storul de poliţie de sector din lui Steric Ciumeti. fostul casier Slnle.l. cee~ ce a dat A 
grăniceri. România are şi un avioane 1 ~ t· I I 1 C~I "t I G" .. d f· Ş t' 1 ,1 curaj ca sa facă de 

. : uucureş~, co o~e u a a ore:c~, a. a~zl1 ~ e. Jer. an aJu" "n a şterii. tmpăratului mari 
....... oA' .. '_ ..... oA' ....... _' .... _ ... ,_ ..................... _ ................... _ ...... __ ."".a;o .................... __ ...... _ ............. - ............... - ................... - ....... _'" I sunt PUŞl la racoare la Vaca- pnns msa, ŞI chestorul Calato-, sfrafil războinice. Jap 

! reşti. In cursul săptămânii a fost rescu e acum Ia dubă. Î altfel, a primit în cursul 
__ S_I_n_d_i_c_a_f_u_l_P_re_s_e_i_R_o_m_â_n_e_d_i_n_A._r_d_e_8_I_ş:_i_B_8_n_a_t_ I interogat şi vice-preşedintele Se- Despre belgienii cari au re. i t~~ânii o ,mare comanda .• 

I natului, Tony lliescu, cel care a clamat afacerea parchetului, s'a ! smJan~ ~e arma~ent: nd" 

C · ti·'· f I d D I d 't v •• rt! acelaşI timp Anglia şI-a Kle 
OmUnlCa mIJlOCit a acerea a . ore escopen ca aveau ŞI el pa e ' fabricile să mai trimită 'n M, 

I D!.Imifrescu, gavernatorul Băncii din şperţul ce l-au făgăduit în : sinia arme. 

Comitetul Sindicatului Presei 
Române din Ardeal şi Bănat, in
trunit in şedinţă În ziua de 11 
Iulie ] 935 la Cluj, luând În dis-o 
cutie cazul ziaristului Sever Ohi-. 
ţulescu, membru al acestui Sin
dicat, osândit de Consiliu] de 
război din Timişoara la 20 de ziJe 
închisoare din cauza conflictului 
avut cu advocatul Dimitrie Bot
tez, pe temeiul referatului făcut 
de d. George Luca, membru din 
Timişoara al comitetului, aduce 
următorul comunicat: 

1, Consideră că osândirea zia
ristului Sever Ohiţulescu nu este 
infamantă. 

2. Regretă că Consiliul de 
război nu a apreciat cererea d-Iui 
Sever Ghifulescu de a-i amâna 

I 
.' . ! Naţionale. Deşpre soartea vice- numele tntreprinderii belgiene II Italia şi-a devalorizat 

procesu pentru a·şl putea con-, .. . t ă tă f ce 
"ă ,. d I preşedmteIuI SenatulUi nu s'a pe care o reprezentau. pen ruca S poa a 

stltUI ap rarea Ş! a-şI a uce pe ..;. ~ A h· b d I cheltuielilor se război şi 
martorul săi principal. d. avocat '\' notant Incă; m se Im espre ! fă ă l"f a Y s . . " .. , EXTERNE poa s p a e sca lldnan Brudanu.. guvernatorul Bancn Naţionale . unei datorii de o ju 
. ~. ll:e ferma ~redmfă că d~că Il s'a vestit mereu În cursul săptă· •• . • • : miliard de lire căiră An i 
] S ar fi dat. ~-]~1 Sever ,Ghl~U- mânii că şi-a dat dem sia. Pe Confl.ctul dalo-ab,sfRlO" a j • .. • i 
lescu poslbll,Jtăţlle de mal sus, I ~ d· t A d . luat o 'n1orsătură intru âtva I 1 .. Germanra, fundcă IŞ. 
verdictul Consiliului de Război: can vo~ aJu?ge. ace:>. e ~an un. i seseră din nou capul 
ar fi fost altul. deoarece dânsul 1 sub ochll cetltonlor, mOI mult muJJumlto~re. ~ vorb,a ~să se i şi fiindcă in sânuJ 
a fost în exerciţiul funcţiunii sale " ca sigur că nu va mai fi în 'ntruneasca Miercuri In şe-; hitIeriste s'a format o 
afunci când s'a întâmplat conflic- fruntea primei instituţii finan- dinţă extraordinarA consiliul j opoz,ifie de nuant~. catolică, 
fuI ce l-a avut cu advocatul D. 1 dare a ţării. I Ligii Natiunilor, şi in vederea i continuat represalIIle a . 
Boltez. f S' h't ~ l Wt _w 1 aceasta Angli3 a oprit trans-! ceea ce a dus la un 

4. Socoteşte că motivul prin- a vor I 10 ega ~I a c? . . ; ruptură cu Statele-Unite, . 
cipal pentru care a fost osândit acestea despre o remaniere ml- , porturIle de arme ale fabr~ c~- ! ale Americii, şi au fost man 
ziaristul Sever GhlţuJescu se da- nisterială. Despre demisia (în- i Jor engleze pe seama AbISl-: flicte cu catolicii, S'au d· , 
tore.şte fap~ului că tr~im sub i~- tâmplată dar nesoluţionată încă) ; ni ei, Franţa caulă o formulă 1* organiz~ţii.le ca.tolice a!e . 
penul .~tănler e~cepţ!onale, adl:~ a ministrului de comerţ Mano- I împăcioifoare, iar Italia a tri- , Juptăt?f1, laŢ, dm "căşhle de 
al stăm de asedIU şI-al cenzurn. I St .. tI· I mis Abisiniei o nofă inştiin-! (llItlenste) s au dat afară . 

Comitetul Sindicatului. escu- rungat a mtnlS ru Ul I _ .. ,: zeci de comandanţi de seam~ 
Sasu şi a subsecretarului Ne- ţand-o că guvernul llahan n a . • .. . ' 

........................... _ .................. _,,~-........... · ............................... 4 ..... - ................................... - ...................... - ...................... -, ................. - .................. - ..................... - ................ -.................. gură. Remanierea s' a desminţit pierdut încă toale nădejdile de . ~ng"!" are man conţhcte 
• . . . Î t I D Ită t i ă ltglOase m Jrlanda Scoţla ŞI apoI dar audlenţele la SmaIa n e egere. e a par e ns d·· 1 1 I d d' d ' 
I It ~ l' r 1 . t ' 11. n r an a e nor 

au continuat toată săptămâna. ~ la a ves 1 P:In r un ~om~- pau foc bisericilor .. ,..,t~I~T~i.IK1~ 
Ştirea ziarelor despre audienţa m~af al postul Ul de ra~JO ~Jn I Î~ Sc~oţia s~nt turburări 

T e k i r 9 h i O luI ard ele nes c de Vineri a d-lui ministru dr.! Milano că se refrage dm Liga hee, m India conflicte 

S t ' .. f ' . . că t t tă . d· bă·1 d· Adi C. "'"nghelescu a apa Vrut de I Nafiunilor. dacă hotărîrea ace- intre mohamedani şi hi un ceTe mal le tme ŞI mal u a e as ZI mtre I e 10 r ea, ! 1 I ~ 
fiind cele mai eficace in contra unui mare număr de boli: reuma- jumătate cenzuraM. fapt este că sfeia nu·i va fi favorabilă. In In Ungaria încep să se 
tisme, ~t]j, i~chia~, lumba~?, paralizii, t~bes, lupus, urticarie! boli fierbe ceva, şi încă tare. : orice caz tratativele - fiindcă-i habsburgiştii. Se anunţă o 
de !~~el, bolt utenne, stenhta!e, turburări,. menstruale, eţc,. la.r. ].a In legăturcl cu chestorul ares- vorba să se re'nceapă du pă torie a fostului prim-rn 
COPI! m c<;mtra exe":le~~r .croIll~e, reum.ah~melor,. a ne.mlel , slfth~ t tIC VI Vt' . _ şedinţa consiliului Ligii Nafiu- Bethlen la pretendentul de 

I
SUlUI ereditar, parallzIel mfanhle. Au cmci renumIte Izvoare carii a co, ~ Q a ~rescu, care a.asl. . ... t Oto de Habsburg. De altă 
conţin in mare cantitate iodt brom şi chiar radiu. Nămo]ul e mult gurat mtreprmderea belg1Qnă mlo.r f.rafafl~ele c,OIm~I~1 de vine svon că Oto a dispărut 

asemănător cu ce] dela TekirghioI. 1 că transferul de vaJută se va arbItra] - il pot fI ltahel su- Belgia, plecând într'un loc 
.... fi face negreşit, deşi e oprit de râzătoare, deoarece ii dau pu- cunoscui. 

BĂILE BAZNA 
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