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in 

· ~rile Unlure~ti 
au incheiat in Ungaria 

'Pl e socoteli electorale, :dân~ 
ti 'n vileag Jista complectă 

r aleşi ai generalului 

ales 245 de deputaţi, 
i' ţi astfel: 
p mentali 168. 
d ernamentali reformişti 2. 

rdişti, aleşi cu sprijinul 
li ului 23. 
e .' ',economici 14. 

endenţi (cei mai mulţi 
vernului) 13. 
işti 11. 
'mişti 1. 
nal-soda1işti 1. 
'şti 1. 

,1 
iţia agrară 1 

II rali (ai lui Rassay. şi 
y, • 
.1 .Yl) 6. 
L ocraţi 1. 

caIi koşutişti 1. 
iţia propriu·zisă (adecă 
udo-agrarienii lui Eck
~ fără reformiştii lui 
dt şi-ai lui Gombos, a~ 
sprijinul făţiş al guver~ 

s'a ales aproape numai 
e, unde se votează cu 

1 ret, şi mai cu seamă 'n 
. Socialiştii nici n'au 

/ candidaturi decât în cir~ 
\ 'pţîile cu vot secret. 
: remarcat în primul rând 
erea cumplită a legiti, 
(adecă a habsburgişti, 

. n'au izbutit să-şi alea, 
' .. t Un singur deputat. 

şi fusese, întâi şi întâi, 
dizolvării parlamentului 
să Se 'nfrângă habsbur~ 

~I căror intovărăşire cu 
en incepuse să devină 
poasă pentru regentul 
I)', mai cu seamă dupăce 
~nea Habsburgilor, în le
~.O: chestiunea apărării 
IeI III contra Germaniei, 
~e să se pună atât de 
lOr in discUţiile interna~ 
I din vremea din urmă. 
~alte partide au păţit a, 
catastrofă. Bethlen, pre, 
I!l mai aratat, n'a reuşit 
:agă decât pe sine, şi,a, 
dIn mila guvernului, fără 
:andidat. Rassay, coalizat 
! două partide, n'a izbutit 
[ecât 6 mandate. Aşa că 
mandate ale socialiştilor 
!a fi socotite un adevă, 
ces, in realitate însă nu 
Pricină că s'au ales nu, 
(hituri. numai miluiţii 
.. ~vernelor postbelice. 
'Ui de vreo atitudine 
ltărîtă. Partidele cele
I,câte,un singur repre
.1ll: parlament, nu con
~~c. Aşa,zişii croştini 
Il
d
Cl (Friedrich, etc.), cu 

~ ate, conteaza numai 
a nu contează celelalte 
aţij. Va conta insa, aşa 
Jl se pare, partidul lui 
1:, eate.a şi 'nceput să-i 
J G?%ll.b6s. _ în vedere 
~aza fl ca,1 va face o 
tie aspră. 

R ~. o ... ao., Du ... ele! Răvaşe 
Citim în ziarul" Universul" din 

11 crt. că dnii Alexandru şi Emil 
Otulescu, fruntaşi ai baroului avo
caţilor din capitală, au protestat 

i. Ia ministerul de justiţie printr'o 
1 contestaţie in contra neobrăzării 
I unui pripăşit cu numele Ottner. 

care ceruse să i Se încuviirÎţeze 
să-şi schimbe numele de Ottner 
în Otulescu. 

Protestul d-Ior Otulescu ar tre, 
bui vestit cu toba prin sate şi cu 
toate mijloacele de comunicare 
ale tehnicei moderne prin oraşe, 
ca o lege sau ca o ne mai po
menită senzaţie. E 'ntradevăr Sen, 
zaţională această contestaţie a ce
lor doi români, cari erau ame~ 

ninţaţi să li se fure numele moş.
tenit dela străbuni. E, după câte 
ştim, Întâia contestaţie făcută după 
unire în contra acestei neobra
zari d. strainilor, cari işi închipue 
că nu mai e nimic in România, 
nici înseşi numele străvechi, ce 
să nu ne poată fi Înstrăinat. Poate 
vor mai fi fost doi, trei români 
cari vor fi făcut dela unire până 
astăzi contesta ţie in, contra acestui 
furt blestemat, dar protestul lor 
a rămas ingropat în dosarele mi~ 
nisterului de justiţie, neştiut de 
ziare şi astfel neaflat de obştea 
românească. Din pricina aceasta 
deci, din pricină că lumea româ
nească n'a dat nicio at~nţie În' 
ştiinţărilor din ziare prin cari mi, 
nisterul de justitie vestca că liha 
ies şi lifta igrec a cerut încuviin~ 

ţare ca sâ,şi ia un nume româ~ 
nesc, şi din pricină ci acei doi, 
trei români cari vor fi protestat 
cii li se futil numele nu s'au dus 
să-şi' dea protestul şi la gazete, 
am ajuns acolo că tot al doilea 
străin carc~şi schimbă numele ca 
să scape de o urmărire poliţie, 

nească . sau ca să ne inducă pentru 
vr'un alt motiv in eroare in prj, 
vinţa. originii sale, îşi ia nume 
româneşti de baştină ba chiar şi 
istorie, ca sa le vedem apoi ter, 
felite prin procese ale spirtarilor 
negri, ale spionilor, ale faliţilor 
frauduloşi, .le codoaşclor trafi~ 

cante de carne vie, ale bandiţilor 
cari jâfuesc călătorii din trenuri 
cu "uite popa - nu e popa~, şi 

aşa mai departe. Numai aşa, nu~ 

mai datorita acestei nepăsări, am 
putut s'agungem sa vedem ci o 

. liftă oarecare poate să fure cu În
cuviinţarea ministerului de justiţie 
numele lui Horea, al lui Cloşca, 
al lui Iancu, nume de căpitani ai 
lui Mihai Viteazu şi ai lui Ştefan 
cel Mare. nume de cărturari ro, 
mâni, nume de slujitori de al~ 

tare. Şi daci această blestemăţie 

a fost cu' putinţa, dacă Academia 
Română n'a sărit să apere nu~ 
mele istorice sau ale cărturarilor 

l.depe vremuri, cum ne,ar putea i 
mira că se fură numele ţărăneşti, 
numele unor vrednice familii cari 
n'au putinţă să urmarească dela 
zi la zi publicaţiile din ziare ale 
ministerului de justiţie? 

Acum, dero vreme incoace, sunt 
la modă in lumea pripaşiţilor nu' 
mele ardelene. Cel mai nou nume 
furat e al P. S. Sale Episcopului 
Grigorie Comşa, dordit de un 
Kohn oarecare, frate sau altfel de 
nemotenie a lui Bela Kun. Vor 
veni la rând celelalte. Deci, fra~ 
ţilor ardeleni şi banăţeni, păzea! 

Nu v'aţi pastrat numele de-a~ 

lungul veacurilor, infruntând toate \ 

neplăcerile câte vi le-a putut face '1' 

din cauză că aveaţi un nume ro-
mânesc stăpânirea străină, ca a- '1 

cum, in România intregi tii, să vd 
fure fiecare spirt;"!r n '"-;7U, fiecare I 

I spion, ticcare falit fra~dulos, fie- I 

care codoş, fiecare frate al lui 
Bela Kun. 

Insemnaţi-vă deci bine exem
plul ce vi l,au dat d-nii Otulescu, 
şi urmaţi-l. Urmăriţi prin ziare 
publicaţiile cu schimbările de 
nume, şi ridicaţi-vâ imediat cu
vântul de protest, dar nu numai 
prin contestaţii adresate mjniste~ 

ruIui de justiţie, ci şi prin intam
pinări cătra ziarele româneşti, ca 
să fie protesta rea voastra pildă şi 

pentru alţii . 

* * 'f 

Păţania ce au a,yut~o cu pripă~ 
şitul Ottner d-nii OtuJescu trebue 
să ne fie mai mult decât un aver~ 
tlsment ca să urmărim de-aproape 
publicaţiile cu schimbările de 
nume ce apar prin ziare, 

Apărarea de sine a cetăţeniior 
nu e de ajuns. Ministerul de jus, 
tiţie trebue să schimbe proce. 
dura de până acum il publicităţii 

schimbărilor de nume, facând·o 
mai publică. E deasemenea dato, 
ria ziarelor să nu se multumească 
cu inserarea pe plata a acestor 
publicaţii, ci de fiecare dată s~ 

atraga atenţia :şi prin înştiinţări 

redacţionale asupra furturilor de 
, nume ce se încearcă. 
I Intr'o ţara unde domneşte atăta 
nepăsare ca ]a noi, atâta nu e 
însă de ajuns. Trebue oprită prin 
lege furarea n urnelor cari sunt o 
glorie a istoriei. a culturii romă~ 
neşti. Şi mai trebue introdus sis~ 
temuI unguresc: aIcătuindu-se pe 
seama străinilor cari vreau nume 
româneşti, un catalog de nume 
româneşti din care sa-şi aleagă 

trei, iar ministerul să li acordă 
dintre ele unul în contra căruia 
să nu poati fi obiecţie. 

Şi încă un lucru: 
Fiindcă România nu poate fi 

ca Ungaria doritoare de astfel de 
"naţionalizare", iar de alta parte 

MinisuruI nostrw de instrucţie pu~ 
are români cu nume străine pe blicâ a dat zilele trecute un comu~ 
.:ari nu şi lc,au luat de bună nicat, prin care le pune in veane 
voie şi nu şi I~ pot schimba fi, inwlţeitorilor şi profesorilor minori~ 
indcă procedura e din cale afara tari dda şcolile de stat şi dda cele 
de costisitoare (te costa 5-6-7 confesionale cari au cazut la exa--

memd de limba româna din anul 
mii de Iei o schimbare de nume, f trecut, sau ,ati au ost găsiţi la jn3~ 
un lux pe care nu şî~l pot per- peeţiile ce li s'au făcut că mi ştiu 
mite dcc':t străinii cari urmăresc 1 româneşte 'ndeajuns. G4i se OTganj~ 
ceva prin "naţiona]izarea" nume~ ze.:lza pe seama lor la vara cur5uri 
lu 1 lor), e imperios necesar să se 1 de limba româna. Adecă nici po-

(mencalei de darea lor afară din 
sporească după naţionalitati ta- slujba. 
xde de romanizare a numelui, Şi totuşi partid~11 maghiar conti~ 
şi'n schimb si se reducă la cat j nud s'aţâţe cei s'aruncd profesorii p 
mai pUţin taxa ce trebue sa o l 'nveiţâtOlii minoritari pe drumuri, ba 
plătească românii cari vor soi re, 1 în Bucovina s'a men şi mai departe 

. •. şi s'au intentat de ceitra cei cazu,i 
vma dela. nu~e1e mstramat la ~ la examene proase statalui român, 
numele stramoşdor lor. I penlruc'a 'ndrâzllit sei,i cheme la 

Se cere de mult acest lucru, examene. Un asemmea proces a "le' 
era vorb,l chtar că va fi hotărît mt zi/& trecute in ck~baterea Curţii 
prin lege, şi totuşi i;liţiativa In~ de A <,el din Cemduti. Era sa zicem : 

fireşte: dar aşa ceva nu prea e fi~ 
tirzie. Tese in instrăi1lata Bucovind: Curtea 

De ce această zibav.i condam, de ape! a respins apelul neobreizatu~ 
nabilă. ? hd minvritar. stabilind d~-o parte ca 

statul are tot dreptul sa supl.ma la 
~ .... _~ ... - , 1 b t 

examen ae Îm a româna pe cei p,ă~ 

Noul conducător 
al directiei presei 
Am relatat în n-rui nostru trecut 

despre cinstea deosebită CiI s'a făcut 

presei româneşti in persoana d-Iui 
Eugen Filotli, prin numirea sa în pos

tul deosebit de important de ministru 

al ţării româneşti la Ankara. 

In locul d-lui Eugen Filotti a fos1 

numit conducător al Direcţiei presei 
depe lângă ministerul de externe sub· 

directorul ei d. Ion Drag", unul 

dintre cei mai de seamă gazetari ai 
României, fost ataşat de presă la 

Varşovia şi·apoi la Geneva. 

Avansarea aceasta a d·lui Ion 

Dragu încunună un trecut gazetă

resc strălucit, dând direcţiei presei 

depe lângă ministerul de externe ceta 

ce se chiamă tho right man in the 

right place, - omul potrivit]a ]0-

cul potrivit. Nu se putea într'adevăr 

o mai bună alegere decât aceasta, 

făcută in persoana unui gazetar cu 

cele mai distinse maniere şi mai 

serioa90 atudii ( d. Ion Dragu e li
cenţiat în litere delaSOrb-~a), a unui 
gazelar care a ilustrat cu numele său 

ziare ca .Le Journal des Balkansc • 

.La Politique"t La Victoire"J "L'In,· 
dependance Roumaine· t .Le Moni
teur de Transylvanie"(ciruia I.a fost 
,i fondator), - alături de altele ro. 
mâneşti, din capitală şi din ArdeaL 

Să mai amintim că noul director 
al presei, fiu do ardelean, al vestitu
Jui autor al "Nopţi lor Carpatine
dr. Drăgescu, are strânse legături, şi 
de jertfă şi gazetăreşti, cu Ardealul 
înaintaşilor săi. A luptat ca ofiţer de 
rezervă şU fost rănit pe fronturilo 
desrobirli, apoi îndată după Unire a 
fost printre organizatorii presei ro
mâneşti din Ardeal, 1& Sibiu fii la 
Cluj. Presa ardeleană so simte deci 
totaşa de mândri ca şi cea din ca
pitală, cu dinstincţfa ce Is'a dat 
unuia dintre cei mai de aeamă re
prezentaţi ai gazetăriei româneşti. 

tiţi de d, jar de alta parte cei-i a; 
dC'l'aratâ obraznicie sa intentczi sta~ 
tului proces. pentrucă a 'udraznit Jă 
te supuna la un astfel de examen. 

* 
La Miercurea CiuCI,Zui s'a jude, 

cat zi!ele trecute un proces de raz~ 
'VTatire: al răzvrătirii ce,au incercat-o 
asta toamnă, dupa atentatul dela 
Marsilia, cateva sate siicuieşti, aţâ, 

ţate de agenţii Budapestei. Sentinţa 

tIU s'a dat inca, reimanând sa se 
dea săptamâna aceaJta. 

Sa s 'adauge la ştirea aceasta 
ştirea ce'Q publică oficiosul pa,
tid"ll~i maghiar JlKeleti U;sag": că 

Ia Sfantu-Gheorghe şi 'n imprejurimi 
s'au anulat din motive de :'interes 
superior auto,izaţiile de portarma. 

Cu alte cUl'inte: Agenţii Buda~ 

pestei tot nu s astâmpara. Pe agen
ţii aceştia ii ştim noi şi~i ştie toata 
lumea ciTle sullt : oamenii partidului 
maghiar. Acolo 'l'a trebl~i aplicată 

odata o sancţiune, la partidul gro~ 
iHor, şi t:u numai naimiţilor pe cari 
au reuşit astă toamTla sa-i leoale 
in contra stdpanÎrii româneşti. 

* 
Alta, tot despre sacui şi tot de5~ 

pre partidul grofilor: 
La Cluj apare o gazetă aşa,zisă 

a "angajaţilorM 5ăcui, adecâ a 511.4' 

gilor săcuieşti: "Szekdy Alkalmazot~ 
tak Ujscigja·, careia - precum am 
mai aratat - i se face adeseori. 
foarte suspectă reclama prin presa 
budapestană. 

Fireşte, avem de-a face cu o pub, 
licaţie de,a partidului maghiar. a 
carei singura menire e s'aţâţe pe 
saCUl in contra stăpânirii româneşti, 

Gazeta aceasta e data acum in 
judecata de un subrevÎzor şcolar, 

pentrucă a scris despre el ca romii, 
nizeaui cu de-a sila populaţia unui 
sat din Săcuime, din întâmplare a 
unuisatde români maghiarizaţi abia 
de·o jumatate de secol. 
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2 Gazeta AntirevJzlonistă Luni 15 Aprilie 

l' fi murit un folsificotor ~e frunci froncezi 
Ci.ne-s un 

la Arad 
Am reprodus aAIUld.Ul~n 

cutA o Ijstă de flgurantl 
zătorlie ce le org 
casOi sa "culturală
no·catollcă m .. gh 'ară 

A::i ~ţ\.l~,tân~l';n~'!~ 11.1 S ~·;rri1i\.' .. a . şi .. dc ,il1ste '(. 
incetat {j;j ~'"sle din ,'icr1ra la 1 Iii cl i Pentruc,1 ci,;wrii 'll)~tri sa-şI r':(1r 

.. 1 J I , "; f l dilltre moşiile sare IIm!, din:re ('('rii , mlllt':.l5Ct' cHH,WWlţtl ,.cspre ce ~ 

f ",.,[ , l' ; ţ' .. -.',' I " - .. ,-,.," • "qrl')- r'prn 1 'f'C/I' alsljl,arr L')r de • r\.1.n ... ~~ rdU~ ... ~l ..' . .1> : Ll~ ,.\..,-d ~ ... ~d l ,le j..~t l j_ \.- ~-H 1." • il 

- ' , 1 nJ •• - • !' .of ." .,_' "1' '", f /l[-;j;r \.'arş:tC' a~Ul~: ::cc~ .1n: ~~1 1):td1.-lp:'.'Jca. : ;tl I...ld.! (..., tt7,1Z"H_'l.-l L, \..1fll,..dL ... ,.'. I 

fostul prefc,:t tJl FC1Ji(i.:i b:r.~lÎpO:5tt;nC 1 c,irilor ,1: franci p.;zro:zat.:: şi ~Ipjr 
• 1 J' "" 1 " 1 .! -1'. I 1 1 '. ( '"t 1.,." '1' (; • şi şef a tuU~n1r 1~10~rr:td1r (dll , .. _dl': fute .. i~ rl.-!pOSi.1d.c.. )1l)\...., ( .. I,,:!" v~ ~C 

gari(1 Emeric !'>i;i .. ;osy, ; .",,'naos)', durei "t?!,1roLlsa !:rGrGre 
Raţ't)S().z:lI ,J, fost :1'Uli[lnnt:ntl..1t cu ; .. l\on:LilI~a şi rcv;:::o:JislIlul Jlldgha1.r", i 

m,.re atai, C.1 U12 m.:1tir Ih"liiur1tll şi : '1 abi elr. ,bre! G~C'im.11l, sCcrCI,'i

ca 1I7. "exen1t"h.1 u 

- aşa $td. scris ~ rul ~cÎ~~ra.l al Ligi! ~411:ir~~,~i:",io:l~ste 
" , . 

in cU\\~n:arilo: fwd ro: r'!.'Yl,.1HSl de j din Ti'c11:,~i;\.1"j.1, 
"Vi M,:,~::;~r,:'::" - .c!': C:l "v:tp!" ", : 

Falsifi«:ările ungure~li 
fran.:i fran.:e:zi. 

de 

care insă profesorII noştri d\n 
Apus ne-au trântit b primul 
examen. In cvreul acţ anei noa· 
stre fredentiife ne vom intoarce 
insă la ar:lltle Încercate ale stră· 
moşflor noştri, la buzdugan şI 

la sab!C", cad, in ce priveşte 1-

cestea, noi .al1t~m profesorii 
ApusuluI civilizat". 

Decl.uaţia ace'Uil'i ogl!odeşJe 
io mod suficient îndrăzoeala ŞI 
c!nlsmal cu car~ au opailt {re
dent"Jştll dela Budapesta, f.1s!fl
câ~ld moneda străină ia v~zill 
tuturor, convinşi (ă fac a mare 
operă Drt!oD,!ă, IWfţloând cu 
mijll)i.cele Infame ale falouhll 

Ia carsal anulai 1925 Bancii .:: acelaş timp I Jocotenent-colo- strălucirea coroauei Sfântului 
Naţională a. RepnbllcJi Franceze n~lul Ji.:tlkovlcs Arl,ztid. M:lr- Ştehn r 
a descopr.rit că .'au pus in clr- sf:wsky GyO gy şi Maokovlca SJeietătile Ir~denti!;te, in spe
culatie calltltăţl foarte mari de Gy5~gy, asupra cărora ,'au gă- elal EME: ( .. Ebredc5 ml1gyarok 
hârtie de câte o mie franc! fi.!· s't 7500 bucăţi tie biiJlCnote hl- t'gyc~il!ete-, Ilngur!! cari se 01'
slficate. Aparatul VJst, de care slfjcat~ de câte o mie de franci, şteaptă), al] sustinut pe fată pe 
dlspane banCi, ii început hne- in valoare totală de 7 mHloane fillsJlCiitod, căci din zl'cUe de 
dlat cercetările şi la .fârşltul şi jmnăhte. mllloane re!Hzate prin falsuri au 
aoalal a'a descoperit că cuibul Sarprfza cea mal ma~e a fost, beneficiat num~r(lase socktAţ! 
falslficatorilor se gi'u~şte la Bu- că falslflcarea s'a făcut tocmai patrlotl;:~e ungurfşti. 
dapesta. in plvn1ţde Institutului cartogra- O parte a ziarelor evrel~ş!l 

Agenţii fraocezi au plecat la fic deja Budapesta al statului din Uogiria şi din stră![)ătat~ au 
Budapesta, unde aa 10at contact maghlar, ca şttrt"a şi C::l compli- găsit că este mom~ntol de a se 
cu aatorttătlle magblare, comu- cltatea şefalul acestui Institut! răzbuna asopra rt'glmulul lui 
Dlcându le descoperirea făcută. 10 cu,lul cercetArilor s'a con- Horthy şi al "uugQrllor' C:tre se 
La incepat el nu au ioţele-s î05ă statat, că printul Wlndlschgiaetz deşteaptă"', pentru progiomurlle 
ntcl-decum, dece aotorităţlle ma- in calitate de conducător al nr:el organizate in 1919-1920. Ele 
Rhlare ezită a lua măsuri impo- societăţi Iredentiste uilgureştl, au a!acat 'iloir.ot organlz<lţllle 
triva falslflcatorllor dt'scopulti. voia să finanţeze pe această Iredentiste uogoreştl pentrll eri
Jn curând iosă a'sa cOilvln" că cale propaganda Iredentistă UD- mele puse la cale do:: acestea 
ute vorba de o vastă eacroche· gurească in străInătate, pentru sub masclp:ltrlotlsmolnl. Eck
rle naţională a patrlotUor dela' care in tară na se mai găscau hardt Tibo;: conducătorul Soc le
Budapesta. pusă la cale (hlar fonchri suficiente. In chipul a- Util EME, a ameoltiţat atunci 
de societăţile Irr.dentjşte, con- ceata el a r~uşlt să colnterescze zlilrele, cari scrlan prea mult, 
duse de p(''fSonaJ:tăti cJt arhldu- la acelslă operă pe tnşlşl şefii ntlmfndu·le .. josolce şi IDh.m~-. 
cele A!brccht, prinţul WjndlBcb- autorităţilor milgb!are. Iar după un tImp oarecare, zia
graetz Lajos ş\ altiI. Draceea a In ce priveşte originea cllşee- rul .. VI1<ig" care ataca mai v!o~ 
trebuit să se Intervină 1.1 mln!s- lor, se afirmă că ele .r fi Iden- lent pe falsiflcatorf, a fost sus
trul Frantei la B:.1dapesta, d. tlce cu acelea ca ajutorul cărora penaat de gu\'ern. Ziarele Ire
Cllncblut, care după ce a ple- in timpul războiului getlera1:l1 dentiile scrlOia, că cet ce pretind 
CMt la Paris, raportand total gu- Ladeodo!f intenţiona să falsifice &lDctlan! impotriva falillflcatori
veroalul său, a Intervenit foarte franet trancezl t pentra a zdrun- lor Stlr.lt .,crlmlnall şi trădători 
foerglc la guvernul maghiar cltla valoarea acestei monede, de ţară·. 
pentru pedepSirea falsiflcatorllor. In prIvinţa aceuta DU a'a pa. UDul din condodHorli opozt-

Opinia publică mondială a tut afla tosă nlmlc precis, căci tieI, evreul Văzsonyl Vilmos. tn
rămas stupefiată in arma de- după dedaraţllle şefului lilstltu- tr'o cuvântare a sa a SpUI ar
stălnulrller făcllte de presă ta tulai cartograftc, după falslflca- mătoarele: "Sub maaci unei pa
legătură ca această afacere. S'a rea francllor, cll~eele au fost nl- triotice .. mou.1 il1lanlfy·, s\l.[1 
constatat aname că conducăto- mici te. EI a saat1nut că clişeele comIs in mod la, cele mal re- I 

raI bandei de falslflcatorl era ar ft fost executate la institutul vo1tătoare crime .•. Totuşi fa!slfJ- I 

io&uşi prInţul WlDdlschgraetz cartograflc din Bnd.pesta. S'a caterll sant stlsţlnutl cu atâta 
L.jos, fost mInistru de aprovl- constatat, că bârtla a fOit con- indrăznea!ă. lncât omul cinstIt 
zlonare al Ungariei şi secretar fectlonată din semlfabrlcate ger- I aproape se ruşinează că na a 
general la ministerul de externe mane, tot la IOlitltatul cartogra- I falsificat francl. •. UngurII cari se 
al monarhiei Austro· Ungare, pro- flc al Ungarief. de,teaptă se intreabă indignaţi: 
prletaral unei mo,iI de 8000 la tobl Banca NaţIonală a I Cum? Ori na avem noi dreptul, 
lugăre in UngarIa şi al castelu- Frantei a Identificat franci frau- i ca li fablfJcâm franci in voie 
lui Riik6czy dia Săroapatak, de cezl falsIficaţi in valoare de 25 J in ţara noastră?-
pe graniţa cehA. milioane. In cursul cercetărilor După un timp oarecare, tot la 

Ne mal putanda-se tăInui 1- sta dovedit inlă, că la institutul : presiunea Franţei, a trebuit să 
facerea. Ia presiunea gaveroaluf cartograflc maghiar ,'au falllfl- I se ia oarecari măsuri şi fmpa .. 
francez prInţul Wlndlschgraetz a cat 40.000 bucătl de hârtii de trlva locletatllor Iredentiste, cari 
foat arestat şi odată ca el nu- câte 1000 frlnd, in valoare de au patronat falsurile. Autonomia 
mero,f complici al aii, Ideotlfl- 40 mUioane franci francezI, samă societăţii T. E. Sz. a fost SOI

eatl de agen$1I francezi. Intre care a fOlt ridicată de prinţul pendată, Iar pre,edlntele el, ar-
cel arutatl se gAsea inluşi pre- Windlschgraetz. h!dacele Albrecht a demisionat. 
fectal de politie al Budapestei. Printul WlndJschgraetz a de- Ziarele franceze au dos o 
Nddossy Imre, desple care s'a claratl firi ezitare, ca ,1 cind campanie violentA impotriva Ua
dtscopuit cel a dat paşapoarte ar fi slvlr,tt o mare bravură, glrlel ,1 a societăţilor Iredeo
diplomatice lalstficatorllor cart că a falsIficat franci iD vederea tlste dela Budlpelta, cari aa 
aa du. In strdlndtate franc/1 }ran- anor scapari .patrlotlce iil

• Insu,1 recar. la aceastA Infamie revol .. 
uzi pentru a-I valorilica. A mal apărătoral lui, fOltul procuror tătoare, IzbInd in Banca Natlo
fOlt artltat Szorlsel ]6zse/. eon- Daner Beii, a declarat prelef. oală a Franţei şi laltln.lnd ca 
sllIer de ,ta~ vlcepre,edfnte al I ci prla falsificare. francllor DU foDdul1 obtltJate prla procedee 
loctetAUt "Tăr.aaalml EgyelQ- le Intentiona "decât II se f. jOlnlce IŞI au mita "propagandA 
letek SZ('Jvetlege" (T. E. Sz.), paţln ,ange protectoarel prlncJ- patriotică ungurească-. 
care tarlobenl ,1 fInanteazl paIe I Mlcel Aataate, care elte Totu, fallal patroDat de prlo
tolte IOcletiille Iredentiste dia Franţa". Apoi acel., advocat, a ţul Windllchgraetz na elte cel 
Ungaria, al cirel pre,edlote era contlnaAt ca oblclaalta graDdl- dlatll to Iitoria de dupA rbbol 
raJU,1 arhIducele Albrecbt. locventl maghiarA: .. Ne-am 10- • Ungariei. Imediat dapl rlzbol, 

la Itrllnltate aa fo.t arutaţl ICtIS 'atrto ,coall francezi, fn Inalate de a 18 fi trecat la v.~ 

Iuta Daţlonală m~ghlară, ştfut 

atât da mult eărbătorlt de pe 
vremea aceea al ebredlştllof, dr. 
Taka:& Zoltaa, a corn3<Jdat ma .. 
fini de blsiffcat bani d!n cele 
mal perfecte d;>la MUnchen şi Ia 
co[/a~ul OrilvetJ, din Mezc5tur 
S'IU falşiflcat mOlri cantităţl de 
bancnote nIe Bănci! Naţiomde 

Austro-Vugare. După ce af.).ce
rea i. fost deseoperltă, Taka.:s 
a dt'dNat. că prin falşiflcări tn· 
tenţlon~ "nurnal- să zdruncioe 
bazele Bănd! Naţionale Austro
Ung:ut'j CMe DU mal era pe 
placul l1r:gC2rlloT doritori de 111-
dependwţă. Urmaşlil lui la con
d!l(;er;:;iJ fiocletil.tt: EME, Kc::ske
n;ethy Gyazo. a armat monia 
in,llntaşuluf sân, deb:i'ldâod banii 
oda!:î!!or ce l-au fo:;t incrfdiil
ţaţl, cu c..ad a fugit apol în 
stră~liătate. (IoformaWll'; fliunt 
iuate di!l ziarul maghIar .K~lct! 
Ujsag-, organul p~rtldulvi ma· 
gh!ar din Ardr:sl, No. 4 din 1926). 
htă m'jloacr1e prIn cari inţe

I('ge prop,1gallda iredentl6tă UIJ

gnrufică să obllnă fondudJe de 
cari are Ilevole I F;ds\flcarca di: 
franci frall:ezl, săvârşltă de foştII 

miniştri, cu comptle/tatea pre
fectuluI pollt1ei Budapestei, este 
cea mal deplmă dovadă a fmo
ral!tăt'I in care se zbate viaţa 

publIc! ullgurească dC\ după 

război, decăzută atât de adânc, 
îacât nu mal este În st;lre a dt· 
5t1nge Intre mijloacele oneste Şi 

neooeste, de cari face uz În pro

ca să le vadă cât SUDt 
guri ungurii acestei 
cătuHă abIa pe ,fert din 
cloşl ongurl. PreC[1!ll 
din lista aceea, 20 de 
aveau nume n~u(lguTC'şti, 

tre re&tul de 14 jU'U<l'4~UAl 
nume maghiare de 

Publicăm astăzi după 

Hlrlap" din b Aprilie 
listă, a celor ce stau 
prezinte felicUâri iu n 
rohlel Iei Oto 
mlnoritilor din Arad cari 
această parohie. cu prl . 
('erll !Ui ptst<:-al 70·1ea 
vieată. 

Iată nostima EstA: 
Bonovelitura, Şi fuI 
nonte, rc'zident in 
Sch!ll, pr~şed[~tde 
parohie; Bela Parecz, 
tele armean al organl 
dalle a partlduiul ma 
(fost Sl:!hl), Prohaszkil 
gine IJovad), Paul 
me prea de pustă ca liâ 
imprumutat), FJscher AI 
ros [vao; baron Extcrd!; 
Wlld; Borios Bela; 
loczy. 

Ăştia •• ungurii 
raduloi 1 

pag:mda el dementă. Desigur, teptarea" ara tii. in n 
O asemenea tara ar trebJI să IV, (!'t, că la 1778 erau 
facă mai petln! !laradă de .. do· , şoara 1:28 de evrei, la , 
ste şi d~ c.!lvalerisrn-. Este cazul , 5916, iar astazi sunt Il 
sli O spcnem, că oricât defaf- J sporit adeC<'i 
mează Iredentlştii Rom!'lia. DU· ! 92 de ori, ceea ce 
mlr-d-o .tară a coruptle:·, ase- ! daca se vor spori tot : 
menea decăderl morale tara noa- ! peste 50 de ani 586.45': 
stră IlU a cunoscut niciodată. , Dintre cei 11.729 
, Afacerea falslflc_torilar de' ai Timişorii, 7316 se 

franci francezi a convIns in prl- i 3373 se declară 
mal rând Franţa, că aşI cum ~ de(Lwl germani, 116' 
luot mljloOlcele propagandei Ire· I români, iar 3 se dedar,~ , 
deot!ste. ata sunt scopurile ei. ! de alt neam. 

"Sentinela" 
Ni s'anunţă cii va aFărea sub tit· despre vizita Ateneului 

1 .. 1 acesta la sfârşitul săptămâoii, la Arad. despre concursul de 
Chi~îneu·Cri~, pe graniţ/\ ungurească, teşii organizat de 
o gazetă săptămânală, scoasa de in· de. Joan Suciu, şi despre 
telectuaHi din Chişineu şi dm impre. manifestări de felul acesta, 
jurimi. pentru întreaga graniţă. 

E un frumos semn de redeşteptare ,Acum se face prin 
românească această stţăduinţă, mai nou pas Înainte. 
cu seamă după amorţeala în care Am dori iosă 
căzuseră ohişeuanii în anii dintru de apărea la Chişineu, să·~i 
dupi. unire. In coloanele noastre am dintru început preocupările 
mai salutat nu odată această redeş- să nu cadă in păcatul ' 
teptare: când am vorbit despre bU<ltul de provincie, cari în loc 
ridicat la Chişineu lui Mihai Ve1iclu, oglindă a preocupărilor 
despre cursurile de ţnătorie româ· " să pună la calfl planeta. 
neaqcă, despre şezătorile de aoolo, 

Cu B~euărBt. CI la noi la nime I 
Din articolul d-Iul Slmloo Me .. 

hedlatl: .. Valda - o experientA 
Iitorle.·, aplrat to a·ral dlD 6 
crt. al zlaralul • UnI",.r!ul- : 

"Un seoator. reprezentant al 
Camerelor de comerţ, nl-. arltat 
ci unele pArti din Romlnla aa 
devenit Ilaat de colonizare peD
tru elemeotele .Iogent (.trllne). 
latre Prat ,1 NI.tra Ilot IIte de 
evrei, pentra cart capltalal .trl .. 
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j Dela marsilia la "reformele" Bulgaria bază it du .... -
pingului japonez 

oh! al guvern fi aoal parlament 
df~ 1 OombOs se pretinde gu. 
lt ,1 parlament de reforme. 
aT(,' copal acesta, al reformelor 
:lIn,. ce] puţin zicea geDeralal 
S'l bOI - s"au debarcat dia 

~ ~ d bethleDlştn, ,1 cu scopul 
~t!, ,al reformelor, s"a dlzol
dar parlamental vechi. ca si le 
frr,! dlD tabira lui Betblen 
ă . r Betblen, in scblmb Il le 

,eascA parlamentul cu ma
II Doi, devotate reformll

ni! 1. 
It~ I a fost vorba, aŞI l'a vor
ar! .lrgătorllor . in campania e
lI! rai! de cnrând terminatA. 
~a /falitate GlJmbiJs a 'nlocult 

ethleniştl cu mJni$irt militari. 
P allamentarl militari. dintre 

vi( Il hort/şti cari au tnsuls In 
:~ a Ungariei paginile roşii de 
re e ale aşa.zlsel .reacţiunl 

p, " ale dictaturll dela 1919-
:ai a formaliunilor militare 
hl alate. 
( !Il mal arătat ,1 'a sAptAmâ· 
r trecute că promisiunile re
iă lste no-. luate de loc tl1 
li • in Ungaria. Na le di,catA 
e; rei! nimenI. In Intruniri a
j:erea. Se inreg!atrează numai 

presa gOVt!rDamelltaIă), şl·a-

1: tot. 
ti Insă cA an ban publicist, 
Iilall Nemeth, a'a apucat tn
conferintă ,lnată la Dobrlţln 

,le analizeze. UD fragment din 
~ferlnt. 6a a apărut in n-ral 
. 1 Aprilie al revlstel CODOS

cetltorilor noştri a uocia
studentilor protut.ntl din 
apestl, in "Magyar Ut·t şi e 
dreptul delicios. 

Bivolul pe care l-a 
urnit din baltă 
Marsilia 

; ata ce spune numitlll publicist: 
. Ungaral e-o fire blvolească; 

ebue la liPide un ciomag, tn 
.ă cadă dacă s'a aşezat In 

ştlnl .• Mlaştlna altlmllor 15 
a fost mal Imbietoare decât 

te de până aci,lovlturlle, 
hlar dac'lu fost continui, au 
bat cODcentrlc (adecil pe-Ice. 
~t loc, - n. tr,); firea blvolea
ti a Itat la târg ca ele. Asta 
fost mare păcat, şi a fost un 

dtvaTat noroc cel a venit chestia 
farstliei; ne-a pocnit fAră veste 
II de ·ngrozltor, tnclt tăvălirea 
lot fost până ,i noul neplăcutA. 
el paţln am incercat să ne rl
IcAm in picfoare"'. 

Partida de joc de 
Cărţi a paşalelor 
ungureştl 

Nemeth aseamănă apoi vechea 
'ooal hie 1t25tro·uDgarA, intinsi 
~l, Cernăutl la - Trteste, c. un 
Ifavan lIIduPd care paşalele 

'astre puteau sd joace la cdrţi, 
:Cilnse de ochii Ellropei", "Re
I/uf/a a rasturnat paravamll, 
II pe juccltorU unguri nu i-a 
'1burat decât pe.o cliptf". A 
!olt apoi .contrlrevoluţta·, ca
i a făcat atâta namal ci a 'n_ 
:Aanat o grămadă de noi di· 
etarl generali. naţ!onal-cre,tlnl, 
'Ar/aşi noi la vtchea mascl". 
~ restaura şi a' consolida, a
:It, era cuvântul· de ordine. 
• rlvanul DU mal era nicăieri, 
It 001 ~UDgurU I.am rămas cre. 

lui Gombos 
dlncloljlf,. ,1 ni le păruse fa loII 
lui Bethlen ci mal-mal le tn_ 
dreaptă lacrurlle Ipre blDe; tm
prumaturlJe veneaa, lordul (lor
dul Rotbermere, - n. tr.) Ugă· 
dula, ,1 vechea partldi t,1 COD

tinua jocul de cirţl la masa pă
tati de vin a lui Tisu Kalman"'. 

"Putin 11 pdsa Hltniet ce se 
petrece ' n jurul ti. Că le scra
meşte (sdraca 1 - n. tr.) mino
ritatea magblară? TESz tIne ci
teva dlscurlurl revizioniste. Că 
popoarele Europei Inspiră adânc 
,I-şi oţAlelc maşchll pentra o 
noal vleaţl? Uogurlmea Da-,I 
dă coastltaţla peDtra un oeba
oelc curent al vremii (adecă 

Du-I trebue nicio reformă, nicio 
revizuire Internă, - n. tr.). Că 

poporal dela larA n'are pământ 
sub picioare ,1-. ajuns să vaga
bondeze fări lucru? Proprietatea 
partlcu]ară (adecă lat!fuodllle -
n. tr.) e sfântă. Că b!ncile 0-

moar! naţia cu carnetele sale? 
Apoi, dacă ele dau banii de 
pincdJ- Etc., etc. 

Intro aSQmenea atmosferll a 
venit chestia Marsiliel. 10atd lu
mea ungurească s'a 'ntrebat: EI, 
acuma ce mal urmeazd fi "Cdcl 
dacd nici acuma nu urmeazd ni
mic, nil mal poate urma decât 
veşnica pomenire". 

Şi ce-a urmat? 
D. Nagy arată in continuare. 

cA ia momentul când a venit 
chestia Mariillel, eraa in Uoga
rla trei lucruri: o stâDgă, căreia 
I a'aruncl '0 faţă că are pe COD

ştllntă prăbuş!rea Ungariei, o 
dreap1f, care se laudă ca con
solidarea, şi ]a mijloc obştea, 

.care priveşte cu deopotrivd 
sco.rbd şi la cel din stânga şi la 
cel din dreapta-. , 

Marsllla trebuia s'aducA în 
Uogarla o revizuire internd. si 
satisfacă dorinţele ÎnAbuşite ale 
celor cari se altă cu deopotrivă 
scârbă şi la cel din dreaptl şi 

la cei din atâ:lgt. Imediat afa 
ridicat tnsă si ţină piept acestei 
prlmenlrl Bethleo, a cărui ca
racterizare e bine să o retinem. 

Regllllui "gropari .. 
lor" 

Nemetb il numeşte pe Betblen 
capul groparllor cari au ingro
pat hoiturUe revoluţiei. -Mortal 
I-Iu ingropat, dar ni-au rAmii 
pe cap groparII. Şi ce să facă 
oare, dupăce Da mal es'e ce 'n
gropa, ctl a căror intreagă ştiinţă 
eate li 'ngroape? Iş\ transformă 

hârletal in halebardl şi păzesc 

mormintul. Asta a fAcut-o şi re
gimal (hortllt, - n. tr.) dupăce 
s'a domolit. Avea grijă să DU 

re'nvle revoluţia. Era naţ{onal şi 

crt,tln. Dar "nationalismul- ,1 
,.creştinlsmul- lui era numai lu
cru oegativ: Să na fie rdormă 
agrară, sA nil se desfiinţeze tlt
larlle de nobleţe, să IlU îngădulm 

la Academie pe scriitorII bunl-. 
Ni le spune apoi că fo practică 
actst negativi IIm nu era tocmai 
aşa de neinduplecat. "Cine mer
gea pe cur 'napol ciUră aşi ca 
domna] meltoşagoş IA-I vadă şi 'n 
clipa din urmă fatl şi DU fundul 
pODosit al paoblonllor, in antl
cameră bârfea bacuros ca secreta
rul despre panamalele ş\ despre 
drăguiele domnulal bătrân (din 

Iăuntra, - n. tr.). Cloe Inainte 
de amiazA dedu ca bAta'o cap 
bllatulul jidan ulai, dup'amlazl 
făcea curte tu nădejdea zestrei 
fetei jldovulaf. Se acomoda aici 
fleclBe la toate cele, namai la 
Ilta_ţla adevăratl, Dumal la ce
rInţele situaţiei na. '" 

Aici trebuia să apargA valal 
reformist pe care trebuia IA-I ri
dice chestia Marsllle!. 

Dar .'a ridicat pe stăvllar Beth
len, groparuU .•• 

Marcia "da" Roma a 
lui Gombos 

În Europa 

Ziarul budapestan • Uj Ma
gyarsag" Il publicat la 12 
Aprilie crl. urm~to8re8 ştire 
de senzatie: 

pe bulgari pentru planul a
casta, Japonia il cumpărat 
de curând dela Bulgaria tu· 
tun in pret de 180 de mili
oane de leva. Guvernul ma .. 
ghîaf - spune'n chelere zi
arul budapestan - nu şi·a 
dai încă raspunsul. 

Japonia a fAcut guvernu· 
lui bulgar şi Camerei de co· 
mert din Sofia propunerea 
ca sA "nchele o conventie co
mereialii în baza căreia Ja
ponia ti dA Bulgariei un vas 
maritim de 19 mii de tone, 
ca sA-1 foloseascli ca expo
zitie navigantă a produselor 
bulgare, iar de altă parte a· 
sigurA Bulgariei plasarea pro
duselor bulgăreşti In Japonia 

La Bdhlen ,1 1. latlfaDdlarll şi în Mandgiuco, cu condi
dreptei s'aa llioclat toţi cel de tia ca Bulgaria s4 aprobe in. 
atâDga, Vazaony', Raasay etc., ca fiintarea şi functionarea pe 
al ţină piept valalal reformist. plimântul el a unei organi. 

SIDlaral care a căutat li le zatU comerciale japoneze, al 
târgae cn cureatul reformelor a eărel scop va fi sA organi. 
fost Gambas. GOmbOs le visa zeze din Bulgaria un dum. 
demult un al doilea Mussollol, ping japonez in statele din 
visa demult UD "marş asupra Ro- Europa sud· esticA. Pentruca 
mei, - dar a schimbat cuvintele să poatA şi mai uşor câştiga 

Ştirea aceasta ne poate 
Interesa foarte deaproape. 
ŞI-anume nu numai penfrll 
partea negustoreasctI a che
stiei, ci şi pentru cea politi
cd. Fiindcd se ştie cd Japo
nia e de-o V/eme 'ncoace (pâ
nd şi'n Abisinia) mdnd 'n md
nti cu Germania, aşa cd in
voia/a comerciald ce se 'n· 
cearcd poate sd devind mâl· 
ne o Incercuire politicd, sau 
In orice caz sd scoa/tI pe 
bulgari de sub Influenla pe 
care o cam simţeau In vremea 
din armd, a Micit Inţelegerl 
Ba/canice. 

şi a făcut un marş "din- Roma. .. • ~ _ • _ 
In loc sd doboare pe lat/fund/ari ... _ ... ual!lllJl_ ... q ............... __ .w.~ ..... IIII·_ ..... uillll ......... ' .............. s· .... • ... _ ....... -., ... uu .. · ... s_. 
şi pe ctUalţi Eropari. a inventat 
reformişti şi l-a făcut miniştri şi 
deputaţi. - în loc sd lase cu
rentlti reJormlst. generaţia lefor
melor, Sd se oţăleascd In lupte ca 
bolşevicii, ca lasc/ştll, a băgat-o 'n 
caşcaval, ca sa piardă şi puttrea 
de luptd ce o avea. .Clne cu
noaşte altui ţI a şi puterile - spune 
decI Nerneth - se poate cu drept 
cuvânt teme ci frontul apart le 
va reumple dela sine." 

Spune apoi că Întâi. primej
die (primejdie pentru curentul 
reformist) e că reformiştii ne dând 
lapte tn timpul cărora IA lie facă 

Năpârcile din sân 
TrIbunalul din Sighet a con- I La Bătuţa, to judetul AraduluI, 

damnat deunăzi la o lună inel- I huzureşte un cetăţean străID ca 
loare pe foatul candidat de de- Dumele Ooldştein, care nu se 
patat al partidului maghiar B(!ll mulţumeşte ca rnstlgatlfle ce ]e 
Hexner, pentru IDltlgaţle făcută in face el tD contra României care-l 
contra statului. tolerează ş\-I inbutbA, ci şi-a mal 

Arpadlanul acesta Du-I la pri- pus şi băiatul de ,coaJă primari 
ma sa dOVldl de dragolte fiţi Iă 'mpartA la ,coală printre paH 
de ţara care·l tine ca pe-o vl- de valahi manlfeite lncen
ptră la s&nul el, Justlţ!a din Cini dtare. 
l-a trl' de asemenea la rbpun· Trlbanalul din Arad la COD
dere pentru lnltlga,U fAcate ca damuat zilele trecute la un au 
p"lIejul recellsământulaf. Inchlloare corectlonall şi la 10 

* mii de Iei amendi. 
dela line aelectla, alegerea, (ta ..... _...,.ISIIIIII_ ...... _ ....... _MIIII .... _~ ....... I111101111 .............. ___ _ 
le cunosc ei pe el, na pot să .... aJVs J .-s e?Vt ,nt' ,,,, as.. , • $ 

ştie cart dintre el aunt Idealişti, 

cari lunt excroctt cari lunt "tştli 
tuturor lsmelor." "Ultaţl·vă nu
mai la IIlta de candidaţi a par
tidului unităţii Daţlollale (al lui 
GOmbOs.) Cine al crede cd pe-o 
bucată de hârtie incape aşa de 
frumos o batălIe pJetdută}" 

"ln Ichlmb la ce-ar ft buol şi 
o listă mal bunA, dacă ,1 cel 
mal bani sunt nepregătIţi 't" 

fragmental dia conferinţa d· lui 
Nemetb, referitor la .reform!ştll" 
aceştia al lui G5mb5s pc cari il 
nameşte "reformlşti gătlt( pe ma
ştr·a de gătit la repezeală" 
("gyonfOz.Oa keszillt reformere
Ink-), se 'D,hele s;Junând că·s 

nişte reformişti asemeni broaşte
lor cari se viseaza păsări, şi el 
"nu totdeauna Icela cllştigă bA· 
tlHa pe cari sultanul il trimite 
înainte ca sd prade. Soartea re
formelor na e legată la arma 
urmelor de oştile de pradă ale 
momentalul. el de-acela cari vin 
după ele"', 

Cu alte cuvinte: 
Nu Oombos cu reformiştii 

săi va face In Ungaria re
vizuirea internă flirl de care 
Ungaria e condamnafă. Vor 
veni altd, caTi nu vor schim
ba cuvintele: "Marcia su Ro. 
maC cu "Marcia da Roma", 
"marş asupra Romei· cu 
"marş din Roma". ... ", .' " vo, " .. 

De drbltorl, ca tncepere dela 
26 Apr!lle până la 5 Mal ID,:lu
.Iv, se va cAIătorl pe C. F. R • 
cu reducere de tO 11 suta. 

AI, ludă 
Acam trei dptAmânl fusele Zilele trecute a venit la rând 

prins la BocureştI UD profesor alti afacere de felul acesta. A 
care le 'odeletnlcea ca obltnerl unul alujbaş mărunt dela mlnls. 
de certificate de liberă petrecere terul de justitie Şt. Dnmltrescu, 
in tari pe aeama lifttlor ce In· pe care l-au prlni cA dedea orl
vadează Românii. A fost arestat eul pentra câte o sată de mii 
la ministerul muncll, şi poate-! de lei certificate de cetAtenle, şi 
şi astăzi la răcoare, pOlte' na 'n loc si fi fost aruncat Imediat 
mal este, fapt e că n'amcltlt in la beci, a fost pedepsIt numat 
ziare nimic că ar fi fost ext!nse ca muhrea ia BăDat. Dosarul 
cercetările şi la Illljbaşi al ml-I acestui ludă a ajonl acum la 
nlaterulul muncII. fari a cArora parchetul de llfov, şt l'a deschis 
complicItate n'a putut să lucrrze. in contra lai acţluoe. 

~._hl!lllJl· .... n .......... ___ •••• , .... ·_ ... _'.bllll ..... ~' ... ~ .... ~J.*_,~ ... _$_rr ... ' __ .. $I!IIIJI .... , ..... 

Dela Oprea la banditii Budapestei 
Ziarul budapesfan "Magyarsăg" tie să-! spunem domnului autor 

şi-a inchinat suplimentul dumine. dela Budapesta foi ce trebue să 
cal de-acum săptămâna câforva şlie depe partea asta a revenirii 
banditi iluştri, lui Rozsa Sandor, jandarmilor cu pană de cocoş, 
lui Sobri Joska, şi allora din dar ii vom spune aUa: Jeleşte 
lumea ungurească. Autorul supli· dumnialui linutul Aradulu.i, că nu 
meniului a trăit insă inainte vreme mal are jandarmi cu pană de 
în tinutul Aradului, de aceea şi-a cocoş şi c'ar fi re·nviat din pri
impestritat galeria ungureasca cina aceasta lumea hqlilor de 
şi cu doi români din părtite noa. codru, dar mai bine-ar face să 
slre, cu haiducul Cercei şi cu se ocupe de Budapesta sa, unde 
Ărsenie Oprea, şi-anume pentru- loviturile banditeşti se tin de-o 
ca să·şi poată încheia suplimen. vreme lanl, mai rau decât ale 
tul cu o vorbă iredentistă: că pe gangsteriIor din America. Noi am 
vremea ungurească nu erau in avut in tinutul Aradului un singur 
tinutul Aradului banditf, că jan· Oprea in 16 ani dela unire În

darmii nu se ocupau pe atunci I coace, în schimb la Budapesta 
de minoritari, şi că nu va Înceta I s'au dat numai in ulUmeie luni 
aici siguranta balcanică" până vre-o cinci lovituri banditeşU 
când ~u<Şi vor pune iarăşi piclo- ziua 'n amjaza mare: la bănci, 
rul în tinutul acesta ismdarmii cu la casa poştelor. etc., de li s'a 
pană de cocoş. dus vestealin tocmai ca celor dela 

Nu vom pierd.:. "'r~me şi hiir· Chicago. 

.1 
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~ Cărţi, ziare, reviste 
o profefie a o sufa de cărţi In zece 

~~~--------~------
de păstorire 

La sfârşitul sftptămânii tre
cute a apărut de sub teascuri
le tipografiei Diecezane din 
Arad o nouli lucrare a P. S. 
Sale Episcopului dr. Ori
,orie Comşa: .. Cultrira 6a
telor noastre". 

E foarte remarcabilă a-

bUcate până astăzi de arhie
reul Aradului. "Cultura sa
telor noastre" e, adecă, a 
100-a carte dală la iveală 
până astăzi. in mai puţin de 
zece ani· de păstorire, de 
P. S. Sa Episcopul Gri
gorie. 

, P. S. Sa Episcopul dr. Grigorie Com.şa 

ceast5 nouli carte 8. P. S. Recordul acesta il oşeazli 
Sale Episcopului Origorie pe P. Sfintitul chiriarh al die
" pentru lllmin08sele tndrep- cezei arlidane alături de cei 
Iare ce le dA cu privire la mai fecunzi scriitori ce 1·0. 
'atliriree. culturii satelor noa- alut vreodatA poporul ro-
9Ire. cat şi pentru evenf- mAnesc. Iar intre scriitorii 
mefthd ce·( constlfue numli-I bisericii ortodoxe romAneşti 
ruJ ei de ordine in cotalo- II pune de sigur pe planul 
gol clirtilor şi broşurllor pu- intâi. 

( .. stilului -.nlnorilar 

al studentilor din Ungaria 

Despre oficina aceasta iredeR- i cari i·au deslipit. Nu stim ce e 
tistă ce se plănueşte să se facă cu promisiunile autonomlste ale 
la Universitatea din Budapesta, 
a mai fost vorba in coloanele 
noastre. Se plănueşte, dupăcum 

am Dlal spus. să se 'nfiinteze la 
această Universitate un institut 
aşa·zis minoritar.. care fireşte nu 
se va .cupa de minOt'ftăfiJe din 
Ungaria ci numai de ungurU din 
statele succesoare. căutând deo
parte să invadeze cu scrieri şi 

cu manifeste revizioniste socie
tăUle studenţeşti din tările apu
sene, Iar de alta să dea studen
timii ungureşti o educatie revj· 
zionistă. 

Revista adJn.isd de ~4tefJa $(Jp

tamanl 11 ÎII Român.ia a socie
tătii ~tudenleşti profestante Soli 
Deo Gloria, .Magyar 01- (-Dru. 
mul Unguresc'" ne spuRe tn 
norul dela I Aprilie următoarele 

despre .. necesitafea" acestui In
stitut şi despre organizarea ce I 
se va da: 

.Nof prefil,delR mereu revi· 
zuire il Îlltre tim, nil c ... oaştem 
\M! cei desllpitl de nof Şi pe cel 

cehilor, nu ştim ce-i reforma a
grară şi conversiunea, iar asu
pra politicii de colonizare a sâr
bilor nu ni s'aruncă decât rare
ori câte-o lumină. când se ex
pulzează mii de oameni. Un 
student in drept poate termina 
Oniversltatea, ştie despre cartea 
de legi a lui Hamurabbl şi n'a 
auzit că la Saint Germain en 
Lay s'au incheiat anumite tra
tate pentru apărarea minorită

tilor". 
.. Cehii si-au avut gata la 1900 

conceptia de stat autonomlst fe
derativ; noi nici idee n'avem as
tăzi ce-am incepe În Slovacia. 
dacă Slovacia ni·ar cădea în 
brate... Românii au o revistă 
care se ocupă cu românii de 
peste hotare. iar noi nu avem. 
în schimb avem cel putin de 
zece ori mal multi frati maghiari 
decât e~ cari trăiesc sub stăpâ. 
nire străină". 

Se poate lesne intelege şi din 
citatul de mai sus, ce va fi 111-

stitutul minoritar cerut de Aso· 
ciatia Nafională a studentilor din 
Budapesta. 

Institutul acesta, spune mai 
departe "Magyar Ut4

', va orga
niza conferinte, la cari va chema 
şi conferentiarl din străinătate. 
şi-anume .oamenl de stat·. Va 
avea următoarele sectii: geopo
JiUcă. ecopolitică (acestea două 
vor face revizionIsm pe chestia 
aşa-Zisei unităti hidrografice, 
geografice şi economice a fostei 
Ungarii), etnopolitică (aceasta se 
va ocupa de nalionalităli1e iinu
furi lor -ocupate«), socio- şi cul
tural-politică (unde intră teze 
revizioniste de orice natură), a
poi o sectie a dreptului minori
tar (afară de a celui al minori
tăfilor din Ungaria), şi alta a 
limbilor şi Iiteraturilor minoritare. 

La Institutul acesta, încheie 
revista admisă'n România a 
studenţilor protestanti dela Bu
dapesta, se cer .. bărbati hotărîti, 
neobositi, veghetori fanatici"'. Se 
cer - adăugăm noi - mincinoşi 
fără niciun fel de scrupule, şi 
oameni cât mai cunoscuti pela 
servicU1e maghiare de spionaj. 

,,8 r ~ i uel e 8 8 S 8 r a ~ iei" 
Ultimul număr, depe laouarie

Ma.rt1e. al elegantei şi atât de mie
zoasei reviste • Arhivele BaRarabiei'" 
a d·lor T. G. Bulal şi N. C. To
meseu publică următoarele studii do· 
cumentare: T. G. Bulat: Din "jalnica 
tragodie- a Moldovei sub Ruşi (1810-
1811); T. G. aulat: Ştiri cu privire 
la luptele napoleoniene in răsărit. 
Const. N. Tomesou: Dlferile ştiri diu 
arhiva consiliului eparhial al Chişi. 

năulul; Conat Teodorescu: Moldon 
,1 Basarabia in anii 1107 -1817 ; 
G. 1. Nastase: Unguril din Moldo\fa 
la 1646 după .Codex Bandinus"; 
T. G. BuJat: Din documentele mă
năstirii V!ratec. 

Redacţ:a 'Ii ad·tia revistei: Chişinău, 
Bvdul Carol II, 7.3-75. Abonamentul 
200 de lel pe an. . -

.Hotarul-,'· revista ca bun 
Dame • Ateneulul Popular din 
Arad, ni-a facat in Dumărul din 
armA. depe Febr.-Martle, o 
foarte plăcut! surpriză. Nu pu
tem numi altfel decât adevăr ati 
revelaţie pagInile de descrlfri de 
călătorie ale d-Iui TIberiu Vuia, 
vrednice Il figureze alătarl de 
cele mai reuşite descrieri de 
călătorie din literatura roma
neucl. Le lubllnlem nu atat 
pentraca să le recomandăm. cât 
pentruca Iă~I fie autorului de 
indemn să continue. 
Remercăm din acelaşI număr 

al .Hotaralul- artlcolal de in
demnuri al pir. dr. G. Cluhanda 
cătră oficialitatea romAneasci, 
ca .ă albi alti solicitudine de
cât cea de plu'.cl faţă de in
cercArile germanilor dela not de 
a le emaoclpa de _ab puterea 
InfJuentei maghiare. 

Cum devine căluşerul 
dans unguresc 

Am ascultat zilele trecute 
la Radio' Budapesta programul 
de dansuri şi cântece .. săcu· 
ieştr al tăranilor din Saiul
Mic- Dacd nu aveam posibili
tatea să controlez butonul a-' 
paratului meu, care arăla Bu. 
dapesta, a, fi jurat că sunt 
cântf!ce şi strigăte din jarul 
Sibiului, din gura consătenilor 
mei. Era un .. că/aşer" aşa de 
frumos, iar spiker-ul anunta 
dans original săcaiesc din jud. 
Mure" Să ne fie de bine ta
turora I (Din ziarul "Glas ro
mânesc în reliunea secaizată"). 

Craiului 
D. profesor Traian Mlger, ale 

căni InlemnAri delpre ţinutul 

HălmagIahd aduc tntotd eauna 
pretioase informatII inedite, a 
publicat fn numărnl ulUm (depe 
Febr. ,1 Martie) al revl5tel arll
dane .Hotarul" un fragment re
feritor la Avram Iancu. pUa de 
informaţII dintre eele mai late
resante, din monografia sa Ine
dită: .. TInutul Hălmaglalulc• 

Reproducem dIntre InformatIu
alle acestea euleie dela oamenii 
din tlnotul Hălmaglalul urmă-

toarea: 
.Intr'o learA de toamnă, I pu .. 

tut fI prin anI( J865-65 (po
vesteljlte nonagenaral dascAl din 
Hălm1igeJ Alexandra Popescu, 

p!ca;e iară Iancu 1. i 

Când am văzut ci 
casa popii QrlgorelcQ 
m'am luat ,1 eu latr'a 
dată ce-a 1081t Ian::u, 
poruncit preotelef d 
ars, pită şi clliA. ŞI 
olt toată noaptea. 

bnculul nu-l plă::ea 

benci despre revolatle; 
numaI atât: oă vaca lui 
grA va făta peste 70 de 

Noi am priceput U FI,.,,, .. ri' 
70 de ani dupa 
trztâmpla o mare 
am trait. n'am uitat 
v/nit. ŞI, Dumnezeu, 
ftle mele, nu m'a ldsat 
pâna ce am ajuns sd 
nea cu ochii. 

al clrul tati, Vicbentle. fusese Socoteşte şi 
cApItan rn oastea IinculuI) - : cu 70, fac tocmai 1918'. p' 

Artificii statistice 
cel ' 

I 

Directorul Oficiului central de lor numerică înfăţişată de 
Statistică a Ungariei, dr. Kovacs 
Alajos, a ţinut la 9 Aprilie la 
Budapesta o conferinţă intitulata 
"Soartea maghiarilor din Ungaria", 
în care polemizează cu d. dr 
Sabin Manuilă, directorul Institu~ 
tului de statistică al statului ro· 
mân, incercând să-i desmintâ ară· 
tarile cunoscute cetitorilor noştri, 

după cari sporul ungurilor din 
România e 'n general în regres, 
iar în oraşele care n'au la spate 
sate cu unguri de unde sol-şi ca
pete rezerve, e 'n aşa de mare 
descreştere, incât românizarea de 
sine a acestor oraşe va fi fapt 
implinit în mai puţin de o juma~ 
tate de veac, 

Directorul statisticii ungureşti 

caută să amăgească:pe~ai soli ol:m~ 
nănd acestor adevăruri următoai 

rele: 
Intăi, că statistica românească 

ar fi falsă. Vorbeşte-adecă de 
falsificări ale altora directorul ce~ 

Iei mai mincinoase statistici depe 
1 ume, al statisticii maghiare, şi-a

nume atunci când se ştie înde~ 
obşte că recensiimântul românesc 
dela 1930 a fost făcut cu-atâta 1i~ 
beralism, Încât agenţii partiJului 
maghiar au putut să 'nscrie in 
rubrica ungurilor până şi pe bă
ieţii unor români cu slujbă Ia 
stat, cari au făcut păcatul să se 
'nsoare cu unguroaice sau cu 
ungurizate. 

AI doilea: că descreşterea un~ 

gurilor din Ardeal ce-o dovedeşte 
statistica românească ar dovedi că 
tratamentul acestor unguri nu e 
omenos, şi trebue deci eliberaţi. 

Al treilea: că, in contradicţie 
cu datele recensământului româ~ 

nesc, "sporul natural al ungrniIor 
din Transilvania este astăzi mai 
favorabil decât cel al ungurilor 
din Ungaria mutilatâ". 

Cu drept cuvânt arată d. dr. 
Sabin ManuiIă, in răspunsul 
"Artificii statistice şi revizionism U 

ce-l dă prin "Universul" de astăzi 
acestor îngăimări ale directorului 
oficiului de statistici unguresc, că 
d. Kovacs se prinde singur cu 
mata 'n sac. Adecă cum e neo~ 

menos tratamentul ungurilor din 
România eerac rei eşi din sciderea 

românească, şi cum să 
pe asemenea motiv Ungar 
sporul lor natural e mai 
al ungurilor din Ungaria 
lată? Dacă tratamentul 
dela noi e~aşa cum îl 
Kovă.cs. atunci cum e at 
lor din Ungaria, al 
natural e şi mai scăzut 
celor dela noi? 

·Şi mai puhe d. dr. 
nuiIl o 'ntrebare: Cum 

reşti că statistica 
e exactă, când alte date 
acestei statistici nu are? 
sa z~ca ca Budapesta a raa.:lDollll 
scuns un recensământ în 

- D. dr. Aarel Cosma 
dlrectoral revl.tel tlml 
ceafărul", a publicat o 
crlre vrednică s4 fie 
de cât mal malţl: • 
Muntelui Athol". E o s 
foarte pretioase InformAtII 
multe Intogram a 
dIn muntele Aiho •• 

- .1 ara Bdrsei-, cel 

bunA ;revistl regionalA 
vem in Ardea), publică 
tele fo n·ral a) 3-lea, 
cam, următoarele: Sextll 
carIu: ClvHlzaţle ,1 cultură; 
dld C. Moşiei: Protopopul 
tu Bllal (1760-1831) 
du Nfcolae (1782-1855); 
Han Sacerdoteana: 
şi alte acte; Iosif ŞcbloPD~ să 
te pe marginea uoel A găSi 
Ce luot .Indaglnel-?; g~ t 

Bănuţ: Mitropolitul Vailll patr 
mlntlr!); AxeDte Bancla: t 
Balulescu; Carol G5l1nt r: 
câutec revoluţfonar 
anul 1835. Restul 
ferafară apreciabilă (poe 
surI, proză). 

Reţinem de uemeael 
uItlml a revistei: po 

. lor ce primesc de câte 
ani revlita ,1 n'o plAtesC. 
ruşine ce se geoeraJlzeaU nici 
mai ml1lt la Doi acest p( 
cetftorllor cari na-şl am 
toria faţă de publicatiile Ei .bin~ 
ŞI doar • TUl Blrse'- au' 
inceputul aparitiei sale, d~ sh 
mărA ,apte aoi de ex POat4 
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.rUşlne cum nu sa mal pomenit 

• fOlt dat ţlrll romAneştl sA intr~ 9 se adresează tanărului 
. aici sAptAmlua trecută o Rege. care a moştenit un Tron 
Ile cum nu sta mal poml!!nlt glorios şi care e paznicul aces. 
cl~d e lumea. Dupăce nl·au tei glorii, şi·I spune: 

acestui neam unit şi stăpân de
săvârşit tn tara lui. SIMBOL. 
DA; MARfA DE VANZARE • NICIODATA • 

~um s'a purtat Ungaria cu Demtii sai 
în alegerile ~iD zilele . trecute 

.. codrII prin exploatările Majestate! Este tntr'adevăr 
lUai sălbatice ,1 1· aa trans- ceva nou in această îndrăzneală 

l'~at ta Itâncl .terpt'!, Ichlm.. solutie. Dar tara in1reagă este 

Nu trebue să se permită ni- NefIInd fugâdultă ia Ungaria, 

!d prin aceasta cllmatnl UrII adânc indignată de această CU
Uol IIc.oda-ne pe cap an de an tezantă şi cere Majestăţii Voastre 

ejdll necuDolicutA fa trecut să Împiedice desăvârşirea accs
odatll1or, .trălolf s'aa apa- ld nebunii. 

IClm sA atenteze ,1 la rod- i S'a luat intr'o zi din pământul 
1, pAmintului românuc dela , acestei tari un pumn de tărână 
ad exportlndu-nl-l in PalestIna, şi s'a dus. ca o sfântă mărturi

faci rodnlee pustietătlle sire de recunoştinfă, să fie a .. 

mănui să comercializeze pamân. precam am arAtat şin Iăptămâ

tul fării, oricât de rentabilă ar oile trecute. nicio organizare po
părea această impietate. Sunt Jltici a DemaghlarlIor, germanII 
profanări cari depăşesc răbdarea au profitat de angajamentele ce 
poporului, oricât de supus şi de I le are fa fi de Germaala Eck
disciplinat ar li el. hardt (a cărui gazetA oflcloasi 
Să se oprească deci. cu un a fost pusă de roate ca bani 

minut mai de vreme exportul dela GOmbOI fi dela Berlin), ,1 

pa• ma~ nt· 1 . " d· an pUI trei candidaturi nemţeşti u UI romanesc, aca nu 
Illldui natIonal evreesc. ŞI mestecat cu fXraA' d 

. '.. pe lista partidului aşa-zis .gra-
vOIm cu totu sa vedem ceeace rlau al ace5tala. AII candidat) d na 10 care oarme 

1 Ihlt uD ministru care Bi de veci Louis Barthou, cetăteanul 
vlîţeze acest export, socotind de onoare al României Mari. Un 

ci na se va putea expor- pumn de ta"r" ă . f·' d -an numaI, mI ca 
Ata pământ ca să ni le prl. ne e scump acest pamânt, el 

nu dorim. să vedem iotr'o clipă precam S~ ,tit, d-nll Kasablch. 
de desnădejde a acestui neam, dr. Basch ,1 Rlesz. dar na s'a 
într'adevăr UN LUCRU NOU, patut alege dedU ultimul. 

ullsel rodnicia liiolulul, fi trebue sa fie simbolul ve niciei I dar în acelaş timp, UN LUCRU Am arAtat iu n-ral nostru tre-

II arma urmelor o afacere S ORlBIL •. cat semnele de redeşteptare na-

.rma căreia să cadă cam- S' a pus cap vt p of _ .. 
~al,le gologan!. Nil ,i-. dat . a r anarll 
o~ a ci l&căle,te ceva mal De In urma interventiei aces-
'ai pomenftl profaoare. Că ,1 _eia energice, inci"n cursul 

terzice plecarea vapoareJor 
cari Inclrcaserll deja pl. 
mânt pentru Palestina. 

E o satsfac_ie, dar slabi 
satisfactie. 

. n. s"ar prejudicia econo- dup'amezii de Vineri guver
fa: ,te prin nimic agricultura nul a adus o hotllrAre prin 
., plmlotal unei 13rl e lac- care se opreşte exportul de 

cel 1111 sfâDt depe lume. MI.. plmAnt românesc şi se In. i 
) 111 IndustrIei n'a tnteles, ,1 ....... -IIfIIIIII" ....... -.' •• I_ ............................. ' .. ' .................................. ...,. 

aprobarea sa a'au ,i 'ncepat - W I UN • %, .,.. aR $ an ... 

~'orttrlle romAne,U IneArcări

i( e fise cu pămând romAnelc 
.c ra Palestina. A trebuit si 

Jnl cu toatA energia pre
! ntele LigII Antlrevlzlonllte d. 
l: {1fI Popescll, ca printr'un a· 
" dIrectia M. S. Regele si 

al le pad ru,lnll ace.tela 
" lai pomenite capăt. 

, Sleilan Poptsca a pablicat 
rI fo frantea ziarului "Ual-
1\" ua articol tntltulaI.,Ceva 
I la care • aritat ci Save· 
[. cerut guvernului prin 

.aial regrl .ceva Doa-. an su-
t 1101 pentru primenirea vietii 
~fŞtl. ,1 la aceasta guvernal 

aude prin Inova&n ciudate' 
, IU culminat acam ta pro .. 
,rea adusi sflntenlel pimlla
laulbun. 

Clli ... 
:.51 mergând fot astfel pe sui
j surprizelor, iată-ne acum in 
~ unui alt fapt NOU, intr'ade· 
r NOU. unic in viata acestei 
ni UNIC IN ISTORIA LUMII, 
~ FAPT NOU CARE TE ULU. 
~TE .i-!i umple sufletul de r~ 
ită: Ne vindem pământu) la 
~ini! 

S'au bătut generatiile trecute, 
I plămădit pământul acesta cu 
ngele inaintaşilor noştri. au 
tttt pe-aici duşmani de tot fe-
şi au întâmpinat piepturile 
granit ale românilor şi pă

intul tării a rămas neatins, 
itirbit, ca ceva sfânt, aşa cum 
bue să rămâie pe veci al nostru. 
\ găsit tnsă d. Manolescu
unga o ideie nouă: să ne vin· 
II ~)i'imântuI lării Ia mezat! Să 
plelll vagoanele cu pământ 
mântat cu sânge românesc şi 
I trimitem tn tări îndepărtate, 
să·1 calce acolo nepăsarea 
Unului! Vom avea astfel ar· 
ti multi pentru mâinile lacome 
• guvernantilor noştri. 

lată. într'adevăr. CEVA NOU 
'e n'a trecut tncă nimănui prin 
), nici atunci când în Iara a-
15ta porunceau străini, nici de 
ld am cucerit libertatea 1 
Ei ,bine. conştiinta neamului 
reQ strigă: Până aci! Asta nu 

pOatel Constiinta neamului 

"fxcursiile" societătii maghiare de 
turism dela flrad, 

la zIarele ungureştl dIn Arad 
&e pnbUcl de câteva zile o in~ 
,tllnţare a socletAţil maghiare de 
tarlam .Czăraa-, prin care se 
veltesc amatorII de excursII ci 
va face de Paşti o excuflile prIn 
MunţII Apuseni, la .Campao,i1, 
pe .Ar.nosul Mare-, etc. 

Precum ati tnteles din aceste 
doul nume proprfl dJa Itfnera
raI domnilor turişti dela Arad, 
societatea de tarlsM .Czărăna 

r,1 bate joc In chipul cel mal 
arit de namele de localităţi şi 

ape din tara motllor . • Campani" 
e localitatea Campenl ; Aranosul 
Mare (pe ungareşte Nagy Ara
DYOS) e Arle,ul. 

Deaf/gurarea aceuta a toponl
miel româneşti na e tntAla ce-o 
flptueşte societatea de tari IIm 
dela Arad. A mal făcut şi mal 
face aceasti socl etate altele ,i 
mal şI. Acum doi saa trei auI. 
Toarlng-Clobal a trebuIt si pro
testeze energic in adanarea ge
nerală ceea tlnot-o la Cluj in 
contra provocărII ce-o fAptuuc 
wea 'A'" sat .. 

• turl,t1P' uogarl dela Arad. Imul
gind lndlc.toarele Toudng-Clu
bului romanele ,1 'nloculoda-Ie 
ca name angareştl date de el. 
Fapta asta .. tarlştW d-Ial Fllcher 
dela Arad au comfa-o tntii prin 
muntII Hldl,alal, tn judetul Ara
daluJ# apoi pelt MODesa.Mal apoi 
echipele d-Iul Flscher aa tnce
put al colinde Manţff Apuseol, 
dând nume ungureştl unor lo
curi cari nici ta hArtile depe 
vremea ungareascl n'au avut 
name maghiare. 

Protestul Toarrug-Clubalul de
la Cloj a rămas fAră rezultat. 
Societatea ungureascA de turIsm 
dela Arad ,I-a continuat provo
clrlIe firI sI-1 pese de nimic. 

Dar nu namll aceste provocări, 
nu namal acea te maghlarldrl de 
locurI romlneşti ce n'aa avat 
nIciodatA nume maghiare trebue 
il ne intereseze la Ioel etatea 
.Czărăn". Trebue si ne Intere
&eze şi excursllle el ia sine, cari 
sunt mal mult decAt ucursll, 
suat recunoaşterl tn toatA regala. .... IA "$ ,nun' 

CUID InstIgă Aso«:iafIa inyă
fătorilor dIn UngarIa 

In nPagina invăţorească" a nu~' răsboiului moral, pentru a putea 
marului dela 6 Aprilie ert. a con~ I duce la bun sfârşit viitorul răsboi 
fratelui "Glas românes.: în re, annat. Apoi continuă: "Care este 
giunea seculzată" s'au publicat I deci primul pas al răsboiului mo
sub scmnâmra d-Iui 101l Vintila o I raI!? Nu este altul. decât a căuta 
seama de spicuiri jrHeresante din! părty.le slabe ale statului sau 
n-rele depe Februarie ert, ale lui 1 naţiunei duşmane, pentru a le 
.Ncptanitok Lap;a", publicaţia ofi- , vulnera. Aceasta acţiune trebtqtc 
cioasa a a$ociaţiei invdţdtorilor din ! pomita incd din timp de pace, 
Ungaria. Reproducem dintre ele, ca ! indiferent de masurarea forţelor prin 
sa fic cunoscuta 'n cât mai largi I rasboiul eu arme. Scopul este de 
cercuri romdlIeşti, urmatoarea: ; a mări nemulţumirile, de a a~ 

".,. Nedreptatea tratatului din II gita una contra celeilalte rase· 
Trian01z o simt\! azi fiecare Ungar. le, naţionalităţile şi clasele so
Pierderile ce-am suferit sunt cu atât I dale, având ca ultimă ţintă 
mai dureroase iti conştiinţa noastra. I isbucnirea unei revoluţii cu ca~ 
cu cât noi ştim, ca duşmanii fU-at' i racter naţional sau social... Cel 
invins fară victorie de arme (sic 1); mai nimerit mijloc este agita
trupele magbiare, până în ultimut rea problemelor minoritare", 
moment al razboiu/ni. au luptat vie- Aşa pacijism se face in şcoala 
torioase pe pamântul adversarilor: ungureasca. 
totuşi, razboiul l-am pierdut". 

Dupăce se trage concluzia, ca 
Ungaria a pierdut rasboiul moral, şi 
nu pe cel de ar17U, autotul artico
luluico"stata necesitatea inceperii 

Invatatorii noştri, dar nu numai 
ei, sa ia ami n t e la 'ndem
nurile acestea . ale oficiosului înva~ 
ţatorilor unguri. 

flonală ce-aa fost la şvabll din 
Uogarla ca prilejui acesta, pre
cam ,i prelillaolle Ingrozitoare ce 
le-a fAcut asupra lor oficIalitatea. 

Vom adăuga astAzi, dupl "Ma
gyarsăg- din 6 Aprilie. ceea ce 
s'arată lnz.laral • Oeutschel Volka
blatt" al 10elall,Ulor' germani 
Jagoslavla. 

Zlarei nemtesc dIn Neopl.nta 
aratA ci la incepat s~a făcut pro
pagandl fn contra candidaţilor 

şvabl arunc4nda-se tn curtea ale
gAtorilor nemtI afflie prin cari 
aceşti candidati eraa arAtati ca 
duşmani ai Ungariei. Flre,te# 
propaganda aata rldlcoll n'a.
vat efectul dorit. Atunci ,'aa 
apucat să Ipună ba ci Ba.eh • 
fost Inchis (fiindcă e condamnat~ 
precum le ,tie. la 3 lanl InchI
soare pentrucA a yorblt la o in
tronlre culturali nemteascl din 
anal trecat fa contra magblarf
zării numelor), ba ci ,'a lăsat 

mituit. 

Duplce toate ace.tea .u rl
mal firi rezultat, ,'au tnceput 
amenlntărlle. In oenumerate late 
- spune gueta nemţellcl -
candidatII locali germani au fost 
somati si ,e prezinte la faţa au
torităţilor, cAci altfel se expun 
la urmări grave. Rest.uratorii ,1 
aegllstorll au fost amenlntaţl ci 
11 le Iau brevetele, Iar antrepre
norii aa luspendat conltructllle. 
Altor. dIntre alegAtori II s'au 
pUI tn pedere represiuni fiscale, 
execotll. etc. In IUrşlt, aa loterzls 
fărA nicluD, pretext adunArile 
electorale germant, CI la VeCI 
Iar ia alte pArti s'. dat de fUre 
că aa vor fi Iăsatl ta localurile 
de votare decât alegAtorII guver
nameataIl. 

Unde apoi n'a folosit cravaşa, 
au căutat să·' ducA cu zăblrelal. 
Prefectul de Baranya, contele 
Bel!yovszky. lI·a vorbIt spanla
du-le cl-s oameni târgufnclo,1 
şi temAtori de Dumnezeu, cari 
.fşl păzesc şl,şl cultivA cultura 
proprie·. Fireşte, proml.lunl re
feritoare la aceutA culturi na 
li-a făcat Primul mInistru, GOm
bOt, care e şi el de neam şvl
besc (pe moşU·IO l~a chemat 
KeOpfler) li-a vorbit nemţeşte, 
spunânda-Ie : .Poporul unguresc 
na vrea altceva dela vot decit 
sentfment de frAtletate. Poftiti 
Dumal şi ţlneti dArz la limba 
voastră pentracă lucrul acesta 
le 'mpacl depUn cu credinţa 

faţA de ţară·. 
A,a 11-. vorbit OOmbO.. ,1 

.Deatlchel Volksblatt. adaugă: 
.Am putta sl-l intrebăm pe 

prlmal ministru. daci e dispus 
li ufgare germanilor din Un~ 

guia ca II ţInă la limba for 
prin autorlzări de şcoli germane, 
prla activitate calturală neim
pledecată, prin delfUntarea ma. 
ghlarfzArli &lInIce a namelor~ ş. 
a. m. d, Uaul şef de gavem nu-I 
eate ingAduit d se joace ca 
vorbele nici chiar tntr'o campa
nie electorală". 

î;Ilmpresia la 
Berlin 

la acelaşi nt1mAr din 6. JII"? 
IIIMa&yarsag il mat reproduce cri
tica ce-o face aJt'gerilor din Un
girla .Berllner Tagebatt". ZIarul 
berlinez aratA cA teroarea ce a 
domlt in clrcams:rlpţflte electo
rale germane a prodas iu Ger
mania o mare consternare. şi 10-
dlgnare.La Berlin se socotea 
sigură alegerea laI KUlsbach, 
preşedintele asociaflel' culturale 
germane. ,1 a d.rul Basscb. le
cretaral general al acestei alo· 
clatll. Populatia clrcomscrJptllor 
nemţe,tl a fOit toatl alAturi de 
el, şi Inleşl ziarele budapelltaoe 
dăduseră alrgerea lor ca s'gari . 
Aa cAzat prin cea mal neluzltA 
teroare. b:go.nlndu.li-sc din cir. 
cumscrlptle bărbaţII de Incredere 
ca opt zile Inainte de alegeri, şi 
flcSndu-sc cele, mal sAlbatice 
presltlul "upra alegUorllor. 

, 
o lorbB I Inl Crauda 

desgre ununrl 

"a 
farrere 

In .Le joarnll;-, precum arati 
daral budapestan .• Magyarsig
dia 10 crt., a apărut an arUeol 
de laade despre aDgurl, al uual 
scriitor francez ditJtre cel mat de 
leaml. al lui ,elaade Parrere. 
Aatorql laudă pe unguri ci aa 
inceput dupl nouA ani - de 
când Il vlzltase ultima dati -
_1 le camlntească ,i si 'e tm
pace CD ideea că Ungaria. care 
n'a fost niciod ati un stat natlo" 
nal, na mal are sub stăpânirea 
SI alte popoarel şt aratA· că du
pice pe vrtmea când erau stă
pâni şi peste alţU Dti găseai la 
uugelrl carte neloflneo'ată de 
caUrul germană, acu [Il incep 
aA-şl facă o colturA proprie. o 
culturA fără Influenţe nemţeşti. 

Lauda aceasta, fIreşte, este şi 
nu este laudă. lotAI de toate 
.Magyarsăg- o respinge p~ntrll

că Cla:tde Farre'e a g.hit ca 
ungurII aa reouutat la gladal 
revanşel. In dadui sI doUf'a au 
vrea si· admită vorba scrUtora
lai frucez, că Ungarla n'a fost 
stat national şi C'I opri mat pe 
cel de altA le~e. "Pe cei de altA 
limbA şi orlglne - spune fn co· 
mentarul sAu zfaral badapestan 
- angurli na i-Iu oprlmat nici
odată; elementele acestea slaVI! 
şi latine (adecă slovacil, rusnecll. 
croatii. slovent~ romAnII, - n. tr.) 
nu-şl pot spera deplina eliberare 
deet2t dela rlnvierea Ungarlei". 

A,a poate alurl o gazetA dela 
Badapesta. ŞI Inci - o gaZttl 
a organlzatUlor politice ale latl
fuadlarllorl 
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I Oazeta AnHrevlzfonlstA Luni 15 

Ultimii Valahi sub jugul Ungariei I 
Am arlt.t .ub tlUul aceata ro virf maghiarizarea Dumelor, ul

u-rul trecat al .Gazetel AnUre- tima etapl a acntel ac,lanl de 
Ylzlonlste"', pornind dela vorba instrAfnare. 
fostalal premier ungaresc Ştefao Maghlarfzarea numelor .jun
Betheo ci .angartl ou volelc sele prlo presiunile oficiale pe 
maghiarizarea nIcIunui romAn·, cari le·am arltat, Il la proportII 
,'tina ce li-o Irdieşte aztdzi mi- arla,e, tncAt de frlcl ci va ft 
IIOritatea rom4neasca din Unga- denuntati opiniei publice mOD
,ia, declmatl prin maghlarlzărI dlale de Itatele lucCtlOare, ga
fltlşe. flcate de oficialitatea an- vernul mse-hiar s'a vlzut slUt să 
IUrească, de cea depe vremea oprelicA publlcarea maghiari zi
lat Bethlea fi de cele ce I-aa rllor de name tn foaia oficiali, 
urmat. prfn cele mal tlrlnlce sU- dlspuoAnd ca pe vIItor cel ce-,I 
alcll. RelatArile ce le-am dat fn maghlarlzeazl numele si fie In
II-rul trecat aa fnfăt1şat de-o ,tllntatl delpre aprobarea mlnls
parte: cifrele romAnilor de .ab teraJal prin organele admlnlstra
Jaiol unguresc, cifrele la cari l-a t1ve. Măsura aceasta s'a adas 
redaa oficialitatea, repartltla pe prlo aceeaşi ordonanti uo. 40.200. 
jadete a romAnilor ce-I mal a.. 1938 III. B. M, a ministerului 
vem In Ungaria, ,i procedelele de Interne, apărută in .Budapestl 
prin cari IUOt maghlarlZltl• in.. KlJz!Ony· din 3 VIII. J 933, prin 
cepând cu maghlarlzlrea oficială care s'a botArit uşurarea proce-
,1 sllulcl a numelor. durll de maghiarlZlre a numelor. 

Maghiarizarea numelor, precam Până atunci foaia oficialA .Ba-
am mal spas, e ultima formaH· • - - 1 
tate a maghiari zArII aceltor frati dapeiU KlJzIlJDY publiCI zi nlc 
al noştri. II maghlarlzeazl intâl sute şi sute de aprobări de ma
,coala, fiindcă şcoală românească ghlarlzare a numelor, IncAt la 15 
IIU pot avea, apoi Instructia mi. XII 1933 ziarul .Az Est- ajun
Utari leveotlstli, apoi preoeul ma- sese să scrie urmAtoarele, sub 
gblar la care se cunună (fiindcA tit I ,. 
nici preot de legea lor DU pot U • 
,i aibă) trecânda-i tn matricole .Noul pagIni ,1 jumAtate de 
drept c~toJlcl, dacA-s greco-ca- nume maghiare, In foaia oficialA·. 
tollcl, ,1 loiadu-le aşa-zile re- .Jeri am anDnţat veltea imbuca
verzlle, adeci declara fii ci copIII rAtolre a valurilor ds maghiari-
ce-! vor avea vor fi de lege ua- d ti cari aa Inundat 
_arească. zare e n me, 

Lovitura de gratIe ce se dă intreega tară. Numărul de as
astfel prin bisericA neamului ro- tăzI al foII oficiale aduce din 
mAoesc dia Ungaria, nu e de DOU aprobărlle la o multime de 
ajun.. S'a vizut dia cazul e;x- schlmbirl de nume, şi din 14 
cro;uhtl Nemeth dela Sente" ci pagini ale lui .Budapestl K6 . 
le ncearcă şi maghiarizarea for- IIt. i paglDI Rol J'umătate 
maiA a bisericii ortodoxe dupA z uOY , nou T 

sfstemul maghiarlzărU prin epls- cuprind aprobărlle de schimbări 
copia HajdudoroguJal. (maghlarlzil.ri) de Dume ale mi-

nisterului de Interne. Nu mal 
Ca să nu-I ştie sta- puţin de 324 de Dame maghiare 
tele succesoare' Doi (intr'o zll) aa apArut in foaia

La toate viDe apoi ai le pună oficială etc. 

Conştiinţa naţională la Românii din Unagria 
Despre desnatloDaUzarea ele

mentului românesc dia Ungaria 
d. VasUe Stoica ne spune Dn 
atudlol citat in Damăral trecut 
armAtoarele: 

• Conştiinţa românească in al
Dul popalatlel romAne din Ua· 
lula elte foarte inegală. In co
manele .ituate dealungul sau tn 
apropierea frontierei romlne,U 
,1 locuite la număr mal mare 
de romAnf~ cum sunt Balania 
(Battonya), a/ula (Oya]a), Ce
nadul Unguresc (Magyar Cunad) 
Ş Arc a d (Sarkad). Micherechl 
(Mehkerek). Sacal (SzakeiJ), ea 
ute vie ,i indăritnlc!; locuitorii 
tin profund atAt 1. limba roma· 
ni, pe care o vorbelc bine, cât 

,1 la religia lor ortodoxl saa 
aDItă. Ia comunele mal 'nde
părtate de terltorul românesc, 
cop]eşlte de valuri uDgure,tl, 
cam suntJaca, Darvaş Vecherd şi 
in ceJe ca populatie romAneasci 
puţină cum sunt Blchlş, Bichlş 

Claba, Clrtag, iplritul romAn~sc 
e slab, in unele locuri cblar 
stins cu totul; limbi romlnă e 
vorbiti pulln ,1 rău, in uDele co
mune nu e vorbită de loc ,1 
.fngara legAturi pe care o mal 
are poporul cu romAnismul este 
relIgIa ale cărei forme rltuale 
poporal e oblşoult ,ă le aadă şi 
si le săvârşească in limbi noas
tri. 

Cea mai barbar! asasinare a minorităţilor 
"Scopul ellvernelor ungare 

- spune mal depeste d. VasU, 
Stoica - este fireşte desfiinţarea 
totala a acestui elemlnt românesc. 
ComunltiIţlie mai îndepartate de 
frontiera romdneasca nu le pri· 
cinuesc nici o dificultate in a
ceasta privinta; topirea lor com
plectd in massa ungureasca, a 
edrei limba o şi vorbesc în mar, 
parte, e o cheslie de foarte Pll
tin timp. Mii anevoiolsl este 
maghiarizarea celor din apropi
erea teritorlalulromâDe&c, cari 
aunt mat cODştlente, care au COD
tact cu romAnismul liber ,1 pri
mesc Doi puteri de rezistenţA 

dIa aceit contact; cu toate aces
tea ,1 aici caracteral şi constllnţa 
românească sunt grav amenlllţa~ 
te, ,1 cunoscând tenacltatel un
gorească in politica de magbla
rlzare, care in Ungaria a făcat 

parte totdeaana din politica de 
afat şi DU dia politica de parti
de, pot afirmi că iD Icurt timp 
odrmulrea vecinilor noştrl dela 
Vest, va dobtlndl rezultate apre· 
clablle şi in aceste localităţi. 

Am convingerea cl dacii ni
mic nu se va schimba in si
tuatia RomAnilor din Ungaria, 
desnatlonaUzarea lor foiaUl e 
o chestie de două generatli-. 

.Pllnul şi metodele gaverne
lor din Budapesta fa aceastA 
cbestlune sunt incercate şi sunt 
de o eficacitate Ilgară-

.Guvernul ungar cuno.,te va
loarea ,colii ,1 bisericII noutre 
pentru viaţa naţionali. Şcoala a 
fOlt deci suprlmati. Readucerea 
preoţilor ,1 invAţătorllor trecati 
dincoace de frontleri nu a mal 
foat admisă; ace,tla fJlnd cOD.I-

deratl trAdAtori aveau li fie 
daţJ curtilor marilale tlogure,U-. 

< .... Viaţa rellgloasl ca mingl
erlle el fHnd o necesitate orga
nici a poporului, far RomânII 
din Ungaria DemalputAnu-o glsl 
ca ia trecut In biserica româ
nea.cA, iocetul ca tncetul :0 vor 
ciuta-o in lAoul ;altor bllerlcl. 
Ipre clre SUnt foplnşl de In. 
demnârlle acArmalrll-. 

Căile maghiarizării prin biserică 
Despre căile pe cari le ar

mează acliunea de maghiarizare, 
autorul mentionat spune: 

1) "Parohille romAneşt unite, 
care toate plnă acum DU aa un 
caracter romAneic pro Iltlnţat. sunt 
pe calea de-a fl inglobate fu e
piscopia unită de Hajdudorog, 
de un.te Il se vor putea trimite 
preoti; acest plao se va putea fn~ 
fAptul ca atat mal aşor ca cât 
pe de o parte orgaolzarea blse
riclt ,i serviciul divin sDnt Iden
Uce. pe de altA parte poporul 
nostru in Itcele tlnuturl, daci nu 
,tie vorbi. totuşi pricepe limba 
maghiară ia care I se va face 
Ilujbi. 

2) .[n parohllle româneşti or
todoxe inveclDate cu parohii a
nite Dllgureştf, Ipartlnătoare E
pllcople' din Hiljdudorog, re~ar
gâlld şi de altfel la servicUle 
preotilor aceatorl din urmA, le 
face o neiotreruptă propagandA 
pentru iDSA,i trecerea parohlenl
Jor ortodocşi Ja parobia unită, 
deci ]a eparbll ungureascA-, 

3) ,,10 parohille românrştl or
todoxe, fllveclnate cu parohii ro· 
mana-catolice, unde poporul de
aaemenea a făcut apel la preoţii 
catollci pentru nevoUe sale du~ 

hovnicrştl, se face propagandă 

pentru trecerea la cat01lcism şi 

mai ca seami pentru indeplini· 
rea botezului şi cununillor de 
cit re preotii unguri romano-ca
tollei" •.• 

"Lfpaa de preoti români, de o 
biserică româneascl organlzstă ,1 o activitate tenace desfâşurată 
ia contrl oricărei organIzatII bl
aerlce,U cu caracter romAnesc. 
faca ca o parte din botezari şi 
cununii sd fie savârşlte de către 
preoţi unguri, uniii, romano-ca
toJict sau chiar ca/vini. Cum cu 

prilejul cununJilor noilor casato
rJfl sunt lntotdearna sllljl sa dea 
aşa numite .revllrsale-, angaja
mente cd cel ce se vor naşte din 
aceste cdsc'ltorii vor li botezaţl 

în religia preotilor cari stillârşesc 
actul cununiei, este evident cd In 
cazul contin.itiJţli actlla/elor con
d/tii, chiar daca actuala genera
laţie a acestor ,raţl ai noştri va 
şti rezista pâna la capdt, gene
latia viitoare va fi aproape în
treaeiI instraina-. 

~Românii din Ungaria sunt 
meni1i unei dispariţii foarte 
grabnice, dacă instituţiile lor 
naţionale şi mai presus de 
teate biserica şi şcoaia nu 
vor putea fi relny;ate" (Vezi 
~6raiul Românesc", Ho 10 din 
Oct. 1928). 

TA!cul acţiunii ex
crocului Nemeth 

Fireşte, aceasta relmllere o Ins- I 

tituţliloT ramâneştl, a şcolii. a 
blsellcil, of~cialitatea maghiara 
nu numai ca n'o Ingădue, dar 
cauta sef fxUrpeze aceste instituţII 
pânef şi din conştiinţa bieţUor 

noştll frati de sub iuglll hort/si. 
Se ştie prea bint~ in privinţa a
ceasta, mişeleasca lovitura ce s' a 
incercat prin excrocul Ştefan 
Nemeth deja Senteş, pus sa se 
aleaga episcop al "blsericii olto
doxe maghiare, - Incercarea fa
cnta cu Nimeth n'a reuşit, . din 
priciniI ca s' au pus in calta re
cunoaşterii lui ca 1I1ddicd ortodox 
pledeci diplomatice de netrecut. 
Oficialitatea maghiara n'a lenun
lat însa pentru totdeauna la a
ceasta Illtima lovii lira pldnllita In 
contra ortodocştlor sai. Vom ve
dea-o reed/fatd, fiindcd ocesla·l 
rostulfaptu/ui ca nu se recunoaşte 
eparhiilor noastre jllrisdicţta in 
Ungaria, şi ed st tot tereillerseaza 
orean/zarea credincioşilor romdni. 

De Petre Petrinca 
ghlarl, sab IscAlitura lai 
Berzeviczy. preşedlntek 
mtel Ungultştl: 

• Protect/unea 
nald a minoritdţitor e 
topie," In schimb: " 
trebuie stI pretindd 
tele obligate tn senSul 
tatelor de pace sd 
si sd respecte 
noritdlilor, sd se L.Vfji/O.'lnl:lOi 

stlpulal/unilor 
oarece aceste state 
sd stdpdneascd 
cultur; superfoare(J) 
dt/ii Istorice, ce nu 
distruge prin 
corpul nafiuffet 
Idcul parte." 

Aceasta e deci 
gurească de.pre 
Dorltare: Ungaria trebale 
tindA In mod categoric 
tarea regimului mlnorlt.ar 
tre statele aşa-numite 

rale (Romlnla. Cehollllovllllt 
rugoslavla), dar puntru 
ţile din Ungaria acest 
utopie, care nu trebuie 
lub nici un cuvAnt. 

• 
10 concluzie deci: 
Acela, lucra il spune 

Elemer. noul sabsf'cretar 
dela Interne al gavem 
blJi, intr'o conferinţă 
care afirmi "că in 
există o problemă a 
tllorl" ( .. MagyarorszagOD 
klsebbsegl kerdeli." Vezi 
pesti Htrlap,· 1 Martl~ 

Incă două trei decenii 
asista la o compleeta 
a celor 50- 60.000 de 
din Ungaria. 

EI \lor fi ultimii Valahi 
dau sfAr,ilul sub Jugul 
maghlarlzmuluU Inca un 
de viata straveche romlAn. 

neamuluI, pe pAmintul el 
tinA, va fi definitiv scos 
torle. 

o recunoaştere 
bească 'des 

arom3ni 
La 1928 a aparut la 

carte foarte preţioasă, .0 . 
rime" ("Despre Ţinţari", 

despre Aromâni") a 
dela Universitatea din Desnaţionalizarea frailor noştri din Un-

garia e chestie de două generat.ii Duşan I. Popovici. Cartea 
care tratează despre rolul • 

Aceasta-I situaţia, aceasta-I In caltea sa: • Volk jenseits der tului aromânesc in 
soartei Românilor diÎl Ungaria, Grenztn·: "Hllngarien Ist dtr oraşelor şi a comerţului 
totuşI contele Bethleo clltează să Deutschen Frledhoj!» (Ungarla-l a apărut de curând in 
spună cIl .nu vor maghiarlza cimitirul nemtI/o,!"'). Noi vom Q- românească, tălmăcită 
niciun singur Român,· şi că m.~ firma cd şi pentru cei 60.000 de Constante. 
g~laTlzarea ce se 'ntAmpIă, se 'n- Români, u,ngarta-i tot un cimitir. D. V. Popahagi, "P"Pr~~:r:lW"ŞI 
tampld dela sine, ca un proces Am dovedit-o cu prisoslnţiI, şi J n-re1e 15-16 ale ~Gazetei ll""I:'ollc1l. 

de aslmilar' datorit superioritătit ma/ r~mânt stt ardtam atât:. 1 citează următoarele ,,,,rld·IlIlIlrODO 

de rasa, de culturiI, ori Influentei Cd msăşi Ungaria o spune pe I autorului sârb: 
forţei economice a mOţnJar/smul~i. faţa ca "!inoritiItlle sale n'au " "Aromânii, dup.ă cum 

.Se poat~ mal mare CI" dreptul decat să piara, cd trata- zut au fost oameni de o 
nUlfl! decat adcest~?!l fui de pace nu existi1 pentru ele, tat~ rară aproape genială ..• "A ......... 
numi proces tii aSlml- 1 t ~ I I ' 
Iare, datorit superiori- Ş o spune aCtf}s a In ace aşi timp mai în negoţ dar şi i~. 
tllii culturale m.aghiare când reclama In .baza tratatului I recţiunî ... Temelia cultum 
eto, etc., cel mal barbar de pace drepturi şi mai mari de~ moderne (adecă a sârbHor mai la 
proces do asasinare vi- cât le au pentru minoritalU ma- I secolul nostru al 18-lea natul c 
olenti a unei minori'bl1i ghtari din statele ce ' . . r ' bula lipsite de apărare I sa esoare. eaţa noastra Comcrcla a, lf. de 

iată ce spUllea ia privinţa a- parte lor se datoreşte,.. test ce 
Ungaria, cimitirul ceasta ... Pester Lleyd- din 13. fost in mare parte' <easti 
minorifăfUor Xl. 1931, sub Iscălitllra Ilnala gustorilor noştri, şi contra 

Nu jti/a dtpJlT'.d a:_'P~'1te a SPIS delpre care se pretinde cA re- cnţă, fără îndoială, a nUl dec 
satltorul german i\:c'tard Banr, prezintA suprema cultură ma- fie foarte însemnată. Gat UD 
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~i I s'a înfundat iarăşI excroului Nemeth 
- "Mitropolitul" eretic al bisericii ortodoxe maahiare" 

d " b 

'. lai 
a fost con amnat pentru folosire de titlu fals -

!feu titorilor noştri H-s bine CU-I recunoaşte, fiindcă după legile 
te foate fazele acllunii duse maghiare biserica monofisită nu-i 
ngaria prIn excroul Ştefan recunoscută. - dar tot atunci I.a 

for e jh dela Senteş pentru ma- invitat să-şi organizeze o bi-
,.0, 'zarea bisericii ortodoxe din serică în vederea unei reca-

'd C~ ttortist. noaşteri. 
~nSI1[ ima situatie pe frontul a
"eCan i blestemate lupte a fost că i 
plun th s'a intors din Antiohia 

DouA procese 
ale excroului 

onfo, po!it eretic, tâgadultor al Acum vine iarăşi ceva la or
latele două firi, dumnezeească şi dinea zilei, de vreme ce guver
e au ească in aceeaşi persoană, nul maghiar i-a dat iarăşi ex
norii lui Iisus Cristos. şi că mini- crocului cu piciorul, Vin adecă, 
(1) ţ! I de culte maghiar J·a invi~ eventual, 'tratative cu statele 
nu "-şi organizeze în Vederea succesoare, şi fiindcă Ungaria 
'ipir 'recunoaşteri o biserică or· voieşte să pună in discutie tra
r, 'ă ereiică, deoarece aseme- tamentul minoritarilor unguri, 

al copilului enoriaşului, pentruCă 
şi Nemelh e cu odrasle, deja 
concubina evreică, pentru care a 
trecut dela romano-catolici), 
.. Ştefan Nemeh, episcop-mitro
polit." 

o amendă de 30 
de mii de lei 

Procesul - ni-o spune se
mioficiosul guvernului "Buda
pesti Hirlap" din 6. IV crt. -
la politia judiciară din Senteş la 
s'a luat in des bat ere 
5 ApriHe. Nemeth a spus În 
instantă că avea drept să se 
lscălească aşa, p~ntrucă "sino
dui" dela Senteş l-a ales epis-

biserică nu e recunoscută are nevoie să arate că n'are nici 
ngaria după legile de azi. în din nici un mânec cu ex
invitat să-şi caute oamEni, crocul dela Senteş. cop, şi pentrucă patriarhul' din 
să·) urmeze ieşind din bi· Deci: a pus politia jUdiciară Homs l-a sfintit mitropolit. 1 s'a 
a ortodoxă recunoscută. din Senteş să-i Scoată la iveală arătat însă lui Nemeth că e dat 

rltar eni însă nu şi-a găsit. Pa- unul dintre cele două procese ce în judecată pentru o faptă din 
e &' nii săi dela Senteş l·au le are acolo din anul trecut. N'a Iunie 1934; la data aceea ale
Iillov it astă iarnă să iasă din ca- scos, fireşte, dosarul cu delapi- gerea sa de episcop era deda-
1 mi parohială t i-au oprit leafa, dările de bani bisericeşti. pen- rată de ministerul de culte nulă 
t reg luat cheile bisericii, iar ofi- frucă €xcrocul va mai ~i bun la şi neavenită, iar patriarhul din 
lie latea - care încă odată fă· ceva şi nu trebue compromis de Homs nu l-a făcut mitropolit 

jocul lui - a pus peceti pe tot (daCă mai poate fi adecă decât în toamnă. 
rică, pentruca credincioşii compromis). A scos celala.lt do- PoJilia judiciară l-a condamnat 
aşi fără popă să rămână şi sar, cu redamatia unui enoriaş, in b3Za capitolului 83 al art. de 
biserică, şi să poată ii a- care I.a pârit că s'a iscălit în lege III. dela 1930 la 500 pengo 

mecati pentru sec ta eretică a Iunie a. tr. pe certificatul de I amendă (15 mii de lei). Nemeth 
1I11~ Nemeth. şcoală al copilului lui (predzam: a facut apel. 

!idalitafea ungurească proe 
........ ' .. nllill ..... ' ....... _ .. ' .......... n _ .. ,., ...... ·_ .... , ...... -_ .. '.' .. tllSllIIiI'_ .... ' .... 4I111i'_ ..... : .... , ........ -II4fIIIIlI4JII 

ase aşa consecventă cu tot o rugătninte m: făcuse pân'aci în chestia or~ 
('on oxă. Precum am mai arătat, 
~zl , • Nemeth şi ceilalti excroei din 

19 Dumou;etJ ş\ Dvmnul nostttl de acasa - la braţul de jos al 
, Ora lui (numiti excroei, în IIsus Hristos s'a mllostivlt apre căreIa va ft prinsă intr'un meda-

embrie trecut, de însuşi zia- .meritul Său sliJj Itor şi. prin an !ion o !d.dmtiura din pdmântul 
lui Gombos "Fiiggetlenseg") leg~rea Sfântului Sinod al Sfmtel tarii mame - ca a .. tfel Iă-şt 

ra tot timpul sprijiniti de nOl:lstre BIsericI ortodoxe roroâ~ Itâmpere dorul de vatra părăsită 
dalitate, pentruca să rupă 'n ne, m'a chemat la inalta dlregă- o dantă Evanghelie ş. o cruce 

forle de epiSCOp mlslouar peo- şi d'şl pQtolească nostalgia de 
uiÎ biserica ortodoxă şi apoi tru Românii ortodocşi dÎn Ame- I patrIa românei9că. 
o maghiarizeze. Nemeth în- ricii şi statele apusene. In aceJaş timp rog pe toţi 
î a fost făcut popă la. Senfeş Inalate de a pleca peste ţări câtl vor lua cunoşttllţtt de ple
scopul acesta de faimosul şi mări la fratii noştri răsflr ... tl carea Noastră şi, în deosebi, pe 
ibal Urmanczy. cel care a ars pe illdepărt.te şi străine mc~ fratii prtoţl. să anunte credincio
vii pe Molii deJa Be1iş, - a leagurl, ca să le fiu p~rlnte ,1 păs- ştlor. sd le ceaTa adleseie rude-

t ă i . t I niilor şt prietenilor. cu exprima-
oseut-o Urmanczy singur for, ti· ~JU 1 a se recu ege i sn- rea de dOfinţe şi urdrtle lOT 

'n oil'c\'osul LI'gl"J' Revr"zl'ont"sfe Jeteşte Ş a-ş invlora cOllştl !1ţa ăi l ci t l I d d t românească, _ mă indrept către C re ce, rog a, or e epar e, 
esti Hirlap"_ Mai apoi. dupăce toţi cei de acuă: Inalţi Ierarhi, Şi adurzându-leJ sd mi le trimita. 
'meth a găsit 12 preoti orto- P. C. preoţi de enorli, fraţi ma- Ca atunci când voiu aiunge in 

~ i ca să şi-! aleagă episcop nahi dela conducerea sfmtelor localitatea unde se află, dfodatd 
Mâ cu binecuvântdri arhiereşt~ şt cu m bisericii .maghiare- ortodoxe. noastre

l 
tlbăj stiri tli

d 
către toţi fmbrăţişarea Noastră părinteasCă, 

\1 I d t d 1 t I oameni de ne, cu l'agoste de '" 1 1 l t 1 
er~u e-o p~r e a ,ee ar~ neam şi de lege, Tueându-i Sa Sq e pot mpărtaş, Ş so la 

easta alegere Ilegală ŞI" nuIa. binevOfascd a md ajuta. ca sd celor scumpi ai lor de acasd. 
Bf

o 
r de alta (a reeunoscut-o prin pot pleca echipat cu cele nece- Va fi aceuta o dulouă mân

,0 Pesti Hirlap" preşedintele Ligii saTe începutulul nOII de misiona- g!!ere p~ntru tOţi, pe câţi ti voiu 
" evizioniste Herczeg Ferenc) a rism ortodox şi 10mlin,s, c, in a- chema către mlDe după numele 

fard d granit J tar i noast e şi neamul lor, le voia comunica 
(Xc cut demersuri pela patriarhi ca e e e 1 r veştl dela părlu+l, fraţI, rudenli . I . scumpe. t 

• recunoască vlădlcă. Cu toU 1 d bl 1 ] fi t l şi prletenl şI 'lor potea săruta o 
a' nu ce i-au fost puşi la înde- tloanstreeoMs:Dăst~rPte ~az v:n~i °t~a: Icoana, o cra~e chlar dela blse-
, ' ână N' h" b . ... rica lor de acasă . 
. e: • ~ emet n a IZ uht in să ~ă d1llt de cultură şt viaţA reU- Oricine va trimite vre-an dar 
:SV, btma recunoaşterea. Atunci sa glouă, carl m It păstrează colecţii pentra fratII Do~trl iodeplrtlţt, 
i : us la ultimul patriarh ce răma- bogate de obiecte saCle, ca ,\ la este ragat a insemna de unde 
t!,e nerugat, la cel eretic din preoţII bisericilor Doaat~t' mai ti dela cine vine darul, peotru 
• oms şi alb bu ,bine iozestrate, să mă .late cu cine e menit, orl pentru care 
e , ce a, un curos ŞI daruri' icoane candele, "raznl- localitlte e destinat, ştiind că, 

e ploco,ane şi de perspectiva care, ;ase şi odoare sfinte, crucl tn chIp flrelc, 10cuitorU dintr'uD 
-şi exhnde puterea, l-a sfinţit şi sfinte fvangheli~ cdrtt de ru- sat s'aa aşezat şi Icolo departe 

i' edlat, nu episcop ci cogeamite edciune şi de zidire lufletească cam in acelaşi oraş saa tloat: 
:;t itropolit. ,1 orice alte diruirl pe seama Ardelenii mal aleli la Statele 

f'i.reşte că şi-această ultimă carbedISfner~lc~roHroDr o'atat~:d~:~O:~r~~~e Uolte, Moldovenii tD Clnada, i 

,ispravă e1' A f h' al' N' . Basaubenli io America de Sad 
in n 10 la ... Ul e- In deolebl aş dori să pot in - _ ArgeDtina, f. a. m. 

llIelh era făcută cu SPrllinul gu- flrlpa ,1 ia colo aII firă blle- Adresele ca ,1 obiectele se 
: temulul. rlcf, lotr'aD colt de eul a vre- vor trimite, cel mal târzla până 

S'a iniâmplat i.ă că fl%" 110ul bua creştin primitor, cAte la 4 Mit a. c., la adresa: 
. (rOcul oOa f t -t Iit t un tetrapod-paraclll, ca o can- Arhir"'rea Policarp Moruşca 

.. nor •• mI ropo De- dell lab o lcoanl, unde si pOltA .. 
. mai la cdteva Zrlfl du"ă asa si. tna-nuncbla to+1 din part-a 10- Er.tscopnl Americei ti allli.rllor apusene, 

&'" • '" S. Mănă,tire H. Bodrog, of.Zădirhlc -
natal dila Marsilia. Mai tre- calai, Il se tncblne ,1 al sArate Jud. Arad 
bula deci guvernului maghiar a.. _ ., .. MI • U. ..." CA'" ICon, /%. SitavA • 
test Colac p,este pupază. - a- TOT ROMa.UL DE BINE GITE'TE ZIARUL 
<eastă scandaloasă unettlre In E ~U' Iti! 
contra mlnoritătilor Iu!. (Juve... ~ .. UHIV RiiJ.. -=-
nUl deci a bltut In retragere. A ~ ~ _11- IT. - LII ....... TIII!MIoI -Q • .:::.... 
,,~ .. _==-- c .. __ .... _ 
'«Il UD comunicat ci nu-I poate __ --- -- _r__ -,---==-
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Noile "excelente" 
ale antisemitului Gombăs 

Prlm·mloh.trul de asthl al Un. 
garlel, generalul OomMs, şI-a 

'nceput, precam se ştie, cariera 
ca ofJţer de stat major. de tJ!1de 
a evoJuat apoi la jugăolrile şi 

omorirlle de evrei .1 de revolu~ 
ţlonarl din zilele lnsciuDărl1 n
glmlllui bortlst. şi-apoi la ebre~ 
dlsm, la politica authemltă. 

Cu această a trela a sa etapă 
Ile 'ncepe cariera politică. 

Intr'o bună zi, fD vremea câad 
lui Bethlen il trebl1laa prin ln~ 

tervenţia ligII N allllDtlor tmpru
muturi externe, ebredlamuJ a tre
buit să cadă pe al doilea plan, 
GomMs a făcut deci, dImpreună 
ca Eckhardt, un salt, tii au În
ceput a face politică de com
promlsori. A trădat ebredh.mul 
ŞI s"a pomenit minIstru de răz
boi sab Bdhleo. Ajuns pe urmă, 
acam doi ani şi jomăt&te, la con
ducerea guvernului, cu un pro
gram in care f.gara desfiintarea 
cartelurUort adecă desfiinţare ja
fului evre!uc, s'a pomenit tn 
acurtă vreme cartelat cu cartelu. 
rile, 

Oda acenti Două &chlmbare 
la fată D·. fost apoi mult până 
la s;.:hlmbarea ce-. Urmat dupăce 
a dlzolvat la lll:eplltui lunU tre
cute parlamentul ,eml~bethleDlst: 
Ant1aemltul GOmbOs depe vre
mari a cerut alegătorllor ,'aleagă 
'a parlament, drept reptezent.oţi 
al .,generaţiet reformelor·, un DU

măr insemnat de reprezentanţi ai 
marei flDl,Ulţe ş\ marei \cdustril 
evreieşti, candidati oficial pe 
lista sa. 

Acum apoi s'a mal tntlmpllilt 
ceva, 

Ungaria, precam am mal ară~ 

tat şi ca prHdul CODlcrfpţlei şi 

cocflscăril din luol trecută a SIl

rulul deţinat de particulari, nu 
stă delOC blne băneşte, Dlmpo
tr:vă, biite lli IlşA fallm~ntal. 

Deci GOmbOs şi al săI ae a
u,ujează. Spore3c prilejurile ,t 
m!jloa':ele de irnbogătire. Adecl 
tlpertorile, 

O unăzl arătasem că s'a Or

donat d se arboreze iu toatl 
ţara la comemorarea din 8 Aprl .. 
lIe a lui Răko:.::zy steiigllri ooul
noute, ceeace se inţelege lesne 
ce iavârteal! Î06eamnă. 

A doua zI, apo1, după această 
afacere, la 9 Aprilie, zillfele bu
dapestane au adua o ştire foatte 
uostlmă: Geoeralal GOmbOs cre
lază o nouă ierie de .. meltoş)
go~i-, de excelente, - Ull ordla 
Ilobilltar nou, rezervat lomităţllor 
vleţil ecoDomice, vieţ!! comerciale. 
v!f!ţll Industriale. Ca alte ~QviDte 
evreilor carl au de unde si del 
cele trel-patruAclo:1 sau poate fi 
mal multe milioane de lei cu cat 
se vor vinde aceste 001 tithAri 
de Dobleţă. 

E nostimă de tot evolutIa a .. 
ceasta: dela comanda ebrediil
mahli, I jogănlrHor de. evrei, a 
ntlmeraB~;hh chusus. la crearea 
noului ordin al .,meltofagoş!lor- • 
al "ex:elecţelor- alese dintre 
capii vltţll economIce şi flnaa
ciare. 

ŞI totuşi domnul Gijmb~. face 
pe hltlenstul .•• 

t '..... c. te ..... , .n$ • .."".. .. •• ; 'CZ' ••• '] 

Impasul comunităţii 
catolice din 

romano
Cluj 

Episcopul MajJath îl spală pe românofobul Hirschler 

Precum am arătat şi alti dată, oflclosulul partidului magblat 
comUrlitatea romAno-catollcă du- "Keletl Ujsăg" - s'a ţinut o 
je3Dă a fost dusă de prelatal· adunare geuerali extraordInari 
paroh Iosif Hlrschler intr'ua mare a comnnltă1H romano-catollce 
impas, prin cheltueHle ingrotf- clujene, ca să II la cano~tlnţi 

toare ce le-a făcut fn anII de hotărirea prin care episcopia 
prosperitate de dupA razboi şi I trece admlnlltraţla averIlor ca-
printr'un imprumut de 40 mtlloatte manltăţil dela parob (dela Hlrach .. 
laat pe vremea aceea din Olanda, ler) la o delegaţIe de 9 In,1 
ca sI-l bage ta construclH şi în cari au fost numiţi de episcop 
alte asemenea iDtreprlodeni. şi au să stea sub ord!nele pa-

Lucrarile aceatea au du. comu- rohului. 
nltatea aproape la faHment. C. In adresa prin care- şI moU· 
Iă previnA deci !l.bucnlrea scaD. veazl hotărirea, eplacop111 Maj
data lui, Hlrlchler a of. rit comu- Jătb spune ci Impasul in care le 
altăţU CI desdăuDare veniturile găaeşte comunitatea e datorlt 
ilIe aaaale provenite din chiria fmprejurărilor vitrege (nici de
edlfklHor blserlce~ti deja Ciu i. - cât lui Htrachler), şl ci parobal 
un mUton ,1 ceva de Iei pe an. prelat Hlrscbler merită laude 

Se ,tie că dIn pricina aceasta pentra mărlulml1 ca care şl-I 0- , 
aa foat leslzate de băiatul ava- ferit comunităţII veniturle lale~ li 
cat al UDai fOlt epltrop al co- ca s'o scoatl din iocurcAturA. 
munităţll autorltiţUe judiciare. Flre,te, episcopul Mallatb nQ 
Hlrscber a fOlt Invinuit de Inşe- putea vorbi de.pre Hltlcbter de-
Iare a fISCUlUi, deoarece a'. cat 1". Pentrucă se ,tie că DU- 1] 

L 

declarat la admlniltraţia flnan- mitui Hlrlchler a'a dovedit ta l' 

etarA decit an veolt anual de aşa de multe rl.Qdurl duşmaa al i 
70 ,1 ceva de mII, tn timp ce romlnUor, tDcat P. S. Sa Ep!a· :: 
comaDltăţil ti dA din venltarlle copal "cu viull de .fAot·' M.i.. .~ 
ilie aDuale un milion şi cevl. Jăth ]~a gblt bua CI Il ,1-) a· ( 

In cbestla alta s'a amestecat leagă ,accesor tD scaunul vlAdl.. h 
acam ,1 eplscopal Majlătb. ŞI cese - demnitate pe care, to.... 11 

Iname (fireşte) ca 11-1 del lai românofobal Hirschler Da VI pa· ~1 
Hlrscber ao certlflcat de bani pa-o ulclodatl. 1 

purtare. 
ZUele trecute - precum ce

tim 1. aumlrul dela 11 ert. al 

.. o eA U' ... ,ee' .... J i 
Cetltl ,1 rAspinditi: 
,,&azda Ailirtfizloltstl" 

". 
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Luni 15 

"leftinătatea" dela Budapesta Săpfămâna 
TUndcA S8 aproape DOul pretext 

pua 1. cale de iredenta unguteud 
ea a'atragă unguri IIi ullgurizaţl din 
statele succesoare: vorbim de târgui 
internaţional ce va avea 100 2a Buda
pesta luna viitoare. - pusderia do 
siare ungureşti ce le are la noi ire
denta hrl GOmbOs au început iarăşi 
aă facă propagandă deşănţată .iej'" 
.414#;· dela BNDape31tJ, amăgind 1 .. 
mea că umblă acolo câinii Cd colaci 
în coadă, ci ao vând manufacturilo 
mai ieftin ca oriunde pe 'ume, fi ... 
mai departe. 

Reclama aceasta importinentl fi 
mincinoasă stărue mereu do vreo 
aăptămână, zi do zi, în coloanele tu· 
turor ziarelor maghiare dela aoi. Şi 
mişelia DU o asta, că se mint ... de 

noobrăzat cetitorii naiv[. Mişelia , că. 
presa aceasta n'are totalunci nici un 
cuvânt de apus despre specula din ce 
in ce mai 8candaioasă de trei-patru 
luni încoace ce-o {ac la noi negustorii 
minoritari şi tru~tu~le minoritare 
De,o parte specula del,) noi e apro
bati ,1 încurajată prin tăcare, iar de 
alta se trimite IUlllea la Budap~sta. 

sub cuvânt c'acolo e-o ieftinălate ca 
nicăieri po lume! 

BAgaţi de seamă cum jose cuiul 
dia. sac. 

Fjreşte, n'o ai ne aşteptăm dela 
aceastl presă Întreţinută dela lluda' 
posta ai fie cinstită, şi nici dela ne
gustorii minoritari, cari îşi fac ei in· 
teresel. şi dacă le pleaei clienţii la 
Budapesta, să-şi apere interelSele in 

contra acestei preso mârşan, în contra 
căreia mai anii trecuţi, şi tot pentru 
asemenea propagandă mincinoasă fă
cută filereşurilor, ameoinţau să pună 

la cale un boicot, roluzâod sl-i dea 
anunţuri. 

Vom cere Înstl Ca?lae·1or d~ 
comerţ, fIJndcr1 sunt şl-a/~ statll
lul şi /iind::d 'n anII trecuţi lua
serd atitudine tn contra ftlereşu
rilor, sd la şi de astd data Stama 
la propaganda mincinoasd ce se 
face BUdapestei. Sau recunosc şi 
tit cd negustorii minoritari nu-s 
pe.riclita/i cu nimib prin aceastd 
propagandd, - elZ alte cuvinte 
ctJ se compenseazd de orice pier
deri cu specula scandaloastl 
el-O fac? 

, 
In ta ră: Trei comemordri: a Unirii ~""I~UI 

a 'nfilnfdrii partidului na/ional~agrtlr al d-/al 
morţii lui Bar/hou şi-a regelui Alexandru. 

Lupta penlru-a doua desroblre a mai Idcul an 
(nainte. D. Oei. Goga s'a solidarizat in diC'i""' .... ·,illr~ 
[-a linut la congresul general al partldulu, sdu 
A/ex. Va/da- Voivod. D. dr. Vaida· Voivod a ţinut 
ferinfe la laşi şi Chişindu, lnfierdnd energic pt 
mocra/Ii*' cari cer pentru Palestina numeras nulus, 
in tara romdneascc'J nu admit nici mllcar numdr 
port/onal. Ministerul de industrie a mai pedepsit 
efiteva intreprinder pentrucd n'au trimis date 
despre personalul ce-I au, iar de altd parte a 
ddscdlirea cartelarilor, IJxdndu·le preturi _/1"""', 

Maximalizarea preţurilor cimentalal a dovedit 
...... % ... ' .. , ... __ .$ .. 0 .......... '-. ....... • .... _ .... , ........................ , .......... II1II ..... ,_ ........ '_, .... u ........ ,.'., ...... ,l1li% ... - _ ......... ,,_._ ......... JiII$ .. ' _imi''' odatd ce putere cumpMd aa la noi jdcmdniforii 

INFORMA TIUNI 
capul industriilor. Trus/ul clmentulul, care ţJinde 
nul de ciment ca 28-30 de mit de lei, a lost a 
lat cd dacil nu acceptd preturi maximale, guvernul 
aduce ciment din Iugoslavia, care cosUL adus la 
gia 6 mii de lei! Imediat dupc'J aeeastd 

Parlamentul a ,otal sdpldmlina 
trecutd Ifgea prin CQrt se inca
,Un/eazd noul contract incheiat 
cu uzinele Skoda. Guvernul a a
rdlat cd prin noul contTad s'a 
()bJlnut o reducere dt preţ de 16 
la suta, tar Dpozlţia a demon
strat cd din pricina de'alorudrU 
coroonet cehoslovace Teducerta 
n" ar fi reaJd, Şi dactJ..1 aşa Insil. 
rdmâne _n succes faptul cd o 
mare parte dmtre comenzile date 
Skadei prin vechiul contract, s'au 
trecut prin contractul nou uztne
lor din ţaTa, cTelnda-se asi/el tn 
Iară o industrie de armamente. 
Rămâne Se "edem întrucât In
dustfJa ce ni-o ctedm astfel va 
li nationala. ,. 

S'a declarat liber de orice taxe 
exportul a 12 mll de vagoane 
de grâu. 

• 

, 
In p!dşUe Bdi, Tmca, 

Vaşcdu, Beluş şi Celca, 
precum anunţd serviciul ve
terinar judeţean din Ora de, 
a reaparut - mal de vre
me ca nlciodatd - musca 
coJambacd. 

* 

Oi ,iOSll P.J~t:i.lU,uj maghiar trustul şi-a pus tn campi1.nd toaitI puterea. 
"Keletl UjsagC

, silit să scrie nu- partidului liberal, d. Dlnu Bralianu, a ameninţat cd 
mele româneşti de localităti pe ro- in parlament cuvdnful Impotriva ministrului de In la c 
mâneşte. recurge de câteva zile S' bit y"J I dJ J' i d . d la un şiretlic, şi publică pe pa- a vor ,ner n pr ema aceas a espre o crlz 
gina ultimă o aşa-zisă .Indru- guvern, care a lost lnsd fn/dturatd prin il schi, .. "",,-,,
mare-. in care arată pe ungu· unora dintre mdsurile ministrului de Industrie. 
reşte numele româneşti de loca· Parlamentul şi-a spus cuvântul In afacerea 
lităfi cari figurează 'n numărul trimitând tn ;udecoid pe fostul ministru de rdzboi 
respectiv al gaze.tel. neral Cihoski, pe d. R. BOlla ~l pe colonelul 

CAminul cultur.1 .Clordaş- v 
Bolca,- din Slldrlgl (jud. Bihor), S'a. dat cândva la noi, în anii Cererea raportorului ca sd fie trimis in judecatd şi 
a comemorat deunăzl prfntr'liIn dintâi după unire, o luptă dârză tul ministru de justille Mihai Popovici, a cdzut 

, in contra aşa-ziselor J'udecătorii nind numdrul de voturi cuvenit. S'a hotdrlt in parlltas şi prIntr o inăItătoare 
lerbare pe cel doi martiri belu- cu arbitri. ce le înfiintaseră in d-lul MIhai Popovici numai controlarea averii sale. 

oraşele noastre din provinciile SăptămAna externă a predominat-o 
lIIenl al cAror Dame ti poart.!: pe Il"f C 1 d t ' 
v a PI e amere e e comer ŞI rinla dela Stresa a prim-miniştrilor şi a miniştri/oT 
dr. Ioan Clordaş şi dr. Nicolae Lloydurile evreieşti, ca să se sus· F A 
Boleaş, deJa a căror mişelească tragă prin ele justitiei statului externe al ranţet, ngliei şi Italiei. Conferinţa 
omorire de cătră bandele bof,e- român. Au trecut apoi ani, str~i- 'ntrunit fdrd nicio perspecitvd de succes, din 

nlsmul a pus tot mai mare stă.. cd tustrele mattle puteri trdgeau In altd parte: 
vice angureştl s'ea implinit 16 pânire pe ai noştri, şi astăzi ju. fdeea J·ocal Germaniei, cerâfzd in loc de- o I'n.4#"';'. 
anI. ParutalllJ a fost oflcfat de d - t "1 J LI d . eea Ofll e acestea a e oy uri lor armare, în loc de paeturl antigermane. a as;gurare 
pir. protopop Petru E. Papp din nu hmctionează numai la noi, la 

In Portagalia 6"a votat zilele Beluş şi de plrohul Oh. Cuca aşa zişii desrobifi, ci au impânzit pacii in cadrele Ligii. NafiunUor, deci dela o/aUd 
trecute o l~ge prln care se 10- dIn Sodrlgf. DupA .Iujbl reli- şi oraşele din vechiul regat, in' Germania; Franta cerea un bloc ant/german şi veşte 
terzlc societăţile secrete, ia frunte glolsă a ţinut o cuvintare d. cepând fireşte cu Bucureştii. Des- eălcării de cătfă germani a IratatlIlui de pace, 
cu francmasoneria, pe care ex- 1010 TelDşao, profesor la liceul pre camera de arbitraj dela Bu- menea luarea măsurilor cuvenite ca sd mI imite şi 

d J II i dta Betuş, apoi păr. protopop cureşti ziarul "frontul Românesc- (7_ urli şi bulgarii O'esful Germaniei,' /ta/Ja la rtindal punerea e motIve a eg o cr - arată in n-rui din 10 ert. că are f',' 6' 
tici foarte vehement, Prlu legea Papp, evociod sllferintele celor următoarea alcătuire: 4 români, cerea măsuri În contra Germaniei, dar aproba 
azeastl .e Impune functionarilor doi martiri. un armean şi 9 evrei, iar dintre ţiile ungureştl. Era deci rost sd se sftirşeascl1 
să preliteze jarlmAnt că Da fac * aceştia din urmă unul care se rinta fard nicio hotdrÎre serioasd. In ultima c/ipd 

La Orăştie apare de ieri o nouă chiamă Lichtinger e cetăfean picat insel o 'nştiint, are dela Hdler, şi dup'aceea 
ş. na vor face parte dlD niciun gazetă, • Solia," a dlui dr. Ale% st a·' A - d ă b' d 

r In. m ajuns a ee me e dela polonezi, cd Germania şi Poloma aderd şi ele tel de societate secretă. Herlea, redactorul de până ieri tot. Lăsăm nu numai să se sub. 
'*' al .Sotiei Dreptăţii" a dlui dr. stituiască justiţiei românEşti o pactul oriental, cu condllia lnsd ca 'n pact scJ nu 

S'a hotărrt să se IneeapAlme- Aurel Vlad. Gazeta confratelui cameră de arbitraj alcătuită 'n prevadd sprijin reciproc tn caz cd un stat va fi otd~ .... o. __ ~ 
diat lucrările pentra construirea Herlea face 'n opozitie cu .Solia cea mal mare parte din nero- ci numai că statele ce se 'nlovarăşesc nu se vor 
anei no\1Iol ferate, lungă de 28 Dreptălii", care a frecut precum mâni, dar lăsăm pe români să In urma acestei tnştiinţtJri conferinţa n'a mal adus m.i •• "" .. 

se ştie la d. Vaida, politica d-Ior fl'e Iv"'t· d la . d "t .. 1 f' de km, ca să lege iatre ele sta- a 1 el JU ec" orn or 1- eio ho/ărire CU privire la lnarmtirile cyprmane. cari Maniu şi Mihalache. reşt' " s· f' . d t' d . t l5~ • thmile balneare Mangalia ,1 Car- 1 Ş a le JU eca 1 e D1Ş e ~e/ rdmân luate la cunoştint. d. Con~erin,ta a -Ideut • cetăţeni străini! II ,~ II 
mea Sylva. Mâna de lucra o va ... nun .ec' Va' • I ... at .. q ,te" _ un pas mai departe, şi a hottJrU cd dupăce existd 
da ministerul apărării naţionale. ea .... ' sibilitafea incheierii pactului oriental care sd a 

· Inarmările alarmante ale pacea la granitele germano~pofono"TUseştl, sd se 
".Tnbune des Nations", oficio- voace la 20 Mai o noud conferinţă, la Roma, ro," .. ~fflInt"(ţ,,, 

sul masoneriei parisiene, anunţă . Ger ma n iei asigurarea păcii În Europa centrald. La con 
ci Otto de Habsburg, pretenden- , aceasta, care nu e altceva decât conferinta 
tul tronului maghiar, a fost ales I p i eful ,.. h' t tă' d I R 

I Ziarul .MaUn- a anun1at I 2, UflYun:rotatrv si.'itern Krupp, r n. pa , ce sa InC e Ci as lam a oma 
preşedinte de onoare al foştilor '1 1 t t w I Italia ~l Fra I ti I G i A t t b t ţi ,., . - t Zl ee recu e ca numeroşi cart poate sd azvârld o mie de y n a, vor par c pa: erman a, us r a, 
COt~f \~n :v~el., ŞI t~a texpn~ tineri germani au trecut proiectile pe minJII. Relchul arI gaTia, Cehoslovacia, România, Iugoslavia. Polonia, ! 

sa IS ac la (; J" S. a lac~. ~ clandest.n in Elvetia de frica in lucru 2000 de tunari de felul - bine inteles - Italia, Franţa şi Anglia. 
~~~d~~ea!:del~a;~ IV.u~::.}rean mobilidirif, de oarece se vor- acesta. anunţd ultimele telegram.e dela Stresa, Ungaria ore 

• beşte mereu In Germania 3, O racheid siTalos/etica, ca- de gâ~d s~ pun! conţer!nfa deja Roma in fata 

J t 'ţ f ~ de o apropiatl mobilizare .4 lnCărc"ttl cu ex'nloztbile ~t flapte lmphnlle, ame"nlntand c! refuz! sI 
.~~ I \Q filihlClra tanceza .'" '.. l' ,. t d b t d! iudecă actualmente un pro- generali. gaze asfixionte pllternfce ,oate '!.. aces e es a, eri ac A nu i se 

ces de spionaj cu-adevărat • fi condusd dela distanţa pe o pană atunci egalitatea de mar mare. 
senzaţional. Senzaţional, B- Oazeta englezească .New, 'azil de 320 krn. 
deci, prin modul cum lu- CbroalcJec a pabUcat săptimâna 4. O raza mviziblld .z·, a cd· 
erau aceşti spioni. Făceau trecută o ,tire de mare senzaţie, rei formllltf este păstraid cu ex~ 
depe documentele militare despre noile arme ee le-ar avea traordJnard grije. Raza .z" poate 
fotografii microscopice, şi .rmata germană. Iată aceste ploduce topirta tunurilor, explo
le ascundeau sub plomba elDcl arme Dof: zia motoare/or de avion şi auto-
măselelor. S'au găsit astfel 1. Un elonte special care pa- mobil, pulverIzarea posturilor de 
de fotografJi in măselele /runde prin Of/Ce. Glontele acesta telegrofie fara fir, deraJtrta 10-
d-nei SWitz, care dimpreună a lost inventat de tehnicianul comotivelor şi prăbuşirea podll
CU sotUl său era In fruntea Max Erllch. care l-a numit .,hal- rilOl. 
bandei,. şi In măselele unei gat-ultra-. Experienţele au arl1- 5. O mitral/ud uşoartl de a-

Rugăm pe onoraţii res- bonamentul dela 
tanţierl să inţeleagă că un nuarle inainte, it 
ziar se scoate cu parale să-şi intregeasc4 auvll't ... ..:~: 
grele şi cu trudă, deci mentul, far pe cel ce 
să binevoiască Să-şi plătesc abonamentul Titul, 
facă datoria, achltându.. aci 'nainte, să achite Ches 
şi abonamentul. cu abonamentul pe ao':'. Şj 

FUndci unU dintre 8- 1935 (pe-un an' sau pe1u":ţ!: 
Jumătate de an) şi 081UlllOnei. 

bonaţll cari primesc ga- rla depe lunile din 
i domnişoare Mermet. Banda tai ctI pl1trunde cu uşurinţtl prin- bla 10 kl!, care trage 600 de 
~ numără 36 de inşi, prinşi Iro chirasd de otel de un metru lovituri pe minut, Un model mai 
Jloţl şi puşi pe . banca . aaJ- şi dOlltlzecl. Actualmente arsena- greu al aCeleiaşi mitraliere, mon-
~. zărit. lele etrmanejabricd câte 480.000 lat pe automobil, poate trage 

zeta de astă ţoalMnă gre~ trecut, socotită )a 15 
. şese şi trimit ,nulllai 8- pe lună. . 

AlJondn-du-fJd cinci IlIşi. ,,,,p1"e,,,,6, D; .e face ,,,. 
US1liretf de a tr,mite IIUflt,tJ; preţlll ti 4 "1JIO"jIJM~e1Ifl 

'~ . • de ewanţe de aCt!stea pe zI.'· p~ncl la 1400 lovituri pe m.inut. 
~~ 
1 
~ 

,,, loc de 5. . 
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