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şteţi şi 
ulţiţi .•. 

-va 

slăpâniti pământulI Nu 
ba a fost pusă această 

a lui Dumnezeu şi 
la temelia căsniciei, a 

şi prin familie a na
omenirii. Rămâne ade

ie că puterea unui 
siă in puterea sa bio
Poporul românesc n'a
să se vadă într'o Ro
mare şi independentă, 

nu era biologiceşte mai 
decât subjugătorii săi 

uI veacurilor şi mi
, şi Ungaria nu se pră
dacă n'o persecuta pA
urmă păcatu-i strămo

I că ungurii săi 
aici in număr de 

de mii (i-a evaluat la 
istoricul lor Pauler). intre 
autohtoni cari numărau 
aceeaşi evaluare aproxi
un milion de inşi. Am 

de-alungnl veacurilor 
rul nostru mare

mare încât ne-am pu
odinioară fără să ne 
din pământul de 

al Daciilor, al Mesiei 
Panonlei, până la graniţa 
. şi a Bavariei. până 

de Galitia, până la 
în Asia mică. Rând 

au tăiat din crengile 
trunchi uriaş duşmanii 

gia vremurilor, dar pu~ 
noastră neinvinsă. alături 
diţionalismul nostru pri
dar fără pereche de vi
a jzbutit să ne păstreze 
ziua ce avea să vină, 

românul va fi liber in Ro .. 
sa. 
părea aztăzi că neamul 

e atăcat tocmai in 
constitue puterea noas
mal mare. In prolifici

sa, In puioşia sa In 
sa de urmaşi. Bă. 
se mândreşte că~i 

frunce, a ţinut să fie 
şi in acest rău exemplu 

...... "" .. :o.-,i. E ştiut şi-i sta
că Bănatul ne piere 

se va 'ntâmpla acolo 
I că revenire la respec .. 

poruncii dumnezeeşU 
'ale spune căsătorifilor că 

pământUlui atârnă 
II 1: 1'1 II P""J:I şi de sporirea fa

sau dacă statul nu va 
grabnic, populând 
aceasta a başf1nei 
cu români din alte 

să respecte legea firii 
~ă fie feriti de molip

slstemului ce decimează 
POPUlatia bănăteanti. 

preşedintele Ligii 
oniste nu putea a· 
poruncă mai mare 
. românesc decât 

]a serbările de azi 
ale desvelirii mo· 

ui Dorobanlu1ui des
a Lugoj. Cuvintele 
n Popescu au re .. 

o poruncă a firii care 
baza însăşi a existentei. 

SEMNE ••• 
Se pare c'am ajuns în pragUl I trupe ce le trimitea in Africa. Şi I în contra Chinei. Nu-i de Joc 

unor zile grele, Grele - poate - ! le înştiinţa că e posibil să nu fără putinţă să se reinceapă 'n 
pentru noi numai prin reper- meargă numai in contra Abisiniei, China ostilităţile, şi poate că pro-. 
cusiune. Fiindcă e vorba de eve- fiindcă Italia e gata să se ia de vocarea adresată chinezilor nu e 
nimente internaţionale cu cari noi piept cu oricine s'ar pune în calea fără ricoşeu în contra Rusiei. O 
n'avem nici iR clin nici in mâ- intereselor sale, nefăcând alta de- telegramă vestise zilele trecute că 
nec, dar cari ne interesează ca cât să execute literă cu literă s'a şi întâmplat la graniţa ruso-ja
pe toată lumea în cea mai mare ceea ce a văzut că fac alţii. N'am poneză un conflict. şi că japone
măsură, deoarece o scânteie a- fi ştiut, fireşte, nimic despre a- zii au luat ostatici o . seamă de 
prinsă astăzi undeva numai Dum- dresa dată acestor aluzii, aces.. grăniceri sovietici. 
nezeu ştie unde se stinge. tor ameninţări, dacă nu ve- Japonia, precum se ştie, e a-

Era vorba că până la toamnă, nea imediat, in mai puţin de mestecată până 'n gât in Abisinia. 
adecă până se sfârşeşte'n Etiopia 24 de ceasuri, replica celui vizat. Are majoritatea importului abi si
sezonul ploii ar, nu vom avea pe Anglia a sărit imediat să-şi arate nian, i s'a dat de câţiva ani pe 
planetă alt război decât cel care susprinderea că d. Mussolini îi mână o suprafaţă de 600 de mii 
decurgea - aproape neştiut la poate adresa asemenea amenin- de hectare pentru cultură de bum
noi - intre Bolivia şi Paraguay. tare. bac, şi i s'a dat mai ales pe 
Italia se pregătea, nu-i vorbă, de Conflictul ce se prevestea s'a mână reorganizarea armatei abi
zor, pentruca să n'o apuce niciun părut că se aplanează. Telegra- siniene. 
eveniment nepregătită. Trimitea mele au vestit peste câteva zile Să nu fie oare o legătură intre 
trupe peste trupe (de altfel nu că s'a tranşat totul. Dar în vreme reizbucnirea conflictului chino
prea impunătoare ca număr) la ce diplomaţia .,tranşa" prin dări japonez şi intre concomitenta ină
graniţele abisiniene, dar oricâtă de eKplicaţii şLprin ' asigurări de sprire a r~porturilor italo-engleze? 

• primejdie rezida 'n aceste pregă- curtenie, o telegramă a agenţiei '. . . 
tiri, eram ca şi siguri că nu se Rador ni-a adus la 1 J Iunie o Pentrucă oTlce pnmeJdUlre a 
va ajunge repede (poate nici după ştire uluitoare a lui "Giomale d' p~cii, ~i.n orice pa~e a .Iumii, ~re 
sfârşitul ploilor) la o 'ncăierare Italia·. Gazeta italiană reprodu- dm pncma legătur!lor mternaţio
definitivă, fiindcă nu numai Italia cea după marele ziar arab Ah-I nale atât de comphcate repercu
are interese 'n Abisinia, şi nu ramc, vestea că cu toate des~'n- siuni asupra tuturor ţărilor, pri
numai Germania are acolo un ţirile date dela Londra in ~ri- m~jdia războ~ului c~ s'a. ivit la 
cui antiitalian, ci sunt până 'n vinţa inarmărilor dela frontiera onzontul chmez ŞI la onzontul 
gât amestecate in destinele etio. coloniilor dinspre Abisinia ale abisinian, trebue să ne găsească 
piene Anglia, Franta, Japonia, în- Marei Britanii, englezii se pregă- bine pregătiti. 
cât Italia nu poate fi un singur tesc de război; autoritătile mili- Bine pregăti ti in primul rând 
moment sigură la ce sfârşit va tare englezeşti din Egipt ar fi pe frontul intern, unde nicio ţigă
duce, mai ales in caz de biruinţă, primit astfel zilele acestea întări. neală între frati nu mai e ingă
amestecul său armat în treburile turi cifrate la 100 de mii de sol- duită in asemenea imprejurări. 
din ţara Negusului. Acceptarea dati, cu consemnul ca să fje gata Vor întelege cei ~e des,bină I~-
de cătră italieni a arbitrajului ce- pentru orice eventualitate. mea ,româ~ească pnn c~ptlăreş:lle 
rut de Abisinia Ligii Natiunilor După ştirea aceasta, a urmat I lo~ ţlgăneh că au datona. ~ă s a
(comisia aceasta s'a 'ntrunit în În aceeaşi zi alta dela Londra. I stampere măcar in ceasun Impor-

Din paria
men.ul maghiar 

Deputatul fil'ful' Haam a PI'O
tesfat În şedinta dela 4 Iunie cl'f. 
că Ungal'ia nu expol'f(J În sta
tele succesoal'e deoâf ;'000 de 
vagoane de !flucte, atunci când 
impol'tul de Ipucte 01 acestol' 
state esfe de 40 de mii de va· 
goane. (el. "Pesti Hil'lap'" din 
5. Il/.) 

fiI' fi hine de ştiut daoă Ro· 
mânia, tal'a !l'uelelop, ligul'ează 

şi ea cu ceaa În cota aceasta de 
2000 de vagoane. 

• 
In aceeaşi şedinfă (cI. "Pesti 

Hifllap" din- 5. Il/) deputatul gu
vemamenfal esikvând'l a al'ătal 
că uama ce se ia la moal'ă În 
Ungal'ia după măcinişul {ăNmi-
101' şi-al slugilol' domneşti e cu 
2-3 chintale (măiiJ mai mal'6 
pe an decât Înainte de I'ăzhoi. 

• 
Socialisful P". 7'akac15 a al'ă-

fat la discutia hugetului agl'icul
fUl'ii c(J lucl'ătol'ii depe latifun
dii sunf plătiti cu 14-20 de fi· 
lel'i pe zi. (el. "Budape15ti Hil'
lap" dm 22. Il.) ",Magyal'sog" de 
azi săptămâna a puhlicat un 01'
ticol În cafle al'afă că /0 unele 
latifundii sunt şi leful'l de palflu 
filefli pe zi. O sută de lilel'l fac 
cÎl'ca 30 de Iei. 

• 
Bal'onul Rosznel' a afl(Jta! În 

şedinfa dela 22 Mai că În Un
gaflia consumatia de zahăI' pe 
cap de om e fotaşa de miclJ ca 
În fi/l'ica. (CI . .,Buda'Pesfi Hil'
lap". 23. ll.) 

• 
P '. ~~? 

Olanda săptămâna trecută şi]a recum a anunţat agentIa noastră N d ă Depufatul Pflancisc Reisingefl 
sfârşitul lunii e convocată din telegrafică Radar. la Londra sunt DU edăe şag : 1 1 d t a lost chemaf /a 23 Mal la OI'-

) . dă ă d . t . că x bo· I . I ova mesalu ce -a a resa nou fusese ŞI ea t toare e man emen rdZ IU lta o- I U . . ă tă â d I dine penf,uclJ a spus DOl'hlnd 
Ş. . tă d 1 • 1 b· . . , , I ngane1 acum s p m na - e 

speranţe. 1 la ,ea o ZI a a lSIOlan se va ncepe n una R 1·'1 1· 1 d t R I despl'e şomaj şi dcspl'e cal'fe~ 
It I t ăd ·d· , A ··f AII' • A d usa 11 e cato Ice - or u 0-a a ceru aces or n el 1 sa mo- Vll oare; In u le, Ş1 10 ve erea h 1 It. 'ă.. ,I /UI'I' 

I b · " t ermere, n a e ImprejUr n lO- . 
rat peste măsură. aceasta guvernu ntamc a nce- . 1 d t d I d 1 "1 Pal'lamentul nu lace alfa de-. . tervlewu a e or u reVIZlO- " 

S'a 'nceput epoca semnelor, put tratative cu Franţa ŞI cu gu- , tI· P r H' I f( t f câr ,ti umplă huzunal'ele gfloli-

Prevestitoare de lucruri rele prin- vernele altor ţări interesate ca DIS Ul" es 1 lr ap pu ea 1 1 It (e.'f. B.I H;.1"?/T") .. .• socotit o tâcneală sau o imbătare 101'. . II uuap. Ifllap I ,~. v, 
tr'un discurs de acum două săp- să aSigure d10 vreme, prlO eva-. ' • 
tămâni al d-lui Mu~solini, care cuări pe europenii ce sunt în a u?gunlor cu apă rece. pentrucă Depufaful b. Cs61' a ceflut În 

Ab. .' , au lOceput in vremea dlO urmă 
părea să 'nsemne o reapropiere lSI01a. să • . dă t t . lt ăd' şedinta dela 3 Iunie să se scu· 
a Italiei de Ungaria şi Germania. Să mai adăugăm de altă parte 'I-ŞI pl~r, . °t mAai mu. n

t 
eJ

fj
: tească de ,,15pol'tul ohligafopiu" 

t t ., ţă că ăt··' A 1·· ···t dl e reVlZloms e, r mal pu ea ( ă f ., A şi fost comen a cu pnsoslD preg 1T1 e ng le1 au pncmui t.t' ·d' I ă t cum e numit ins l'uc{ia miri· 
• A soco 1 ŞI un n ICO r spuns a 

in presa dela Budapesta şi dela un mare curent anhenglez 10 . ăt 1 d I ă d d fal'ă a celol' neajunşi la l'ecl'U-
Ită . A b ·tal· ă Z· 1 ·t 1· stng u e a arm, repro us e )~... Ar' ă Paris - cu exu n 10 cea u- presa 1 lan. Iare e 1 a lene au. ă tă A 1 Iope oneflll inSUfla,', ŞI s nu 

dapestană şi cu mărturisite te- început să reîmprospăteze istoria ~?\ ~c~m L~ ~ ~an~,. a, t preşe· fie pedepsiti păl'intii penlflu ne
meri in cea dela Paris pentru masacrelor şi-a ocupaţiei engleze ~~ e UI A :gI~t :VlZloms ~ t ma- glijentelo dela insll'uctia leven
amiciţia italo-franceză atât de greu din ţara B, urilor, ceea ce a stârnit g larte! lO ă eg ur cudcons a .a~ea I listă ale copii/o" 101'. reI. IIPesfi 

. ă. ~ . aces Ula c propagan a reVIZIO- " ) 
reallzat o mare enervare 10 Angha. . tă h' ă d· A J' a a'uns Hil'lap, 4. III 

Din fericire n'a trebuit insă să • nlS mag Iar m ng la 1 • 
fie nicio temere depe partea asta. Acesta-i până în clipa când la un faliment lamentabil. Socialisful Buchingel' a apăraf 
Aluziile d-Iui Mussolini nu se scriem rândurile de fată stadiul In imprejurările date; însă, in- În şedinta dela 6 Iunie că 78 

terv·e-ul IU1' Rothermere desvălue dintl'e de'Pufatii noului pal"la-
adresau Parisului. Peste-o săptă- chestiunii abisiniene. 1 ... \ 

â d . â d . meni al lui GomhOs (~pal'lamen-
mână dup'aceea, ieri săptămâna, Şi ca o complectare: g n un ascunse. g n un nu en- tul cumnatilol''', _ cum 1-0 zis 
s'a văzut de-ajuns cui i se adre- Dupăce 'n luna trecut! şi-a tri- glezeşti ci ungureşti, in legătură deputatul Rassa'l) IH1nl laf/lun" 
sau. Se adresau Angliei. D. Mus- mis o misiune militară in Bulga- cu exploatarea revizionistă a si- dial'l, 11 capifalişfi, ial' 60 foşli 
solini a tinut ieri săptămâna la ria şi Germania, Japoniei a ince- tuaţiilor internaţionale ce se anunţă. olitel'i şi functional'i supepiOl'i-

ă · dă d· d ă b . ,.,c t' A • l/l a) (el. .Pesli Hiplap". 7 Il). Cagliari o nouă cuvântare, unor put s -1 ar 10 nou e r z 01 .' on maa" uz pagzna -. 
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Duminecă. 16 Iunie 

E fltD - tf.. • d 1 B·' · I . mOlionar,3 pOntenlre ' .. : ea <,ellt 
a martirilor Ciordas şi Bolcas , , r 

Ziua eroilor neamului românesc I că criza economică ce bântue în I al cultelor AI. Laped8.tu, satele 
- Ispasul - a fost sărbătorită lume a lăsat urme mari la dân- unde a păstorit tatăl martirului 
în toată ţara cu înălţătoare recu- şii. Urme cari ar putea fi specu- Ciordaş - el însuşi martir al 
legere, dar mai mult decât po- late de revizionişti. Ei bine! sa- temniţelor ungureşti pentrucă n'a 
menirile din orice parte va ră- tele Bihorului au ştiut face do- tolerat să i se mlghiarizeze bise
mânea neuitată cea dela Beiuş: vada prin demonstraţia lor anti- rica - prin numeroase delegaţii de 
a martirilor dr.. Ioan Ciordaş şi II revizionistă dela B~iuş, că nu e săteni, episcopia ortodoxă prin ar
dr. Nicolae Bolcaş, care a între- , casă in Bihor unde să nu se ştie hiereul Andrei Crişanul, judeţul prin 

Martirul dr. Ioan Ciof'daş 

d. prefect Picu Băncilă, primăria 

Orăzii prin d. primar Moşoiu, 

avocaţii prin d. N. Zigrea, foştii 

luptători prin d. prof. univ. Valer 
Moldovan, iar Liga Antirevizio
Ristă prin iecretarul ei general 
d. G. Lungulescu, care a împăr
ţit participanţilor dela comemo
rare;!şase mii de broşuri Închi
nate amintirii lui Ciordaş şi Bol
caş. Dintre fruntaşii politici cu 
cari a colaborat fericitul ia Dom
nul dr.~loan Ciordaş, au venit să 
se{închine la mormântul lui!d-nii 
Iuliu M.niu şi dr. Ioan Suciu, iar 
alţii au trimis telegrame. 

Din partea familiei Ciordaş au 
participat la ser6ăiire -de-pome~ 
nire;d-na Vioara Ciordaş (Vioara 
din Bihor), soţia martirului, d. dr. 

I Victor Ciurdariu, d-na şi d. dr. 
I Augustin Ardelean, Irina şi Vale
. ria Ciurdariu, d-na şi d. Dobrin, 

d-na şi d. Ovidiu Ciordaş, dr. 
Deiciu, preot Deiciu, şi prof. T. 
Naghi. 

Din partea familiei Bolcaş~: 
d-na Maria Bolcaş,. mamă;, Gh. 
Bolcaş, frate,· şi Marioara :Bolcaş, 
soră. 

• 

Antirevizioniste, care a citit o 
mişcătoare scrisoare adresată de 
d. Stelian Popescu văduvei mar
tirului Ciordaş. 
După comemorare a urmat o 

impresionantă defjiare a şcolilor 
din Beiuş şi din Grade, a pre
militarilor dintr'un mare număr 

buţie şi două broşuri apă 

acest prilej: "ApostolatuJ 
ti riul Juptătorilor bihoreni J 
Ciordaş şi dr. Nicolae Bo:'p 
d-lui O. Lungulescu, se· 
general al Ligii Antirevizk L 

"Jertfa românilor din val~·2 
şului pentru Întregirea n~ w 

~~/,"!t"::~~-~:~~~~:"::-:"'~~~-('---'~~~~~'";'~'::-~ ~.-l:-~;?".l: _(1 
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IVlarti"" dr. Nicolae Bo!cClş 

cut - se poate spune fără p:c 
de exagerare - pe cele mai 
multe dintre comemorările dela 
unire încoace. 

proverbul din bătrâni: "fie pâinea 
cât de rea (şi dacă-i rea, e rea 
din cauza tristelor împrejurări 

economice din lumea întreagă) 
tot mai bine 'n ţara mea". 

Mare a fost recuJegerea suf!e-

Pomenirea s'a început cu un 
serviciu religios ofici.t la bise- de sate, a corurilor şi famfarelo"'l a d-lui Corneliu Mezea, 
rica din deal de P. S. Sa arhie- săteşti, in frunte cu preoţii lor, la "Doina(( din Beiuş ca· 
reul Andrei Crişanu), urmându-i l cari au defilat călări, cu crucea al .,Bibliotecii Beiuşului" 
un pelerinaj la mormântul mar- î? mână. A .fost bine reuşită de- Le semnalăm recoman'· in 
ti ril or, apoi un alt serviciu divin 1. Jllarea tununlor de lemn ca cele şi celor cari n'au avut pri u: 
oficial. Ia monumentul din piaţă depe vremea Iancu1ui, . şi apoi a participe la fnălţătoarele Ci 

dela Beiuş. Broşura d-Iui C 

guJescu, scrisă în stilul in .. 
şi induioşetor până la' 
care li-a rămas neuitat . 
celor ce au avut dela un I 

1 al ţării la altul prilejul sa-; 1 

i" cuvântările, tnfăţişează zbu' 

1
, şi atât de cumplit sfârşi!1 

, a celor doi martiri, pusă" 
J .. 

" 

ceput pină la capăt In sluj. S 
mului. Br.şura d-Iui Meze~, 

1 geşte cu înfăţişarea calvarul •. 
i lalţi martiri ai plaiurilor b:~ 

omorîţi mişeleşte de hoarde:. . 
ieşti şi ungureşti in aceeaşi'· 
timă a caivarului nostru, ~ 01 

• Ct 

A fost această p2imenire deJa 
Beiuş rezultatul unui cult al mar
tirHor cum numai o comunitate 
de suferinte şi o educaţie ca 
aceea ce s'a făcut an de an şi zi 
de zi Bihorului in legătură cu 
sfârşitul cumplit al lui Ciordaş şi 
Bolcaş, îl poate sădi în inima 
unui popor. De aceea s'a putut 
vedea acolo la Beiuş un popular 
prinos de recunoştinţă faţă de 
cei doi martiri ai neamului cum 
aproa.pe numai în pilde se po
meneşte. Fost7au acolo cu mic cu 
mare la minunata pomenire cel 
puţin o sută de sate, şi nu le-au 
adus trenuri speciale, pentrucă 

prin părţile lor se călătoreşte nu
mai apostoleşte, ci le-a mânat 
numai comunitatea de suferinţă 

cu comemoraţii, numai dragostea 
de neam, numai dorinţa de-a a
dăuga Încă un glas la protesta-

Pentrucă n'a ';r 
cu guvernul'J 

Mo,~ân'al mar'Îrilor dr. 1. Ciordaş şi dr. N. Bolcaş Deşi sunt două luni de!: ,el 
gerile parlamentare, ofic;: I 

carelor alegorice,. reprezentând ungurească îşi continuă 1: .ml 
rea obştească în contra călăilor 
ce-ar vrea să ne mai pună odată teascâ a celor ce au avut prilejul 
în jug. Şi - de ce nu am spu- şi şi-au luat osteneala să fie de 
ne-o - a fost şi mai caracteri-I faţă la această pomenire a mar
sti că această manifestare popu~ tirilor .seiu~ului .. Şi ~are p~ate fi 
Iară dacă ţinem seamă de starea . mândna belUşemlor şI-a blhore
satelor ce şi-au adus acolo la I! nilor, că au ştiut da aşa cum au 
mormântuI din deal şi ]a monu- dat un exemplu ţării, cum trebue 
mentul din piaţă al martirilor Pri-I cin~tit~ am~ntire~ ~nor români 
nosul Jor de recunoştinţă faţă de can s au. ştiut JertfI pe altarul 
Ciordaş şi de Bolcaş, şi prote- ~ neamulUl. * 
starea lor in contra călăilor ce-ar 
vrea să ne mai subjuge odată. 

Cine-a văzut acolo pe-aceşti vred-
nici săteni, a putut să constate 

Suveranul a fost reprezentat la 
pioasa pomenire prin d. coman
dor Fundăţeanu, guvernul şi Aca
demia Română prin d. ministru 

de păr. protopop Pap, preşedin

te.le secţiei Ligii Antirevizioniste. 
După desveli rea RlonumentuJui au 
tinut cuvântări S. Sa păr. Pap, 
care a arătat vieaţa glorioasă şi 

. apoi sfârşitul sumbru al celor doi 
comemoraţi, pe urmă reprezentan
tul guvernului, d. prof. AI. Lape
datu, d-nii Tiberiu Moşoiu, dr. 
Zigre, P. S. Sa arhiereul Crişa
nul, păr. protopop dr. Valeriu 
Hetco, d. Valer Moldovan, stu
dentul Ianofa şi d. G. Lungu-
lescu, secretarul general al Ligii 

nunţi ţărăneşti, şezători, etc. pul cel mai sălba.tic prig~' 
Dup~ defilare s'a dat un 'ban- contra cetăţeOllor cari au ' 

chet, iar dup'amiază s'au vizitat nit să nu voteze cu guv " 
Ziarul "Magyarsâg" ne 

expoziţiile şcolare şi expo1:iţia. mează astfel în n-rui 
Reuniunii femeilor. Seara s'a dat Mai, că unui agriculto~ d; gc 
în sala de festivităţi a liceului de tile oraşului Gyor, lUI I 1 
băieţi un ceai, al Reuniunii fe- Lajos: ~.a fost declarată dI ori 
meilor rom.1ne, darmt mfectată cu pădu: I 

* lemn livada de pomi ce \ o 
La pilduitoarea cinste dată de. pentru~ă a îndră~nit.să \~' ,Q 

beiuşeni şi de ceilalţi bihoreni I Opozitia. A trebUit bietul: , I 
_ • •• A • s'aducă pe inspectorul p.'.p 

marhnlof asasmaţl cu-atata ml- turii ca să constate că a.~ ~a 
şelie şi sălbătcie de hoardele un- mai bine îngrijită livadă e 
gureşti, şi-au dat pioasa contri- ţinutul. 
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ea~td ivedentisl Cum 
, dela ChifillOZ ' 

poafe . minIi semioficiosul 
• 

'balul Ur~cinczy, c~ţ 1 tistă de-acum două săptă~ 
a ars de VII pe .Motll mâni din marele sat româ-! 

unUl guvern 
- Dela "Budapesti Hirlap" cetire: "Poporul Americii 
protestează cu un milion de iscălituri în contra nedrep
tului tratat de pace dela Trianon". 

5eliş şi ,care ~~fc,nccştc ncse Chitihaz de lângă gra-
pe copl1a.ncl~11 dIn. Un- niţa Otlăcii. 1 

Punându-I sa faca (k L· 't d . . b" 1 
la "stea urile eu moa- I-.a VCnI, eCI ŞI l~ţIlor j Sub titlul mistificator arătat tn gurii americani, potrivnici în aşa fugărit aruncând după ei cu scau-
atrici" 9 e cari le ri- n?ştn fraţi" drla. ~hlbhaz i citatul d:n capul acestor rânduri de mare măsură acestor uneltiri, nele. După aceasta, spune în 

p chclt~ala saklor O ra~cl~!, dupa ~al ~tcţtlor ro- i a apărut la 2 Iunie crt. în semi- Încât ·n'au pregetat să sară cu n-rul său citat ziarul iredentist al 
te iredentistă a sa, se mant dcla Bata~lQ, dela s:c: 1 oficiosul guvernului unguresc "Bu- ciomegele şi cu scaunele pe oa- lui Eckhardt "Uj Magyarsăg", 

. În treabă: inau. nad, d~la P~CCI, dC" .. sa-şi 1 dapesti Hirlap" o lungă dare de menii iredentei cari căutau să-i Liga pentru expulzaţii din Iugo~ 
d ~ sa v taYmânaY desfaca bQlcnle pungll se~: seamă despre o acţiune pornită facă unelte ale hortismului. Ceti- slavia "şi-a încetat cu totului acti-

Q cea p ~t 'f v· 'd' . 
" ..... _" .. , ...... rr Y stea uri de ca UI e .ca S~~.Şi v ,n Ice . un ! de ziarul unguresc "Szabadsag" torii noştri cunosc aceste eşecuri vitatea, deoarece miş:area a fost 

, d nf. te s ~e roa. soclu ŞI-O prajina tredentlstă, ' din Cleveland cu prilejul împli- ce le-a 'ntâmpinat la ungurii din total discreditată in faţa opiniei 
.ll~r cre~~ntişfi el; prin sa-şI tri~i!ă co~ilaşii să fac~ : nirii celui de al 15-lea an dela II America iredenta budapestană, din publice din C1eveland". 

I br r ă facă cu de garda tn faţa steagulUI; ratificarea tratatului de pace dela cele ce le-am arătat după "Uj Acum deci se încearcă iarăşi 
" o Il~a I sdă În fata III cu ~oaştc~, şi să fie siliţi 1 Trianon. Magyarsag" dela 23 Ianuarie Cl't. marea cu degetul. Precum reiese 
, . c. g~ l Ia Jstiie CI stnga la l11augurarca ace-! Ni s'arată că noul director al in n-rul dela 4 Februarie al "Ga- din cele reproduse mai sus după 
;nl~~a nwi fi .P~Jată I ski. tâmpe.nii jcşită din capul ! a~estei ~aze:e ungu~eşti, Peth~o zetci Antirevizioniste". Iredenta semioficiosul "Budapesti Hirlap", 

C M ' Lată ean.lbaJulm ca le trebue Un- j Janos Pal, ŞI cu Eri/In H. Bolgar, ungurească, după răsrepetate iredenta ungurească şi.a trimis un 
dre Ş'd ' t' 1 ~ana Mare. 1 preşedintele societăţii Consolida- eşecuri suferite la ungurii ameri: agent nou la C1eveland, pe nu-

remarca In re mu - I t d P P' , .• t t 'ă . P 
. u moaşte" ce Şi se chiamă asta trata-! e ress and nntmg Company cam In recu, a socoht c l-ar mitul etheo, şi a îndopat cu noi 

, rltCAtl1 ' .. · .. In,..a d',n ment minoritar se chiamă I care "editează" ziarul' "Szabad- putea fi un pretext să pună mâna sume pe "Consolidated (acest 
ura vi... \. '1 '" ' . t" 1 d . d f d 

d' t tt I tAb v_titlu de îndreptăţire ca Un-: sag , au scos un număr reVlZIO- pe·aceş I ungun expu zarea e "consohdate· t e ără oar şi 
m re mu c e .am al' t d' . 1 '.' tV t ă tvţ '1 ' ) P P 'd t' t~ I - r- galia să tipe că ungurii, DIS In zlaru lor, pubhcand In as a oamn a ce a em or ma- poate nostim ress and rinting 

ITe en IS 1.. ce c a o 'f tI' IV" h" d' > 1 l' A' f" ţ t C cu-aceste prilejuri, 1 deIeI noi nu sunt trataţi: r,un ea UI un, ape Ca!ră ungurn g I~n I m'Cugos
l 

aV13. 11111n, a ompany" care se chiamă că 
, d . -1 I omeneşte' : dm Statele-Umte, ca s adune un deCI a leve and o aşa-ZIsă "editează'~ ziarul "Szabadsag". 

Şi a unarea lrCL.en-.· ; milion de semnături (pe cât po. "ligă pentru ungurii expulzati din S'a pornit acţiunea pentru adu-
I i siai! şi dela români, slovaci, iu- Iugoslavia", dar încercarea a dat narea "milionului" de iscălit uri ...., t -1 U .. i goslavi şi nemţi, cu menţiunea un greş ne mai pomenit. "Liga" revizioniste, dar precum se poate ga Uri e ngarlel

j
i 'n dreptul fiecăreia că semnatarul aceasta n'a putut avea decât o I întelege din cele arătate mai sus, 

e român, slovac, etc. din ţinutu. singură manifestare: a ţinut cu iredenta budapestană ar fi bună 

G ermanl-a . riIe deslipite de Ungaria!) pe un câţiva inşi o adunare de consti~ bucuroasă dacă ar putea face rost 
protest în contra tratatului de tuire, După mai multe~ săptămâni de-o mie, ca să poată pune pe 
pace dela Trianon spre a-l înainta de pescuire a voit apoi să ţină viitor la cale întruniri fără riscul 

fost ~n ~ăz?oiul ,m~ndi,al alături la Liga Naţiunilor. a doua adunare, dar au năvălit de.a-i zbura oameni afară din 
de sarb~ ŞI că s a JertfIt pentru o. De-aci, dela un biet apel obraz- în sală peste cei câţiva membri I sală pe ferestre, fugăriţi cu scau
m~~arhl~ austro-ungară care se I nic şi desnădăjduit, e de sigur ai Ligii ungurii de stânga, şi i-au nele de conaţionalii lor unguri. 

germanofilă ce-a 
deunăzi guvernul un

aducând Ia Budapesta pe 
von Makensen, a alar
şi pe unele cercuri po
are, - bineinţeles pe 
rgiste 'n primul rând, 
să păzească pentru 

mai înd(!'părtate indepen
Austriei. 
urmat deci acestei demon
germanofife o aprinsă dis

politică externă in par
Legitimistul Sigray a spus 

dela 22 Mai a parla
(vezi " Pesti Hirlap" dela 

că germanofilia lui GOm
e pe baze de reciproci
a dat ca exemplu faptul 
l-am arătat acum câteva 
, că generalul GOring, 

I ministru al Prusiei, şi· a 
în faţa unui ziarist sârb 

de rău că Germania n'a 

c1alIna ŞI care tot era condam- cam mult până la ceea ce anunţă ~_~~~ .... ~_~~~_~ ____ .... _~ ............... 
n"tă. ca fapt implinit semioficiosul "Bu-

Contele Sigray a arătat in con- da pesti Hirlap" tn titlul ce-l dă 
tinuare că gcrmanofilia lui 0001- corespondenţei sale americane: 
bOs ti face ţării cel mai prost "Poporul Americii (sic II!) pro
serviciu!n străinătate. Guvernul testează (sic I!!) cu un milion de 
actual al Ungariei c văzut În ţă- iscălituri (sic!! 1) în contra ne
riIe apusene ca un guvern hitle- dreptului tratat de pace dela 

Semne ••• 
(COlztilllUlre din. pagin.a [·a) : lordului Rothermere, e datoria 

Ce spunea ungurilor prin "Pesti l noastră să fim gata la orice. Şi 
Hirlap" dela Rusalii lordul Ro-: întâia pregătire nu ne poate fi 
thermere? ; alta decât pacea cea dintre ro
Că să nu creadă Ungaria că; mâni, pe care o datorează ţării 

rist. Alegerile lui Gomb1Jsau fost Trianon." Aşa lucrează Însă pro
comentate in occident ca o bi- paganda şi presa maghiară: fal
ruinţă a hitlerismului în Ungaria. sificând fără pic de ruşine, şi r~vizionismuI a aj~ns la falim:nt, . şi partidele po~itice şi acei coa~i 

G;~mbRs )·.a dat lUI' Sigray un n'avem de ce ne mira că tnsuşi I ŞI că nu trebue sa se angaJeze; eyentual I~ cre!ază motive arhh-
v v , f" I l . t prin ceva la conferinţa dună- ' Claie de dLhome. 

răspuns care a confirmat pe de- semlO lCIOSU guvernu Ul se poa e ă d b ă' l _ .. -.. __________ _ 

deda la asemenea tâmpenie. rean, :oarece nu :r~ u~ s ,ŞI i 
plin că e angajat faţă de Ger- Iniţiativa aceasta dela Cleve- trădeze mteresele reVlzIOntste de I Regi~Tiul excepţie-
mania. A spus că guvernul său d I . It . f I 

land, venită s'amăgească cu go- ~agu ,unu~ sau a oUl avor, acum n a lai finan+elor 
Priveşte regimul german cu toată cand s tua~ a e ma tulbure de • 

gorite americane lumea ungurea- A I A tI. 1. I : t' simpatia, şi că Ungaria întelege cat era ele lun ale anu UI ung u reş I 
scă la câteva zile dupăce preşe- .10 APTl~ 1, y I 

să profite din tot ce va realiza d' t le L' .. Revizioniste ungu- 1914, ŞI cand Incepe să bata la i Acum patru ani, când degrin-
Germania în privinţa revizuirii In e Igll ă' 1" '. , '1 . 

reşti a dat alarma cunoscută ce- uş vremea Imp mim VISUrI or ! golada banului nemtesc ameninta 
tratatului de pace. titorilor noştri că propaganda re- ~aghiare, Dupăce I,~ o '~t~eb~re ',! să aibă urmări catastrofale asupra 

" . tă 'erde din ce în ce' mai In legătură cu sortn revlzloms-; finanţelor maghiare, guvernul un-VIZtOfilS pl . I ' l' ă' , 

te gaz metan , 
It t An Anglia vrea să fie mu UI mag llar spusese c JevI-! guresc a luat o seamă de măsuri mu eren 1, , t A fă t . ' 

_ dupăcum este de sine înteles zIO~~ u;gur~~c .:e
l 

~a I~ r~l l excepţion~le, fără î?treb~rea par
_ o contrabalansa re in ochii "pan a s arşI u ecemu U1 ! i lam.entulul, Iar mal apOI, ca să 
miopi ai ungurilor a eşecurilor ce lor~ul Rothermere a răspuns ~POI I s'acopere, a numit o comisie par-În Ungaria? I f d -o vreme 'ncoace pro- la mtrebarea despre confennţa! lamentară verificatoare de 33 e su ere e dă Adi l' 
paganda revizionistă ungurească dunărea.nă a ~gan a ce e Cl- I de membri, având însă grijă sa 

la adaAncimi din cale afară de mari.. in Anglia şi 'n toate celelalte ţări tate mal sus ca "poate nu vor I fixeze 'n legea prin care a fost 
,I(Ol.oaI1ll'l,. acestea s'a stăruit trece luni" până când "toate ti- 1 înfiinţată, comisi~, că guvernul 
cuviinţă in răsrepetate rân- După atâtea sforţări peste sfor- apusene. . d I 't d . obhgat să ţ10ă seamă de 

tări, s'a părut acum două săptă~ nuturile pIer ute OCUI e e ungun 1 nu, e. ' 
uriaşelor şi cos ti si- B Dar cetitorii noştri mai ştiu că vor reveni' la Ungarl·a". aVlzunl.e .el. '" . mâni că i-a pus Dumnezeu u- f - f t tă i ce le face Un- Z' I iniţiativa aceasta mai este şi alt- mat' ComiSia a ost 10 un a numaI 

diferite părţi ale Pa- dapestei mAna în cap, t Iare e ceva. De-o parte e o nouă în cer- Vorbe de-acestea a spus pentru un an, iar legea care dă 
şi-ale ţinuturilor de din- budapestan~ ă au . anunl.ta b f~ b~e care a J'redentelO ungureşti de.a el lordul Rothermere, guvernului puteri excepţionale în 
de Tisa ca să descopere mai pomemt ŞI exp Ica " 4 • ă '1 d f ţă însă materie financiară s'a votat dea-

curie, că in satul 6rszentml,kl6s, unelti' printre românii, slovacii, In împrejur TI e ea. t' d 
, pentruca să-fi reducă ă t d b 27 vorbele sale nu-s o imbătare cu sem enea. numa~ J?e Imp e un an: 

le ce le are cu importul situat la o dep rare e a, la şvabii şi iugoslavii din America . ,. TotuşI comiSIa parlamentară 
din statele suc- de km. de Budapesta, s a dat I . f 1 d' apă rece ~l-S ~estă1Oulre~ unor 1, excepţională există şi astăzi, i~ 

după multe sondări peste un iz- 1 (se ştIe ast e m ce:a .. ce, a~ ascunse gandun ungureşh. E de l' puterile excepţionale ale guvernulUi 
_. vor de gaz, din care ies 50 de arătat după "Magyarsag dm 12 ă I 

de pană aCI nu dă- mii de metri cubi pe zi. Dec, 1934 în n-rul nostru, dela sine inţeles că Ungaria st a I deasemenea, 
rezultate, Dupăcum s'a A . r 'că' d t pândă, Dacă un atentat ca cel I _ Acum, ,la inceputul lui, ~u~ie, 

din declaraţiile date de mai Se pare tnsă CăF .. b~c~na . 1-~ 21 lanuane crt." • ne en ~ un· d I Marsilia nu-i aduce prilejuri ; cand expira man.datul comISieI de 
oameni de ştiinţă din Un- fost prematură, Iln c zIar'} gurească a trimiS tn Amenca pe ea ă" ţă '1 I 33, legea excepţIOnală a fost pre-

budapestane cu "Magyarsag" a publIcat laă7 lume unul cu numele Koren Ludo - de ,turburare a p cu TI or ve- 11ungită din nou. 
descoperirilor de gaz ce udn a~tiCtOI înt' ~al re dSePsup~: c l':~~~~;! ci-că slovac _ ca să înfiinţeze o cine, de ce nu i I·ar putea aduce ,~Pesti Hirlap'< dela ] Iunie îi 

că ' fă t m a eVara e Ş ITI e ~ . să un război iscat in Africa, in Asia închină acestei ilegalităţi un edi-
1 . A sau, cu ,acu. izvorului" şi că nu din pricina ligă revizionistă slovacă ŞI re- sau oriunde! torial, in care protestează energi-
ceU~~ ~n părţile A CraUlUl, secării s';u oprit sendările la 300 cruteze soldaţi slovaci spre a-i în contra prelungirii puterilor dis-
numao escoper~ In ngda- de metri şi nu se mai continuă, trimite în contra propriei lor pa- Nu-s lucruri nouă acestea, dar creţionare, arătând că motivele 

1 aşa ZIS "g-az e "ă l 'nceput tra- A d A d .. l se de ' . . fără nicio valoare şi abia ci fundc guvernu a ., trii!) iar de altă parte e o can un gan cnmma - pentru cari s'au institUit nu mal 
panonice t dinspre tati ve cu nişte consorţl~n de noui încercare de-a atraO'e spre I stăinue în asemenea chip cum există demult, şi că prelungirea 

, ă stră'lnl' pentru exp.loatarea lZVOru- h 1 v',,· t ' 1 o flagrantă l'eşI're din lege eXIst gaz adevărat, ~~re 'd 't 1 Orszentmikl6s. hortism şi spre iredentism pe un- s'a destamuit pnn m ervlewu e . . 
e foarte greu de captat, fund I lUi escopen a 
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Guvernul şi sindicatele româneşti 
de presă au cuvântul! 

Comitetul Asociaţiei infer- fuI primit acum prin uneltirea I ce-o facem nu va rămânea 
nationale a ziariştilor a primit iredentei ungureştt in Asocia- fără urmare, Dacă sindicatul 
zilele trecutc În Asociaţie Sin- tia internalională a presei nu se gazetarilor nnguri dela noi a 
dicatul ziariştilor maghiari din chiamă sindicatul ziariştilor isbutit să se vâre prin unel
România, in ciuda protesfării maghiari din Romania sau din tirea iredentei ungureşti în 
făcută de SOCietăţile de presă Ardeal. ci: SindicaluJ ziarişti- Asociatia internaţională a pre
româneşti, belgiene şi polone, lor "Ardeleni-. 1 sei. nu poate fi lăsat un sin
cari au cerut să nu se admită Redactorul acestei gazete a I gur moment să-i figureze nu
tn Asociaţia internaţională or- profestat încă dela infiintarea I mele in listele de membri ai 
ganizatii gazetăreşti minori- acestui sindicat aservit parti- acestei Asociaţii ca Sindicat 
tare, dului maghiar, In contra titu- al ziariştilor .ardeleni". E o 

Hotărîrea adusă de comi- laturii ce şi-a dat-o organiza- ruşine că s'a primit în Asoci
tetul cu pricina nu trebue să tia ziariştilor unguri. Protestul afie un sindicat ai cărui mem
mire pe nimeni, fiindcă e ştiut n'a fost ascultat. Nici organi- brii se perindă unul tdupă al
că la conducerea Asociaţiei zaţiile româneşti de presa şi tui pela consiliile de război 
internation<sle a presei sunt nici autorităţile n'au crezut că şi pela tribunale pentru arli
între alţii şi câţiva miluiţi ai trebuie silit sindicatul unguresc cole de instigaţie în contra ţării. 
guvernului unguresc. cari nu să pună capăt tendenţioasei - o ruşine a Asociaţie! care 
s'au sfiit să-şi pună semnătura lnduceri în eroare. Acum deci I i-a primit. Să nu lăsăm ca ru
după vizitele ce le-au făcul sindicatul ziariştilor unguri Îşi şinea să devină şi-o ruşine a 
acum doi ani in Ungaria pe face intrarea în Asociatia in- noastră. Pentrucă asta ar fi să 
articole revizioniste fabricate ternaţională ca sindicat al zia- figureeze 'n Asociatia interna-

~ de iredenla maghiară. I riştilor "ardeleni", confuzie tională ca presă a Ardealului, 
Cazul acesta trebuie să fie cu-atât mai blestemată cu cât şi încă ca singura lui presă. 

bine luat in seamă şi de so- ziarişlii români ai Ardealului o presă care unelteşte zi de 
cietăţile noastre de presă şi de nu sunt reprezentati in Aso- zi în contra aparJinerii Ardea-
guvern. ciatia internaţională ca atare. lului românesc la ţara româ-

Şi anume. pentrucă sindica- Nădăjduim că semnalarea' nească, 

Iarăşi despre 
aviaţia maghiară 

.. --"~'-'H .. ~--........ .o:o-··-:-:_"0~:~~3 

~ 
'i, 

Duminecă, 

Schless Pişta 
Ştim in sfârşit numele ~aus- 1 Pişfa, .. mecenafele , 

triacului anonim" căruia presa care nu vrea să-şi s' i 
budapestană îi cânta mereu de mele," "revoltatul din' 
vreun an zile osanale pentrucă umanitarism de nedre 
deşi n'are nimic comun cu i s'a făcut Ungariei' 
Ungaria. a dăruit ora~ului non," , 
Nagykanizsa (oraşului cu tero- Precum vedeU, o 
rişti croaţi) o statuie iredentistă excrocherie din parfe~ .~ 
ce l-a cosfat parale grele jert- tei ungure~ti. O el( 
file din cea mai curată dra- totaşa ca aceea ce o 
goste umanitară pentru o tară 'Islovacii" pe cari li 
nedreptăţită. să prezi"te Ligii ~' 

Ni l-a desfăinuit prin "Pesti memorii pentru realip 
Hirlap" dela 5 Iunie faimosul vaciei la Ungariei, 
canibal Urmanczy, printr'un facă întreruperi revizi' ' 
articol vrednic cu adevărat de numele Slouaciei la 
atenţie. tele revizioniste dela 
Aflăm astfel din destăinuirea şi de-aiurea ale conte! 

lui Urmânczy că "austriacul len sau ale altor e 
anonim· e austriac numai prin Ligii revizioniste del' 
origine şi prin cetăţenie. Alt- pesta. 
minteri e ungur - adecă un- ------__ .. 
gurizat cu totului. A fost până 
la 1918 fabricant în partea Cenzura ,II-O U 
nordică a Ungariei revenită U 
Cehoslovaciei. apoi s'a stabilit 
ca cetătean austriac în Ausfria. In parlamentul ung 
unde insă făcea pe maghiaro~ vorbit mult zilele aceste' 
nul mai dihai decât desgerma- cutia bugetului, despr 
nizaţii din Societatea Turanică De-o parte în legătură 
dela Budapesta. Şi-a făcut in 
Austria, în apropiere de graniţa rea fondului dela preşid 
ungurească. o vilă pe care şi-a siliului de miniştri desti, , 
botezat-o "Vila Hungaria", şi lor guvernamentale şi 
org-aniza acolo manifestaţii statele succesoare, iar' 
maghiarofile. iredentiste, cari parte in legătură cu RO, 
de vreme ce austriecii i-au I 

umplut peretii vilei cu ins- presei făgăduită de gu 
criptii ca aceasta: • Ungari- GOmMs. 
scher Hund", se inţelege că S'a spus în legătură 
vizau şi Burgenlandu! austriac. lege~ care, evident, urm' 

Urmânczy îi Închină artico- mai să gâtuie şi mai j' 
luI din "Pesti Hirlap" cu pri-

S'a arătat în dese rânduri în ingrădiri, şi va inceta situaţia : bitor situatia din Anglia, unde ~u lejul inaugurlrii dela Rusaliile opoziţionistă, că-i de p, 
aceste coloane că Ungaria calcă tristă în care societăţile noastre toate marile mijloace matenale ce catolice a monumentului Un- oarece şi 'n împrejură( 
şi în ptivinţa inarmărilor aieriene, de sport aviatic îşi prelungeau stau la dispoziţia flotei aieriene, gariei-Mari dăruit de Schless, ziarele cari nu-s cu gu, ' 
şi nu de azi, de ieri, prevederile vieaţa din pomenile slabe ale pu- vor trebui 4-5 ani până când de "austriacul care nu vrea pot scrie absolut nimic 

I . d .. t' blicului". ,vor putea spori· forţele aieriene să-şi spună numeie", oraşului fi pe placul oficialitătii 
tratatu UI e pace, care-l 10 erZlce de terorişti Nagykanizsa. Şi . d d l 
asemenea înarmere. Armata un- Introducerea aceasta a artico- in chipul ce se cere.lnvătând din face toate aceste destăinuiri, ajuns oar ca ea dir 
gurească are o serie întreagă de lului semioficiosului e o mărturi- exemplUl german, englezii ' ca şi pentrucă .. ausfriacul" nu mai sei să se dea ziarelor 
centre de aviaţie şi de instrucţie sire făţişă a caracterului militar francezii încearcă acum !Il-şi re- are de ce se numi austriac şi lefonică, şi redacţiile şi-' 
aviatică - la Szombathely, la al aşa-zisei aviaţii "sportive" a pare negligenţele ce le-au făcut de ce să-şi ascundă numele. imediat minţile 'ft cap. 
Szekesfehervar, in mai multe 10- Ungariei. Nu poate fi decât în în domeniul aviaţiei sportive". Azi Schiess Ştefan a devenit Trebue re ţinută acea., 
curi din împrejurimile Budapestei, chip mincinos sportivă o aviaţie Articolul semioficiosului - pre- ~;~~~~îa p;:taia~~ ff~!ceB~rt~~ deoarece din când ÎIi " 
la Sopron, la Gyangyas, etc. - care de 'ndatăce s'ar declara ega- cum se vede ~ e o mărturisire Fiindcă - ne spune in conti- ziare maghiare dela noi " 
iar şcolile tehnice superioare, litatea de inarmare, ar fi inca- făţişă că Ungaria face şi ea (re- • nuare canibalul Urmanczy - că 'n Ungaria nu este , 
obligate prin legea .. sportului ob- drată fără îngrădiri în bugetul petăm: nu de azÎ, de ieri) ceea austriecii n'au mai putut tolera Nu zice nimeni că es I 
ligatoriu" să facă leventism, s'au ministerului de război. Cât despre ce a făcut în privinţa eludării ceea ce se petrecea În "Vila că în timp ce la noi ' 

Hungaria", şi dupăce au vân-· ,] 
transformat în fabrici de avioane minciuna dela sfârşitul citatuIui, prin aviaţie sportivă a clauzelor dut vila maghiaronului la Hci- zla~eJe magh,lare ~el~ n 
şi 'n centre de instrucţie aviatică. că aviaţia aceasta sportivă trăieşte militare ale tratatului de pace tatie pentrUCă l~au prins că a tUŞl să pubhce oflce Im: 

Acum, de când generalul Gom- numai din pomenile publicului, e Reichul g:!rman. E ° mărturisire dăunat statut trecând clande~ f acolo şi fără cenzură 
bas şi-a luat luna trecută nasul de prisos s'o mai punem la increzută, făcută în nădejdea că-i stin .in Ung~ri~ banii daţi ora~ I scrie o jumătate de rân' 

]a purtare spunaAnd la dt'scuţt'a punct, dupăce- abia acum câteva va fi îngăduit şi Ungariei ceea şulul Nta g
t 

YkUamzsa pentru mo- tică. Trebue să 'ntrebi ' 
numen ungariei-Mari, l-au . . . ,: 

bugetului că va pretinde Europei săptămâni am arătat cu propriile ce şi-a îngăduit Germania: egali- azvârlit ca primejdios f fi' recţla presei dacă-l vOIe 
să-i dea egalitatea de înarmare, mărturisiri din presa.budapestană tatea de înarmare. Până, acolo austriac peste granită. sau Ul ceva, şi-apoi ferească-U 
aviaţia ungurească şi-a intensifi- ale conducătorilor aşa-zisei aviaţii însă mai va J Acestea~i povestea lui Schless , să nu i te supui. 
cat şi ea activitatea. Zilele trecute sportive, că e întreţinută (printre 
au avut loc la Budapesta mari altele) din taxe ce se pun pe fie-

care bilet de călătorie pe trenu- Cum sunt trataţi" roma An."." , la ce anchetaţii au Tel· întreceri aviatice aşa-zise cerce-
riie din Ungaria. cele ce li se impu 

tăşeşti, iar la Rusaliile catolice a • 
Autorul articolului din u

Buda- "lntrepr."nderl"le munl"cl"pl"ulu." Arad fost puşi în libertate. 
fost chemată In vizită în Unga- pesti Hirlap" arată în continuare faptelor atât de gr 
Tia, pentru ambiţionarea unguri- ă 

c şi până se va putea face o i- cari le-au săvârşif, . 
lor, o mare escadrilă aviatică aus- D 
triacă. eial amintita încadrare a aviatiei e câteva zile siguranţa pe chipiile şoferilor şi ale aşteptau ca să fie co ., 

sportive în bugetul public al mi- face cercetări în legătură cu taxatoriIor s'a pus o rozetă dar s'au înşelat; şef 
Presa dela Budapesta vorbeşte nisterului de război (există şi-un gravele fapte comise de tricoloră şi insigna M, S. jului, Stojanovics, în '1 

şi ea mai des şi mai cu curaj buget secret, în care figura şi câţiva şoferi unguri dela Regelui, O parte mică - a- dea imediat afară, îi ' 
decât înainte despre planurile până acuma), aviaţia sportivă şi întreprinderile municipiului decă românii - s'au exe- in serviciu şi încă 1 

aviaţiei ungureşti. Un caracteristic cea militară au să meargă mână l1rad. Cum aceste fapte sunt cutat pe loc, dar partea cea mai" bune" linii. 
articol de acest fel s'a publicat la 'n mână, conducându-se de foarte grave, serviciul de si- mai mare numai după ce Este o ruşine per, 
2 Iunie în rubrica aviatică săp- exemplul Germaniei. Anume, da- guranţă - suntem siguri - au văzut că nu mai este mânii cari sunt con~' 
tămânală a semiofîciosului "Bu- torită modului cum a ştiut să de- va şti să pună la locul lor chip de scăpare, iar vn:o superiori ai intrepri:" 
dapesti Hirlap", din care desprin- joace prin aviaţia sa sportivă pe făptuitori. câţiva - unguri, natural ca să mai tolereze 
dem următoarele: prevederile tratatului de pace re- Ca să vedeţi până unde au refuzat pur şi simplu să mai departe batjocu: I 

.. Acum, dupăce domnul prim- feritoare la aviaţia militară, Ger, poate merge obrăznicia unor şi-o pună. Scandalizati de face cu angajaţii •• 
ministru a făcut profesie de cre- mania a putut să se vadă din- şoferi unguri din slujba unei această provocare, câţiva ro. acest individ, care Î: I 

dinţă pentru pretinderea egalităţii tr'odată cu prilejul căIcării de primării româneşti, sprijiniţi mâni, în frunte cu controlul era comisar bolş 
noaske de înarmare - spune astă primăvară stăpână pe o de un individ cu nume ro- Ignuţa, au raporta cazul su- Otlaca, tăind şi spâ: ~ 
semioficiosul - putem să aştep- aviaţie militară temută. "In schimb, mânesc - azi - Stoian, fost periorilor. ]a români după al ~ 
tăm şi pe terenul aviaţiei noastre statele cari se pot înarma liber Stojanovics, - vom arăta de Ce credeţi că s'a întâm- plac. 
sportive (sic 1) realizarea vechilor I n'au dat mare atenţie aviaţiei data aceasta următoarele: plat? I1cest Stoian-Std,' 
noastre speranţe. E Învederat că sportive, ci au năzuit în primul I1ngajatii dela întreprinde- Cazul a fost adus la cu· are la justiţie un do: 
odată cu ... e~aIitatea noastră mili- rând spre perfecţionare in teh- riie oraşului sunt obligaţi să noştinţa siguranţei ca să facă luminos, care contin; 
tară, SprlJlnlrea de către stat a nică şi în instrucţie. Desavantajul I poarte uniformă şi chipiu Ia I cuvenitele cercetări. După în ... arhivă. . 
aviaţiei sportive nu va mai suferi acestei directive il arată acum jz.. fel. fiind în România Mare, I interogatoriile luate şi după I _ 



Stelian Popescu 
bănăfeni Marea 
tirevizionisiă 

ntanifeslalie 
dela· Lugoj 

- Peste 20 de mll de participanţi din toate părţile Bănatalai la desvelirea monamentului Unirii -
romr1ni dtla 

oi şi din judeţal Se
i, in namtle că
şedintele secţiei 

ne a Ligii Anti
niste, d. colonel i. 

Boldea, s' a simţit 
ţit sa declare la 

area generală dela 
ti a Ligii ca bd

. severineni vor şti 
ti in curl1nd în 
le cele dintâi ale 
i antirevizioniste, 

prilejuit azi săptă
a o sărbătoare de 

.~.,I..;~rf+a re deşteptării ro· 
cu ocazia inau· 
monumentulai 
ui desrobitor 

au ridicat in piata 
.ar fa prefecturii ju-

revizioniste, entuziasmal 
acela atât de bdnatenesc 
ce a domnit în tot de
carsul marelui' praznic, 
şi pitorescul acela dea
semenea atât de bană
ţenesc al măretei mani
festaţii. Cu drept cuvânt 
se poate spune că s'a 
vdzut acolo acumulată 
o educatie naţională ce 
reamintea pe bravii pă
stratori de drepturi ro 
mâneşti ai districte lor 
olahale, pe oştenii lui 
Paul Chinezu şi Ioan 
ffuniade, pe luptătorii 

'politici ai lui Doda, ai 
lui Mocioni, ai lui Co
Ti'olan Brediceanu.lnsaşi 
faptul, de altfel, ca în
tâia! monument ridicat 
Unirii dela desrobire in

greu va putea să coace s'a ridicat la Lu
pe hârtje ul} con- gqj, e~te semn al a.~estei 

oricât de ISCUSIt ceea I ptlduzioare educatll. Se 
fost la 9 Iunie la i poate, mândri Lugoiul 
'. insujleţirea aceea l ca în vreme ce altor 0-

bild, cu care raşe desrobite le lipsesc 
venit ţei yreq 20 de ca desavârşire monu
de ~atenl ci.1n toate mentele nationale el şi-a 
e JudetuluI SeverIn .. +". ' t 

să asculte cuvântul '-idicat la I oa!te s~ur e 
Stelian Popescu, Intervale treI pâna a
intele Lig ii Anti- cama· 

F estivită,ile 
inau12ură,ii monumentula; 

. IULI'U'a1,.a judeţului Severin şi-a I sculptat atât de reuşit şi bustul 
. sate din judeţul Timişului, ; dela Lugoj al nemuritorului Vidu. 
I Murăş până la Dunăre şi I Au rostit apoi .cuvântări: ... .. 
părţile Timişorii până 'ntr'ale i P. S. Sa Eplscopa~ Laza
. 'a venit la serbare in i reaca al CaransebeşuJUl, arătând 

extrem de mare, unii din I legătura dintre cei morţi ce s'au 
şi de cu noapte cu căruţele, ! jertfit pentru binele, obştesc şi 

în zori cu mai multe trenuri ! dintre cei vii, chemaţi să meargă 
e sau obişnuite. Peste o ! pe urmele lor. 

de sate şi-au adus prinosul! P. S. Sa Episcopul dr. AI· 
recunoştinţă dorobanţului. Niealesca, arătând trecutul de 

, venind toate cu stea- cumplite suferinţe biruite ce-l e
cu placarde antirevizioniste, cu vacă ace5t monument, şi omagiind 

şi cu măiestrele lor coruri. armata, chezăşia cea mai mare a 
orele 9 s'a făcut de cătră libertăţii de care ne bucurăm 

I , în frunte cu d. prefect astăzi şi în viitor, 
cu d. primar dr. Bireescu, ~. col. J;a.~, omagiind pe 

comandant al garnizoanei căpitanul armatei, pe M. S. Re
Graf, de cătră reprezen- gele. 

Ligii Antirevizioniste judeţene D. prefect . dr .. v. C.~a!'a, 
'n cu d. colonel î. r. Ro- mulţumind SOcI~t~tllor carI l-au 
.' Boldea de cătră societăţile cul- dat concurs la ndlcarea monumen-
II ' • 

şi de şcolari primirea oaspe- tulUl. 
a d-Ior Stelian Popescu, pre- D. primar Bireesea, arătând 

e Ligii Antirevizioniste şi ·că figura aceasta de bronz a do
Pop, ministrul justitiei. robanţului român. ne Ipun~ că 

urmat o recepţie la prefec- noi avem. d~ culhvat legă~un cu 
apoi s'a ascultat serviciul apusul, ŞI n o să n: opr~m ~e 
la biserica unită şi la cea un eiot - de ungun - In ml-

formându-se apoi un siunea aceasta. . 
cortegiu până ]a mo- D. col. Boidea, .p:~şedm!ele 

din faţa prefecturii ju- secţiei judeţene a Ltgu, arătand 
Aci s'a oficiat de cătră marea 'nsufleţire ce a provocat~o 

. S. Sa episcopul Lăzărescu, in acţiunea antirevizionistă în Bănat 
P. S. Sale episcopului şi mulţumind asistentei că ,'a 

AL Nicolescu un serviciu di- ostenit să vină din atât de mari I 
in timpul căruia s'a desvelit depărtări la această măreaţă săr

monument, făcut de mă- bătoare a românismului. 
mână a profesorului Radu Au mai vorbit apo.i: d. prof. 
dela Brad, acelaşi care a Vir,il Simoneaca, pictorul ca-

tedralei unite. fn numele asocia
ţiei profesorilor, d. deputat Ale- Cuvânfa,ea d-lui Ste~ianPopescu 
xu .. dri .. i, d. deputat dr. Ti'a5 "Aci, 'n fa,. aeest.i "0-
Popovici, şi pe. ~rmă d~nii . ~~'I ... m.nt, ce! "întâi ~el. aft;r~, 
"alerr Pop, ministrul JustIţiei, 'rebae ae ,ară ... ca vom pa
Stefian Popescu, fost ministru. I a'ra acea.fă anire pe vecie, 
preşedintele Ligii Antirevizioniste, I pe,"ru ca .ă respectăm me
fi G. Langalescu, secretarul 1 moria celor cari a. înfăp-
general al Ligii. I 'ait-o. 

Dar pentra aceas'a, 're
Cal1ântareo d-lai mi- bae să fim paternici, ,i pri
nislra dr. Valer Pop m.' semn al paterii este n.-

Români bănăţeni, Lugojul Măru'. 
românesc, oraş apropiat de Pe ° saprafa,ă egală ca 
graniţa de vest a ţării, a ridicat a ,ării noast,e, tlar ca an 
un falnic monument, simbol al pământ de zece ori mai ptI_ 

Itră,duinlelor noastre ~e vea- li ,in dota' de Damneze. "ă. 
cun E opera generaţIIlor ce ~ • ..' 
au urmărit această unire de esc 1n I'al.a 45 m.raoane de 
veacuri in mod necontenit, fie I oameni, iar 1. noi în ,ară 
ei voevozi'"V~ă~ici,.os~aşi,lăran!, I n'avem nici 20 millioane. 
care au patImit ŞI sau sacn- Es'e nevoe deci aă ne în-
fi~llt pe~tru izbăvirea neamu- .Itim ci" mai' malt .i câ, 
lUI romanesc. m . v 

Sacrificiile lor se pot număra ma. repede. 
pretitundeni ca şi jertfa solda- 1 Să na vă 'eme,i de copii 

'(ului român din vechea tară I mal,i ,i că nu ar avea c. 
pe.ntru sfărâmarea vechilor hO-1 ce "ăi. Copiii aun' .n dar 
tare nedrepte. • C d 

Ace t monu t t . al la. D.mnezeu. asa an e 
s men es e slm~ l' f t L' .. f t ~ 

bolul jertfelor eroilor anonimi. I el aan, ea e ulfteCIIVan a a 
Generaţiile trecute au făcut de Dumnezea, - şi fiecare 
Unirea. Le aducem prinosul om, - în ori cât de lIIare 
nostru ~e. recu~oştinlă. Şi cu adrăcie a'ar na,I., se naş'e 
ea se ridică vomta noastră de cu norocul I.i pe lume. Nici 
a le-o păstra. d.... 

Inăuntrul hotarelor este ne- unal .n mar.. oamenI p. 
voe de o conştiintă care să cari i-a .va' 'amea na s'a 
formeze o temelie solidă pen- I născa' în bogă,;e aaa î .. 
tru desvolfarea poporului ro- palate ci In'oc ... ai ca Mân
l!1~~esc, caract~ri~tic pri~ ca- 'ui'or~' Claria'os în ieale. 
htalIle sufleteşft Şl natalitatea ' 
contopifoare care a reuşit să Napo!eon ~e' ~are, des~r. 
inăbuşe valul de barbari, venit care a'. aaz" ca'e a infap
In mijlocul nostru, faÎl pe lamea oslo, av.a 9 

In acest admirabil coIf de ',a,i şi aarori, iar părin,ii lai 
pământ apelul meu se în- ă' A t d 
d fă ~t ~ 4 1" f' ţ' erau s rac.. c .... II ar", , reap ca ra ma 111 prea Sini • • ~ .. 
părinţi, intelectuali, ca să nu Ma~aollft., ~re ata~an~ş.e 
se piardă din grija Jor natali-·. "0"0, •• Ie f.a' anu. sarac 
latea populatiei, singura garan- potcovar. Şi 'ot îll aărăcie 
ţie pentru menţinerea integri- a'a născat PUs.dalei, fonda
tăţii. ry.ationale, şi garantia stă~ 'or.1 ala'.'a; polonez, ear. 
pâmm. . ., 1" , 

In cursul veacurilor izbânda a &IIIard z •• e .reca e, - ca 
a putut fi întreruptă datorită şi mul,i al,i oameni de aeamă. 
rătăcirii şi oarbei neuniri, cum Sărăcia şi cona'rânger.a 'n
n~a arătat bardul 'Andrei Mu- .,a,ă pe om mai ... ,. decâ' 
reşeanu. Generatiile de sacri- I b d "Iia 
ficiu pentru infăptuirea Unirii °sat· ~ ~. 
au ştiut să ne demonstreze că S.alel~ a. grape?za. aataz. 
şi la Milcov despărţirea a fost pe namar de locador., ,1 Ia 
din oarba neunire, dar acum ane'e din el. ae dau ,i pre
nu este putere in lume care mii celor care aa mai mal,i 
să ne mai impiedice unirea 
sufletească. €ând s'a ridicat 
falnicul monument de aci, s'a 
ridicat şi monumentul duhului 
şi sufletului nostru. 

Azi, fiind Insufletifi de duhul 
frătiei, când avem in frunte pe 
cel mai luminat monarh, care 
ne arată cărările pe care tre
bue să răzbatem, suntem asi
guraţi de izbândă. 

Acest monument, simbol al 
sacrificiului, să fie o veşnică 
chemare la datorie pentru mun
ca Ş i jertfa române aseA. 

copii. 
Crede,i .,oi, că dacă an

iarU ar fi fos' mai lIIal,i 
decâ' noi, ne Iăaa. ei t. 
pac., a'ar fi as'âmpărat, aaa 
n'ar fi căuta' pricina c. la
mânarea, ca să ne .eoată 
din drepta' nostra '1 

Puterea noas'ră a 'os, 
lIamăral nos'ra, aa 'oa' co
piii noş'ri. Şi cercetătorii n. 
ara'ă că aci, prin parlea 10-
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calui, a incep.' să scadă 
namăr,,' nostra, fiindcă aa 
ave,i copii deat.i. 

Dar apoi, 'rotilor, na aan
,.,i 'o, 110i aeeia cari aab 
ane.ri al1ea,i atâ,ia copii "'
câ' angaru' şi atrăinal nu 
s'au pa'at face a.ăpân' de'.
n.'ivi aci '1 Şi oare, 'răia,i I10i 
mai bine fii asaprire, de câf 
azi in liberta'e 't Şi CII 'oale 
aatea auea,i ,i cr.,fea,i atâ,ia 
copii. 

E.,. n.mai d.lta' răulai, 
n.mai uneltirea duşmanafai, 
care ne baSd fn cap să .a 
avem eopii, pen'ra ca el aă 
ne întreacă in •• măr ,i tII 
pa'ere şi apoi aă ne robească. 

Şi acum, câ .. d ,ândul mea 
ae (nal,ă spre cer, iar ochii 
mi ae opreac pe aeea' mo
numen' ,i mintea măaoară 

diferen'a in'r,. ceeace .a'e 
damnezeesc in om şi pă

mân'esc în aceas.ă atatae, 
•• flelul m.a ridică raSă 
D .... neze.l.i noatru, Damne
zea'ui tutaror îndurărilor ,i . 
al tu'aror er'ărilor, Dumne
zealui nos'ru al românilor, 
să ne ier'e sre,el.le făcu'e 
până acam con'ra neama
la; noa'r., aă ne lamineze 
min'ile, aă ne îndrepte paşii 
pe calea ceea bună ,i să ne 
oferească aufle'ele, iar .,oad 
bă .. ă,,,nilor, .ă vă dea p ... 
'in,a aă apane,i cu mândrie 
,i în l1ii'or, după cam .pa
.. ea,i odinioară: Bana'a-; 
frallcea neamalai românesc, 
şi că noi nu dăm din ceeace 
ea'e al lIostra .ici o brazdă. 

Cuvcinlareo d-lai 
G. Lansalescu 

D. GIa. Langal.scu, secretarul 
general al Ligii. a spus: 

Dacă monumentHl desvelit a
stăzi este o înaltă iimbolizare a 
unirii româneşti eternă şi defini
tivă, această unire continuă a 
Banatului cu tara mamă a fost 
şi a rămas o realitate istorică 
nezdruncinată. 

Zadarnic vom cere ,cronicilor 
ungureşti să ne arate cum a fost 
cucerit Banatul de hoardele lui 
Arpad. Cea mai veche cronică 
ungurească, "Gesta Hungarorum" 
a lui Anonimus, notarul unuia 
din cei 3 regi Bela al veacului al 
13-1ea, vorbeşte vag despre fu
gărirea ducelui .Claudiu s~u Ol~d 
fi despre cucenrea cetAtet roma
neşti Keve capitala Banatului. 

Acestor vagi afirmaţiuni, care 
nu pot rezist acelei mai uşoare:ana
lize istorice, noi le opunem drep
turile netăgăduite de stăpânitori 
ai Banatului Severinului, pe care 
le-au avut Basarabii noştri. 

Se păstrează în arhiva primă
riei Braşov hrisoave care con
sacră lui Vladislav Basarab, la 
1360, drepturile şi titlurile de 
Voevoda-Transalpinus et banus 
Seurino. Pecetea lui întăreşte tit
lul complectându-I fi cu acela de 

, , , 

, 
l' 
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dux Seurino et Fugrus (ban şi 
duce al Severinului şi Făgăraşu
lui). Incepând din 1391 aproape 
în toate hrisoavele sale Mircea 
ce] Bătrân se intituleeză stăpâni
tor al Băniei Severinului, iar în 
hrisoavele latineşti din 1390 şi 
1391: "Severini comes", adăo
gându.şi-în pecetea sa şi pe acela 
de Fagoras et Almas dux el Ba
nus Severino. Tot astfel hrisoa
vele lui din 1403, 1406, 1409, 
1411. ca şi ale fiului său Mihai, 
adeveresc stăpânirea neîntreruptă 
a Domnilor noştri asupra Bana
tului până ÎA 1421. Dacă dela 
această dată ungurii nu-şi pot 
dovedi stăpânirea, in schimb do
cumentele publicate in 1879 de 
savantul ungur Pesti frigyes do
vedesc că la 1493 Banatul era o 
provincie politică românească îm
părţită În următoarele 8 districte 
româneşti (Districtus Olahales): 

din cetatea marilor Eftimie Murgu, I \J ~ 

~~~~~~:~u şi~~~06;aga~~~i,OI~~ ~~~§§§~~§§~~§~§§§§P ~ Z. ,'". ~ A!" 
lvertismentul, care credem că se :::: = ~ ~ ~ Il' 

Lugoj, Sebes, Meedia (Mehadia), 
Almaj, Crasova. Bârzava, Comiat 
şi lIia (lIidia); că Românii îşi 
aveau scaunele lor de judecată~ 
unde judecau juzii, cnezH şi voe
vozii români după dreptul spe
cial românesc (jus valahiae); că 
aceste legi ca şi titlurile de no
bleţă ale boerimei erau consue
tudinare, deci nu derivau deJa 
regii sau instituţiile ungare, ci 
erau străvechi ca şi neamul nos
tru (antiqua lex districtuum vala
chicalium); că până la ocuparea 
Banatului de turci după dezastrul 
dela Mohaci, la 1526, n'a existaUn 
Banat decât nobilimea româ
nească. 

Inşişi Habsburgii, Impărăteasa 
Maria Tereza, au recunoscut aeeste 
străvechi drepturi şi rolul istoric 
al nobilimei şi românilor bănă
ţeni, creind confiniile militare şi 
regimentele grănicereşti, pe care 
le găsim totdeauna citate pentru 
eroismul lor, pe întreaga armată, 

' .. "in conspectu totius e)(ercitus". 
După ce d. Lungulescu a ară

tat absurditatea şi ridicolul re
vendicărilor revizioniste maghiare, 
a pus în evidenţă importanţa miş
cării antirevizioniste al cărei in
treg merit revine marelui şi vaj
nicului ei preşedirite d. Stelian 
Popescu, pe care mulţimea îl 
ovaţionează indelung. 

D. Lungulescu' îşi incheie ast
fel cuvântarea: "Pe acest măreţ 
monument al Unirii datorat ar
tistului de mare talent, sculptorul 
Moga-Brad, dvs. bănăţenH aţi să
pat inspiratele cuvinte rostite de 
d. Gh. Tătărescu, primul ministru 
al ţării, în capitala Ardealului: 
"Ori toţi intr'o ţară, ori toţi în
tr'un mormântH

• 

La acest indemn, noi membrii 
Ligii antirevizioniste răspundem 
insă uneltirilor Budapestei,de aici 

va Implini: 
Noi românii ca 'o,ii înt'ro 

'ară~ ei angarii~ c. 'o,ii in
'r'aa mormân'." 

• 
Impozanta adunare a luat sfâr

şit cu o seamă de dansuri naţio
nale cari au stârnit obştească ad
miraţie. A fost urmată apoi de 
un banchet, la care au luat cu
vântul d-nii dr. Valer Pop, mi. 
nistrul justiţiei, dr. Vi dor Curuţiu, 
prefectul judeţului, dr. V. Mircu. 
prof. Tr. Simu, păr. canonic Brân
zeu şi d. G. Lungulescu. 

Toastul inchinat de păr, Brân
zeu d·]ui preşedinte al Ligii An
tirevizioniste Stelian Popescu a 
fost mereu-mereu subliniat de 
aplauzele ropotitoare ale comese
nilor. Lugojul, a spus Sfinţia Sa, 
a fost printre primele centre cari 
au scultat chemarea d-Iui Stelian 
Popescu; aici s'a făcut sub con
ducerea P. S. Sale Episcopului 
dr. Niculescu întâia organizare 
,antirevizionistă. îndată după ape
lut directorului "Universului". E 
fericit deci Lugojul, că preşedin

tele Ligii Antirevizioniste ]·a ono
rat la serbarea de-acum cu pre
zenţa sa. Oratorul a încheiat apoi 
mulţumind d-lui colonel Boldea, 
pentru munca exemplară ce-a de
pus-o în organizarea acţiunii an
tirevizioniste în judeţul Severin ului. 

Inaugurarea casei na
,ionale dela Jabă, 

După serbările dela Lugoj, d. 
Stelian Popescu, d. ministru dr. 
Valer Pop şi ceilalţi oaspeţi au 
plecat însoţiţi de lugojeni în sa
tul jabăr, unde a avut loc sfinţi

rea casei naţionale. 

La serbările de-aci d. prefect 
dr. V. Cara,ia, a arătat realiză
rile ce s'au făcut cu concuraul 
prefecturii pentru propăşirea sate
lor din judeţ, d. ministru dr. 
Vale, Pop i-a multumit pentru 
grija ce o poartă populaţiei, iar 
d. S'elÎan Popesca şi-a expri
mat bucuria ce,: o simte atunci 
când vede că particlele politice se 
preocupă de întărirea spirituală şi 
naţională a poporului. 

Românii din, Ungaria 
- Câteva date statistice româneşti şi ungureşfl a8U-
pra Românilor rămaşi in (Ungaria după fratatul 
dela Trianon. Satele româneşti din apropierea Iron .. 

tierei noastre dela vest -
- Studiu statistic -

de: Pe're Pefrinca 

Românii din i'udef.l Ce- neavând încă cetăţenia maghiară' 
anad (esanad). - Acum o Mai au 4 şcoli confesionale şi un 
sută de ani elementul românesc singur învăţător român. 
din jud. Cenad era mult mai 
numeros şi mai răspândit decât O statistică maghiară asupra 
i f l d' ă 1 1'" O Românilor din Ungaria, ne dă 
n lmpu m urm • n u tlmll 5 următoarele date: In J·ud. Csanăd 

de ani, sub stăpânirea maghiară, 
Românii din jud. Cenad au fost trăiesc 3883 Români; dintre aceş-
în perplanentă luptă cu e]ementul tia aproape 500jg. (16961 locuiesc 
maghiar cotropitor, suferind mari in corn, Battonya (Bătania), nea· 
pierderi. tingând însă nici aici 13 o;. a popu-

Prin tratatul dela Trianon laţiei totale. Intr'o singură comună, 
jud. Cenad, in cea mai mare parte aparţinătoare p]asei eentrale, Ma
a rămas Ungariei. gyarcsanăd (Cenadul Unguresc), 

Dintr'o statistică. intocmită de sunt 1442 locuitori români, faţă 
prefectura jud. Arad, (v. act. No. de 843 maghiari, adică 48,3%" 
256 1933) flă că I ţ' (Cf. Ivan de Nagy, "Românii din 

- ,a m popu a la Ungaria", op. cit. ant.) Statisticile 
românească a jud. Cenad. e de 
4713 suflete. Apoi, că Românii maghiare din cele 3 decenii din 
'din Cenadul rămas Ungariei au urmă, ne dau. următoarele date: 
3 biserici si un singur preot. Un In plasa Bătama (Battonya), sunt 
al doilea preot nu funcţionează, I Români în următoarele comune: 

- Guvernul unguresc voieşte să expulzeze În România pe un dep' 
excroc din partid.l'ui Gombos ~~~§~~§§~§~§~§§§~§~~~ 

"Aradi K5zlDny" a publicat la 'n ceputul războiului să facă carte I aşa-zişilor "viteW1
, impotriva CI 

9 crt. o ştire care ar trelJui si la politehnica din Budapesta, şi cap al rasiştilor care din it pr 
deschidă din vntme ochii autori- acolo, în Ungaria, a rămas până plare e şi un reprezentat:.( 
tăţilor noastre. astăzi. Fiindcă studenţia n'a pu· frunte al asociaţiei "vitejl ~( 

E vorba adecă să ni se trimită tut-o mântui şi fiindcă după re- impotriva faimosului Bajcs)',~ 
plocon dela Budapesta un excroc volutie venise in Ungaria epoca linszky. Deputăţia şi-a 'nce~ c 
fără pereche, faimosul Morit jugănirilor antisemite, băiatul de apoi cu o muşamalizare: ni" I 

Kauffmann alias Kenyeres Milllos, rabin s'a apucat de excrocherii. dela fosta sa mină de c~ 
I 

fiiodci s'a 5tabilit că n'are cetă- Şi-a dat cu dela sine putere titlul i-au pus poprire pe diurnelt ~I 
tenia ungurească (adecă n'a optat de inginer, şi-a maghiarizat siniur putăţeşti pentrucă i-a excroq ţ 

pentru ea) şi i se cuvine Româ- numele şi religia, a ştiut să se lefuri, iar guvernul s'a 'ngri , 
Diei cinstea să o feri cască cu facă om, de încredere al unui ge- să le anuleze poprirea. Pe ' I 
prezenţa sa, fiind născut in partea neral hortist, şi astfel s'a pomenit a venit seria demascârilor: fu ~ 
românească a Maramurăşului, şi dela o zi la alta ebredist în lege. Zsilinszky l-a dat pe mâna 
fiind tatăl său rabin al evreilor adecă "ungur care se deşteaptă", chetului pentrucă şi-a fal<n 
din satul Beii din Sihorul româ- luând în calitatea aceasta parte la numele şi religia şi şi-a lu~ pc 
nesc, unde vestitul excroc şi-a excesele antisemite, vârÎndu-se nedrept titlul de inginer,Q 
petrecut din întâmplare copilăria. în cercurile politicienilor rasişti, minislrul de interne a fost ~:TI 

Cetitorii noştri cunosc amănun- făcând cu ei afaceri, cumpărând să declare 'n parlament că ~ 
ţit povestea acestui mare eIcroc, mine de cărbuni ca să se facă zaţiile sunt adevărate, că in 
din cele ce am arătat despre I furnizor al căilor ferate, şi aşa dul s'a ales deputat prin ind J 
dânsul in n-rul nostru trecut. I-o I mai departe. Ajunsese Moişelă în eroare deoarece n'are celăi 
vom reaminti aci pe scurt, ca să I dela Beii om mare, nu glumă, in adecă n'a optat pentru cetâ 
i-o ţină minte şi autorităţile, când ' ţara jugăniriior antisemite I Un maghiară, şi că vor urma ~ il 
va fi să se adeverească ştirea lui lucru-i mai lipsise: să se vadă tiu ni. ~ 
"Aradi K6zWnt'. deputat. Şi-a izbutit să se vadă Se vede însă că sancţiuni 

Excrosul - i-adevărat - şi-a şi reprezintant al naţiunii, şi încă vor mărgini la ceea ce ar ~ 
petrecut copilăria în Maramureşul ales în ce împrajurări I ales pe "Aradi KDzJ(jny": la expu: ju 
şi 'fi Bihorul revenit României.' lista guvernului GombOs, cu con- deoarece celelalte - cele ju ~ 
Dar anul tratatului de pace fIU cursul celei mai mari terori ofi- are ~ ar putea să aducă in ~ 
l-a apucat aici. Se dusese încă la dale, şi cu corteşia asociaţiei cutia obştească lucruri prea, Jd 

plăcute în legătură cu câi'F 
ce-au avut-o cu excroculoo: u 

f) • f puterii. 111 In 'um,na cifrelor.. Autoritătile noastre ~~. 
• deci din vreme aminlte, ,1 

Fruntaşul opoziţionist din par- ală s' a stricat tocmai cu 
lamentul unguresc Carol Rassay, acele state, cu cari am fost 
care a mai criticat ŞI alte dăţi în prietenie politică. Comer
alianta italo-maghiară, s'a folosit tul nostru cu Italia s'a de
în şedinţa dela 22 Mai a Came- sfăşurat astfel: La 1930 im
rei deputaţilor de prilejul unei portul ni-a fost de 41 mili· 
Intreruperi a guvernamentului Me- oane, iar exportul de 117 
cser, care spusese că de-acuma milioane; la 1934 importul 
'nainte Ungaria nu va mai face ni-a fost tot ca atunci, dar 
afaceri (adecă negot) decât cu exportul ni-a scăzut la 33 
ţările prietene, ca să arate care-i milioane. Din totalul expor
i"ezultatul afacerilor ce le face' tului nostru exportul în Italia 
Ungaria pe asemenea bază. a fost la 1930 de 12 %, iar 

Excrocul n'are ce căut 1 

noi, oricât ar vrea acum zi 
neralul Gambos săse dese: 
rească de dânsul. N'are a •• 
lut nici-o Indreptăţlre s)l 
ceară primirea in Rom,:1 
deci: pAZEA! 

ei 
------IDIII---4~il 
Rugăm pe onor, le 

restanti eri să nu n'~: , ~n 

a-şi face' datoria f ~ă 
de "Gazeta Antire~t, A vorbit despre rezultatu] con, în 1934 numai de 8.27 % r 

cret, negustoresc, a] legăturilor "Şi mai mare - a spus 
italo-maghiare. şi a spus urmă- apoi Rassay - e 'scăderea 
toarele: faţă de llustria/l. (Cf. "Pesti 

"Balanta noastră comer~i- I Hirlap", 22 V.) 

Si 

zionistă" , achi· ~ 
tându .. şi modest ~d 

abonament. ~s 

1} In com. Băt"nia (Ba'· 
fon"a, cen'r .. 1 piasei ca ace'a, n_me), statistica maghiară 
din 1900, ne arată 1774 Români, 
iar la 1910: 1798 Români. E im· 
posibil ca elementul românesc 
din Bătania să fi rămas staţionar 
timp de 10 ani. In 1920, statistica 
maghiară arată numai 1696 Ro
mâni. Deci o pierdere de 100 de 
suflete, in IO ani. Românii din 
Bătania, în mare parte, sunt de 
confesiune ort. şi Dumai o mică 
parte gr. cat. sau uniti. Parohia 
ort. rom din Bătania,în 1919-du
pă datele noastre eparhiale - avea 
1071 credincioşi ort. rom., o bi
serică şi o şcoală confesională. 
Preotul comunei era Nicolaie Van
cea. Şcoala confesionalA orf. rom. 
este condusă de un învăţător 
ungur, care nu ştie româneşte. 
EI a fost impus de autorităţile 
maghiare. Parohia ort. rom. are 
următoarele fiiii: Dombegyhaza, 
cu 499 credincioşi români, Mezo
Jaeg"es, cu 780 credincioşi, Kan
ago'a şi Dombiratos, cu 157 
credincioşi Români, Kevermes 
şi Kovacshciza, cu 126 credin
cioşi Români. In 1933, numărul 
aproximativa] credincioşilor pa
rohiei cUn Bătania era de 2580 

= ti: 

'"" suflete. După o altă statistică a : ca filie parohiei ort. rom. di~ , 
parohiei ort. rom. de Oradea, nu- I tania şi parohiei gr. cat. din ~) 
mărul credincioşilor Români, nu .. ! fania. După datele eparhii1or~ Re 
mai Îa Bătania, e de 1200 suflete, lre, în Chevermeş se află f.' 1 

In Sătania mai eite şi o pa- I 126 Români. d~ 
rohie gr. cat. română. E înfiinţată I 3) In comuna Dom"~; 
în anul 1903. Are credincioşi pu- haza, la 190U sunt arătafip,1 
ţinj, dar buni Români. Fiind să- Români, iar Ia confesiuni ' 
rad nu şi-au putut zidi biserică, ort. (între cari şi 27 sârbi) $ } 

ci şi-au cumpărat o casă acope- gr. cat. In 1900, sunt arătap ~I: 
rită cu pae, unde îşi tineau ser- mai 266 Români (deci 89 ~ll 
viciul religios. In 1932 şi-au zidit puţin decât în 1900 !), iar la,( ~(' 
biserică. N'au avut şi nici acum fesiuni 603 ort. (intre can ' II 

ntau şcoală greco-catolică ro-, sârbi) şi 16 greco-catolici. Ti' ~I 
mână. Preotul bisericii unite e 569 români ort şi 16 gr. cat,; ,1 

Romul ganea, supus episcopiei O mare parte din Românii. I~ 
unite de Lugoj. Bătania are cam această comună au fost ma~ II( 
250 credincioşi gr. cat. Români. riziţi. OrtOdocşi români din De ~ 
Totalul Românilor din Bătania egyhâza, sunt administraţi el 4 
(1200 Români ort. plus 250 uniţi), lie Ioie către parohia ort. rom r 
se ridică la 1500 suflete. B,ăţania. O altă statistică ~ e: ~~ 

2) In comuna Cheverme, hiel ort. rom. de Arad, dlfl l ~i 
(Kevermeş), la 1900 sunt ară- ne arată 499 de Români an U 
taţi 14;;3 Romnâni ort. şi 92 gr. filia Dombegyhâza. Şi aztăzi,m o 
catolici. Total: 235 Români. In in această comună, aprOXIIi" ~ 
1910 abia mai sunt arăt"~i 16 550 români. ", 

"t • ' ud 
Români, iar la confesiuni 28 4) In com.na Chjş/'~ le 
greco-cat. şi 38 ort. între cari şi (Kisira'os, plasa Bă1Cld 'D' 
9 sârbi. De cea mai mare parte la 1900 sunt arătaţi numaJ f II 

din Românii din Chevermeş, au Români, iar la confesiuni 35, ~ 
fost ulaghiarizaţi. Diferenţa dintre (între cari şi 1 sârbi). In ,1: P d 
anii 1900 şi 1910 este deadreptul sunt arătaţi 39 Români, ~a:. rie 
dezastroasă. Chevermeşul apalţine confesiuni 53 ort. (intre can: 3 
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vara aceasta se introduce' o STATISTICĂ 
oficial În Ungaria fascismul 

alul Gâmbăs a anun- 1 vernul său va desfiinţa orice 
ntr'o cuvântare ce-a : urmă de socialism. 

a vizitatorilor străini 
ai Ungariei 

zil~le trecute la o I Declaraţia lui G6mb6s a 
. dl21 BU9apesta a ! ajuns a doua zi 'n discuţia 

lUi satl, ca guvernul I parlamentului. 
rît s'aducă Încă 'n . . 

. aceasta legea corpora- Deputa~~l :ocIQhst ~eyer, 
p~ care avea la 'nce- pre~lIm cI.bm In. n-rui ~ln ~O 

a~nd 5'0 aducă nu- ! Ma! al zlQrulm "Pesti Hlr-
este doi ani. ap I c: ~spus ca genera. u 9 Il ti W Il 
~orba de mult-frimbi- G.om~os IŞI fa~e rdo~IT~Q ~ln: 
lege prin care se va I dlcLlla ~u foşti puşc~naşl ş~ 

în Ungaria fascis- cu fOŞ~l. comandanţI de-al 
bolşevlcdor. Somat de ma-

nţând-o in amintita 
prim-ministrul G6m

Qdaus că prin întra
a corporatismului gu-

joritari să arate nume, Peyer 
a spus că o să li le spună 
pe culoar. 

l1cuzaţia rostită de depu .. 

totul socialist a mai fost 
adusă fascismului lui Gâm

, bas şi de alţii, bea 'n bniIc 
. trecute. Ziarul )vlagymsâg", 
dupăcum li-i cunoscut ceti-
torilor noştri, a arătat că 

generalul Gămbâs a dat or
ganizarea corporatiei din ca
pitală a corpului didactic şi 

a corporaţid portarilor pe 
mdna unui director de liceu 
Krompaszky, care a organi
zat pe timpul revoluţiei sin
dicatele bolşevice. Se vede 
că d. G6mb6s mai are ŞI

alţi asemenea "fasciştiH• 

Ziarele budapestane au publi
CAt la 7 Iunie crt. o interesanti 
s.tatistică oficială (dată de oficiul 
de turism dela Budapesta) a yi
zilelor ce-au fost in Ungaria in 
anul trecut. O reproducem dupl 
ziarul "Magyarsag". 

Din România au fost 12.600 
de inşi, şi au Itat 50.600 de 
nopţi; din Cehoslovacia 21.000 
şi au stat 67.000 de nopţi; din 
lugollavia 3.000 de inşi şi au 
Itat 11.800 de nopţi. Oaspeţii din 
celelalte ţări figureazA cu urmă
toarele cifre: din Austria 24.989 
de inşi, din Germania 13.000, din 
Italia 6.100, din Anglia 5.660, din 
Franţa 4.-46,1, din Statele-Unite ale 
Americii 3.590, din Polonia 2.7CO, 
din Bul~aria 985, din Belgia 823, 
dil1 Suedia 700, din Elveţia 3.230. 

a cufezan'ă a Tripourile 
asinului dela J ara din 

"gazefăreşti" 
orasele ardelene 

Il 

i1.UI'''(I,;'<I rudă hortistă Tiberiu j ştie câte" înilioane de nema
cel despre care contele ' ghiari cari simt în unison cu 

Bethlen a .pus acum câteva noi şi-s şi-azi în suflet şi In 
şi-a făcut intrarea in viaţa cuget cetăţeni credincioşi ideii 
uni:urească în ăla gol şi de stat maghiar-. 

-=- Sindicatnl presei române din Ardeal' 
a luat atitudine energică in conira 
aşazlselor cluburi ale gazetarilor mi
noritari -

din politică averi uriaşe, Bine inţeles că nu ne poate 
Marţi, la 11 Iunie, un mira nimic - nici cbiar o imper

tn parlamentul unguresc, tinenţă ca aceasta - la un şef 
combată pe OOmMs pen- de partid ca asasinul dela Iara 

nea să introducă dictatura Tiberiu Eckhardt, căruia înşişi 
I sing-ur partid, a partidului ungurii i-au scos veste că-i ire-

li.dunarea generală a Sin
dicatului Presei Române din 
l1rdeal şi Bănat, ţinută acum 
două săptămâni la Cluj, s'a 
ocupat între altele de paco!5tLa 
cluburilor, adecă a tripouriIor, 
aşa-zise gazdăreşti, ce le 
înfiinţează prin oraşele arde
lene anumiţi oameni din 
presa maghiară. . 

al • unităţii naţionale-. sponsabil in cele ce obişn"eşte 

l-a criticat pe GOmMs să scoată din gură. Necinstea 
că ,.unitatea naţională" I aceasta intrupatăa vieţii publice 

fi monopolizată de un I ungureşti de după război, ruda 
partid, şi că. sub o singurl aceasta hortiltă care ~i-a început 

se poate vorbi în numele cariera cu omoruri de copii (ca
uftităţi, sub firma Ligii zul dela Iara), cu falsificări tn 
ste. A rostit apoi urmă- scop de speculă perlonală ale 
(i le cităm după darea cursurilor de devize (pe vremea 

li.dunarea Sindicatului a 
constatat că tripourile acestea 
nu sunt altceva decdt loca
luri de jăcmănire făcută în 
scopul ca să se creieze sub
sidii unor gazdari sau aşa 
zişi gazetari minoritari şi 
unor gazete ungureşti. cari 
nu scapă niciun prilej să 
aţâţe 'n contra statului ro
mâ:-J. D. Sever Stoica, direc
torul ziarului " Patri a", care 
a pus în discuţia adunării 
această chestie, a arătat în 
aplauzele întregului congres 
că gazetarii români nu se 

din "Pesti Hirlap" dela când era director al biroului de 
e): presă dela preşidenţie), cu falsifi
nu uităm că Ungaria nu câri de franci francezi şi cu atâ· 
numai din aceia cari tel alte btestemăţii de acestea, 
lntre graniţele triano· şi"a rostit inltă impertinenta în 

ci sunt parle nedespăr11- parlament şi i·a fost trecută in 
din trupul naţiunii şi cele Monitorul Oficial. angajând astfel 
milioane de unguri cari parlamentw1 şi Ungaria întreagă. 

in afara granitelor 1ării Provocarea e totuşi prea-prea, 
precum şi cele cine ca să poată fi tolerată. 

şi Mn greco-catolic. Total:; Statistica maghiară din 1900, ne 1 niei 3277 Români, înseamnă că ei 
. O statistică "'parhială i arată in plasa Bătaniei 3236 Ro- au fost staţionari ,timp de 30 de 
ne arată la Chişiratoş mâni. Cea din 1910 ne arată :3168 ani, fări să aibă un spor firesc, 

credincioşi ort. rQmâni. Români. Deci o pierdere de 68 pe care statisticile maghiare l-au 
SURt administraţi da filie suflete în 19 ani. In realitate nu- împiedicat cu cea mai mare dibă. 
parohia ort. rom. din Bă- mărul din plasa Bătaniei era mult cie. Dar statistica maghiarI din 

1. comuna MezoheJ!)'es 
Bă'ania), la 1900, sunt 

323 Români, iar la confe
. 328 greco-catolici şi 198 
(mtre cari şi 37 Sârbi). Deci 

Românilor era de 526 suf
l~ 1910, sunt arătaţi 3tH Ro-
tar la confesiuni 292 greco

şi 490 ort. (intre .cari şi 
Totalul Românilor era 

suflete. O statistică epar-
română din 1919, ne arată 
credicioşi ort. rom. În Mezij

Ortodocşii români sunt 
ElIn·loI •••• : ca filie de către paro-

ort. rom. din Bătanil. In Me
mai trăiesc şi astăzi 

. de suflete româneşti 

. f parte din aceşti Români. 
ast maghiarizaţi. 

intreaga plasă a Bătaniei, 
anexată României numai 

Turnu (Tornya), iar res-
7 comune au rămas Un
împreună cu o populaţie 

suflete româneşti. 

mai mare, pentruc1 aceia cari ştiau 1920, in întreaga plasă a Bătaniei, 
ungureşte, statistica maghiară i-a ne arată numai 2809 Români. 
trecut drept Unguri. După rubrica Realitatea însă e că şi astăzi 
~onfesiunilor, numărul Românilor mai trăiesc in plasa Bătaniei 
în 1910 era de 3876 suflete, iar 3000-3200 Români, lucru ce se 
în 1910 de 3168 suflete. Deci ar 'fa vedea şi din cifrele totale pe 
insemna, că elementul românesc judeţ ale confesiuni1or din statistica 
nu numai că a fost staţionar, dar maghiară din 1920. 
a avut. şi o pierdere însemnată. In plasa Kovcicshciza, (care 
I~ .~eahtate .la ~91O cORform ru~- are 8 comune), găsim Români în 
nCll confeslUntlor, se aflau In următoarele localităţi: 
pl~sa Bătaniei 3949 . Români: 6) 'fi comufla Caancidpci
Om 8 comune ale plasel, una ŞI cza (plaaa MezoJrol1cic.'ulza) 
anun;.e :~urnu a fos! anexată Ro- la 19W, sunt arătaţi abia 3 Ro
Romamel. .T~rnu'A In 1900, avea mâni, iar la confesiuni 14 gr. 
623 R~mâm,. liU In 191 0, 6~6 catolici şi 3 ort. Total: 21 Ro
R.omâpl. DeCI Asc.ăzând.u-s: aceştia mâni. In 1910, sunt arătaţi 40 
dm CIfra ~oma~llor dnt lUtreaga Români, iar la confesiuni 30 ort. 
plasă, mal. ră":Ian şapte com~n~ şi 23gr. catolici. Total: 53 Ro
cu apro~lmahv 3277 ROJ.11am. mâni. Până în 1930, în cea mai 
Această CIfră .. corespun,?e ~l~U mare parte au fost maghlarizati. 
datele e'pa~hlllor romaneşh ?IO Credincioşii ort. rom., în număr 
1920. BInemţeles, că aces.te CIfre de 30 de suflete, sunt admini

. sunt de acum 20-30 am, fără straţi ca filie de parohia ort. rom. 
să mai adăugăm sporul firesc al din Cenadul Unguresc. 
popuJaţiunei româneşti. Dacă exi- 7) In comafla Dombira'o8, 
stă însă şi astăzi in plasa· Băta- la 1900, sunt arătaţi 7 Români, 

pot considera colegi cu astfel 
de gazetari unguri. li.duna
rea a hotărît deci să dea tin 
comunicat prin care să se 
aratL că Sindicatul Presei 
Române din l1rdeal şi Bă
nat n'are nimic cu aceste 
"cluburi", şi că . interzice 
membrilor săi să facă parte 
din ele. 

l1rătăm în legătură cu 
acea5fă hotărire a Sindi
catului Presei Române din 
l1rdeal şi Bănat,' că dupăce 
au invadat toate ora~cle depe 
granita noastră cu asemenea 
localuri de jaf, anumiti oa
meni de-ai presei maghiare 
se pregăfe5c tocmai acum 
să procopsească ~i l'\radul 
cu un asemenea "club gaze
tăresc", cu un asemenea tri
pou. Nu ne îndoim tnsă că 
vor fi puşi şi de astădată la 
ponct, aşa cum au fost pu~i 
în trecut. 

iar la cORfesiuni 46 ort. şi 9 gr, 
cat. Total 55 Români. In 1910, 
sunt arătaţi numai 2 Români, iar 
\A confesiuni 16 ort. şi un gr. 
cat. In Dombiratos, după statisti
cile noastre eparhiale din 1919, 
mai erau vreo 50 ort. Români, 
ca filie a paroh iei ort. rom. din 
Bătania. O mare parte din Ro;
mânii acelltei comune au fost 
compleet maghiarizaţi. 

8) In comana Kana"ofa~ 
la 1900, lunt arătati 139 Romlni, 
iar la confesiuni 223 ort. şi 103 
gr. cat. Intre ortodocşi se aflau 
~i 4 Sârbi. Total: 322 Români. 
In 1910, sunt arătaţi abia 39 
Români. iar la confesiuni 159 ort. 
(între aceştia şi 17 Sârbi) şi 48 
gr. cat. Total: 190 Români Deci 
o pierdere de 132 suflete, faţă dp. 
anul 1900 I Astăzi mai sunt 150 
de suflete româneşti in această 
comună. Cea mai mare parte din 
Românii din Kunagota, au fost 
maghiarizati. Credincioşii ort. sunt 
administraţi ca filie de către pa
rohia ort. rom. din Bătania. 

9) In comafla Mag)'arbcin
heg)'es, la 1900, sunt arătaţi 
abia 16 Români, iar la confesiuni 
24 ort. (între cari un Sârb) şi 
11 greco-catolici. Total: 34 Ro-

Statistica oficiului de turism 
tine să mai specifice (şi nu e 
lipsit de importanţă acest amă
.. unt) că au fost "ăzduiţi la case 
particulare 71.660 de "stpăini", 
şi 82 .. '90 de inşi .din lepilopiile 
ol:upate-. Să remarcăm acest ca
pitol, de-a parte pentru disticţia 
scandaloasă ce se face intre unii 
şi alţii (cu alte cuvinte, cei din 
,,fel'itol'iile ocupate- nu .unf 
pentpu oficiul d~ fupism dela 
Budapesta cetăteni 5fpăini f), iar 
de altă parte pentru grija ce se 
dovedeşte că o au cei dela Bu
dapesta ca să-i pună pe oaspeţii 
din 5tatele succesoare în cât mai 
strâns contact cu publicul Un
aariei, 

Statistica mai ~ubliniază că cei 
mai mulţi oaspeti au vizitat Un
garia cu prilejul iredentistei "săp
tămâni a sfântului Ştefan", că un 
sfert dintre ei au fost purtaţi şi 
prin ţară, şi că s'au realizat dela 
ei 29 de milioane de peng6 (a
prmtimativ 880 de milioane de 
lei), adecă cu Uit milion şi jumă
tate de pengo mai puţin decât 
au fost sumele exportate din Un
garia de cetăţenii ma~hiari cari 
au fost in anul 1933 în străină· 
tate. Cifra acea,ta ultimă, a ve
niturilor de 29 milioane de pengO 
realizate dela oaspeţii străini, 
poate să nu fie Însă exactă. Deşi 
iitatistica desparte la fiecare ca
pitol pe vizitatorii străini ai Bu
dapeitei de vizitatorii cetăţeni 
ml~hiari yeniţi din oraşele şi din 
comunele din ţară, la capitolul 
acesta, al veniturilor, disticţia nlt 
s'a mai făcut. Şi ni se pare că 
nu e o greşeală. la mijloc, ci un 
lucru voit. Pentrucă cetitorii no
~tri îşi aduc aminte eli nu mai 
departe deca.t În luna trecută s'au 
rostit in pa.rla.mentul unguresc 
constaf!ri alarmante despre uriaşa 
disproportie dintre sumele ce le 
Iată cetăţenii maghiari în străină
tate şi dintre sumele ce le aduc 
In Ungaria străinii. S'a spus în 
parlament că dis proporţia aceasta 
e a~a de mare, tncat înseamnă un 
adevărat eşec al politicii de tu
rism din cale afară de costisi
toare a oficialităţii maghiare. Şi 
.e ştie că îndată dup'aceste de
.tăinuiri, guvernul unguresc a in
trodull un nou rtgim al expor
tului de ulule, admiţând celor 
ce iei din Ungaria s1 ducă peste 
~r."iţă numai 900 de lei în va
lută maghiar!, sau 1500 de lei în 
valută Itrăină Iau In alte titlun. 

mâni. In 1910, Sount arătaţi 30 
Români, iar la. confesiuni 73 ort. 
(între cari un Sârb) şi 38 gr. cat. 
Total: 111 Români. Conform .ta
tisticilor noastre eparhiale, în 
această comună (Ia 1919) mai 
'Sunt vreo 100 suflete româneşti. 
Ortodocşii români sunt admini
strati ca filie de către parohia ort. 
rom. din Bătania. 

10) In comuna Mezofto .. 
.,cicahcizG (central plasei cu 
acela, ,.ame) la 1900, sunt 
arătaţi 30 Români, iar la confesi
uni 41 ort. (intre cari 4 Sârbi) 
şi 25 gr. catolici. Total: 61 Ro
mâni. In 1910, sunt arătati 14 
Români, iar la confesiuni 26 ort. 
şi 23 gr. cat. Total: 49, Români. 
Azi mai sunt in număr de 80 
suflete şi aparţin ca filie admini
nistrată de parohia ort. rom. din 
Bătania. 

II) In comana Reformeita.
Jcol1c1cshciza, la 1900, sunt ară
taţi 6 Români, iar la confesiuni 
2 ort. şi 10 gr. cat. In 191O, 
sunt arătaţi 8 Români, iar la con
fesiuni 15 ort, (între cari şi un 
Sârb) şi 6 gr. cat. Total: 20 
Români. Azi sunt complect ma
ghiarizaţi. 
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Gura păcătosului 
- Granitele trianonice n'au fost fixate in dauna 
Ungariei ci a statelor succesoare, - o spune. 
un deputat de-al lui Gombos -' 

Duelul Echhard' 
Befhlen 

Se ştie că prim-ministru oam- Bethlen, că dela. Arpac 
bOs se angajase solemn s'aducă la 192. nu s'au făcut 
'n primăvara aceasta reforma torii ca sub regimul hi 

Asocitll1a ntlţională a sfiiden
fimil din Ungaria a inceput 
deunăzi un ciclu de conferinţe. 
1 le tin diferiţi fruntaşi ai vietii 
publice ~i politice ungureşti, 
despre diferite chestiuni cari 
preocupll astăzi Ungaria. 

Conferinţele dela Ispasu) r04 

mOnesc i le-au tinut două per
sonalităti cari se ocupă stărui~ 
for de chestia colonizărilor: 
arhiducele Albrech' şi noul 
deputat gomboşisf Matei Ma· 
'olcsy, binecunoscu t depe 
urma unei cărţi ce-a publicat-o 
acum vreo jumătate de an 
despre jugul latifundiilor ~i 
despre chestia ţărănească din 
Ungaria hortistă. 

S'au ocupat deci ambele 
conferinte de chestiunea colo-

. nizărilor, care a fost lansată 

de generalul Gombos ca un 
pretext de abatere a gânduri. 
lor tărănimii dela reforma 
agrară. 

Precum se ştie din nenu
mărate dări de seamă ce au 
apărut in coloanele noastre În 
legătură cu chestia asta a ca
lonizăriJor, generalul GombOs 
a lansat-o, dar n'are bani să 
o realizeze (fiindCă ti trebue 

stiunea ţărănească din Uni 
garia hortistă şi a avut 
deci prilej să cunoască 
sat de sat situalîa etno
grafică a Ungariei de azI. 
- vine, zic, şi spune: 
Grăbiti-vă şi colonizati 
unguri în tinuturile cu 
grosuri minoritare, pen
trucă în cazul unui noa 
conjlict european putem 
să pierdem şi-aceste ti
nuturi, fiindcă nu sunt 
etniceşte ung ureşti ! 

Iată o vorbă mare. care 
trebue ţinută aminte. A
tunci când propaganda 
ungurească minte cu ne
ruşinare că granitele tria· 
nonice au fost fixate ne
drept, luându-i-se Ungariei 
ţinuturi cu unguri corn-

electorală, şi că a dizolvat parla- ~i că toate aceste in 
pacti, se recunoaşte la mentul în tovărăşie cu Eckhardt, i-au rămas ţării pe ca' 
conferinţele Asociaţiei na- pentruca să nu trebuiască să se fi fost folosite la nimic. 
tionale a studenţimii ma- tină de promisiunea făcută. cuvinte: s'au delapidat): 
ghiare, şi-anume de cătră Acum, precum am arătat în I Fiindcă am uitat s'o 'o 
un deputat guvernamental o-rul nostru trecut, acelaşi Eck- la timpul său, vom inre 
şi-un foarte. ~un cunoscă- hardt care se 'ntovărăşise cu că dupăce Eckhardt v( 
t?r al. condlţlll?r e~no~ra- OtlmbOs în contra vechiului par- timpul dela Arpad până 
fl~e dm Ung~rIa. ca S qu Jament betlehenist ca să-i dea ziarul lui Eckhardt, "Ui 
fixat granltel~ nu .In I putinţă lui Gijmb5s să nu-şi ţină sagU

, a mers şi mai dl 
dauna. ung un/or C.I a I făgăduiala, s'a unit cu Bethlen, a icris fn n-rul dela 2 
r0'!lânz!or,. a slovaczlC!,r, ca să apere chestia reforme eltcto- că nu dela Arpad, ci d 
a .zu20s{a~110,., a austrze- rale in contra lui OijmbOs. până la 1924, nu s'a bli 
cz!o.r, lasancţu-se Unga- Şi nu e ciudat numai că ie face atâtea datorii ca sub re 
nel mas'! ~oml?ac'e de apărător al votului secret omul pomină al lui Bethlen. 
nemC!!:hlarr ~ar.l trebuesq care-! zădănlicise. Nostim - pre- Oamenii aceştia, duşn 
d~sf.untate przlJ colon 1: cum am arătat in rânGui trecut - ştia ai votului secret. 
zarz de ungurr, ca sa e că Eckhardt şi' Bethlen îşi dau acum ca să facă paradă 
nu poată fi şi ele pre- mâna dupăce s'au injurat mai 1i- stia reformei electorale. 
tinse de statele succe- găneşte decât ţiganii. Se & ved~ că ~ot ~ngaf 
soare în cazul unui nou Am arătat in n-rul nostru an- care mglute cel mal gra 
conjlict european! terior, că Eckhardt spusese despre I codili. _. 

Evenimente epocala În politica internation 
- Japonia ocupd China. - Chinezii 'ac apel la Rusia. - Mare Îngrijo 
Anglia din pricina expansianii japoneze. - Se pregăteşte o apropiere gen 
engleză, iar Franta şi 'talia Îşi sfrâng rândurile. - Ullima si'ua,ie 
În chestia abisiniană. -

pentru subventionarea presei Profitând de încurcătura în care se găseau 
din statele succesoare, 'pen- statele europene din pricina chestiei abisiniene, a 
1ru propaganda revizionisfă chestiei germane şi-a atitudinii dllşmănoase a 
din ţările apusene şi pentru unora dintre ţările revizioniste faţă de conJerinta 
lnzesfrărHe gheşeftăreşti ale dunăreană. japonia, ieşită de mai multă vreme 

. armatei). Colonizările lui Gom~ din Liga Natiunilor şi deci nepăsatoare de ceea 
b()s au rămas deci subiect de ce ar spune despre faptele sale celelalte state, a 
conferinte. De conferinte fi- purces săpiămâna aceasta la o faptă istorică, pe 
reşfe nu pe seama ţăranilor, care o pregătea demult şi-o începuse prin ruperea 
ci pe seama studentimii din de-acum:doi ani a Manciuriei de China: a purces 

rere umilitoare, şi că va cere aiutorul statelo 
pene. E vorba. de~pr~ o apropiată sărire a 
în aiutorul Chlnet. S au ŞI semnalat uneI 
incidente între patrule la granita siberian 
spre Manciuria. Anglia priyeşţe deasern.~n 
mare îngrijoare soa,:tea C.hlnel. japonezll G' 

mâna în apele InsuleI Formosa pe 
vase de război englezeşti, şi le-au anexat IL· 

solda guuernului. Ia ocuparea Chinei. . . 
E deci cu totului de prisos Faptul e de-o importantă mondială. Stăm în 

japoneză. A • , 

japonia îngrămădeşte In nordul Chmel 
ca să ocupe provincia Kahar. . 

Conflictul italo-abesinian să arătăm cum s'a bătut apa fata împlinirii vechiului coşmar al Europei: în 
In piuă la conferintele dela 6 fata organizării pericolului galben. Ocuparea 
Iunie ale Asociatiei nationale Chinei nu înseamnă numai primejduirea intere- - O apropiere anglo-germană in contra Ifa 
a studenţimii maghiare. Din selor negustoreşti, economice şi politice de moment Precum arătăm in pagina in- : au venit apoi ştiri că, 
foi ce s'a spus acolo, se im- ce le aveau în China puterile din europa. ci în- tâia conflictul italo-abisinian I gata de 'ntelegere, daca, 
pune remarcată (dar remar- seamnă, dupăce China va fi căzut şi va fi s'a 'complicat la tnceputul săp~ nia ii lngădue să facă p 
cată aşa ca să o tinem tot- tămânii în chip alarmant, din lUoriul abisinian o~cale , 
deauna minte) o singură vorbA; fost organizată pentru scopurile imperialis- pricină că Anglia a inceput să ad!fllnfstrată şi păZită d 

mului japonez, traducerea în fapt, pentru Europa 'ngrămădească In Africa trupe em, care !iă lege portul 
rostită de deputatui copilandru şi pentru toată lumea, a primeidiel galbene. E ca să tmpiedece pe italieni să Massua .dln. Mar,ea Ro,. 
Ma'olcsy. deci neîndoielnic că se vor face în Europa mari ocupe Abisinia singuri. un port lfahan dm ,ma 

Şi iafă cum /·a luar gUN pe regrupăn, dictate de noua situaţie. S'a iscat din pricina aceasta ~ahcă, sau dacă ~l.g~ 
dinainfe (cităm dupi1 I,MaUl'al'- * O mare incordare intre Italia n!lor va pune Ablsm~~ 
$oţj elin 7 IunIe) PII ac.sf de- şi Anglia, urmată de semne de SlUnea dela 25. of'ugu. 
pufaf din pap/ielul lui GiJmhiJs. Japonia şi-a început noua expansiune folosin- apropiere anglo-germană. - prot~cţoratul italieI, frl. 

du-se de pretexul lupului jatd de mielul din fa- Presa italiană a pornit o mare A~ghe,l (lu~ru In veder J 

"Grosurile minoritare 're- bulă. A bagat de vină Chinei că-i turbură dela campanie In contra Angliei, rUla s au ŞI l!1ceput tr ~ 
!:; a,,::.te c::',~7c~e';~r~~::~ vale la deal apele, că tine asociatii secrete anti- !~te~~~~i: c~ ~ă:r~a~r:~~~h~~ ~~~:te)~l~ treI guv~rne ~ 

'
japoneze. Sub acest pretext a trtmis guvernului sUa lnarmărUor pe apă, In cu.. Pre!ia lfa1lană a nc~ ~ 

.'ate e l1ecine pot.ă ridice din China nordică un ultimat, cerându-i: să des· viintând Germaniei (deocam- am~nmte L!ga .Naţiuml ~ 
lIoi pre'enlii la,ă de noi.' fiinteze numitele asociatii şi să evacueze trupele, dată principial) să aibă 35 la italia iese dm Llgă dac~ 

Intelegetil jandarmii şi politia din partea nordică a tarii, sută din tonajul vaselor mili~ respectă interesele. n 
Atunci când propaganda până la Peking. China s'a supus imediat acestor tare engleze. Totatunci foştii 

l"evizionistă maghiară min- pvntenlii. 'aponia a venit apoi cu pr,etentii noua".- miniştri englezi. LloVd George 
, c;. J I şi Snowden. dimpreună cu alti 

te la urechea oricui e di.. a cerut Tientsinul şi Pekingul. Din 7 ientsin, unul 28 de politicieni, au publicat 
spus s·o asculte că de-a.. dintre cele mai importante centre· chineze dela un manifest cerând desarma
lungul graniţelor trianoni.. lvord, trupele chineze au fost evacuate imediat, rea generală, ca să uşureze 
ce sunt în statele succe- şi şi-a făcui intrarea acolo armata japoneză. Ocu. tratatiuele navale anglo-ger-

.. n Adi mane, iar printul de coroană 
soare. mase co,?pa.cte de păru r'ek/ngului nu i-a veni! Incă rtţn u l}ân.ă al Angliei a inuitat adunarea 
ungurI cărora II s a făcut când SCriem acestea. Populatia fuge disperata din generală a foştilor luptători 
O nedreptate rupându-i fosta capitală a imperiului, dar guvernul chine.. englezi să pregătească o apro
dela sânul Ungariei, vine zesc face pregătiri de rezistenlă . .loi a zburat de.. piere intre Anglia şi Reich. 
acest deputat Matolcsy, asupra Pekinl!ului o mare escadrild de avioane Inainte de-a s~ fi produs 
cel mai bun cunoscător japoneze ca să vadă dacă se face evacuarea tru- aceast~ neaşteptată ntorsătură, 
a stărI or In 1 erlte e , pelor. . că Italia va porni războiul 1 '1 d' d'f . l ' \ se scrlsese in presa engleză 

părţi ale Ungariei pentrucă Guvernul chinezesc din Nanking a anuntat In contra Abislniei incă 'n luna 
a studiat sat de sat che .. , guvernul japonez că nu-i mai satisface nicţ o ce- viitoare. La sfârşitul săpfămânii 
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Intilnire colegial 
20 ani. Absolvenţii liceul ~ 
Beiuş, promoţia 1915 (~eri, ~ 
sunt rugaţi a lua parte la lOg. . ~ 

colegială de 20 de am, . 
avea Joc Duminecă tn 23 1 

1935, după Liturghie şi ~ ~ 
pentru profesorii şi colegii. ~ 
in sala festivă a liceului ~ , 
iuş. Anunţările se pot face I 

la Beiuş (Direcţi unea Liceu.) 
băieţi} ori ]a Păr. Dr. Ala . ." 
Tău tu, canonic Oradea, ~ ~ 
Cantemir 36. ~ ~~ 
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