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CORDATUl, 1 h ,. • ,. 1 b . CEHOSlOVAC n c es.a aşa-.,z.su UI. CU. Răvaşe 
'.1 'ntcîmplat, În sfdrşit, o 
le împăcare a Cehoslo
i cu Sfântul ScclUn, 

. ruptura la care s'ajun
in deceniul trecut, (lic

ă abiapuţintcl prin aşa
I modus-vivcndi dela 

unăzi guvernal ceho
~c a dat o hotărîre prin 
f restitue bisericii Cllto
iain Slovacia 700 de mii 
Ktgăre cadastralc biscri
t ce fuseseră sechestiQte 
Icxpropricite pentru utili
ipublică, im p~ste ccîteva 
:apoÎ a venit veste că-i 
fi Încheiat concordatul cu 
[canul. Ca semn al înţe
:rii ce s'a ftVrcut, a avut 
Ia PragG acum o săptă
lI) un mare congres al 
lidlor din toc-tii ţart1; la 
t a luat Ctlvdntu! husiful 
~ş, ministrul de externe, 
: participat Între altii car
I/ul Vendrier al franţei. 
aşteaptă acum bula pa-
prin care se va vesti 
et orbi concorclt1tul. 
~stabi1irea aceasta a k
rilor dintre Cehoslovacia 
atican (cărcia-i urmează 
'n luna aceasta înche

i concordt1fului iugosl(Jv) 
mentată şi criticată cu 
: furie de toată presa 
Ipesfană, şi de toată la 
cu mirări că VaticanUl, 
ice n'a recunoscut 15 ani 
ile graniţele trianonice 
Cehoslovaciei (???), a
~ acum să se sfârşească 
i(ele eparhiilor la gra
~ politice (adecă să nu 
atârne catolicii din Slo
I de vlădicii1e din Un
I), şi cu 'ntrebări despe
la guvernul unguresc, 
e ce nu s'a făcut luntre 
mie să obţină prin con
ltul cehoslovac măcar 
:\area unei episcopii un
iti în Slovacia. (De no
că una dintre gazde, 
Magyarsdg 1., dupăce CI 

: această episcopie, cu 
~a rânduri mai jos spune 
mgură că episcopia un
ască nu va lua fiinţă, 
Irece "după punduh de 
re al Vaticanului îrtfiin
I eparhiei ungurcşti ar 
1 privilegiu neobişnuit, 
r~ care n' a existat până 
~ precedent în politica 
ncească II.) 
~'am arătat acestea nu 

~a%eta"esc dela }Irad i Guvernu,' turcesc a~c~rut pre-ei H l cum se ştIe guvernulUi nostl'U 

- Apel călră autorifăţile 
românii din Arad -

- Şi un avertisment gazetarilor sau ~şa-zişilor gazelari 
primi să se facă şabăs goimi ai clubldui ireden';s' _ 

i pe furcii din Dohrogea co sa-l 

Şi căfră foIi: colonizeza În părtile Rdriano
I polului şi pe malurile Dardane
t lelol', şi s'a 'ncheiat În privinta 

A. • i aC~Qst~ Î~tre. :l!rcia şi România 
roman. cari vor, o nuolala. IntalUl fl'ansporl mai 

I mal'e de turc~ -:- 1600 d~ inşi 
i - ne-au păl'aslf tUnI. RIII'6000 

l1m reprodus in mai multe nu- Presei Române din firdeal, şi 't II • .~ pleacă 'ndată după sfrângerea 
"gazelarl OI' I'omam CON lşl 1 recolfei. Ilol' mai pleca apoi În 

mere din urmă ale "Gazetei fin- i printre pseudo-gazetari, cari - ; uor da /.' ., f /J h/. AdI' 5 d, 
tl'revl'zI'onl'st,e" hotărI'rea dl'n Mal' t;, f' . comp ICI a ea a esfe- I curon a Il 0- 60 e mii. 

ueşte - se sporesc în asemenea! mă/ia ce se pune la cale, I'ecu- I fir li deci să rămână dispo-
c:t. a Sindicatului Presei Române! imprejurări ca ciupercile după I nooşferea unui Sindicat de presă nihi!e .gospo~ăl'ii şi pămân/ul'i 
dm l1rdeal şi Bănat, prin care '1 ploaie. I'ecunoscuf Ş' ~d w'd' ~ i cari m-aI' prinde tocmai hine . • na 0.1 ulm ca I ă ' t· . , 
se inlerz' e b '" d..... • I ca s ne n arlm elnlceşte gra-

, , ,'C m~m,. ~r acea- Şi mai aflăm că deschi- aca 'o'uŞ' blestemat.a se! nilo dinspre Bulgaria. Din pă-
,~. Smd,c.a' sa faca, parle! derea aşa-zisului club gazc- va consuma, an simgar ro- 1 cate Însă statul I'omân s'a gră
d,n aşa-zIsele cluburi gaze- : tărcsc e numai chestie de mân care se respeclă na se 1 bit să, şi dea cons;mfirea ca să-I 
făreş'i ce le iftfiinlează prin! zile finanţC1torii există: va Inscrie printre membrii: părăsească o populatie minori
oraşele ardelene anele ane'- : ba~da faimo(lsă a tripotari- spelancii şi na-şi va pane I fară cu ,~are n~ ';npăcam In.. 
'e din presa anllarească de I 1 T . h L ff ' '. I ~ , toale pl'lUtnfe!e, ŞI n a ovul grija 
•• 1 • d . . lor... n~ ter- c -jordan. I plclora 1n ea. '! să Împiedece ajungerea acestol' 

alc~ a e rre enter horlaste. EXista ŞI localul: palatull! • \ moşii În mâni vl'ăşmase, În 
ŞI l-am r. eprodus -:- ceoarece i s~cursald din f\~r_.O'1 a bă~~ Pen1tuca românii !1radului să l S,?€fă tO,emai Într'at.e, hu.~gariJor 

e vorba, să se facă ŞI ia flrad I CII ,baJaptsidnc,1\ i lrddeana" fir! din vreme puşi în gardă vom ,fman,fa/l de Ol'gor"zat"le ire-
un astfel de club de jăcmăneală ! (E d' I . H 't I b "1 ") E' W • • • I dentlsfe. 
. d " ' I r c Y' I e an {. xista (reammh ceea ce am mai spus i eura/ă hătaie de joc I 
I~e e?t!stă .- pentr~ca autont~- I - ni se spune - şi auto- odată, cu prilejul spionajului 10-1 ' . 
tdl~e ŞI pubilcul .ro~~~lesc să ştJ~ I rizaţia de funrţionare, obţi- cotenentului l1ntonescu care se La Rrad _ se fân u ~ 1, , 

In vreme că Zlaf1ştu recunoscutI I t w. h' bIt - d . d ă I g e In l' o d S' d' p' A " nu a In sc Im u axei e JU ec acum la Bucureşti, despre coresponden!ă arădană din nu-
e In l~atul resei Romane d~n I un sfert de milion vărsată casa În care se va deschide clu- I mărul său dela 10 Iulie gazeta 

l1rdeal ŞI B~n.at n~ fac parte dm la ministerul sănătăţii, şi în bul aceasta aşa-zis gazetăresc: hudape~tană "Uj hlagyarsdg" -
banda cu pncma, ŞI pentruca ga- I schimbul şperţurilor C'" -:.e vor despre banca buda t ,.. . ă 1 se prelmde examen de limha 

t .. ăct . . ~ ! '" ..., pes ana ZIS '1' A ă A.. '1 h 
ze an .. a~ am nere~un~scuţl .mcă : fi dat ici şi colo. "Ardeleana" a numitului Iosif 1 om,an pan~ Ş', c~şarllor, OI'-
de Smdlcat, sau ceIlalţi can se I ' . , . . I . , I naN!or. 7'relzeCI ŞI şase de horo 

d d t ' t' ă . d d' 1 DeCI ar fi numai chestie de ztle ! Moszkovlcs. I nari au fost chemati pe ziua de 
au rep gaze an, "s -ş~ ea m i să ne trezim fericiti cu o sre- I Clubul aşa-zis gazetăresc nu va 1 la !ulie la ,examen la pl'imărie. 

vreme se~ma. că o mtăvarăş,re cu j luncă zisă gazetărească, unde să se', fi un simplu chiriaş al domnului I ,Foar-te ~/~e I Rm vrea !nsă să 
~le~hta mmontar~ car~ pune la cale I jăcmănească publicul oaiv în nu- I director Moszkovics şi-al băncii; ştlm~ daca-, , uorha nl!mai de 
mfllntarea aşa-zIsuluI club g<lzetă- '. ~ .. j • ,,~ ~ ! slugile domnilor coşal'l sau au 

d ' " I mele preset romaneşh ŞI ungu-j zIse "Ardeleana. Dupacat am '1 fost poftili la examen ŞI' ce,' ce resc va avea pentru anşl1 con~ -. . " /' 
secinţe urîte. i re~h, ,~~de sa ,se .poată a,duna fost mformatl, ban~a. zl,~ă "Arde- I fl'.~huia În rândul dintâi,~ dom-
mlăm că CU lot avertismentul I spIOna SeghedmulUl, acopenţl tie Ileana," dă .a~~r~ chmaşi vechi şi ' n," cu .. m~nopo~ul .,hor:narituluj, 
] n't br " \ prezenţa grangurilor români ce ar , face lDveshţn ŞI amenajări pen- tdu/arll ŞI profitorII din tată In 

~~10~ane~eonnsolaUsltre PŞU1' 'nlcaCrOea!oaŞI 10e 1 avea nesocotinta să-şi pună pi- f truca banda jăcmănitorilor' să se fiu, f~~nd.'?oş În n...epc;t ~au ne~ 
ne i . l' ,. - " ' tă f . poa a, In 60aCI'a In gmef'(J ŞI 

altor ziare a 'comunicatului Sin. i ClOru, 10 oflcm~ a:easta a ~re- i slm o~rt~ confortabl~. aşa mai departe ai circumscl'ip-
dicatului Presei Române din 1'1r- I d~ntel ung,ureştJ. ŞI . un,de . ZIma,: E deCI dIrect complice la ceea 1 Iii/oI' hornăreşti rămase tahu 
deal şi Bănat, banda care pune I ~Ib~r, ~alOr Bela ŞI ~ellalţl unel- 1 ce ~e p~ne la cale. ., . Întl"O epocă În cal'e se duc pe 
la cale infiinţarea aşa-zisului club htor~ dm pres~ ma~hlară arădană I ŞI, ~n? u~m~re, rom~m~ cari plută titluri şi privilegii ceva 
gazetăresc îşi continuă _ şi anu- Să-Şl. f~~ă b~11I albl ~ent~u negre vor primi. sa fie membn In ~lU mai-mai, ale grofilor. ole prinli
me cu succes pescui riie uneltIn In contra ţăru ce-l rabdă. bul aşa-z:s .g~zetăresc sau can îşi lor. Bănuim că titularii aceştirr 
printre gazetarii români din l1rad • vor p~n,e pICIOrul ~colo, . se v f~c cu monopol ereditar n'au ajum: 
nerecunoscuţi încă de Sindicat1:11 l1şa e socoteala, fir mai fi CO~phCI nu numai. cu. ]ăcmam- pela examen, Piindcă-i şi nese-
e _~ ..,.. câteva zile până când s'ar des- tom Leff, Iordan ŞI Tnchter, ou I ri06 să ceri sii ştie româneşte, 

I chiLe şi la 1'1rad - ca la Cluj, numai cu uneltitorii revizionişti I ct1nd ol"i tl'ee, ori cad la examen 
n.u~ai ~? ti~u de informaţie, Ila Orade, la Timişoara, la Săt. II ~i~ p~~sa ~a~hiară, ci şi c~ spri- ei tot cu monopolul €/'edifar l' 0-
CI ŞI !lm~c~ presa buda: mar - clubul iredentist botezat I JI~ltor~l splOmlor ~ngureşt.1 dela mân, ohlt că n'au văzut În vi
pestana ţlpa desperată ca gazetăresc. GiurgIU ŞI Bucureşti ce se Judecă eafa 101' cum e un coş pe din/ă
Vaticanul jertfqtc: c~toli~is: Nădăjduim însă că dacă Ora. acum în cap~taJ.ă: cu .banca zis~ untru. De-aceea ne-om hucul'o şi 
!!lui . u~guresc, c~re-I ,,~ar~ I dea, Clujul, Timişoara, Sătmarul "Ardeleanca. ŞI cu dlre~torul el mai tare decât de examenul 0-

mdolQla cea mm de catra au fost sate fără câini, ftradul dela Arad IOSIf MoszkoV1CS. cesta, când vom auzi că s'a gusif 
răsărit fortăreaţă finală a ca- nu este. Nădăjduim că aici bles- S.e ~tie că s~ion.ii dela Bucu- cinelJa În fara românească sâ dt-'s
tolicis~uluill ("Budapesti Hir- temăţia nu se va consuma. Că I reştI Ş.I d~la GIUrgIU au fos~ fi: fiinfeze acest munopol dt'tinut 
lap". dm 10 crt.), de ~ragul aici nu se vor găsi până 'o cele i nanţaţl pnn ba?ca aceasta. ŞI mal aproape exclusiv de strămi. şi 
d-lUl Beneş, care tocmaI deu- ! din urmă nici măcar printre I tr,ebue să se ş!le că ~- Moszko- să-I transforme Întl"o profeSie 
năzi a pactizat cu sovidele I pseudo-gazetari cozi de topor ro- VICS, care nu tme pUl de român ca foate pl'olpsiile. Să nu zică 
anticreştine. 1 măneşti, fără a căror complieitate la b~?ca sa, _ are 'o, ?erSonalul nimeni că nu se poate, dacă 

E nostimă critica şi mega- i d-nii Zima, Major et comp. nu bănCll oamem cu fraţi In armata Însăşi Ungaria dela care am 
lomanÎa aceasta. Iată-i deci vor cuteza să-şi deschidă "gaze.. hortistă şi cu legături cu spiooii moştenit ahsul'dilafea aceasta În
mai catolici decât papa (de tăreasca" speluncă. Nădăjduim că judecati acum la Bucureşti. Dacă multeşte cil'cumscriplii/e hOI'nă
astă dată la propriu) tocmai aici autorităţile vor şti să pretindă n'a fost dată chestia în vi- I'eşti În dauna privilegiati/of' 
pe re'nvietorii păgânismului bandei să arate ce gazetari are leag pină acuma, să se ştie astăzi: epodital'i aşa cum Îi place. O să 
turanic! printre membri, şi să pr~ftndă (Continua,.. ;" pa[{lna IV-a) I mai vorhim despre asta 
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l t H " " po eza 
Sub titlul "b';pafesi N" a apă- ment despre închipuirile ce şi le 

rut in editura Proră din Milano j face iredenta maghiară. Şi tot
zilele trecute (după semnarea a-l odată ca un document despre to
cordului naval dintre Germania leranţa ce se 'ngăduie incă în 
şi Anglia) o carte scrintită care tre- Italia uneltirilor celor dela Buda-
bue Însă să ne intereseze. pesta. 

li aflăm povestea şi cuprinsul Cuprinsul aşa-zisului roman e 
dintr'o corespondenţă miianeză pe scurt acesta: 
apărută in "Pesti Hirlap" dela S'a hotărit la inchipuita con-
6 Iunie, ferintă militară italo-germano-aus-

E semnată cartea aceasta X, şi tro-maghiară, ca de 'ndată ce-ar 
conţine însemnările ce şi le-a fi atăcată Ungaria de Mica lnţe
făcut un ofiţer italian de stat ma- lege re, Italia, Germania şi Austria 
jor dela o consfătuire militară să-i sară 'ntr'ajutor. 
din Germania, unde era de fixat Premisele ipotez ei sunt urmă-
planul comun de luptă al Italiei, toarele : 
Ungariei, Austriei şi Germaniei Franta, in baza tratatelor ce le 
(sic 1· după. acordul nallal are cu statele Micii Intelegeri, ar 
anglo-german şi după.ce Ger- fi nevoită să le vină acestora in 
mania ş'-a 'rimis foştii com- ajutor. Există însă speranţa că 
batan,i în Abisirt'a, in con- Franţa va rămânea neutră din 
'ra Italiei !), pentru cazul că pricina acordului anglo-german, 
Mica Intelegere ar atăca Ungaria. în baza căruia dacă Franta atacă 
Ofiţerul italian de stat major se pe Germania, Anglia sare 'n aju
întorcea dela conferinţa aceasta torul Germaniei. Italia şi Ger
cu mai multe geamantane; intr'u- mania se vor purta deci faţă de 
nul era planul acesta de con- franţa cu toată rezerva, făcând-o 
tra-ofensivă italo-germano-austro- răspunzătoare de urmările unei 
maghiară, şi tocmai pe-acesta l-a veniri a ei în ajutorul Micii In
pierdut! L-a găsit cineva. a vă- ţelegeri. Pentru orice eventuali
zut că însemnările ofiţerului sunt tate Italia va masa trupe la gra
interesante, şi a dat o fugă la niţa franceză, iar Germania la 
editura miianeză "Prora", care graniţa depe Rin. 

repede l-a băgat in tipar (in loc Polonia va trebui deasemenea 
să-I predeie armatei). să rămână neutră, din pricina 

Aşa spune corespondentul ev- Rusiei. 
reo-maghiar BaBa Ignat, secreta-
rul din MiJano al Ligii revizio- Tot astfel Bulgaria şi Albania~ 
niste maghiare, din pricina pactului oriental. 

Adecă aşa se spune după obi- Dupăce romancierul iredentei 
ceiul ultra-demodat al romanelor ungureşti a fixat astfel premi
de fasciculă in introducerea cărţi, sele, le pune pe cele două taberi 
dar domnul Balla trece sub tă- să se bată. La 'nceput aripa 
cere acest amănunt, pentruca de- dreaptă a armatei ungttreşti e 
ştepţii săi cetitori din Ungaria să apăsată greu de armata română 
creadă că asta-j istoria adevărată şi de câteva divi:di cehoslovacă; 
a cărţii; că-i adecă o carte de tustrele armatele duşmane: romă
adevărate însemnări ale unui ofi- nească, iugoslavă, cehoslovacă, 
ţer italian de stat major, dela o zoresc spre Budapesta. Armata 
adevărată conferinţă a statelor regulată ungurească, dimpreună 
majoare italian, maghiar, austriac cu voluntarii (ceteşte: cu armata 

. şi german, ţinută tocmai zilele neregulată a leventiştilor, a mo
trecute, după semnarea acordului viştilor, etc.) tine defensiva, până 
naval anglo-german, pentru sal- când italienii (cu o mică parte a 
varea Ungariei de un atac al! armatei ungureşti care operează 
Micii Intelegeri şi pentru reface- f dinspre Nagykanizsa spre Za
rea Ungariei-Mari cu ajutorul ar- greb), impiedecă evoluarea ar
melor nemteşti, italiene şi austriece. matei iugoslave pe linia Fiume-

Precum aţi înţeles, e vorba Zagreb-Balaton. Cehoslovacii sar 
de-o simplă şi cât se poate de în ajutorul iugoslavilor cu un 

. stupidă plăsmuire. De-un fel de marş dela Bratislava, dar le cad 
roman, care e prezintat cetitorilor 1 imediat in spate nemţii şi aus
maghiari drept adevăr adevărat. ! friecii şi-i pun în imposibilitate 
De-un fel de roman imaginat de (ceea ce - adaugă coresponden
capul scrintit al cuiva dela Liga fui lui "Pesti Hirlap" - aduce 
revizionistă maghiară (poate toc- imediate schimbări politice în 
mai al numitului BaUa, ale cărui provinciile cehoslovace; adecă -
strânse legături cu editurile din vrea să zică - separatism la 
Milano le urmărim cam demult). slovaci, alipiri la Germania În 
E vorba de-un fel de roman de-a Moravia şi Boemia). Nemţii şi 
cărui fabricare omul iredentei un- I austriecii sar apoi uniţi pe iugo
gureşti s'a apucat încă pe vre- I slavi. Ungurii în vremea asta 
mea când Italia ţinea partea Ger- I trebue să câştige timp, apoi tug. 
maniei," şi pentruca să-I aducă! patru armatele sar pe iugoslavl 
cât mai în actualitate, i-a trântit 1 şi pe români. 
ca un cal verde pe perete o I "Restul (spune apoi nu itim 
menţiune despre acordul naval I cine: corespondentul evreo-ma
angIo-german, in urma căruia 1 ghiar al lui "Pesti Hirlap" sau 
toată plăsmuirea autorului a de- I autorul romanului) e istoria vii
venit scrinteaIă de om din casa' torului şi-i treaba Dumnezeului 
de nebuni. . .! războaielor" (adecă a Dumnezeu-
Aşa fiind, "L'ipotesi H." ne: lui ungurilor). 

interesează numai ca un docu- j Şi încheie (de astă dată co-

J .tl;;U 

Bibliografie 
.Uj Magyarsâg" a publicat 

in n-rul dela 7 crl. următoa

rele ştiri bibliografice: 
- Tipografia oraşului Do~ 

brifin, veche de 364 de ani, 
are pân'acum două monografii 
cari tratează despre cărtile 

apărute în decursul secolelor 
in tipografia aceasta: una mai 
veche, de 500 de pagini (nu i 
se spune titlul) a lui Fr. Csil
ros, şi alta apărută recent, a 
lui Zoltai Lajos. despre pro
ducţia din sec. 18 a tipogra
fiei. 

- Zoltai acesta a scris pân'a~ 
cum 37 de cărti despre tre· 
cuiul regiunii Dobritinului. Are 
'n manuscris următoarele vo
lume: Morminţile din movilele 
Hârtibaciului; Marile procese 
de hotărnicire din Hârtibaci; 
Istoria topografică Il Dobriţi

nului; Socotelile din anii 1610 
ale fibiraielor din DobriJin; Zbu. 
ciumările negustorilor greci 
din Dobrifin; Istoria satelor 
din jud. Hajdu. 

• 

o carte franţuzească maghiaro, Pr~ 
.. Pesti Hirlap" din 7 erI. a

nunţă din Paris că părintele 

iezuit Pierre Delatfre, autorul 
unei preţioase cărfi apărute 

acum cinci ani sub titlul: "Lup
tele actuale ale catolicismului 
în Europa centrală", a scos 
acum de sub tiparul editurii 
Figuiere din Paris un volum 
intitulat: ",Nas omis les Hon
gf'ois". 

Intâiul capitol al cărJii tra
tează despre or~,şele Szom
bathely, Seghedin' şi Eger. A 
ales ca inceput oraşul Szom
bathelv (străvechea Sabaria 
romană), pentruca să arate le
găturile vechi dintre Panonia 
şi Galia. 
Vorbeşte apoi in alte capi· 

tole despre mişcările finere
tului maghiar, despre leven
tism. .care a fost adeseori 
înfăţişat străinătăţii greşit sau 
tendenţios", şi despre .. bine
făcătoarea lui infiuentă asupra 
educatiei·. Dă apoi ca exem
plu de figuri catolice pe Ap
ponyi şi pe BaUhyâny. Se o
cupă pe urmă de legăturile din 
evul mediu ale catolicismului 
francez cu cafolicismul ma
ghiar, iar intr'un alt capitol de 
instructia limbii franceze in 
Ungaria. 

P · A" ă tiail 
agma mtala a c rfii· ~t 

acest molto din Mi n f 
"Când ne vom achifa ~ 
fală de acest binecuvân 
por, apărător al ApUSuL in 

.. Autorul - incheie lua 
Hirlap' - voieşte să fc " 
noscută şi simpatică V. le 
in faţa catolicilor Ir,: 
Niciodală n'a putut vor,,Dt 
la timp compatriotilor ,., 
religionari despre şi c. 
Ungaria, despre şi pen~ ca 
Hdaritatea şi prietenia tati 
maghiară. Conducătorii Iăc 
ricii catolice franceze p 
cei mai multi de şoapl' nI 
r,evoitoare pentru Mica ţii 
gere ale ministerului 
de externe, şi e lucru ~ 'al} 

deobşte că şi acuma se aţi 
zeşte calea unul astl de 
concordal între Vatican ea 
(re Cehoslovacia, car 
baza tratatului de pace isle 
Trianon, să slăbească iR i~ 

esential unitatea CUltUl irii 
influenţa În Slovacia a cinf 
cismului unguresc. Ii do •. 
deci mulţumită părintel!;! el 
Jattre, pentrucă şi·a p~ 'pei 
cartea tocmai acuma ~i urii 
trucă se strădueşte să min. 
uoace in tara sa mai la 
inţelegere pentru Ungar l 

Anton Meszlenyi, care a petre
cut mai multă vreme la Roma 
unde a copiat arhiva dela Vatican 
a nunjiilor din Viena, a publicat 
pe baza acestor rapoarte o carte 
întitulată"A jozefinizmus kora 
Magyarorszăgon" (Epoca iosefini
smului în ,Ungaria", înţelegând Incă unul mai tare ca 
prIri- ipsefinism 'anticlericalismul .~e 

înstăpânit de Iosif aIU-lea)_ Car- fforvâth Mihâl1J !pUS 
tea lui Meszlenyi tratează iub "J rom 
raportul acesta istoria Ungariei ',şi 
dela Iosif al Il-lea până la 1846. Ca adaos la ceea ce am arătat cai din Eurasia işi trage, oi. 
(CI. "Pesti Hirlap" 9 va crt.) în numărul nostru din urmă de-j din două tipuri de cai slrl, ,ă. 

• spre aiurelile istoriografice prin, din aşa-numiţii cai sălbatic .!ui } 
A apărut la Budapesta cu fac- cari. se caută .Ia Buda?e.sta să se I din podişurile Asiei, ai cAri 'ecl~ 

si mile, editat de Lantos Adolf, fabnce ungunlor o ongme euro- maşi s'au unificat în timp' ni 
codicele de Admont, cuprinzând peană'A v~m ~minti astăzi că I vălirilor tătăreşli cu aşa-zi; ţar 
legile lui Ştefan I-ul al Ungariei. exact 10 ZIU~ ca~~ ~e :rătau in mongoIici, şi din aşa num. e Ş 
Prefaţă de Iosif Fritz, adnotări şi "Gazeta Anhrevlzlomstă aceste I farpan de origine euro "1 

ţ' l' I 7 1 l' ă t -' . rn I traduceri de Ema Bartoniek. (ef. Icne 1, a u le, a ap ru In i din care se trag caii euro I 
"Pesti Hirlap" 9 VII.) ziurul budapestean "Magyarsăg" 1 rasă mai nobilă de astăzi, ~ I 

• un articol cu titlul acesta:"A "Hank6 Bela - spune ,~I 
In editura ,,}{orunk" dela fost oare asiatic ~a~, euro- ,sentu~ dela "Ma.gyarsag". li ,a; 

ClUJ- a apărut o tălmăcire un- penesc ca'a' ungunmn cuce- ! exammat cu atenţie, cu '1 a 
ă "1 ritoare de 'ară 1" 1, mente de măsurat şi cu I 

gureasc a poeZii or reprezen- Th - . . d f t f' ,. • ". car 
t r I l' C f d t 'tă at lS the queshQn I - asta-l. e o ogra lat, ŞI nI-1 preZI • 
alvte1·a.eAlul °d ruş}{, 'bAad?rl întrebarea, ca să exclamăm şi! studiul său pe fofi acei ,Jn( 

poe u Ul exan ru 1 t: 1. f' . t I H l I d ' , d 1 pr 
TăI ~'{ l f nOI ca pnn u am et. espre car •• e poa e . 
't. m

f 
aCI °f!U . a ~ o~t aslPru t ArtiCOlul cu pricina e o sem- mai presus de îndoială num 

crI lca as a lama In co oa- I d' I " 'd' f' fAd nu I t f b na are a stu lU Ul publicat de ca. m .mpu con ! I 
ne e n?asdre

t 
P
1 
ent.ru grta da cu Hank6 Bela în n-rul al 86-lea al ! cuceri' ungurii tara d! ~te 

c,alre şI-a tai ta d1paEr ~a uce- lui" Debreczeni Szemle" despre făzi. Ca rezultat precis al. "' U 
rl e necon ro a e In mmescu, '" . , 'lor, 
Nădă' d . ă fă] ă'"l orrgmea ca'alu. ungaresc. rătonlor sale, arată că ung~~. , 

I Ulm c. m ~lrl e de Şi începe spunându-ne că încă n'a cunoscut decât tipU!eles: 
acum sunt mal reuşIte. Vom deJa întâii cronicari, sau poate de origine europeană aşa'" e,' 
reveni. încă din epoca venirii ungurilor tarpan, care era răspândi! ~11l 

respondentul) : 
"L'ipotesi H" a dat o nouă 

dovadă strălucită a faptului cât 
e de trează şi de sinceră prie
tenia itai o-maghiară ". 

Pentrucă - repetăm - ceti
torii lui "Pesti Hirlap" trebue să 
ştie că toată această scrinteală 
nu e plăsmuire de nebun din 
casa de nebuni a Ligii revizio
niste maghiare, ci adevăr adevă-. 
rat: adevărată ipoteză a celor 
patru state majoare: italian, ger
man, austriac, unguresc f 

Şi se poate înghiţi aşa ceva în 
naiva Ungarie! 

aici, e credinţă obştească la un- ţinuturile europene de din IIOV 

guri că-s veniţi din Asia. Aceeaşi de munţii şi de apa Uralul' c~ 
credinţă obştească e despre ei şi t timp ce de cealaltă parie ,Că-l 
la toate popoarele europene, după- f răspândit tipul de cai ~j, ~ 
cum tot asiatici îi socoate Earopa I care I-au adus numai mal d
pe tătarii nogai, deşi aceştia 10- 1 mongolii pe teritoriul ţării ~( 
cuiau şi 'n trecut ca şi astăzi pe de astăzi. Scbeletele de cal,. la SI 

versantul nordic al Caucazului, tretele (sic 1) de boturi de C' a 1 

adecă În Europa. ni le 'nfăţişează în fotO'~ t, ii 
Aminteşte apoi că europenii vorbesc, arată, dovedesc /ăt, priI 

vorbesc întotdeauna despreţuitor chiar şi pentru diletanţii Sil. I dă 
În legătură cu originea asiatică a ficiali, că patria străveche a e COl 

ungurilor. fiunii maghiare a fost pe la, ,lde>! 
Pe urmă ne înfăţişează cerce- europeană a muntelui Ura! ~ .~riIă 

tările despre calul unguresc ale I malul european al apei Uralul~e ! 
numitului Hank6. , că de dincolo, din A,ia, din 

Hank6 stabileşte că stocul de (Contimta1?11 în /lai. /II.fJ) , 
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, • Legea maghiară a Ilncă unul mai tare ca 

apărării antiaieriene 
(Continuare din pagina lI.a) 

Horvdth -Mihâly 

merifase să s'ad.că nici : Proiectul de lege a apărării, tuţia ţării". (Cf. "Magyarsag" şi aceasta. Primul lucru ce se va 
~'iajerene ungureşti, arătat amâ- r, "Pesti HirJap" din 4. VJ!.) face, e că se vor organiza cursuri măcar ca schimb cai inon,o~ 
,,' lici de originea 'a'd. pnpf în uJtimel~ !rei. numere ale ! ..• . . de instrucţie antiaieriană, şi fiindcă 
oazetei Antirevlzlomste", a fost I "Pesh HlTlap" dll1 3 Iulle crt. într'un caz de război va trebui "Scheletele de cai din 
itai la 3 Iulie şi de Senat. la. publicat În ~.ederea ~iscuţi~i apărată mai cu seamă capitala, morminţile ungureşti din 
i" • trei' senatori cari I dm Senat a legll apărăm anh- importanţa cea mai mare se dă timpul lui Arpad dovedesc 
Dmtre cel . . t' I d' '1' 1 . d 1 d 't 
11uat cuvântul la discuţia legii, alenene un ar IC~ e Ito~~a In cursurilor din Budapesta, organi- un a ibm estu e reuşI : 
~ EJemer Gh cz , l-a criticat care cO~bate pe G5mb6s fundcă zate pe socoteala primăriei Bu- caii aceştia ntau umblat 
IU~, Y â:d urrnătoa- a spus In Cameră că a făcut pro- dapestei. niciodată prin Asia, dar 
~rl.e aspru, spun I iectul in chip dictatorial, deoarece "După organizarea cursurilor n'au putut umbla nici cei 
~. cu democraţie nu se poate apă- de informare, spune în cOlltinu- ce au şezut pe ei. lJna 
l,Dela 1867 n'a mai "eni' rare antiaieriană. are "Uj Magyarsăg", al doilea dintre explicaţiile 'succe. 
I lafa parlamen~u'ai ungu- Ofidosul Ligii Revizioniste ii pas va fi organizarea şi îndru.. selor noastre din război, 
.C'UI proiecl de lege care răspunde lui G5mMs arătându-i marea serviciului de apărare in ! şi anu":le t?cmai a suc~~7 
i calce atâf de br,,'al con- că dacă ar fj adevărat acest lucru, ~iferitele case. PI~nal ~.fe ca I selo! .dm tImpul cucerlrll 
bu,ia Ungariei ca aces'a. Franţa democratică ar fi cea mai lA fiecare casa ma. mat. patrIeI, este că am avut 
latăcat într'o anumită privinţă prost apărată în contra atacurilor dia capitală să facă serviciu I un foarte iute de picior şi 
~ proiectul acesta dreptul par- antiaieriene, ori adevărul este că o gardă an'iaieriană pre- I foarte inţelept stoc de cai 
lentului de-a fixa numărul tocmai ea are cea mai bună apă- ,ăfilă. Gărzile acestea, unite, vor j de o~iQine tarpan." 
~tilor (întrucât legea aceasta rare antiaieriană. . împlini în caz de exerciţii sau "Tmand seamă de toate 
tigă la instrucţie militară anti- Camera - incheie ,.P. H." - de război rolul poliţiei. Pentru I acestea, şi fără să atri
~ană pe absolut toţi cetăţenii, a făcut o mare greşeală votând infiinţarea şi conducere~ acestui buim. o!igin.ii europene u!" 
rbali şi femei, dela 14 până la proiectul în forma· în care i-a organ de mari proporţii se va I prestIgIU ŞI un avantaj, 
Ide ani, - n. tr.) şi dease- fost prezintat, şi e datoria Sena- organiza probabil la pimăria I putem să declarăm, că 
~ea dreptul parlamentului de tului să repare greşeala. capitalei El secţie specială a apărării l' între popoarele ce locuesc 
ixa bugetul (intrucât s'a dat fi reparat-o votându-l fără altă antiaieriene". în Europa nu e 'ntrade-
~sterului de război dreptul protesta re decât cea mai sus ară- "In aceleaşi cadre se va orga- . văr decât unul singur de 
!a impune sub pretextul con- tată a lui Ghiczy. niza apărarea antiaieriană şi in I baştină, nu e decât unul 
~irii la apărarea antiaieriană .. oraşele de provincie. Organizaţia I singur de origine euro-
lcine voieşte şi cu cât voieşte, "Uj Magyarsăg-' din 7 luI. anun- de apărare antiaieriană a provin- peană, şi anume numai 
In, tr.). Totastfe] e atâcală fă că regulamentul de aplicare a ciei va fi în toate privintele la I poporul unguresc şi câte
n el independenţa şi prestigiul egii e în curs de pregătire, şi se fel cu planul de organizare din va rude ale sale mai mici, 
tipei administrative (întrucât va 'ncepe aplicarea ei încă 'n luna, capitală". în timp ce celelalte po. 
~urile 'n contra sumelor fixate -...--, __ ....................... __ -.-.... _ .... ' poare europene, germanii, 
ministerul de război, indru- latinii şi slavii, sunt toate 

le la această justiţie, se judecă Alta\-' tra"'" znal-e e. indiene, de origine asia-nai dimpreună cu trei delegaţi lică". 
a trei ministere, intre cari unul "Fireşte, aceasta nu e 

ilministerulrăzboiului,-n.tr.). .BURICUl . UNGARIEI-MARI singura dQvadă a originii 
t~e simţim şi ne inchipuim - '., . europene a naţiunii noa-

stre; in istorografie se 
rpilS oratorul - întocmai ca ivesc dovezi tot mai im-
rom ar fi re'nviat vechile vre- Cetim in .. Pesti Hir]ap· din Urmează un interview cu 

I AfI X d' portante ale originii euro-ri, şi caşi cum am trăi iarăşi sab 7 Iulie erI. următoare]e: numilul prim-pre or. am In 

ă · d' pene a ungurimii şi a ce-lolafi.mal aasfriac de da· -Comuna Szarvas a inain- spusele lui că prim rla In l l . 
- ă lor a te popoare . ugrlce : răscoala pen',a libertate tat ministerului de interne o Szarvas ar face şi singur a Hnlandezilor, a mordvi-

ui Kossuth, - n. tr.). Dacă cerere in interesul re,alizării I monumentu~ x ~ar c.ere da~ia nilor, etc. Nu e nimic. de 
iectul acesta devine lege, va unui plan frumos, patriotic.: tuturor locahtufllor dl,n UngarIa, laudă în asta, dar cel pu
mi o dovadă a proporţiei in Cere adecă permisiune. ca să pentrucă vre~. ~ă fl~ monu- lin avem cu ce răspunde 
: !ara aceasta au scos-o din poată adresa fie cărui oraş şi sat menIul a] ţăru mtregl. când popoarele vecine ne 
le şi au făcut-o nesimţitoare unguresc o cerere de donatii: De insemnat din interviewul spun că suntem aduşi de 
~riile războiului, şi va fi o voieşte să ceară câte-un pengo prim-pretorului fraza urmă- vânturi." 
Intel ruşine in cartea (30 de lei, n. Ir.) dela fiecare, toare: • 

Iată o scrinleală căreia i se 
potrivesc de minune amân
două zicăliIe române~li: '!Cal 
verzi pe pereţi" şi _potcoave 
de cai morţi." 

Domnul Hanko acesta a adu

iuli de picior. mongolii cu caii 
lor greoi i*au mâncat pe un 
guri fripli? • 

• 
Precum se vede, e o stră

duinţă sistematică in Ungaria 
ca să se lapede de originea 
asiatică. Şi fiindcă străduinla 
aceasta. trebuia să poarte 
toate caracterislicile specifi-. 
cului unguresc, iată-i pe un
guri singurii europeni de baş
tină. Toti europenii îşi trag 
originea din Asia, ceea ce 
nu~i decât normal dacă in
lâii oamenii depe lume au fost 
de fapt aşezaţi de Dumnezeu 
acolo. iar ungurii, cu riscul 
de a nu se trage din oamenii 
făcuţi de Dumnezeu, sunt 
singuri originari din Europa. 

Contradicţia aceasta mare 
de tot, a cărei conci uzie finală 
ar fi că ungurii n'au fost fă
cuti de Dumnezeu ci de alt
cineva, au aranjat·o la Buda
pesta uşor de tof, precum s'a 
v~zut din numărul nostru tre
cut: au mutat paradisul pă
mânlesc din Asia 'n Europa. 
şi anume in Ungaria de astăzi. 
Şi 'n cazul acesta cei făcuti 
de Dumnezeu sunt ungurii. iar 
ceilalţi sunt făpturile Dumne .. 
zeu ştie cui. 

Adevărat că din când în când 
opinteala aceasta se incurcă. 
Patria strl1veche a singurilor 
europeni, a ungurilor, se mută 
la Budapesta. in UraH. în Alei
kuzu, şi aşa mai departe. Ca 
dovadă că totuşi ungurii erau 
o ceată nomadă, şi nu un po
por aşezat, precum ii voiesc 
istoriografii lor vegefarieni ci. 
taţi in numărul nostru de-acum 
săptămâna. 

o provocare prea 
mult loleralA 

Ministerul maghiar de interne 
a dat acum săptămâna o poruncă 
prin care interzice automobilişti

lor să sune tare din cJacsoane in 
alte imprejurări decât dnd e 
absolut primejdie. 

legi a Ungariei. (Prote- pentruca să ridice un monu
î la guvernamentali). Să mă ment cu 'Care să se 'nsemne 
IP, asta e părerea mea. Pro- mijlocul Ungariei-Mari. După 
~ acesta le dă dreptate ace- vechile Mrti militare, mijlocul 
1 cari dimpreună cu mine n'au Ungariei-Mari e la Szarvas. şi 
I incredere in politica dom- acum 50 de ani un profesor din 
mi prim-ministru, şi n'au avut-o Szarvas cu numele Mihâlyi 
numai pentrucă părerile noa- a şi stabilit acest centru, pe 
. DU se potriveau cu senti- care cei din Szarvas şi I~au 
:!ele şi cu convingerea lui insemnat cu o piatră de moară. 
~jtuţională, ci şi pentrucă ne "Acum s'a pornit la Szarvas 
ijorau anumite lucruri ce se o mişcare (s'a pornit ea încă 
lifestau in discursurile şi 'n din anii trecuti' - precum am 
ele sale şi mai cu seamă în mai arătat în coloanele aces
din timpul din urmă, lucruri lea - dar pe vremea aceea se 
învederează o tendinţă impo- spera să se poată face mo~ 
l constitutiei. Socot în orice numenful numai cu danii 
că-i ciudat lucru din partea stoarse dela satele din tinut, 
i prim-ministru, că atunci - n. 11'.). ca să se ridice pe 
~ d·sa subliniază 'ntotdeauna locul acesta· un monument, 
~itatea unităţii naţionale, a- care să fie un vestitor al tre
Ia se transformă in agitator in cut ului glorios (foarte gloriosI 
tta unităţii naţionale, căci, aşa - n. tr.), şi totodată să fie o 
It, işi dă bine seamă şi dom- expresie a neinfrântei, a sfin
prim-ministru că prin atacul tei străduinţe care vo~e~te. să 
dă prin proiectul acesta de refacă graniţele UngarieI ml],e

~ constituţiei noastre, impinge nare. Aceasta o urmăreşte mlş-

- "Ii dă mişcării o impor
tanţă specială faptul că se in
flăcărează pentru realizarea 
acestui frumos plan nişte locui
tori ai Sarvaşului cari au fost o
dinioară in cea mai mare parte 
slovaci. iar astăzi au devenit 
buni unguri.· 

Aviatori englezi şi 
olandezi in Unoaria 

Ieri, 13 Iulie, s'a început in Un
garia un picnic de aviaţie la care 
participă două duzini de avioane 
civile din străinătate, engleze şi 

olandeze. Se face o tură Mez().. 
k5vesd-Hortobăgy-Dobriţin -Mezo
hegyes-Siofok (Balaton) -Buda
pesta. Aviatorii străini vor sta în 
Ungaria până la 19 Iulie. 

nat toate polcoavele de cai din In Ungaria e deci posibil să se in
morminfile ungureşti .. din vre~ l terzică sunetul strident al cIacsoa
mea lui Arpad", şi a reuşit nelor dela automobile, care in de
s'ajungă la concluziile mai sus I finitiv nu irită decât urechea, iar 
arătate, Atât numai că mai are ]a noi nu-i cu putinţă să se o
de dovedit: că exemplarele de prească odată hărmălaia infernală 
cai pe cari le-a mosuraf. sunt a receptăriIor de emisiuni ireden
din vremea lui Arpad, şi anu~ tiste dela postul de radio ungu
me ungureşti; că oamenii lui re se, făcute cu ferestrele deschise 
Arpad nu le--au furat dela eu- de primăvara până se sfârşeşte 
ropeni; că oamenii lui Arpad toamna. Răsună străzile tuturor 
n'au staţionat prea mult prin ora~elor din Ardeal de provocă
părţi europene. Şi mai are riie acestea iredentiste receptate 
apoi de răspuns la marea în- cu ferestrele deschise şi-adeseQri 
lrebare: de ce. dacă explicaţia cu megafonul, şi nu se găseşte 
cuceririi ţinuturilor dintre Alpi o autoritate in aceste oraşe zise 
şi Carpati o dă tocmai faptul eliberate să pună pe provocătorii 
că ungurii aveau cai europeni 

~~evărat in opoziţie făţişă şi I care.a dela Szarvas. in fruntea 
ÎII!ă pe toti cari nu-şi pot in- căreia (bun inteles I - n:. tr.) 
~e. stima şi dragostea moşt~- se află prim.pret.0rul p]ăŞll. dr.1 
! din s:rămoşi fată de constl- Schauer Gabor. 

--

Tot românal de bine ceteşte ziarul 
amatori de radio btlnar .. ~tall la 
punct. In Ungaria, in schirn b, nid 
cu ferestrele închise nu-i e îngă
duit român ului să asculte postul 
românesc decât rn cea mai mare 
taină. 

" 

! } , 
i 

,',' .! 

, '1 



T_ ~'-""-' ~""'---".""~-G:#~~4 

'" 

Gazeta Antirevizionistă Duminecă, 14 Iulie IÎJ~,D!l1 

• • 

T â,.~ul de 'efe dela 
- Se IIa ,in .. Ia 21 lalie - O esca,sie in Man,i; Apasen; -1 Găina Prielenia ilalo-maghiară 

Asociaţia de turism "La Drum" dela Ghetar. Parcurgem 23.80 industriale până in gara Vârfurile ; 
elin Arad întreprinde o escursie Km .• sau 29.80 Km. (Ciuci). ; 

in lumina cifrel.~. 
- Export .. 1 unguresc de vite in "alia -

în Ţara Motilor în zilele de 19, Parcurgem cea 45 Km,. din; 
20. 21, 22, 2'. 24 Iulie. Vom Mar,i, 23 ialie. care vreo 20 Km. cu trezin~le. I Oficiosul Ligii Revizioniste, r lttf numărul vizitatorilOr 
asista. la desfăşurarea tirgului VizitAm Ghetarul. apoi coborîm, La aceastA excursie pot "Pesti Hirlap". anuntă in nu· i Jiei, de~aceea şi consum~ 
pe muntele Găina, cât şi la pa- urcăm şi iarăş cob rim în Arie- participa persoane onorabile I mărul din ~ Iulie cri. c~. ex· ! carne e r:nai .mic, i~r. de J 
rastasul anual al lui Avram şeni (Lăpuş). Dormim în Arieşeni, din orice regiune a litrU, portul de vite al Ungariei in I parte Itaha şl·a prasll În va 
Iancu. oficiat de staretul mănă- sau la vila profesorului Nai'hi la avind a se ata,a grupului Halia a scăzut cu aproximativ I tima vreme un mai mare b 
stirii Izbuc la troita eroului depe Râul Alb arădan in Hălmagl, sau Du- 30 la sută în comparaţie cu t de vite. aşa că şi~a putul 
piscul acestui munte. Vom face Parcurgem 9.30 sau 13.30 Km. minecl in târgui dela GAina. I cel din anul trecuf. duce importul. 
un pelerinaj la Casa ,i Muzeul Taxe de participare nu sunt. I In anul trecut s'au exportat Explicatiile lui .. Pes.t.i Hit m~ 
lui Avram Iancu. Vom vizita Miercan, 24 '.fie. Drumul nu se poate face decât. din Ungaria in Italia 60 de mii sunt trase de păr. fund','" 
GheJarul dela Sclri,oara şi Urcăm muntele spre Piatra pe jos sau călare. Un cal costă I de vite. adecă cu 10 mii multe ştie că din pricina pregăti, (}I 

vom trece culmea Bihorulul, Grăitoare, traversăm dealungul pe zi 80-100 de Lei. I decât e cota stabilită prin con~ I sale de ,război Ha.Ha nu n C 

'.-::1 Ca';a:J x per-':;'\.Jr1o 
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! ventia ce~o are Ungaria cu ! c~ nu. şl~a redus l~portul· "'2 
1 Italia. Cele 10 mii de vite ex· ! VIte. CI ŞI l~a sporll con.!~ 

1

, porfate in plus se socot avans I rabil. Adevărul este că du t 

la exportul din anul acesta I s'a săturat de revizioni pr 
, I ~ 

i deci urma ca Ungaria să ex· unguresc care pescueşte a . 
I porteze acum in Italia 40 de In ape germane. Halia ÎŞ ~[r 
I mii de vile. ,.După informatiu. , dreaptă privirile şi spre !r~ 
! nile noastre însă ~ spune I tări exportatoare. Dovad~ 
I oficiosul Ligii Revizioniste - I rirea importului de vile e~ 

1 
! . d . t a se poate spera că se exportă nOI, e care plea a noasfi .. 

I În contul contingentului care resimte in chip inviorălorf1~ 
I expiră in August cel mult aproape două luni de ZilE le 

40-45 de mii de vite. soco-: Scad-' ex • f ez . . . .. I ~ ŞI por.a I en 
tmdu~se aCI ŞI cele 10 mu de resc de.final Aas"j't 

I 'f ' 1 a i VI e avansate anul trecut; aşa 1. . 
! că În anul acesta ex ortăm "Pesh Hirlap" incheie' h< 
! P cu t ~ d - d' . . 1 
1 vreo 30 de procente mai pu- an ca In prIc~na po' 

tine vite pe piata italiană de- ce-o face cu devizele 9 a; 
cât in anul tr~cuf.. nul ungu!esc, a scăzul d .. m. 

I "Pesti Hirlap" caută expli~ i catii, şi le-a găsit in urmăioa
j . rele fapte: de·o parte a seă· 
; 
I 

1 . 

menea ŞI exportul de V! gl 
Ungariei in Austria, aşa pu 
va putea atinge cola fie I 

prin convenţie. C 

\1 

CURIERUL BĂIL'f~ 
Linia ferată industrială depe valea Brttsturilo, nil mai există. Există iflSă o alta pe valea Lazur/- ' 1 

lor, paralelă ro aceasta, spre Vest, pe slţb cota 999 (Dobrin) I B '"'., B . r 
CI:{ piscul ei cel mai inalt, Cucur- culmea despărţitoare de ape a f Domnii din Arad c'ari se' a. e a%na:~t 
beta, de 1849 m. Bihorului pe o distanţă de 17 Intereseazl de acestA excur- ! . _ Techirghiolul ardelenes 
Excursioniştli din Arad. acei Km., trecând şi peste cel mai sle sunt rugati si se prezinte I ,UIT 

cari nu dispun de timp mal înalt pisc al ei, Cucurbeta, de la ° consfAtuire ce se va 1 La 12 kilometri de Mediaş se reumatismului de tot felul,' ce 
lndelurtgat, pot si viziteze 1848 m. Coborîm apoi pe la linea Duminecit. 14 Iulie. I află renumita statiune balneo-c1i- j ischias, lumbago şi afecţiu', e 
târgui ,i numai tn cele douA stânele dela Oruiul Dumii in va- orele 11, la Cercul Româ 4 ! matică Băile Bazna, Tekirghio- filitice, eczeme, paralizii, lin 
zile de sArbltoare, SimbltA lea Leuca, de unde ne continuăm nesc. ! luI ardelenesc, care este frecven- lupus, urticarie, pentru bo~ nă 
(Sit. ilie) 20 Iulie, ,i Duml· drumul cu trezinele căii ferate fr. Mager, prof. tată în fiecare an de mii de bol" femei, boli uterine, steriiitală I 
nici, 21 Iulie, reintorci.ndu.. ..._ ... _ ................................ _--~ .... ~ navi şi de vizitatori din tot cu· burărî menstruale, etc. La ia 
se acasl pe Luni dimineata • prinsul ţării şi din statele vecine. băile se recomandă în p 
la ora 8. In- chestl-a aşa ZI-sulUl- club I Drumul care duce spre Bazna I de eczeme cronice, reumati. ce, 

Programul complect este urmă" ! .. e de un pitoresc rar, şi-I faci filis ereditar, anemie şi pa. e~ 
tornI: 'g a z eta'" re 5 C d 1- nAra d I ~ela gara Mcdiaş până Ia sta-I infantilă. Bolile sistemului ar< 

Vineri, 19 lalie l' I ţtUnea balneară cu autobuse con- de tot felul pot găsi dease ne 
fortabile, care aşteaptă la fiecare I vindecare. [r I . 

Călătoria cu trenul spre HăI- I (Continuoare din pagina l-a) declarat anul trecut indezi. tren. . . .. y Pe ~ângă băi calde sau r • M 
magi, Baia de Criş, Vaşcău sau! la sucarsala din A.rad a băn- I rabil şi i-a hot V 4t l StaţIUnea balneo·ehmahca se II' face ŞI o cură cu apă de Ilie 
r"'fIt • C . 1 ă d' Adi an expu zarea. ă t' tii d 1 . . b' d t' ~mpem. e~ce p eac I~ ra 1 cii zisă "Ardefeana" ande •• i g seş.e 111 sa u cu ace aş nume, lea cel mal un Izvor, 1\ 
spre Hălmagt, vor pleca dlfl.Arad I se va deschide mâine.poi- b Ac~st?,-I d.re~~oral de t într'o vale frumoasă, Inconjurată "Merkel", care conţine in 
cu trenul de 17.30. : mâne aşa-zisa' erab gazefă- anca " aceasfa·, anca care 'i de dealuri cu un masiv păduros. l' cantitate clorură de sodiu'rir 

Dermim Vineri noaptea în HăI- 1 resc, s'aa făca' perchezi,ii a upri~i' s~ palroneze şi • să I Băile se găsesc în mijlocul unui de iod şi hrom, având IT 
magi. în legă'ară cu spionaj_I gazd~las~a .apel.nca ~e ,af, 1 parc ingrijit şi dispun de stabi- foarte bune contra bolilor 'nte 

Sâmbătă 20 Iulie loco'enentalai A.ntonescu. de sp.o?a, ŞI de corap',e care I Iimente moderne, pentru cari s'au mac, constipaţii cronice, ca ' r 
.'. PoUi,i, deci, românilor că. vrea sa poarle namele ,de ,'CheltUit sume importante. La cronice ale organelor respira ali 

Urcăm dm Hălmagt muntele I rora vă dă mâna, şi În'ra'; "Clab gazetăresc" t umbra brazilor vizitatorii se pot hemoroizi ş. a . c 
spre Găina, 19.75 Km. Seara în spelanca IIIgăze'ă,eascci" I Românii din Arad aan' I odihni în linişte, sau se plimbă Clădirile băilor sunt foa~ 'ei 
convenire pe 01. Găina, îngrijirea Şi ca să poftiţi cu şi mai paşi după celirea celor de i pe aleile curate ce duc la o pă- grijite. La dispozitia şi. tăj 
de adăposturi peste noapte. slobodă inimă În spelunca mai sas în gardă. Dacă '0- I dure de stejari seculari, cu un adăpostirea vizitatorilor se ~ p 

Dormim în liber pe lângă fo- aceasta, reamintiţi-vă că ta şi ÎŞi vor pa ne piciorul în l' aer curat şi lipsit de praf. mai multe vile şi un sanaton' tru 
curi, sub corturi sau în baracă. domnul patron al clubului zisa spelancă, -merită să fie Isvoarele, în număr de cinci, serviciu medical de specidie 

Daminecă, 21 'alie 

Salutăm răsăritul soarelui in 
jurul troiţei lui Avram Iancu, 
asiştăm Ia parastas şi la desfă

şurarea târgului, până la ora 14, 
când coborim la Vidra (Avram 
Iancu) şi vizităm Casa şi Muzeul 
Avram Iancu. Parcurgem 7.85 Km. 

Dormim în Vidra de Sus. 

Lani, 22 lalie 

Plecăm spre Gheţarul dela Scă
rişoara şi dormim sau În Gârda 
de Sus, sau la Casa de adăpost 

aşa~zis gazetăresc Moszko- scuipa,i în mijlocal sf,ăzii. i conţin în mare cantitate iod, stă la dispoziţia bolnavilor. ini 
vics Jozsef nu e cetăţean Iar gazetarii sa.. pseado-. brom ,i chiar radiam. In Viata nu este scumpă şi ai 
român ci unguresc, că până gazelarii români cari vor' cinci bazinuri mari sunt captate mentaţia SI! poate face fie in fUr 
acum anul a stat în ţară primi să facă pe ,abăsgoi- apele din isvoare. Din isvoare ticular, fie În restaurante Ci' iSI 
fraudulos, ncprezentându-se ~i~ aces'ei ~Ie.stemă~ii, !"'~- emană gazul metan"} care se gă- ta bile. am 
la controlul străinilor deoa- rIIa ,'a fel s.a f.e scu.pa', n seşte În cantităţi imense în acea~ Locuri de excursie sunt ir. gic 
rece avea târtanul o 1/ dovadă lamina ochIlor. stă regiune. diată apropiere: Cetatea de nia 

, " d d' . f 1 Din parfe~ne ne vom face V' I specială . ove ltă apoI Q să, Nămolul din statiune este de pe unde a trecut Mihai Il' t"l datoria până 'a capăt. \. 
şi că astăzi fericeşte Româ- Aver'izăm depe ac .. m că culoare inchisă, conţine mullă Diciosânmartin. fosta capi ee. 
nia cu prezenţa sa în baza vom pablica în liecare na- sare şi fier, este· bogat în săruri, judeţului T.-Mică, şi Media~ .. ia! 
unei anulări dela Bucureşti măr lista acelor gazetari sa. clorură de sodă şi acizi organici, frumoasele sale imprejurimi, Doi 
- ştie toată lumea cum se pseado-gazefari români, cari are un miros bituminos şi este Staţiunea aceasta se buC( ,nu' 
dau aceste anulări! - a îşi vor efa pe,"r.. banii lai foarte unsuros. Se recomandă ultimii ani de un mare nuf,i; sini 
hotărîrii prin care comiSIa I 'uda complicifa'ea 'a aneI· pentru comprese şi băi. I vizitatori. cari găsesc aci re, C 
de control al străinilor l-a 'irea aceas'a. Băile se întrebuinţează contra şi mai ales vindecare. .'1 dl 
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'onflictul italo-antlo-abisinian 
~; ,. 

i 
t 

- Zvonuri că Iialia va 'ncepe războiul fără să mai aştepte sesiunea 
ex'raordinară din Augus' a Ligii Natiunilor -

f Pc măsură ce s'a proprie luna l1ugust, care se: pare 

I
va fi hotărîtoare in privinţa conflictului iscat între Italia 
ftbisinia, sau mai bine zis Între Italia de,o parte şi 
'e flbisinia şi I1nglia de altă parte, încordareG pricinuită 
lumea întreagă de conflictul acesta devine: tot mai mare, 
mai alarmantă. 
Săptămâna ce-a trecut s'a părut c' aduce o oarecare 
ordare, dar au venit repede evenimente nouă ''$i au 
nou olei pe foc. 
Conflictul italo-abisinian începuse să devină ita]o-

!ez. I1nglia, precum se ştie, a făcut acum două săptă. 
ni propuneri Italiei, c~ ,să pri.mească Iţalia _ dela l1b!s!
'provincia Ogaden, ŞI n schtmb ~l1ngha sa. dea I1bls~. 
zona Zeita, cu drum la mare 10 Somaha engleza, 

isi n iei. Propunerea n'a fost primită, pentrucă ţintea 
irca poziţiei franţei În Fifrica răsăriteană şi put~a să 
. Ia o 'n~trăinare a franţei de Italia. rkuma ZIarele 
irne mai arată un motiv pentru care "mărinimoasa lO 

ă engleză n'a fost primită: Ogadenul, care ar fi urmat 

Ce trebue < ştiut despre Abisinia 
Abisinia e o ţară de patru o schimbare a situaţiei politice I pe mare, fie pe uscat prin 

ori cât a noastră (1.240.400 km. a trecătorii, a .. drumului dela Egipt şi Sudan. Italienii au ce, 
pătraţi), situată aproape peste j Europa l~ Indll. . .. rut prin urmare la 'ncepulul 
drum de Arabia, In colţul ră- 1 In afara de aceasta Ablslma actualului lor conflict să li se 
săritean al Africei unde se im- are un lac, 'acu' Tana, de-o dea o fâşie de pământ peste 
bină Marea Roşie cu Oceanul covârşitoare 'nsemnătate pen~ Ab-·· ă . f ă d 

. tru cele două Iări englezeşti: lSJma, ca s -ŞI ac rum 
IndiC. d f' d·· t t • -·f d ' d l' pentru Egipt şi pentru Sudan e Jer, a mmlS ra ŞI pazI e E adecă n calea rumu UJ , 't r . d Iti M d' 

I d·· 'pentrucă din lacul acesta izvo- 1 a Jem, e a por u asaua m dela Europa la n II, care n.. . y . Eritreea (Marea Roşie) la 
coIful acesta al Africei e o reşte Nilul-Albastru, cu a carUI ". 

~ d apă se face rodnic prin irigatii portul Mogadlsu dm Somaha trecătoare cat se poate e 't l' ă (O I I d· ) D 
A pămânful Egiptului şi al Su. I a lan ceanu n lan. ru-stramtă, . A l' danului. mul acesta ar Însemna in Importanta el pentru ng la, 

pentru Franţa, pentru Italia, ~mportanta_ a.cteasta dCAdb~u.ă afară ade mbuIte a If
t
el el 10 dSCă-

d · ă tru An ori precumpam oare a 1S1- pare e su con ro u epe 
ar mal cu sead~ penl f ă- niei se va vedea şi mai bine mare al englezilor. Mai in glia este deci 111 ca e a ar d' t' d' ._ 

' . b . IT ă In ro escrtere mal amanun- seamnă totodată o primejduire de mare. O schlm are ~o 1 I~ tită a situatiei acestei Jări cu Ilie dat de 11bisinia Italiei, e provincie stearpă, deşer!; 
,schimb i se da l1bisiniei drum la mare prin Soma ha 
!kză ca să se poată Înarma şi să nu mai aibă nevoie 
~erci~Iă de porturile italiene din, Eritreea şi ~in s.o"?(~: Drumul dela Europa la Indii 

in Abisinia aduce numai decat bucluc. a intereselor ce-i leagă pe 

I italiană, fiindcă propunerea n a fost deCI primIta, La răsărit, deci, Abisinia el' răsărit, cealaltă la granita de 

englezi de lacul Tana, pentrucă 
fâşia de pământ cerută Abisi-

~Iia a ameninţat: că va duce pe italieni ]a judecată la 'n calea drumului dela Europa. miazăzi-răsărit a Abisiniei, 
~a Naţiunilor şi va obţine 'n contra lor blocada (î~cer. Ia Indii. Cu marea, i-adevărat, n'uu deci legătură intre ele 
rea) economică. Dela ameni.nţare s'a tre~ut la ~c?nttnu~: nu se invecinează, pentrucă decât sub control englez:, fie 
I mobilizării de trupe britanice pe malunle Marn. R?ŞIl, fntre ea şi 'ntre mare e o fâ-
IEgipt, în Sud an şi în Somalia engleză. Ziarele lt~hene şie de pământ in mâini euro
Ipublicat ştiri alarmante în privinţa aceasta, pornind wO pene: Eriteea italiană, Soma
~e campanie în contra ringliei, secondate în bună ma· lia franceză, Somalia engleză, 
~ de presa franceză. In toiul campaniei acesteia. a .fost continuată mai jos cu Soma
~i vorba că 11nglia închide în ca1e,a trup~l?r .. ltahene lia italiană. Fâşia e fnsă prea 
1 Europa drumurile ce duc la granItele 11btsmtel: cana· mică, pentruca să nu poată fi 

niei urma să treacă pe lângl 
lacul acesta şi să domine În 
mare măsură isvoarele Nilului 
Albastru. Vom reveni la acea-
sta mai incolo. 

ISuez şi Nilul. .. , dominată din spate in cazul 
~ Intre timp s'au întâmplat două lucrun: .In ringha w s a că s'ar schimba situatia din 
mit mare campanie În contra guvernulUI pentruca a Abisinia. .... < 

~t l1bisiniei provincia Zeila fără consimtămâ~tul reg~· Marea Roşie e legată astăzi 
hi al parlamentului (la ceea ce guvernul a raspuns tn cu Marea Mediterană (adecă 
riament că nu era nevoie de acest consimţământ, de cu Europa) prin canalul Suez, 
rece Somalia nu-i pământ britanic, nu e colonie brita· stăpânit de englezi şi interna
ă, ci numai protectorat). Campania s'a continuat dou~ tionalizat in măsura in car~ ? 
,tilmâni întrqli, În presă şi in par]a:nent, cu apelurI fngăduesc interese!e Anghel. 
unătoare prin ziare ca să nu .se sţnce raportunle de De~alungul tărmului asiatic al 
Iti prietenie cu franţa. 11 vemt apOI, ca adao~ .I? cam· Mării Roşii se 'ntinde provin
lia aceasta, hotărîrea Statelor·Unite ale llmencl1. Ru· cia arabă Hedjaz, influenţată 
t personal de împăratul l1bisiniei să intervină ca să in foarte mare măsură de en. 
Icească pe italieni. Statele-Unite au .răspuns. ~ă nu g/ezi; englezii au aici un port 
llleskcă fie că va fi război fie că LIga NaţlUmlor ar cu chirie, Kuweif. Peste drum, 
Iara bl~cada în contra lta1i~i, şi'n plus a dat imediat în Africa, se 'ntinde de-alun
Imcă cetăţenilor americani să părăsească l1bisinia. I gul Mării Roşii Egiptul engle
: In urma acestor lucruri I1nglia a 'nceput să dea inel- zesc. Mai in jos se 'ncepe 
l Mai cu seamă că s'a întâmplat În cursul să~t~r:t~nii Eritreea italiană, şi se 'ntinde 
ilucru grav: întreruperea, după cât se pare deflmtlva, a până peste drum de capătul 
~tivelor de arbitraj italo·abisiniene, şi faptul că au început sud~vestic al Arabiei, unde se 
ivină tot mai stăruitoare zvonuri că Italia nu va aştepta îmbină Marea Roşie cu Ocea
Mrile dela 26 l1ugust ale ~igii Naţiun!lory (pe. ca~i l~ nul indic. Pe partea aceasta, 
t mai cu seamă "nglia) CI va porOl. ~azbo!u] m~a c~re înseamnă. cam un .. sfert 
Inte de 'ntrunirea Ligii. După ultimele ştm, deCI, l1nglta dm Marea Roşle~ e~glezl~ ~~ 
~ renunţat la gândul de-a mai propune la Geneva re- au contr~L L~ sfarşltul ţ:ntreJ.l! ,

.. It r" . f I de onfe: adecă la mbmarea Mărn J~OŞll M Il În contra a let, ŞI vrca acum un e c. - . ăt 1 
Iă de pace italo·anglo-francezo-abisiniană, adecă a l1bl· cu Oc~~nul !n~l~, J e r cap u. 
" . " .~. t- ~ Somahel stapâmr ue franceZI Iei şI-a celor trei puten europene can 11 s apanesc ve- , 'f ă (d Itf 1· 
'r . Coloma rancez e a e 
o aţlle. . ~ d' ţ' t mică) şi colonia italiană (Eri-i Poate că se va ajunge ]a ceva In Irec la aceas a. ~ d' 
t ,. . d ~ 't~ ~ ~ .. Wt t noua~ pr'l treea) nu pot lJlsă omma ~ rucă s a IVit e-o sap amana ŞI Juma a c o - t ă S r 
jdie mare În Europa în strânsă legătură cu conflictul strâmtoarea, pen. ruc omaSla 
. . . 'd' h b' b . W' 1 t't~ 'meJ'die franceză se contmuă cu 0-SlnIan: pnmq la a s urglca, tmp ela cu-o pn ,.. . d 
1na~ă. S'a spu.s di~ primul moment ~ă ang~ja~ea Itaiici raaU~ab~g/~ă'p~~~ufe~:gl::e~ 
~fnca va da lmedwt nas habsburglsmulU\, ŞI pangye~- Aden, şi la Imbinarea Mării 
~Ismului. Scmnele se şi văd. Guver~u] austna~ a hotant Ro ii cu Oceanul Indic e o 
anuleze legea dela 1919, care conflscase avenle habs· insŞuIă englezească Perim. En. 
rg,ice şi !ntcrzis.ese revenir~a _ Hab~burgilor în tar.ă. Ger· . ,fezii sfăpânesc deci amân. 
Ima, deşi chestia habsburgIca nU-I poate .con,~em, o ex- doaă cape'ele Mării Roşii: 
IMează şi O sprijineşte de dragul comphcaţnIor ce. le fi cel dinspre Earopa (cana
u~e. Săptămâna aceasta guvernul nemtesc a comu~lcat lai Saez) şi cel sadic din 
Ctal că va lansa încă 'n anul acesta 50 de vase n?1 de local ande Arabia aproape 
tboi, şi totodată şi·a pus presa s~ 'ndemne ~ngha ~a se împreună ca Africa. 
,nu dea îndărăt faţă de Italia ŞI de franţa pe chestIa 
Isiniană. 

I Complicaţiile vin deci din -plin. Viitorul se anunţă de- Eritreea şi Somalia italiană, 
II de turbure. una la graniţa de miază-noapte--

Coloniile italiene 

Politica Ab;s;niei fală de Fran,a, 
Italia şi Anglia 

Abisinia, tară mândră pe in
dependenta sa pe care şi.a 
ştiut-o păstra de patru mii de 
ani, face politica ce i-o dictează 
rivalitatea dintre vecinii săi 
europeni cari o împrejmuesc 
pe de toate părfile: la miază
noapte şi miazănoapte~apus 
Egiptul englezesc, la miază
noapte~răsărit Erifreea italiană, 
la răsărit Somalia franceză şi 
engleză, la miazăzi-răsărit 
Somalia ifalialiană, Ia miazăzi 
colonii engleze. la apus Su
danul englezesc. 

nut (compania Loucheur ThaJ
man) monopolul tutunului. 
despre a cărui situaţie actuală 
n'avem cunoştinţă. 

Faţă de Italia, 
Cu Italia s'a dat Abisinia 

intr'o singură imprejurare, când , 
impăratul ei Menelik al II-lea 
a ajuns pe tron (la 1889) cu 
ajutorul Jtaliei. Menelik al 
II-lea i-a trădat însă pe italieni 
cam repede; peste şapte ani 
după inscăunare a ajuns la 
bătaie cu ei, şi războiul s'a 
sfârşit cu infrângerea dela 
Adua a italienUor. De-atunci 
şi până astăzi raporturile Ita
liei cu Abisinia au fost mereu 
incordate. A le expune ar fi 
poveste din cale afară de 
lungă, deci ne vom mărgini la 
arătarea principalelor litigii 
italo-abisiniene. 

La 1906 Italia a reuşit să 
- Fa,ă de Fran'a 'ncheie cu Abisinia o conven

ţie vamală preferentială, dar 
La 'nceput când englezii erau in aplicare n'a fost pusă de-

Trebue să se recunoască că 
strânsă în asemenea cleşte, 
îşi ştie face politica cu o di
băcie uimitoare. Dealtfel, deşi-i 
o tară de robi, slăbită uneori 
de certurile dintre prînci pii 
diferitelor provincii, e o tară 
cu cultură străveche şi e cre
ştină din primele timpuri ale 
creştinism ul ui. 

şi mai stăpâni decât astăzi in cât la 1919, când în ciuda 'm
golful Aden (in strâmtoarea potrivirii Angliei Abisinia a 
dintre Africa etiopiană şi Ara- izbutit să Intre in Liga Nafiu
bia), Abisinia s'a dat cu fran- nHor cu ajutorul Frantei şi 
cezii. Din pricina aceasta mica Italiei. 
colonie franceză din capătul La 1906, 1913, 1915, 1917 a 
nordic al Somaliei a ajuns la cerut Abisiniei dreptul ca 511 
o importantă foarte mare. facă o linie ferată intre Gon
Portul ei principal, Gibuti, e dar şi Şeiti~ dar fără rezultat. 
totodată capătul singurei linii Intre 1910 şi 1919 a cerut 
ferate care leagă Abisinia şi de 24 de ori conuenJlt econo- < 

capitala sa cu marea (linia mice şi politice pe bază de 
aceasta se menfine până as- reciprocitate, dar fără rezultat. 
făzi franceză). 

Pe vremea aceea, a influen- La 1911 Italia a reuşit s'o 
tei franceze în Abisinia, Franţa facă pe .Abisinia să ~'n~heie o 
8 mai obtinut dela abisinieni conventie .~~ntru .mfllnf,area 
concesia minelor de platină, unor. colonll m~~s~r18le Şl c~
şi aur din regiunile apelor ~e~cl~!e!n Abl~lma: . dar abI •. 
Birbir şi Baro; acestea sunt SlJllenll n au mal ratificat-o. 
insă astăzi în cea mai mare La 1913 Italia a oferit Abi .. 
parte englezeşti. A mai obţi- siniei un imprumut adminis .. 
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frativ; tratativele s'au Întins 
până la 1917. când in loc să~l 
ia dela Italia, Abisinia ]-a 
luat fără vorbă multă dela en
glezi. 

abia acuma, de câteva săpfă- Pân'acuma bratul principal de bumbac, i-a asigurat o parte matei cu armamenle m(· 
mâni - Anglia şi Italia au in- al Nilului dedea anual iriga- covârşitoare din importul abisi- iar la stăvilare şi la conslr 
cheiat o tntelegere secretă pilor englezeşti 13.600 mili- nian, şi iwa mai dat pe mână de drumuri a adus ingin ă: 
pentru împărţirea Abisiniei in- oane metri cubi de apă, din instructia militară, înzestrarea ar- 1 ponezi. i, 

" 

tre ele. care Sudanului ii revin 1.400 'o 
Tofuşi Anglia a izbutit să milioane. Disproporfia aceasta Alte puteri europene amestecate·~ La 1915 Italia a cerut Abi

siniei să-i ingădue să infiin
teze depozite libere (zone li
here), dar nu i s'a tncuviintaf. 
In acelaşi an abisinienii au 
dat foc consulatului italian din 
Addis-Abeba şi depozifului de 
lângă el, şi au refuzat să 'ncu
viinJeze refacerea depozilului. 

obţină În anii din urmă dela dintre apele date Egiptului şi conflictul italo ... abisinian .scGu 
Abisinia multe avanfagii; vom Sudanului a putut dăinui, de-o • 
aminti aci pe cele mai de I parte fiindcă Anglia nu stetea Ca încheiere a acestei germani; personalul 1: 
seamă: aşa de rău in Egipt ca de-o treceri În revistă să mat al armatei e norvegian I ' 

Anglia are cea mai mare II se~mă de ani incoace. Şi, de arătăm că l1bisinia a ştiut mele i le-au furnizat j o~ 
parte de cointeresare la ex- alf~ ~arte (~rmar~ a cons!de- I să mai eointereseze şi altă beIgiene, cehoslavace, 'nl 
ploafarea apelor lacului Ţana; raţlel de adm~aun), Anglia ~a lume la bogăţiile sale, pen- mane; şi - lucru de I'(j 
are )jnia ferată Sudan-Gam- putut să n~ghJe~c Sudanul m tmea să le fie C\.l atât mai de însemnat - s'au 
bela. zisă Ethiopian Motor folosul EgiptulUI. De-o ureme grea situaţia europenilor centrat în armata abisL La 1928 s'a semnat între Ita

lia şi Abisinia o conventie de 
prietenie şi arbitraj, prin care 
se asigurau Italiei concesii de 
drumuri; concesiile de dru
muri nu s'au mai dat, şi a ră
mas in vigoare numai arbi
trajul, de care Abisinia se fo
loseşte acum la liga NaJiuni
lor in contra Italiei. Era pre
\/ăzut in această conventie că 
se dă Italiei concesia constru
irii unei şosele de automo
bile dela Asab la Desie, de 
510 km. Italia s'a şi apucat să 
facă şoseaua, dar dupăce a 
dat gara 54 de km. pe terito
riul italian, s'a interzis conti
nuarea lucrărilor pe teritoriul 
Abisiniei. 

Transport Comp., care traver- t~co~ce. ins~, .ca urmare a ~lă- cari ar vrea să-şi împartă capii de triburi africani· 
sează 60 de mile din cel mai hnărl.l Situaţiei s~le In Egipt, tara fi 'Între, ei: englezilor toate vecinătătile, cec, i: 
rodnic feritoriu al Abisiniei; Anglt.a ~ nev.Olfă să .dea o şi italienilor în rândul dintâi. va da luptei abisini p 
are (prin aceeaşi sociefate atentIe dl.~ ce m ce .mal ~are llstfeI, în vremea din urmă caracterul unei lupte e 
amintită adineauri) monopolul exploat.ăru Sudanulul. ŞI tre~ şi-au făcut apariţia în llbi- contra tuturor 
transporturilor depe şoseaua bue . prm urmare să !acă no~ sinia vreo trei sau patru europ 
Gambela- Gore ~ are astăzi stăuIlare p.enfru .sporlrea apel eoncesiuni poloneze. In ar.. cari stăpânesc prin .CI 

cea mai mare parte a con- captate dm NIlul Albastru. t b'" Y a ărut de miazănoapte-răsări! Şl. 
P Ol • 1· , ··t f" d ă ma a a ISlnlana au P r, 

cesiei de exploatare a minelor ri. e.lu. I s a IVI a~um, Iln c ofiteri belgieni, suedezi şi rifricei. el 
de platină şi aur, fostă in tre- AbI.slOta e .la stram.f~a:e. ~ pl 
eul franţuzească; şi e vorba obţinut. deCI dela AblSlnla nOI T· l Ah· s -n· ei 
să i se deie monopolul radio- concesti ~enf:u exploafare~ , ara ŞI poporu I 1 1 po 
telegrafiei (Kairo-Addis-Abeba) ~pel~r NII~lul A.lbastru: ŞI I Ca să ne putem mai bine caldă şi umedă (totdeauna' ~ 
şi al posturilor de radio; sunt ImedIat. a bag~t nOl~e sfăullare 'nchipui perspectivele războiului 20 de grade plus, iar în le 
tratative in acest scop, iar in bugetul EgiptuIUl .. Dupăce ce se pregăteşte, e bine să + 35), vara cu ploi groza : re 
după unele ştiri se şi con- stăvilarele acestea vor fi. fă- cunoaştem mai deaproape şi mlaştini enorme şi cu boli Ul 

sfrueşle in taină o s!aţie en- ~~le, .~acul Ţana n~ va mal d~ situaţia dinlăuntru a l1bisiniei. mice (friguri, ciumă, holeră. gl 
glezească de radiofonie la 1~lgatlllor engl~zeşh. 2.800 mi: Din cele văzute până aci se 2. Regiunea Voina Dega

l 
Ci 

Adua. hoan~ ~e metrI :ubl de. ap~ \' desprinde constatarea că Italiei de 1800-2500 metri, cu ia 
Mai apoi raporturile Halo

abisiniene s'au inrăutătit de 
tof, incât s'a aiuns la sfârşitul 
anului trecut şi 'n Februarie 
crt. la incidentele de frontieră 
cari au pricinuit pregătirile de 
război ce sunt acuma in curs. 

Local Ţana ca~ pan a~uma, CI. de trei o.ri nu.j va fi uşor războiul - chiar la fel cu cea din sudul bs 
atala. Egl~~ul mal ar~ neV.Ole I dacă Anglia nu s'ar amesteca ci (in medie Între + 15 şi '. ~ 
de 200 ~llhoane metrI C~bl de ! s'ar mărgini numai să închidă 3. Regiunea Dega, deJa. ar 
a~ă, ~~m urmare. răm.a.n la Italiei drumurile; - şi anume m. în sus, cu climă asp' ni 
diSpOZItIa Sudanului 7 mIlIarde nu-i va fi uşor din pricină că nu veri calde şi umede" cu 
d~ m 3

: Folosu.1 ce-l. trage ~~- prea are pe unde să mai trans- friguroase şi cu zăpadă pe 
g~la dm c~nfhctul Ital~-abIsl- I porte trupe, arme ~i celelalte in tot timpul anului. 

Cea mai de frunte dintre 
concesiile obţinute de englezi 
e fnsă aceea a exploatării ape~ 
lor lacului Ţana, câştiga!ă In 
săptămâniie din urmă, decând 
cu conflictul cu Italia. In baza 

Fa,ă de A.nglia acestei intelegeri, Anglia a şi 
Cu Anglia, precum s'a vă- băgat in bugetul Egiptului chel~ 

zut. raporturile Abisiniei n'au tuielile ce le necesită stăvila
fost mai 'nainte aşa de bune rele cu cari va spori, cantita
cum sunt astăzi (vom vedea lea de apă necesară irigaJi
mai la vaJe, la capiloJul legă- lor din Egipt şi Sud an
·turilor cu Japonia, cA nici şi, ca ciudălenie. a băgat 
astăzi nu-s prea de tot hotă- aceste cheltuieli in bugetul 
rîfe). egiptean. deşi apa ce se va 

Jn timpul războiului mon- capta nu e destinată decât in 
dia), până pela 1916, Abisinia a II f?arte mi~~ măsură Egiptului, 
făcut jocul puterilor centrale, Ci va ferhhza Sudanul. 
In contra şi-a englezilor, şi-a E locul să vorbim aci mai 
italienilor, şi-a francezilor. Mai amănunţit despre interesele 
apoi, la 1919, Abisinia a intrat supreme ce le are Anglia la 
in Liga Natiunilor cu aiulorul lacul Ţana. Problema abisi~ 
Frantei şi Ifaliei,in ciuda 'mpo' niană e in functie indeosebi 
trivirii Angliei. La 1925 - se de lacul acesta, după cum s'a 
face amintire despre aceasta văzut mai sus. 

==== 

Românii din Ungaria 
- Câteva date statistice române.şt! ,1 ungure,ti a8U" 
pra Românilor rămaşi in Ungaria după tratatul 
dela Trlanon. Satele române.ştl din apropierea tron .. 

tierel noastre dela vest -
- Studiu statistic -

de: PeIre Pe'riaCG 

2) Parohia m,deră Ghiula, Bichi, era mul' mai mare, 
ora,u' mic român ("Gyula pentrucă la rub,ica conle.i. roman vciroa,,). In 1910 siunilor găsim 7870 orf. fi 
avea 1236 credincioşi ort. rom., 673 .r. caf. In întreg jud. sunt 
o biserică, o şcoală confesională, abia ;,H Sârbi de aceiaşi religie 
un preot şi un învăţător. fizi, pa- cu Românii. Deci numărul Ro
rohia are preot pe Petru Mân- mânilor, la 1900, era a proxima
druţău. Şcoala confesională ort. tiv de 8612 suflete. In 1910. sta
rom. e condusă de o invăţătoare Ustica maghiară ne arată 6125 Ro
maghiară, care nu ştie româneşte mâni, dar la confesiuni găsim 
(soţia lui flrpad Roth). In 1933 8374 ort. şi 148 gr. cat. Sârbii 
numărul Ilproximatival credincio- sunt in număr de 16 suflete. Deci 
şilor ort. rom. era de 1240 suf- totalul Românilor era de 9046 
lete. O statistică a prefecturii jud. suflete. In 1920, statistica maghiară 
Pirad (cit. ant.) ne arată 1400 ne arată abia 6029 Români. Deci 
credincioşi ort. rom. o pierdere de 96 suflete faţă de 

In cele două parohii din Oyula, anul 1910 Darla rubrica confesiu
sunt şi astăzi cam 3000 de Ro- nilor găsim din nou un număr 
mâni. mai mare de Români. Deşi Un-

In întreg iud. Bichi" la gurii ne arată că populatia româ-
1900, slalistica maghiară ne nească e una dintre cele mai 
ara'ă 6069 Români. In rea'i. I prolifice, Românii din jud. Bichiş, 
'ale n"măr.' Românilor dira timp de 30 de ani, - după sta-

Olan e deCI lesne de ntelcs. trebuitoare. Ploile, cari opresc in mo 

Cu japonezii in 
contra Angliei 

Din examinarea situatiei interne de fată începerea luptelor l ' isi 
a Abisiniei se va vedea că sunt în lunile Martie şi Aprilie OI 

mari greutăţi - c1imatice şi stra- Iulie, August şi Septemvri~ 5'2 

tegice - şi la faţa locului., truca apoi din Noemvrie J. ni 
Precum s'a văzut, profiturile ce , 

r b lnla",icarea A.bis,"n.· ei Ianuarie să nu ploaie de 'Il 
le are Ang la din A isinia au .,. Ploile sunt însoţite de li 
fosAt dictat~ flbisin.iei numai ~e flbisinia e un podiş aşezat mari şi chiar de uragane 
sf.raI1!torănle. in ~n a băgat-o In 1 intre valea Nilului superior şi cu urmări dezastruoase. siu 
dlfente epocI .. vecmătat~~ apăsă- Între Marea Roşie, cu o înălţime J 
toare a colonlllor l1nghel. mijlocie de 2500-3000 metri, şi Căile de comuni n~ 

Diplomată cum nu şi-ar fj putut-o Cuwo mulţime de spintedturi Abisinia duce mare Jip ee 
inchipui Europa, Abisinia şi-a (s'ar putea asemăna cu Elvetia şi drumuri, din pricina situap In 
făcut legături şi în contra l"ingliei. întrucâtva cu Munţii noştri arătate adineauri. d( 
Am mai arătat şi cu alt prilej I Apuseni). Drum de fier n'are decât e 
strânsele legături ce le are de-o ,Ca să urei dela poale până SudaB la Oambela (engleze se) , C~ 
seamă de ani incoace, dar .mai sus, trebue să străbaţi trei Addis-Abeba (capitala ţări 1 
ales dela 1 g31, cu Japonia, căreia regiuni cu totului deosebite: portul GibuH din Somalia şi 

i-a dat pe mână o suprafaţă de 1. Regiunea Kolla, până la I ceză (in mâni franceze). re 
600 de mii hectare pentru cultură 1800 metri înălţime, cu climă La Eritreea şi la Somali j 

tisticile maghiare - au rămas. jud. Ciongrad a rămas Ungariei. 
staţionari, fără a inregistra nici O singură comună şi anume Hor
un spor firesc. Explicaţia acestui goş, a fost anexată ]ugosJaviei, 
fenomen o găsim in maghiarizare cu o populaţie de 8031 suflete şi 
şi în sistemul statisticei maghiare, un teritoriu de 101 km.2• Acum 
care a trecut in rubricile ei o o sută de ani, elementul româ
multime de Români, ca fiind Un- nese din acest judeţ era mult 
guri. In conditiunile cele mai mai numeros, iar in zilele noastre 
slabe de desvoltare vitală, elemen- se află pe cale de dispariţie. Ro
tul românesc din jud. Bichiş, la mânii de odinioară, au fost des-
1930, trebuia să numere cel pu- nationalizati, iar ceeace lewa mai 
ţin 10.000 de suflete. După o sta· rămas dia naţionalitatea lor româ
tistică a prefecturii l1rad (cit. oească,e doar credinţa lor străve
ant.) numărul Românilor din jud. che, care îi deosebeşte de Unguri.ln 
Bichiş se ridică la 8150 suflete. număr mai mic, Românii din jud' 
Acelaş lucru îl confirmă şi o altă Ciongrad sunt răspândiţi in co
statistică a credincioşilor bisericii munele următoare: 
ort. rom., întocmită de eparhia 1) ,. comuna Caany (plasa 
ort. rom. de Oradea. care spune: Cion,rad), la 1900, abia mai 
"jud. Bichiş are o populaţie româ- este arătat un singur Român, dar 
nească de peste 8000 de suflete la confesiuni mai găsim 5 Români' 
şi 2 biserici", etc. (V. act. No. gr. cat. In 1910 mai sunt men-
25/933 al eparhiei ort. rom. de ţionaţi numai la rubrica confesiu- . 
Orade). Cele două biserici sunt; oilor şi anume 4 ort. şi 8 gr. 
cea ort. rom. şi cea greco-cat. cat. In total 12. Ei au fost com
sau unită română. Cu toaje aces- plet maghiarizaţi. 
tea statistica maghiară din 1930 2) In locali'a'ea Cio .. ,rad 
ne arată abia 4.383 (1-3%) Ro- (centrul p'oaei ca acela, 
mâni, in întreg jud. Bichiş. Vezi name)~ la 1900 mai este ară
"Revai Nagy Lexicona, VoI. XXI. tat un singur Român, iar la con-
1-17 iv. Budapest, 1934 Nag. 139~ fesiuni 8 gr. cat. şi 1 ort. Total: 

Românii din iad. Cion,rad 15. In 1910, sunt arătaţi 2 Ro
(Csonl!rad). Prin Tratatul dela mâni, iar la confesiuni 5 gr. cat. 

. Trianon, cea mai mare parte din şi 33 ort. (intre aceştia 7 Sârbi). 

Ei au fost complet maghi~· 01 

3) In comana Tomo t. 
(plasa Ciongrad), la l00J ), 
arătaţi 18 Români, iar la OII 
siuni un singur gr. cat. In In 
nu mai este arătat nici un SI 

Român. Ei au fost complel nfe 
ghiarizaţi. ei 

In întreaga plasă a Cion 'ni. 
lui. Ia 1900, sunt arătaţi a 'ng 
mâni, iar la confesinni 14 13 
şi 2 ort. In 1910, sunt (}n 
numai 2 Români, iar la 00 ' In 
ni 14 gr. cat. şi 37 ort O 
Intre aceştia 1 Sârbi. Total CI 
Români. Ei au fost complet ot 
ghiarizati. , ~ 

In plasa risza';nnen;, . 1 ~ 
un număr redus de Român: ma 
c{)munele: . in1 

4) In comuna Arg~', ~i 
trebuia să se stabilească m, 
la colţul Tisei şi al MUI şi: 
conform tratatului secret 910 
1916), la 1900 sunt arătaP " o 
mâni, iar la confesiuni 13 gr mtr 
şi 3 Olt. Total: 16 Român ROI 
1910 mai este arătat un f pic 
Român. Românii din AIgJI r I 
fost complet maghiarizati. ne 

5) In comana DorOl. 1" 
1900, sunt arătaţi 6 Româr:a,.1 
la confesiuni 9 gr. cat. şi t ,a~, 
Total: 15. In 1910, sunt II : 
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duc drumuri de munte 
ănâtoare mai mult cu nişte 
i. La fel sunt drumurile din 
·or. 

I "mâne să se afle - fiindcă 
sta·i o descriere din geografii 
cum câţiva ani - ce i'a 
t de când s'a dat o mare 

: a ţării in exploatarea japo-
lor (regiunea Voina~Diega) şi 

: 'nd au inceplolt şt abisinienii 
ingineri japonezi şi europeni) 

· 'tirlle de război. 

Bogă,iile ,ării 

regiunea până la 1800 metri, 
j imă equatorială, cresc mai 
· plantele equatoriale şi tro
: e (cauciuc, arbore de cafea, 
, de zahăr, smochini), şi se 

ee orez, porumb, grâu, du
şi bumbac. 

· regiunea dela 1800 la 2500 
etri sunt păşuni mari, pă
plantaţii de bumbac, cafea, 
porumb, tief (un fel de mei), 
şi legume de tot felul. 

. regiune rodnică în toate 
tele. 

i regiunea dela 2500 de m. in 
unt păşuni, iar abori puţini. 
general, in afară pe bogata 

I etie din zona Voina-Diega, 
ia ţării o constituesc vitele. 
bsolul are următoarele bo

': mine de aur în apropiere 
area Roşie şi lacul Ţana, 

ni in partea dela miazănoapte-
't, fier/aramă, platină, sulf, iar 
tifăti mai mici sare. 

Popula,ia 
SI ma are până la 12 
ne de locuitori (deşi, pre-
s'a văzut, e de 4 ori cât 
nia). 
t oameni viteji frumoşi. 

ţi, buni creştini (ortodocşi 

ea monofisită, crezând în~ 

siugură natură a lui Iisus 
os), au obiceiuri patriarh ale 
'n! mâncati de robie. Lady 
leen Simon, soţia fostului 
tru de externe englez, a 
despre sclăvia din Abisinia 
e care-i mult citată astăzi, 

.. care arată că două milioane 

~ 
locuitori sunt robi la mo

şi la căpeteniile politice şi 

re. Ţara e Împărţită 'n prin
federalizate, şi unii prin-

bc__ . 

l~ornâni, iar la confesiuni 19 
~t. şi 26 ort. (între ei şi 10 
M). Total: 35 Români. Ei au 
Icomplet maghiarizaţi. 
Iln com.,na Kisfe'eh, la 
~, sunt arătaţi 3 Români, iar 
~nfesiuni 4 gr. cat. şi 10 ort. 
le ei şi 4 Sârbi). Total 10 
~ni. In 1910, mai este arătat 
Imgur Român, iar la confesiu-
113 gr, cat. şi 6 ort. Ei au 
~()mplet maghiarizaţi. 
lin comana Sovenyhaza, 
000, sunt arătaţi 7 Români, 
~ confesiuni 4 gr. cat. şi 18 
ITotal: 22. In 1900, sunt ară-
2 Români, iar la confesiuni 
lai 8 gr. cat. Ei au fost com
. maghiarizaU. 
l.întreaga plasă riszanin
Ir, la 1900, sunt arătaţi 21 
L1~i, iar la confesiuni 50 gr. 
'ŞI 30 ort. Total: 80 Români. 
1910, sunt arătaţi 23 Români, 
~ confesiuni 84 gr. cat. şi 56 
I Intre cari 26 Sârbi. Total: 
I Români. 
i plasa riszantuli, găsim un 
bAr mai mic de Români în 
lunele· 
~ III . com.,na Dereleef!y
ZI, .Ia 1900, sunt arătaţi 2 
~a~l, iar la confesiuni 19 gr. 
,ş\ 20 ort. Total: 39 Români. 

cipi au personal câte 15 mii de I 
robi. La oraşe traiul robilor e tole
rabil, dar În provincie e de nesu- I 
ferit. Stăpânii când ajung la strâm
toare ii vând; ii vând creditorilor 
particulari sau statului in loc de 
impozite, şi ca să-şi facă rost de 
alţi sclavi, pornesc în escapade 
peste graniţă. Impăratul de as
tăzi, fiindcă a promis dnd a fost 
primită Abisinia în Liga Naţiu
nilor că va stârpi sclăvia, a 'nce
put să facă eliberări de sclavi, 
dar dela 1924 până la ]921 n'a 
eliberat decât] 109 inşi, iar dttp'a
ceia numai 3641 - din două 
milioane de inşi. 

Acestea le arată d-na Simon. 
Acum de curând, fiindcă Italia 

cere să i se dea protectoratul 
Abisiniei ca să desfiinţeze sclă

via, împăratul a anuntat din 
nou că va desfiinţa-o. E vorba 
însă că stăpânii robilor nu ,1 
ascultă. 

Adunarea gene
rală a soc."Move" 

faimoasa asociaţie de foşti 

ofiţeri şi reangajaţi ,.MoveH din 
Ungaria, amestecată tn afacerea 
Jankapuszta, şi-a tinut azi săp
tămâna adunarea generală. S'a ra
portat că În cursul anului trecut 
s'au înfiintat încă 18 secţii de 
ale lui "Movet' şi că asociatia 
are in funcţiune 43 de societăţi 

de tragere la fintă, 104 societăţi 

sportive şi sociale (sic 1), şi 6 
societăţi cercetăşeşti. Pentru viitor 
"Move" îşi propune: să-şi in
fiinţeze o arenă sportivă la Bu
dapesta, 'să extindă acţiunea de 
tragere la ţintă, să desvolte mai 
intens sportul aviatic, şi să par
ticipe la întrecerile de tir anga
jate cu bulgarii şi italienii. (Cf. 
"Pesti Hirlap" 9 VIII) -
Rugăm pe onoraţii 
restanţi eri să nu uite 
a-şi face datoria faţă 
de "Gazeta Antirevi-

zionistă", achi
tându-şi modestul 

abonament. 

In 1910, e arătat un singur Ro
mân, iar Ia confesiuni 2 gr. cat. 
şi 2 ort. Total: 30 Români. Ei 
au fost complet maghiarizati. 

9) In comuna Magos, la 
1900, sunt arătaţi 14 Români, iar 
la confesiuni 33 gr. cat. şi 3 ort. 
Total: 36 Români. In 1910, sunt 
arătaţi 5 Români, iar la confesiu
ni 1 ° gr, cat. şi 11 ort. Total: 
30 suflete. Ei au fost complet 
maghiarizaţi. 

10) In comuna Mindszenf, 
la 1900, sunt arătaţi 2 Români, 
iar la confesiuni 19 gr. cat. şi 4 
ort. In 1910, mai sunt arătaţi 2 
Români. Ei au fost complet m~
ghiarizaţi. 

11) In comana Szegvur, la 
1900, sunt arătaţi 3 Români, iar 
la confesiuni 30 gr. cat. şi 2 ort. 
Total: 32. In 1910, nu mai este 
arătat nici un singur Român, iar 
la confesiuni găsim 26 gr. cat. şi 
18 ort. (intre cari un Sârb). Ei au 
fost complet maghiarizaţi. 

In întreaga plasă Tiszantuli, la 
1900, sunt arăta ţi 2] Români iar 
la confesiuni 102 gr. cat. şi 33 
ort. (între cari 5 Sârbi). Total: 
130 Români. In 1910, sunt ară
taţi 23 Români, illr la confesiuni 
84 gr. cat. şi 56 ort. (între cari 
27 Sârbi). Total: 113 Români. 

Ştiri şi spicuiri 
Deputatul Rajniss din 

gruparea aşa-zisă "a gene
ratiei reformelor" inventată 
de generalul. G6mb6s) (1 pu
blicat În n~rul dela 2 h.1lie 
crt. al ziarului ecl\hardist 
"Uj Magyarsdg" un articol 
în care dcstăinue că e spaimă 
generală În Ungaria din pri
cina apropiatei proclamări a 
dictaturii lui Gămb6s, şi că 
adversarii guvernului se or
ganizează pe capde, în 
vreme ce contele Ştefan 
Bdhlen i~i râde În pumni. 

• 
. Din .. Pesti Hirlap dela 5 

Iulie crf.: 
Sporul natural al Ungariei a 

fost In Mai erf. de 6 la mie; 
s'au născut vii 21 la mie, iar 
mortalitatea generală a fost de 
15 la mie. 

• 
Ministrul de instructie şi 

culte al Ungariei Homan Ba
lint, de care ata'rnă leventismuI 
şi celelalte orgar:.izatii militare 
ale tiueretului, a dat un ordin 
cătră inspectoratele şcolare 
punându-Ie 'n vedere că dea
cum îna!nte nu se va mai 
putea preda scrima in şcolile 
secundare decât de cătră pro
fesori cari au diplomă dela 
şcoala de profesori de scrimă 
.. ToldV Miklos" a ministerului 
de război. Cei cari au predat 
scrima pân'acuma şi nu aveau 
asemenea diplomă, sunt obli
gaţi să urmeze un curs peste 
vară la amintita şcoală..- mili~ 

tară. (Cf. "Magvarsâg-, 5 Iulie 
crI.) 

• 
Din .Magyarsâg" dela 4 

Iulie crl: 
"Ni se anunţă din Cluj Că 

cu prilejul marei adunări de 
Duminecă a partidului naţio
nal-ţărănist a pricinuit in tot 
oraşul mare groază şi a fost 
comentat in cele mai ciudate' 

din Trei-Scaune al partidului f gurească. pe seama familii
a trimis acum ziarelor o scri~ I lor săcuieşti ce erau emi
soare prin care arată că săcuii grate acolo. După război 
dela adunare au fost munci-l s'au mai· adaos la cei din 
tori dela pădure. cari, potrivit trecut vreo 150-200 de fa
obiceiului lor, nu merg nică- milii ungureşti, între can 
ieri fără săcure-. 60 -70 de familii de 

Ştirea lui "Magyarsâg" are legea protestantă. Protestan~ 
titlul următor: .. Mare alarmă ţii au hotărît să-şi facă bi
la Cluj din pricina defiJării a serică, cerc cultura], şcoală 
trei sute de săcui cu securi"" duminicală şi bibliotecă. In-

• Mia slujbă religioasă au a-
In ziarul budapestan "Uj vut-o la Rusalii. 

Magyarsâg~ s'a publicat la • 
data de 4 Iulie o corespon- Tribunalul din Budapesta con-
dentă din Clui referitoare la damnase o fabrică de spirt pen
neplăcerile ce le au ordinele trucă era acuzată de operaţii cu 
călugăreşti ungureşti din pri- spirt negru, adecă că înşeală statul 
cina destăinuiriior ce le face la taxele fiscale. 
despre ele d. profesor dela fabrica osândită a făcut apel. 
Universitatea clujcană Onisi~ J Şi şi~a dat procesul pe mâna 
for Ghibu. fostului ministru de justiţie Zsit-
Corespondenţa se începe vay, preşedintele organizaţiilor 

astfel: din capitală ale partidului lui 

"Onisifor Ghibu - esie oare 
cineva care să nu cunoască 

acest nume? - e profesor la 
Universitatea din Bucureşti." 
Aşa sunt de bine informati 

coresponden{ii din Cluj ai pre
sei budapestane 1 Să se mai 
mire cineva că apar în această 
presă stupizeniile cele mai 
scrintite despre lucrurile dela 
n~i ? 

• 
Din "Magyarscig" dela 5 

Iulie crt.: 

lvlinisterul de interne un
guresc a trimis o adresă 
primăriei din oraşul Baia, 
în chestiiI averilor lojii di
zolvată mai demult a franc
masonilor din acel oraş. 
l1verile mobile şi imobile 
ale lojii au fost dăruite de 
minister l1sociaţiei Naţionale 
a femeilor maghiare, iar lu
crurile cari privesc ritualul 
lojii masone trebue trimise 
la ministerul de interne. 

* 

GombOs. 
Urmarea: 
Spirtarii frauduloşi au fost 

achitaţi şi statui a rămas de 
pagubă, (Cf. "Magyarsag", 16 
VI, crt.) 

,15 milioane da unguri' 
Cetitorii noştrii au putut vedea 

din ceea ce s'a arătat in mai 
multe rânduri În coloanele ace
stea, că iredenta maghiară face 
mari sforţări ca să pună mâna 
pe ungurii din America, deveniţi 

din pricina !deilor lor sC'cialiste 
şi comuniste duşmani ai regimu
lui hortist. Precum s'a văzut din 
aceste arătări, truda iredentei a 
rămas pân'acuma zădarnică. 

chipuri faptul că au apărut la Din., Uj Magyarsag" dela 

Ca să~i ducă pe ungurii din 
America cu zăhărelul, oficialitatea 
ungurească s'a apucat de câţiva 

ani s'aducă cu mari jertfe în 
călătorie în Ungaria echipe de 
unguri americani, de obicei tineri, 
pe cari apoi ii îndoapă cu dis-. 
cursuri iredentiste. Acuma iarăşi 

e 'n turneu în Ungaria o astfel 
de echipă. Azi săptămâna a fost 
dusă ta aşa~zisul "steag cu 
moaştele patriei", ridicat În piata 

adunare 300 de muncitori să- 5 Iulie crt. : 
cui din jud_ Trei-Scaune, cu I La Craiova era până la 
săcurile pe umăr. Dep ulatul 1 9 15 O şcoală primară un-

12) In oraşul Senle, (Szen
fes), la 1900, este arătat un sin
gur Român, iar la confesiuni 51 
gr. cat. şi 227 Ort' (intre cari 3 
Sârbi). Total: 275 Români. Pe 
aceşti Români, cari în trecut aveau 
o puternică parohie ort. rom., 
statisticile maghiare i-au dat 
drept unguri. Iri 1910, statistica 
Rlaghiară ne arată numai 2 Ro
mâni, iar la confesiuni "3 gr. cat. 
şi 221 ort. (intre cari 5 Sârbi), 
Total: 265 Români. 

In Senteş mai trăiesc şi astăzi 
vre~o 650 Români maghiarizaţi, 
cari ie deosebesc de Unguri doar 
prin credinţa lor ort. ori gr. cat. 
Odinioară au avut o puternică 

parohie românească, din care fă
ceau parte şi Aromânii stabiliţi in 
această localitate. Parohia ort. 
rom. din Senteş a apartinut epar
biei ort. de Arad. Până la finea 
veacului trecut, biserica Români
lor ort. din Senteş a fost condusă 
de preoţi din jurul Aradului, cari 
şi-au terminat studiile la semi
nâriii din Arad. După război, în 
1929, la Senteş, s'a înfiinţat aşa 

zisa biserică gr. orientală maghiari 
(Gorogkeleti nemzeii egyhă.z), 

statuilor iredentiste din Budapesta 
condusă de preotul caterisit Ne- de ~nibalul Urmanczy. Şi a vor· 
meth Istvan, care s'a ales cu dela bit acolo echipei canibalul Ur
sine putere episcop al greco-ori· manczy, cel care a ars de vii pe 
entalilor din Ungaria. Din Senteş Moţii dela Beliş. şi Ii~a spus: 
s'a pornit o puternică acţiune de (cităm din .,Pesti Hirlap· dela 10 
maghiarizare a bisericii ort. rom. crt.): "Avem nevoie pentru reîn
din Ungaria. Românii ort. din Sen- vierea maghiară de toată puterea, 
teş, cam 650 la număr, au fost de toată dragostea ce'or 15 
in cea mai mare parte maghia- milioane de Ung.,ri". 
rizaţi. Canibalul. dupăcum vedeţi, e 

]3) In oraş." Hodrnezoeu- sub presiunea nebuniei progre
sărllely, la 1900. sunt arătaţi 52 sive. A ajuns cu totalizările sale 
Români, iar la confesiuni 93 gr. de unguri la 15 milioane. Dacă.I 
cat şi 499 orl (între cari şi 23 mai r~bdă încă pământul, o s'a
Sârbi). Total: 569 Români. Aceş- jungă repede să~1 intreacă pe 
tia în cea mai mare parte au fOSt Răkosi, care dupăcum se ştie, 
maghiarizaţi. In 1910, sunt ară- visa nici mai mulţi nici mai pu
taţi 119 Români, iar la confesi- ţini decât 30 de milioane de 
uni 161 gr. cat. şi 535 ort. (între unguri. 

cari şi 39 Sârbi). Aceştia sunt cu Şi totatunci ministerul maghiar 
toţii Români, in mare parte ma- de interne constată că e necesară 
g~iarizaţi. Românii de odinioară I inten sificarea maghiarizărilor de 
dm HodmezOvasarhely au avut o nume (vezi reproducerea artico
parohie ort. rom. condusă de lului lui Lengyel Zoltan din n-rul 
preoti din jurul Aradului, şi care n04st~ d~ acu.~a~s două. săptă: 
astăzi e maghiarizată. Parohia a man 1)! . dm pn~mă ~ă dmtr~ cel 

. . . 8 mlhoane ŞI trei sfertun de 
aparţmut eparhlel ort. rom. de cetăţeni ai Ungariei "ciuntite C un 
Arad. milion sunt de altă limbă iar 

(Pa upma) 4 milioane n'au nume ungureşti t 
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Cine nu-şi plătesc Săptămâna internaţional 
in Ungaria impozitele! 

S'a vZ\zut din plângeriic ce jla sfârşitul lui 1932 de 28 mi
Ie#am reprodus in coloanele! Iioane de penga, la care s'au 
acestea în mai multe rânduri, că I adaos impozite noi 20,6 milioane, 

I 

--'--- Restaurarea Habsburgilor în Aust· 
l\'lanevre germane la granita Cehoslo 
ciei. - Marea consfătuire dela Sinaia· 

,impozitele din Ungaria (cele ţă- şi s'au plătit in total '17,3 ~i

răneşti erau şi până acum de Iioane, adecă cu 3,3 milioane 
patru şi de cinci ori cât la noi) mai puţin decât a fost impunerea 
s'au sporit de 'ndatăce a venit de peite an (din rest deci nimic, 
ta putere generalul Oomb(}s, şi ~ n. tr,) Totalul restanţelor s'a 
că de-atunci se sporesc în fiecare ridicat deci la sfârşitul anului 
an bugetar. 1933 la 31.3 milioane de pengo 

Cu toate avertismentele restituie Habsburgilor ave
ce i s'au dat de cătră Franţa rile ce le-au avut în Austria 
şi de cătră Mica Inţel~gere, (~[ară de bi~li?teci. ~rhi~e 
Austria şi-a trecut prm par- ŞI muzee) ŞI II se da vOl.e 
lament legea Îăurită prin să se stabilească pe ten
surprindere prin care se 1 toriul Austriei. 

Restaurarea Habsburgilor 
Şi s'a mai văzut din plângerile (939 milioane de lei, - n. tr,) Legea aceasta desfiinţează le- aUitro-ungară, deci emisarul Aus-

acestea că fiscu] ~perează cu J Din acest total dela sfârşitul gea dela 1919 prin care s'a in~ triei s'a Întors acasă plouat. 
toată străşnicia. dar numai la lui 1933, t 4, 3 milio~ne penga a terzis Habsburgilor să-şi mai pu- ,S'a zvon it În legătură cu lovi. 
lumea de jos, şi mai cu seamă fost datoria contribuabililor din n~ .piCiorul~pe pământul austnac, tura monarhistă dela Viena că Oto 
1 'ţ' 't~ ,. '17 T (1 I ŞI nseamna restaurarea monar- de Habsburg se va însura cu 
a lumea O~OZI iOms a,. prOVInCIe" ŞI mllOa~e pellg I hiei habsburgice, deocamdată in Maria de Italia, fiica regelui Ema-

Iată pe ~IUa de aZI un. n.ou a celor dm Budapesta, . Austria iar într'un viitor apropiat nuel ai III-lea. Ştirea a fost ime-
document Interesant: o statIstică l • în Ungaria. (De 'nsemnat decJa- diat desmintită de guvernul italian, 

vine 'a re,.olila'e. P,ell! 
dape.lana a reproda. ~ 
sfă "ire c. 'illul că 
Intelegere va OCUpa f 

Telegramele dela 10 
dela Paris şi dela Ro 
ară'at că deme,surile Rl 
nistra'ui nos'ru de e I 
au făca' mare .mpre 
gaverraal enJ2lezo Prun 
mai trebuia convinsă, fi 
e angajată In ches!;a a , 
fulă pe Mica In,el' 
Italia, dupăce alo.' ' 
calul apropiat făliş de 
restaura,iei, azi e alăt 
Mica ln,elef!ere, din p 
incurcă'uri'o,. ce le a' 
Abi.inia ,i Anglia. a celor cărora nu li se iau res- I Statistica era şi mai grăi- " raţia ce-a ,dat-~ ,ziarelor buda- Emisarii trimişi de guvernul 

tanfele cu toba, a celor cărora li I toare dacă era 'nsoţită de o p~stane pnm-mlnlstrul ungur~sc austriac în Belgia la moştenito- Consfă'uirea 
d ' 4t ă· ., 1 t·b b TI GomMs: că guvernul maghiar rul prezumtiv Oto de Habsburg Sinaia 

s.: au onca ~ p .su~n VOIesc: a ta, a con fi ua 1 I or C? ştia de-acum câteva' luni despre au comunicat că s'a făcut înţele- I 
fl1nd~ă ~un~, chJabur~ ŞI:S oa~~m i restanţe v

sub ~O~O. d~ pengo, legea adusă de guvernu~ austriac, gere cu Oto să nu se Întoarcă In momentele ac CG 
sau InstttUţll cu legatUrI pohtlce. ~ - adeca a saraCimII. despre care celeialte ţăn au aflat deocamdată în Austria, şi să se are loc la Sinaia OI j 

.Uj Magyarsăg". ziarul lui; Contribuabilii aceştia însă numai în ~o,mentul când ~ fost aducă pentru moment la Viena ose- consfatuire in leg ai 
Eckhardt, publică această statis- ! se execută - Cu toba şi cu anu~ţată ofICial ~cum ,10 ZIle,) mintele tatălui său Carol. CU restauraţia hab 1: 
.• ~ 1 . i .. Vlcecancelarul austnac Stahren# H' V' ... hcă m nu~arul său ~~la 7 ~h~ i toate celelalte .m~Jloace, - berg care a tratat în trecut acea Guvernul austriac a votat abs- g ICa ŞI CU lncurah; c 
crt., sub tItlul: ,.Maru restan11,e:l I dar nu se publIca. Pentruca stă chestie cu Italia şi Ungaria, a dat ~~~fi~~ d~u:~~0r o d~~ă o~~~~ră d~ ce sunt azi in Eu, n 
datorează impozite de 31.3 mlh- : să se creadă că-s la fel pă- o fugă la d. MussoJini, ca să-i ob- un milion şi douăsute de mii de Regental Paul al a 
oane de pengo" (adecă aproape! suiţi ca grofii, ca baronii, ca ţină con!i,mţămâ~tull~ restaurar~~ şilingi pe an, cu titlu de despă- staviei şi trimişii g e 
un miliard de Iei). 4 vlădicii ca fabricanţii ca Habs~u~gllor. ,SItuatIa, nu mal nului SaU au veni: ( 

Ş. . ăt I I w • ' • tI'· este Ulsa astăZI cea dIn trecut, gubire pe trecut pentru averile ce 'f ~". ~ 
1 sene urm oare e: I banCile ŞI ca res u asupfl- când Italia sprijinea restauraţia li-au fost sechestrate, se consJ atu/asea C a 

"Statistica de impozite a minii- torilor Ungariei hortiste. S. Regele Carol, C I 

teruIui de finanţe raportează de- I Ce feI de păsuiri la fel CAd .... b Titulescu şi cu gal" I 

spre restanţierii ale căror restanţe l CU ale grofilor şi bancheri- "an se pra uşesc românesc privitor 1 i 
sunt de cel puţin cinci mii de: lor se dau acestor nenoro· 1 t '" d II tu a/ia ce s) a creat, J 
pengo (150 de mii de Iei - n. 1 citi din lumea de jos, s'a I . rOia e e e pace... Intelegeri. to 

tr.), După statistica cea nouă,; văzut în răsrepdate rânduri Presa austriacă n'a desmiRţit fi un dig puternic împotriva ex. COT1sjafuirea s'a u 
depe anul 1933, numărul lor a r din coloanele ziarului nostru. \ un singur moment că pasul ce pansiunii naţional-socialismului put Vineri. fiotă,-îr 4 
!os~ !a sfârşitul A lui 1 ~3~ ,de 2440 ~ E de. ajuns să reamintim ac! s'a făcuţ, e început~1 oficial al german. sunt aşteptate cu ,'e 
inŞI, reprezemand InIT un an f. un singur caz: al ţăranulUI i restau,rărn H3bsburgll,?r.~ A căuta! Cehoslovacia şi Iugoslavia vor 'n/rig urare de foat ie 
(adecă faţă de numărul din anul ~ Roit din Calul Mare (Nagy- numai să facă străInatatea. sa trebui să înţeleagă - spune mai ropa. ge 
1932, - n. tT.) o scădere de 195 ~ kâllo) care de desperare că cretadlăă că ,rcstauradreea 'In eU e mcă departe ziarul citat - că o rezis-

, • 1 . , ac ua • vr un an ZI. tentă împotriva restaurării Habs- _ st< 
de InŞI., , . .,. l i s'~ vân~ut la. licitaţie pcn- Un ziar foarte apropiat de pre- burgilor nu-şi mai are rostul azi, Străinii In '}o 

Intre cel mal man .. re~:a~t~en t tru ImpOZite singura avere, şidenţia consiliului de miniştri când tratatele de pace se prăbu- Ilt 
sunt 99 de corporatII Jundlce, J O coadă de vacă, şi-a omo- austriac, ,.Neuigkeitsweltblatt", a şesc, Promisiunea pe care Franţa Cehoslovac ~I 
251 persoane juridice şi 2,090 de I rît cei patru copii şi s'a ~ublicat Î~ legătură, cu re:taura- a dat·o Micii Inţelegeri în 192t 
particulari. Dintre corporatiile ju- ţ predat apoi jandarmilor Şi-i tia UH artIcol senzaţIOnal, In care şi prin care se obliga să dea La 15 Iulie crt. în lţ~ 
, , t' d 1 1. w " • spune că dacă problema restau- Micii Intelegeri ajutor politic şi . Gare in Ce} oslo 

ndlc.e ~O sun uzme ea e tezau- :. deajuns sa amtntIm ,ceea ce raţiei nu este momentan actuală, militar in cazul restaurării Habs- Vlg 1.1I 
rul~l ŞI .de stat~ 29. su~~ prefec-! am arătat cu alt pTl1eJ: că totuşi ea trebue pregătită în m,od burgilor, este în legătură cu in- noua lege a străinilo· r 
tun de. Judeţ ŞI pr!măru orăşe-! nu se transcrie cartea de I i~teli~ent Şi, precaut. In discUţlU- cercarea de restaurare de atunci tată de parlament in 
nestI ŞI comunale, In frunte cu a l vite (păşuşul) pe numele I mie mternaţIOnale se va căuta să d' U '. v • '. tie anul acesta. 

' . f' ă d . . se dovedească din ce în ce mai! tn ngana, Insa nu mal are nICI C ~ .. l gi BudapesteI care Igureaz e CInCI cumpărătorului, deci ţăranul 'b 'ă a un rost astăzi. onlorm non e 
ori' mai sunt între acestea 30 de . t . d 't I mult că o Austne habs urglc v obligaţi tot,i străinii t • nu~şl poa e Vin e VI a a t 
corporaţii bisericeşti şi alte 30 târg, până când cumpărăfo- Tem' erI- de ra-zbol- teritoriul republicii să. t 
juridice de altă natură. Intre: rul nu predă trei sferturi din în decurs de 30 de zil', . 
celelalte personalităţi de drept: pret agentului dela percepţie. torizaţie de liberă elI 

Planurile de restauraţie ale '1 în Cehoslovacia, deoarece Oer- p ~ v AdI' comun sunt 10 întreprinderi de cere. ana can 1, . 
Austriei au pricinuit o agitaţie mania - cu toate că nu-i poate c 

comunicaţie, 19 bănci, 56 între- Se desfl',"nfeazl oara uriaşă în lumea întreagă, ştiut I conveni până la sfârşit isprava tranşa chestiunea, su 
prinderi industriale, 32 întreprin- fiind că Mica Intelegere nu va Austriei - e deocamdată bună beri să-şi continue p , ' 
deri comerciale, 12 intreprinderi su"I'Că a BudapasteJ' I îngădui cu niciun preţ revenirea j bucuroasă de încurcăturile ce le siunea de până aci, ,1" 

de exploatare agricolă şi forestieră, U II pe tron a Habsburgilor, care În- pricinueşte restauraţia habsbur- alta nouă nu pot exe, )U, 

Şi 122 de alte intreprinderi obli- , P t' H' l "d' 9 t fă seamnă o restauraţie teritorială! gică. Germania face tocmai Acei cărora li se va r .~ 
. "es 1 Ir ap tn cr anun simbolică şi astfel o primejdie I acum manevre la gra~ita 1 ... II 

gate la publicarea bilanţurilor, că la desbaterile de Luni ale con- permanentă pentru integritatea I Cehoslovaciei,in prezenta autorizatia de ibera p 
rezidente aproape toate in Buda-' sili,ului com~~al al capital~i ma- României, Iugoslaviei şi Ceho- lui Hitler şI a miniştrilor cere, vor trebui să . r; 
pesta. ghIare conslIJerul Petrovacz al" . ă F t a A t, de război şI de interne. sească ţara în timp . 

arătat că e plan oficial (a] s ovaclel, ŞI c ran ~ re m.e ." 
Intre particularii cu mari restanţe t direcţiei MAV-ului) să se desfi- legere formală cu MIca Antantă Demersurile d-',u; zile, şi tot în şase zilr se 

sunt 241 de proprietari de pă- ~ inţeze gara sudică a Budapestei, I ca s'o sprijinească milităreşte T' I L trebui să se mute în Ii 
mânt a căror moşie nu trece de : ducându-se linia Cegledului la 1 dacă se pune cazul acestei pri- "aleseu a ondra tea de ţară ce li se vam'l 
500 iugăre cadastrale, 140 pro- gara răsăriteană, iar a Hatvanu- mejdii. I Călătoria 'a:Londra a el-'ui aceia căror nu li se 19 
prietari de pământ a căror moşie, lui la cea apuseană. Agitatia e mai cu seamă mare TiI.lesc", ministrul nos'ru îngădui să stea în loC' , 
e de 500-1000 iugăre, şi 201 ţ ---,,--........ ,,--..--.... • .. ""' ............. ---.-'" de ex'erne şi pre,edin'e al până acuma. Aceştia I 

inşi cari au peste 1000 de iugăre. Incercare de atentat "'10 contr!!; consiliului Micii In,elegeri urmă vor trebui În a Ş a o: şi al Inlelegprii Balcanice, Arendaşii de moşii cari figurează I · G.. b·· a avu' ira afară de rosfal zi dela aducerea hot' na 
în statistica aceasta sunt în nu- OI om os limpezi,;i situatiei creafe de să se prezinte la aU "a: 
măr de 15. Dintre proprietarii de conmcfu' abisinian. roslu' tăţile din locurile c nSI 
casă restanţieri, in număr de 946, J Agentia telegrafică antisemită garieL Sa găsit la el suma de t de a lace cunoscui că Mica s'au fixat. e 
cei mai multi sunt din Budapesta. ; Ra,dio-Orient,e de ,la Ro. ma a ,tri- milion şilingi, luată dela Comi. i Intelegere e hotărîtă la su- Singuri aceia nu ve: a 

J l 9 1 l d V t tetul central de propogandă din pFemele măsuri ira cazu' că t fabricanţii restanţieri sunt in OI mls a u le In lena Ş lfea Moscova cu condiţiunea ca să chel- se pa 'olera Austriei restau- bui să ceară prelun~, 
număr de 22, alţi industriaşi 154, următoare: tuie 300,000 pentru provocări de rarea Habsbu,gilor. autorizaţiei de liberă~I~ 
uegustorii t71,liberii profesionişti Comuni~~ul Finkelstein ~ath,an, turburări în Ungaria şi restul de Se pare că s'au Iăcu' trecere cari se află în§1 
intelectuali impuşi cu astfel de 1 denunţat fund de tovarăş1t SăI, a 700,080 şilingi pentru provocări averl;zări concrete. Presa dela 28 Oct. 1918, at< 
. '. . 83 ' f f· fost arestat în Gara de Est, În de turburări în România şi Bul- parisiană şi cea sovietică a UI 
Im~?Zhe man ,Jar unctJO- momentul când se urca in tren garia şi pentru eliberarea cu forţa arăta' că Mica ln,e'egere întrerupere, şi şi~au t 
naru 23. cu o bombă destinată asasinării din inchisoare a profesorului co- .,a lua imedial mă_uri prac- ţinut Încetăţenirea S~, ( 

Totalul marilor restanţe a fost primului ministru GombOs al Un- I munist Constantinescu#laşi. 'ice, dacă Austria nu-ci re- partenenţ a. CU 
~ y ; 
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