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Bietul 
Mascagni •.. 

E pentru-a treia oară' că ne 
upăm in locul acesta de pro. 
cările iredentiste dela Seghedin, 
:ute 'n jumătatea întâia a lui 
!gust sub pretextul unor re,
!tentatii de teatru şi de operă 
n ceriul liber, la cari s'au atras 
atr'o ne mai pomenită reclamă 
darelor maghiare Clela noi par
ipanţl maghiari şi maghiarizaţi 
I homânia 
Precum se ştie din cele ară. 
t în numerele anterioare ale 
azetei Anti revizioniste", repre
Itatiile de teatru şi de operă 
1 faţa catedralei Închinată Un
'iei-Mari au fost un simplu pre
t. Pretext ca să s'aducă străini 
unguri din statele succesoare 
manifestaţii iredentiste. Jn fie
:e zi la orele 11. o corabie zisă 
lux. i-a transportat la graniţa 
monică, unde au avut loc de
lustraţii iredentiste. Iar în s?ec
wfele din piaţa catedralei au 
~ Încadrate cursuri militare, 
mlruca ungurii dela noi trimişi 
~o de ziarele maghiare, să 'n
~ cum să ia arma În, contra 
:upantilor vremelnici". 
~-am destăinuit acestea după 
eşi mărturisirile ziarelor buda
lestane. Dar câte alte aseme
I provocăn pe cari ziarele un· 
'eşti n'au avut dece să le arate, 
g'or fi petrecut sub pretextul 
~oaselor spectacole de teatru 
I ceriul liber. 
)ovadă sunt interviewurile date 
sei ungureşti de marele com
itor italian Mascagni, cart! a 
it să dirijeze in persoană re
prezentaţi:le Cavaleriei sale Ru
ane. Atât de iredentistă a fost 
losfera în care a picat la Se
din bietul Mascagni, încât a 
luit să.1 vedem ca dă ziarelor 
lapestane interviewuri ca ace
I: 

,ui ,.MagyarsagU din '8 Au
I: .,ln Ungaria jlunt ungur, 
I ţigan şi cânt la fel cu tiganii. 
~tenia italo-maghiară nu e o 
,tale pentru mine, eu vă sunt 
multă vreme frate ... Ungaria a 
lovită de o grea lovitură la 

mon, dar simt că nu peste 
,t îi răsare soarele". 
,ui "Pesti Hir]ap" din 11 Au
t, i-a vorbit despre "Ungaria 
lătf, pentruca făcând apolo
regelui latinizator Matei Cor
Il să spună că a fost în pa
acestuia, ]a Cluj, şi văzându-i 
uia, şi alăturea de ea statuia 
laicei romane, a rămas aşa 
consternat încât s'a hotărît că 
şi mai pune piciorul niciodată 
România. Intelegeţi: Pentru 
li! Mascagni Clujul valahului 
:el Corvinul e oraşul unui rege 
~r, al unui rege latinizator, şi 
1 e tocmai potrivit că alături 
~tuia acestui ungur e aşe-
1 statuia lupoaicei romane, e 
iehimb o porcărie - sau aşa 
i - că Cluju] lui Matei Cor
II e aztăzi românesc. 
I~tul Mascagni 1 A trebuit să 

Şti r i. a 1 a r nI an t e d ela I h!al:le~;:R!;z~nlste 
O r t O d O C Ş 1-1- dl-n Ungarl-a ';!r~~~a~f1~~~:u~;:~;,a~ ::~~ 

1:;,: ':n l:f1t~~~1 ~osir;sti de:;~; 
- Amănunte nouă ale sacrificării excrocului Nimeth. 
Un şantaj blestemat în contul acestei sacrificări: se 
cere sub amenintare patriarhiei de Constantinopol să 
infiinţeze o episcopie ortodoxa maghiară. -

descl'eştef1ea a/af1manIă a noş
ţef1i/o!' unguf1eşti, pf10punând suh 
10f1mă de Înff1ebaf1e uf1mă/oaf1ele 
măsul'1 pentru comhatef1ea ei: 

N'aI' li Oaf18 cu rost să se 
scadă impozitul lamiliilol' cu 
copil numef1oş; şi să se impună 
deosebit cele cu un copil sau 

In numdrul din 26 Iulie crt 
al ziarului budapestan .,Esti' 
Kurir" s'a publicat un lung re
portaj despre excrocul Ştefan 

Nemeth dela Szenteş, unealta 
cu ajutorul căreia oficialitatea 
ungurească a crezut că va pu
tea să maghiarizeze biserica 
ortodoxă din raiul hortist. 

Se arată amănunţit toată po
vestea cunoscută cetitorilor no
ştri: Q trecerii lui Nt'meth de1'Q 
catolici la ortodocşi, a inhăitării 
lui cu balabusta evreică, a ale
gerii lui ca episcop maghiar 
ortodox de cătră aşa-zisul si~ 

nod dela Senteş, a căciuliriJor 

lui pela patriarhi (cu sprijinul 
oficialităţii maghiare) ca să-I 

recunoască episcop, a zvonuri
lor mincinoase lansate de el 
că a fost făcut episcop de pa
triarhul din Constantinopol, a 
trecerii lui la schismaticii mo
nofisiţi şi a sfinţirii lui de cătră 
patriarhul eretic din Siria, a 
revoltei in contra lui a credin
cioşilor lui din Senteş, a po
runcii ce i s'a dat şi n'a exe
cutat-o, ca să ielsă din locuinţa 
parohială, şi a procesului de 
evacuare ce i s'a intentat Juna 
trecută 

ftrticolul se încheie astfel: 
"Ortodocşii din Senle, 

• un' români, dar mai cu 
.eamă de orii!ine grecească 
(adecă macedo.română - n. tr.), 
oameni negri, aspri, cu profil 
ddrz_ li chiamă Kira (Chira), 
Gibba (Ghiba), f'irgyelan (f'ir
delean), Kifor (Chifor). Pe vre
muri au fost păcurari sau ne
gustori ambulanţi, azi sunt cu 
toţii gospodari buni şi chiaburi.-

meargă. Ia Seghedin, ca să-şi dea 
acest ne mai pomenit certificat de 
paupertate culturală 

Din păţania aceasta a sa ar 
putea să 'nveţe mulţi dintre ,.apu
senUu cari vin în Ungaria. Şi 
putem să invăţăm şi noi. <;a să 
mai lăsăm şi altă dată ZIarele 
maghiare dela noi să 'ndrume 
unguri şi ungurizap. dJn România 
Ia exibiţii din Ungaria a căror 
atmosferă e aşa de iredentistă că 
fură şi pe unii că marele Mascagni. 

Să retinem această măr- ghiar~ ca patriarhia să cu niciunul? 
f .. E Întreborrea apoi. dacă nu 

turisire, pe.dracă Neme'h şi in llnţeze pe seama cre- s'af1 putea oaf1e folosi !'efof1ma 
ca presa şi oficialitafea a- : dincio",llor ortodocşi din agl'Of1ă. ha chiaf1 şi f1efof1ma elerr 
firmaa ş' afirmă mereu că' U~garia O biserică nea.. 101'01ă, pentf1u combatef1ea epi~ 
ortodocşii din Senfeş sun' j târniUoare, independentă. demiei? Ţăl'Onul cu un singul' 
unguri, şi era deci nalural: După aceste ştiri, sfântul si nod copil ff1ehue Iăcut să În/eagă. 
să li se dea biserică undu- ; din Constantinopol e în situaţie că el nu-i tot atât de vf1ednic 

5 de cinste şi de folosifol' /iu al 
' grea ain cauză că patriarhia naliei ca cel cu lamilie nume-
valahă şi cea sdrbească refuză f1oa5ă." 

rească. 
• 

In .. Magyarsdg a dela 1 i"'iu- cu încăpăţinare să adere la a- .E pe uf1mă Întf1ehaf18, dacă 
gust crt. s'a publicat în legă-, ceasta, şi anume din motive n'a!' trebui f1ez.ef1ua~e, der:5~
tură cu ordinul ,'- cvaC1JQre ce l I'ti' - 1-' . d' - I menea unele slu/he clOile ŞI bl-

, _ ',.'- • i pa! ce ŞI re IglOase, ŞI In pn- . sepiceşti, unde distinctii şi lava-
s a dat lUI Nem~th~ ? scnso?re I cina aceasta cei dela Constan- l'uf1i, pe seama oetrJ/enllol' cu 
semnată de DIOniSIe Kovacs, tinopol se tem că credincioşii lamilH gl'ele." 
Eugen Timdr, Francisc Gelen~ I ortodocşi din Ungaria se vor • 
cser, Gheorghe, Marosdn, Mi-' rupe d,e biserica ortodoxă dacă 5e ştie În deohşte gf1osolana 
]enko Velimirovitz, CiTiI Papp, nu se împlineşte cererea gu- mistilicaf1e făcută acum doi ani 

de !'amo/itul fosl prrofeso!' 
Costa Dr,agan şi Toma Ungur, vernului maghiar.· de istorie f(af1a Gyoză dela 
"unguri or'odocşi".. In continuare ziarul unguresc liceul catolic dm Rrrad. caf1e a 

Se protestează în această spune că nu-I interesează si· pf1ezenfal df1epf moaşte .desco
scrisoare în . cont,ra p.roc.esulu,i II tuaţia în care se află patriarhia pef1ile de el ale generralilol' ko
d t ~ tiN' tI1 şufÎşti executati /a R!'od nişte e evacuare In enta U1! eme , clela Constantinopol, .dar vrea osămintedintrr'un cimi/if1 antef1iol' 
şi În contra sigilării bisericii în schimb să ştie de ce a tre- anului 1849. şi df1epl moaşte din 
:::lin Senteş. hotărîtă de autori- buit să se adreseze guvernul spânzuf1ătof1ile pe cari au fost 
tăţi pentruca să nu-şi poată unguresc acestei patriarhii cu executati koşutişrii nişte haligă 
pune excrocul piciorul acolo, în cererea ca să i se încuviinţeze putf1ezită şi nişte l'estuf1i de pod. 
realitate însă pentruca credin- înfiinţarea bisericii maghiare l!7istificaf1ea aceasta pusr'1 la 

cale de pal'tidul maghiaf1, a fosl 
cioşii ortodocşi să se vadă ne- autonome, cdnd la ortodocşi necesaf1ă penlf1Uca. de-a pOf1te, 
voiţi a trece la vr'una din le- înfiinţările de biserici naţionale să se Iacă la Rf1ad un mauso
gile ungureşti. nu atdrnă de vr'o superioritate leu koşufist la caf1e să vină În 

.Prin urmare -- spun .. un- bisericească ci de voinţa cre- pelef1inaj if1edentisf I'eoiz/oniştii 
gurii ortodocşi" arătaţi mai sus dincioşilor. Nu de cerere la pa- din foaIe păr(ile, iOf1 de altă paf1fe 

Ne th şt f ă pentf1ucă guoef1fiu/ Gomhos aoea 
- ~entruca me .. e an: triarhie era nevoie, ci pur şi să dac/af1e pf1in lege ziua de 6 
nu-şI poată pune pictOrul 10 simplu de încadrarea totalităţii Octomof1ie - a executăf1i1 dela 
biserică, se opresc şi credin- ortodocşilor maghiari în lege; R!'od a koşutlşti/of1 să!'bă
cioşii de a merge la biserică. adecă pe româneşte, de o lege loa!'e nafională . 
U d · - raţi'unea? De altfel ' De mausoleul descopef1ifO!'u-n e-I aCI . care să hotărască pur şi sim-. ... , 
acest mitropolit Nemeth a fost plu înfiinţarea unei episcopii luI, de . ba/,g1., dISIăOf1/~ă J ntuA Ş ~ 

~ ~. a es nImIC. '/In c S O va m 01-
cel. eate a tnt~ad~s lra b.- ortodoxe maghiare şi punerea Ileag misti!icof1ea şi a infe!'uenif 
ser.ca or'odoxa dira. Sera leş ortodocşilor din Ungaria în a· pal'chetul. 
limba maghiară." I tdrnare de ea' o lege deci In schimb ziua de 6 Dclom-

'.. • ~ Qf1ie a fost declaf1ată pf1in lege 
E iaribd la ordinea care să maghwTlzeze pur ŞI .lr b.lrf l' J,w 

y •• •. _ Sul' v 001'8 naJ/ona a, sau -
zilei inlllnţarea e- Simplu blseTlca ortodoxă. cum a hotezat-o imedial prresa 
plscopiei ortodoxe .Magyarsag- destăinue apoi, budapestanăI- "ziua il'edenlistă 
maghiare că la 1929 fusese vorba să se a Rf1adulur. şi e pf1ăznuită~n fie-

In numărul dela 9 IIugust al înfiinţeze în Ungaria un vicariat c,a!'e 0:' cu tămbe/~~rri . il'eden· 
. . _ . tlste dmtl'e cele mal tnsflgatoal'e, 

lui "Magyarsdg- s'a publicat al patnarhIel de Constantmo- secondale la Rf1ad cu pal'Ostas8 
un articol intitulat astfel:, pol, şi că vicariatul ar fi co- la hisel'ica minol'ifă şi cu adună!'; 

.Nu e nevoie de încuviintare stat-o pe Ungaria 1.350.000 de comemof1alioe la sediul pal'li. 
dela patriarhi ca să înfiinţăm Iei plus o contribuţie cătră pa- dulul maghial'. 
biserica maghiară ortodexă in- tr" h - a aceea bunăoară de In anul acesta .. ziua il'edenfistă 

ă Iar le, ~ , ! a Rf1adulur va fi şi mai pf1ovocă-
dependent .• 20 de mn de zlotty a polomlor. loal'e. Rsoeialia fo~/ilorr luptăforrl 

.. Zilele acestea - spune zia- . t l' Y Cdt va costa bIserica au 0- (cf. .,Pesli Hif1lap", 8 llll/) şi-a che-
rul - s'a zvonit prin gazete că nomă ce o cere acum guver. mat pe această zi la Budapesta 
Sfdntul Sinod ortodox dela Con- nul? Şi de ce e nevoie să membf1il din loafă (al'a. chipuile 
stantinopol e în mare încurcă- s'arunce aceşti bani, în loc să că-şi line atunci congf1esul anual 
tură din pricina cererii ce I 5ă luăm deci din Ql'eme seama 
l-a făcut-o guvernul ma- (Conlinu4rt în paz. IV) i la ceea ce se pune 10 cale. 



',' 

• zIare revisle·r 
DIN TRECUTUL IOBAGIEI UNGUREŞTI unde în această ţară~ pierzân- I intr:gi. ~ l1cesta a. fost noul ~ ... 

, du-şi pentru acest pacat al lor POZIt catra domOl; art. 7 ~ COl 

libertatea de a se muta dintr'un instituie unul nou: tot a
"

-
A loc într'altul, să fie supuşi io- cât vor plăti iobagii nObil:' Confirwarea şi sfârşitul bun plac al domnului. Rărnânea 

rezumatului din norul 30 O altă constrângere pentru ne
şi 31, al (drlii maglliare 
~fstoriclll iobăgici din Un- meş: refuza pur şi simplu să 
garia» a lui Al. K. Nagy, primească achitarea întreagă, şi 

Decât toate însă cele arătate iobagul trebuia să stea pe loc. 
pân~aici, povara care apăsa mai Dar se lntâmpla şi altfel: ne
sângeros pe umerii iobăgimii meşul inGasa răscumpărarea, 

de rând - şi am arătat că \ apoi refuza să lase pe iobagi 
rdndurile acesteia s'au sporit: să plece; pentru o asemenea 
mereu în vreme ce ale iobagi- 1 câinie a fost În judeţul I1radu
lor Jiberi au scăzut la fel - a : lui o răscoală (v. J'rtarld, I1rad 
fost interdicţia de-a se muta tort. 1. 397). 
dela un stăpân tiran la altul r In contra acestor pu:tc1ri . ~'a 
crezut poate mai omenos. 10-·· adus la 1405 legea dm dIeta 
bagul era legat virtualmente; dela Timişoara a lui Sigismund: 
gliei, cum nu era, după cum; dac~ do.mnui dve pământ r~fu~a 
spune istoricul iobăgiei ungu .. l să-şI pnmeasca crea~ta, ~nt~ o 
reşti l1lexandru Nagy, viermele : lună de zile se prescna ŞI 10-

ce poate să se târâie prin pruf. j bagul putea să p,lece". ~ar l~
Il spoliau aşa cum s'a văzut: gea aceasta nu sa aph:at; m 
până aci, î1 maItratau şi schin- acelaş an o ~ltă dleta, dela 
giuiau după plac, îl puteau Buda, nu .n~mQ1 a ~?rogat·ol dar 
pune când îl învinuiau de ceva a pus nOl mdatonn pe capul 
- şi e de reţinut că 'nvinuit bietului iobag ce-avea de gand 
şi făptaş era după legile ma- să evadeze (Nagy, p. 38). 
ghiare unul şi acelaşi termen O traducere 'n realitate a 
juridic - să vdre mâna tn apCi dreptului ce sta dela 1222 pe 
fierbinte sau să ia în mână un hârtie, s'a încercat abia sub a. 
fier înroşit, ca să se dovedească : celaşi rege de origine românea
nevinovat printr'o minune a i seă Matei Corvinul, despre a 
cerului, în sfdrşit putea fi omo· i cărui purtare de grijă faţă de 
rît după bunul plac al nemc- 1 iobagi am mai vorbit şi pân'aci. 
şului, în baza acelui amintit 1 Legea sa dela 1458, art. 15, 
jus gIadii, pe care nemeşul şi-I ; spune că dupăce iobagul şi-a 
exercita după o judecată ~n i plătit îndatoririle fată de stăpân, 
care - s~un.e Nagy. p. ~ 34 :- I ~e poat~ mu:a A în dragă. voie, 
el era 'nvmUltorul, el Judeca-! lQr daca stclpanul se opune, 
forul, şi e1 instanţa cea din i prefecţii, subprefecţii şi admini
urmă de apel. I1r fi fost în I stratorii de plasă sunt obligaţi 
contra tuturor acestora un sin .. I să·I pună 'n libertate, şi dacă 
gur leac pentru iobag: fuga de ! dom 'luI de pământ se va opune 
sub stăpânirea nemeşului tiran. ! şi acestora, i se vor confisca 
Dar dreptul. ac:st~i ev~dări î-~ I până la eliber~rea iobag ului 
fost exclus mca dm zllele lm! averile. Legea dIn 1471. art. 16, 
Ştefan' I-ul. L-a avut principial I a adaos la cea de mai 'nainte, 
dela 1222, i l-au confirmat, dea- că prefecţii, subprefecţii şi ad
semenea principial, la 1298, din ! ministratorîi de plasă sunt obli
nou i~a fost confirmat, aşijde- I gaţi sub pedeapsa destituirii, 
rea principial, Ia 1351, la 1397, să dea concursul arăta tin legea I 
1405, etc. etc. (cf. Nagy, p. 31 I dela 1458, - dovadă că in dru-
32, 37). Că nu l-a avut în rea- 1 murile ce le-a făcut prin ţară 1 

litate, stau dovadă tocmai ace- 1 străvestit, Matei a constatat că 
ste confirmări răsrepetate. Fuga I oficialităţile sabotau această 
pe ascuns nu putea fireşte să ; tntâie lege care 'ndreptăţea pe 
fie admisCi; cel fugit era adus 1 iobagi. Peste trei ani însă, par
Ia urmă - căci legHe s'au în- r lamentul nemeşilor a profitat 
grijit de pedepsirea celor ce: de o el bsenţă dela dezbateri a 
primeau un astfel de fugar --! lui Matei Corvinul, şi legea dela 
şi pedepsit după bunul plac al 1 1471 a fost abrogată (s'a abro
nobilului, care îl putea omorî 1 gat, spune Nagy, p. 43

1 
pe un 

fie 'n baza zisului jus gladii,: singur an, dar a rămas abro
fie 'n baza legii din 1454, art. r gată in că 12). La 1486 s'a adus 
13. despre dezerfarea de sub! o nouă ]ege: nobilul care s'ar 
arm:, vRămânea dar e~ad~rea! opune plecării iobagului, se pe
admlsa . de lege: cu. lI1VOlrea I depseşte cu o amendă de 6 
prealabilă a domnulUI de pă- I mărci. Matia Corvinul a murit 
mânt, dată dupăce iobagul s'a [ Ia 1490, fără să fi putut desi
achitat de toate 'ndatoririle faţă I gur să impună o aplicare a 
de acesta. Cât a putut să fie; acestor şi altor legi aduse în 
de iluzorie această. pOSibi!itat: i folosul iobăgimii, căci cu toatecă 
de scăpare, e ]a mmtea onşcUI. : umbla prin ţară incognito ca 
Iobagul nu putea aduce mărtu- ~ să descopere pe nemeşii abuzivi, 
rii despre situatia îndatoririlor i el nu putea să fie prezent în 
faţă de stăpân, pentrucă iobagii I toate părţile. 

• erau excluşi prin lege dela j la doi ani după moartea sa, 
mărturie. Domnul de pământ r dreptul mutării iobagu]ui s'a le
putea să fixeze câte creanţe : giferat deci din nou: iobqgul 
voia, pentrucă conştiinţa sa; se va putea muta numai dupăce 
am văzut cât . a . putul să fie a achitat tot; cine primeşte un 
de cinstită. Să zicem însă că. iobag fugitI va fi pedepsit cu 3 
iobaguI s'ar fi putut achita de I mărci. (Legea din 1492, art. 93). 
'ndatoririle fixate dup'acest llmenda aceasta s'a ridicat apoi 

la 25 de mărci în 1495 cand. bă . . . . l' S 
'~ • I glel veşmce ŞI exc uSlve a drept desdăunare pentru pa," 

s'a adu~ ,to~todatl~. ur.m~toalea 1 domnilor lor de pământ, şi să bele din reVoltlţic, vor pi (Cii 
caracten5Îlca hotanr~. l~bagtl~ i nu poată merge ca să locuiască drept pedeapsă şi statului, , acu 
c~re ~a ~uc! cu ci (fie, ca. fu 1 şi să stea într'alt loc fără ÎI1- alt impozit s'a instituit .car 
gl~ f;e ca, e plecat c~ mV01ala j voirea şi voia domnului lor de art 8: un tribut pe Iccalitc' a s 
sta~(lnullll) cas~: clădirea, gari i pământ-o (I1rt. ]4). şi oroşele .care au fost de j Ze~ 
dunle sau pom~I .. se amendează I Pentru desdăunarea nobililor în timpul omorÎrii unui no~ !unl 
cu 100 galbem. (Legea. del~ i de cele suferite 'n timpul revo- I~egimul acesta, mai sălbc 192; 
1495, art. 22). Peste 3 .~nt~ apOi, r luţiei. s'a numit o comisiune de după cum spune istoricul t A 
la 1498, domnul cetăţn dm Şo- 1 12 nemeşi, care să facă evalu- al iobăgiei ungureşti decât re SI 

g~a, de Iâ~1gă I1rod,. o OP5 de j area pagubelor declarate de triburilor sălbatice, a' fost se n-ru 
VIlI v pe un lOba~ ce. ncercase s~ ! nobili (art. 4); cum sta făcut să ţină veşnic. N'a ţinut insi' Irec 
fuga depe r moşIa lUI (v. Markl, I ace~stăv e~alua~e, . o spune art. cea mai mare parte- a ~ngc: ~jst, 
1. c. 1, 68). . A ~ • I 5: flecarul nobIl 1 se va da de (fără Transilvania) decaf câimp: 

. 11 ,fo~t deCI In toata pen.oada [' cătră ţăroni atâta cât a s.pus decenii, datorită nu unei po: rilOi 
?lDtr? .lu~ătate d~ mllen~u a că i s'a luat; la sarcinil e inte a nobilimii care şi.a· ar 
~obăglel dm, Ung,ana, un smgur j din trecut ale iobăgimii s'a cărcat sufletul cu-o astfel 
mterval mm lummos, sub re- I adaos deci alta care dacă n'ar crimă, ci ocupaţiei turceşti, , 
gele M. at.ia. I.nda. tă du, pă m, o~r- fi fost făcută 'inoperantă, de .Ctll 

~ care parlamentele din tin: ~ tea Iu,' slt~aţla lObagll~r SA a m" ocupaţia străină din acest secol ' m 
răutăţlt atat d~ mult, ,mcat ]a al 16-1t!'a, ar fi dăinult cine ştie ei ale ciuntitei Ungarii li al, 
1514 a~ t:ebUlt să . pnndă ar- până când, căci nobilul dăunat au cOllstatat-o in răsrepd 
mele, Ş1 sa ?eslăntu~e m~rea re- în revoluţie a avut fireşte grijă rânduri c'a fost o pedea 
voluţle numItă a lm DOJa. să declare atâta cât să nu dela Dumnezeu pentru le~ 

Ce-a urmat d~pă ră:co?la I poată plăti iobagul in generaţii represivă dela 1514. Dl 
aceasta, intrece OrIce 'nchlpurre. , ent 

In răscoală fuseseră omorîţi I are 

peste 70 de mii de iobagi, iar D- pl-Id· ele esp 
după ră~coală, - ef. Nagy, p. In 
67, alte 20-30 de mii. Căpeteniile 
prinse împreună cu Doja la, d el 
Timişoara, au fost fomite 15 usm anI o 
zile, pentruca la. execuţiia pre-

t meditată a acestuia, pe tronul 
înroşit în foc, să fie silite să 
mănânce din-carnţa lui, din 

'f I 

care patru părţi au fost trimise 
la Buda, Ia Pesta, la Orade 
şi la l1Iba-Regală, ca să fie agă
tate spre groaza iobăgimii de 
poarta cetăţii. Noul regim iobă. 
gesc instituit îndată după opri
marea acestei revolte, prin dieta 
dela Buda (]514), a trebuit deci 
să fie aşa cum l-au prevestit 
cele 70 de mii de ucideri din 
timpul răscoalei, şi cele săvâr
şUe la Timişoara în contra ca
pilor acesteia. 

"ncest parlament dela 1514 
- spune istoricul iobăgiei din 
Ungaria l1Iexandru Nagy - a 
pus coroana infamiei pe stâlpul 
ruşinii pe care şi l-a ridicat 
nobilimea maghiară"; fapta 
lui ~ pune pe fruntea legifera
torilor de-atunci o pecete a 
infamiei a cărei murdărie nu se 
şterge peste veacuri de-arândul, 
atâta vreme cât va dăinui isto
ria nefalsificată-. 

fiu voit - o spune legea 'n 
introduc,ere, - să extirpeze pe 
toţi iobagii, dar au consta
tat că fără ei nobilimea "face 
prea puţin", şi s'au mulţumit să 
trimită la moarte pe5te 20 de 
mii, dintre făptuitori şi dintre 
cei acuzabili. Pentru cei lăsaţi 
în vieaţă au hotărît, pedepsind 
pentru Îndrăzneala fiilor pe taţi. 
pe moşi şi pe rudenii, iar pen
tru-a părinţilor pe de~cendenţii 

din toate timpurile: .. pentruca 
memoria acestui fel de încăpă
ţinare şi pedeapsa, eternă sCi 
cadă şi să treacCi şi asupra ur
maşilor lor, şi pentruca toate 
veacurile să ştie ce crimă de 
neiertat este să te ridici în 
contra domnilor: deaceea ţă
ranii cari ar locui pe .. viitor ori-

[n Ungaria există de câţiva O ştiu astăzi şi cei mai, .. 
ani o asociaţie a oraşelor care-l fani dintr'ai noştri, că la um gail~. 
cu totul altceva decât asociaţia s'a cultivat istoria regionaY' ~~~' 
ce-o avem noi. Spre deosebire indeosebi dela aşa zisul mii, "~ 
de a noastră, a cărei activitate se încoace - într'o măsură ne .;15' 
mărgineşte la organizări de con- pomenită. Aveau, fireşte, un m: ,. 
grese anuale depe urma cărora din cale afară de imperios:, 
nu profită decât restal.lratorii, cea având in diferitele regiuni un 
din Ungaria pune la cale între- trecut decât cel functionăresc 
ceri culturale între diferitele oraşe, nemeşesc, trebuia să şi~1 in La 
organizează săptămâni ale ora- teze, şi odată cu aceasta să f iiloi 
şului cutare şi cutare, sprijineşte dispărut trectul nemaghiarilor, cea 
manifestări cari tind să desgroape nu asta contează. Fapt este Di 
trecutul oraşelor, să europenizeze datorită acestui zel extraordin oan 
oraşele rămase În urmă, şi aşa ficare oraş, fiecare judeţ din 10 ash 
mai departe. Ungarie îşi are monografia 'se 1 

Am mai yorbit despre bilanţul monografiile sale (ale AraM ari 
acesteiasociaţiiîncoloanelenoastre, de-o pildă, nu le poate căra U O 
şi e necesar să-l reamintim,pentrucă brate decât un atlet), şi că ăre 
e tot în legătură cu aceasta şi I altă parte noi, deşi prin ~ ,n i 
initiativa despre care aflăm acum. aceste monografii ni s'a falslfl l(răI 

"Budapesti Hirlap" din 11 crt. un trecut ce ni~l ştiam şi pe . ari 
ne Înştiinţează că s'au înfiinţat noile generaţi româneşti nu-I 958 
din iniţiativa ministrului de culte şi cunosc, şi deşi avem de dus 
instrucţie Homan, care e, precum luptă titanică cu iredenta un 
se ştie, unul dintre principalii is- tocmai în legătură cu aceste 
torici de azi ai Ungariei, socie- sificări maghiare, n'am făcut. ari 
tăţi de istorie regională societăţi continuăm să nu facem nIilt na 
- adecă - pentru d~sgroparea pentru a desgropa trecutul tie, 
trecut~lui diferitelor localităţi şi b?~a căruia ne-am văzut desi St 
regiuni, şi că in Septemvrie so- bIţi. g-ăJ 
cietăţile acestea vor fi întrunite Iniţiativa lui Homan să ne d Pn 
într'un congres, in care se vor deci de gândit. 38.~ 
pune bazele Asociaţiei generale Să ne însemnăm bine că Ioa Tn 
a societăţilor de istorie regională. această acţiune ungurească, in 
Să nu scape atenţiei nimănui pând din secolul trecut şi . 

această iniţiativă, pentrucă in astăzi, s'a făcut cu un foarte la, 

domeniul acesta avem mult de sprijin al oficialităţii şi cu utili Şi u 
tot de făcut până-i vom ajunge rea fiecărei valori ce ,se ivea, 
pe unguri din urmă. noi încă s1au ivit pasionap 

Iniţiativa de acum. nu-i decât desgropării trecutului region ~,l~ 
o continuare a unei tradiţii CâTe dar fiecare a obosit şi s'a de: ,;~1I1e 
a dat rezultate uimitoare, indiferent j iC 
că in amănunt rezultatele acestea curajat din pricină că nu ;i, er 
sunt crificabile din punctul de stat nimeni in ajutor. :.J o 
vedere al ştiinţei istorice şti ade- Păcatul acesta nu poate fi Jl.'e c 
vărate, I sat să dăinue. 'lQ'1 



Noua lege a fidei-coJUisurilor 
- Cum se apără nemeş(; Un~oriei în .. ungureşti Şi cum prezintă presa mo~hioră dela noi oceasfă "'-_PP4 =_ 
cotdta p"';n'ei ufle; reforme agrare - ispravă nemeşească ca reformă oerară socială 

ee :.' 

, 
Sub fiflul"BeszelO s.:amok" , de reformă a fidel coml.. pre reforma fidei-comisuriJor,11 rul: că se vor declara brii familiei, va fi numa 

(Cifre grăifoare) s'a publicat: surilort adecă a uriaşelor Oămbăs a spus ziarelor că prin lege specială neÎo- de 3000 de iugare. De 
acum anul ]a Budapesta o i moşii oprite prin leg. de-a sunt şi azi de toute 62. . strainabiJe şi alte moşii, altă parte, tot pentruca 
carte deosebit de instructivă,! se .,inde sau împăr,i, şi că' ftcum: prim-ministrul Gămbăs a căror circulatie nu era sa se faca zid în calea 
a slatisticianu]ui dr. Desideriu j "a depune proieclul în. por- a făgăduit cândva reformă a- pâna acuma oprită. Legea reformei agrare, se dă 
Zenlay, despre situatia laU-, famen. încă 'n loamna a- grară, dar când e la adecă se ce-o aduce Gombos, tin- : putintă şi celorlalti ne
lundiilor ungureşti din anii! ceas Ia. leagă numai de fidei-comisari. teşte deci tocmai sa im- i meşi şi latifundiari, a ca-
1925-1933. I fiindcă guvernul maghiar a Măcar în~ă. da~ r:forma a~ DitJdec~ posibilitatea de-a. ror moşie nu ~era oprit~ 
Arăfările acestei cărţi inte-! aiun~ În sfâ~şit la aseme~ea ceasta a fldel-comlsun!or ar ft se venI vreodata cu o pnn lege ca sa se vanda 
anle le-am reprodus in I hotăme, e bme să se şhe: -cât de cât cinstită I Dar să v~ reforma agrara. De-o sau sa se înstrăineze în ~~:ul intâi şi-al doilea din anul I Care.~i situatia act.uală a .lat~- deţi ce reformă este' parte aceasta lege taie; vr'un chip oarecare, să-şi 

trecut al .. Gazetei Anfirevizio- fun~llior uugur~şh, care-l SI: O falsificare a presei în mai multe parţi fidei-' faca moşiile neinstrăina-
'te" ŞI' e necesar să le re- I fualla acelora dmtre ele carI coml'surl'le url'aşe carI' bl'le prl'n leO"e 

AIS , t 't . 1 d maghiare dela noi b • 

' rospăfăm in mintea cetilo- I s~n oprI e p.rm ege e-a se pân'acuma erau înscrise Lucrurile acestea tre" 
mp 'd i vmde sau Impărll, adecă a Ziarele maghiare dela noi au numai' pe numele UnUl'a; bue cu ata"t mai va""rtos rilor. pentrucă sunt astăZI e I fd . "1 .. H ' 

nare actualitate. Şi anume,! 1 eI-comlsurl or pe carI VOle- publicat marţi cu litere de-o din familie. ceilalti mem- / ştiute, cu cât presa ma-, " 
~ .. .. şte să le reformeze guvernul, şchioapă un rezumat al decla- b· . f '1" . -t A d h . ~ d 1 . A ~en'ruca flenera'"' Gombos ! şi 'n ce măsură e corăspun- f'l l' a·· b'·. d' n al ami let capa an I g Iara e a nOi a ln-

I da' de ,.ire In chip oficial i zătoare in ce măsură e re ra.lI or Ul ~ om o::>, ,. m ca:.e numai o parte din venit, I cercat să falsifice pro-
Icam o săp'ămână, că gu- formă 'soc;aIă reforma făgă: ;ele~:~: ,ca n~ vo.r • ~e VII: - şi transcrie fidei-co- iectul de reformă al ga
Itma' său a pregăti' în duită de Gombos a fidei.co- dor,' .e.-c;m~sar~ mva. ~a,. misuI pe toti membrii fa- vernului şi să-I prezinte 
o·afe amănuntele proiectul 1 misurilor. I e re. s~ e

d 
e 1~lgl ,!~e f a1ş.a miliilor nemeşeşti respec- ca pe-o reforma agrară 

a stat scns e-o pi (a m a SI· tive. Ros1ul legii e clar: ca caracter social. Şi 
SI t~st· 1 t"fundl°ilo d- U - ficatoarea .ErMlyi Hirlapll). Ce e adusa numai pentruca trebue să se facă aceste a 1 lea a 1 r In ngarla se va face cu r,.slal, nu ni 1" 

sa orbeasca lumea. ca să ucrun cunoscute ŞI ceDupă arătările din cartea)ui 45.939 iugare, iar două .'0 spus. Aşa că celilorii nu se mai poata zice că tdtenilor noştri de lege 
:entay (şi remarcăm că altă societati de îndiguire au naivi ou puIul crede că se cutare mag-nat are atâtea maghiară, pentruca să 
are de seamă, mai nouă, i 9.706 iugăre. 'ncepe 'n'r'adevăr în Unga- şi atâtea zeci de mii de ştie cum să iudece pur
espre latifundiile ungureşti I Trei ffabsburgi au ria o reformă agrară. jug-are, fiindcă.. împartit tarea presei ungureşti 
u s'a mai publicat) situatia, 93.851 iugăre. Ce esle ca reforma fidei-comisulla toti mem- dela noz: ' 
ropriefătii agricole din Un- I Biserica protestantă 'idei-comisurilor 
arIa e urmatoarea: 1 are trei latifundii de 
In timp ce la 1905 proprie- 9.706 iuoăre. Pentruca să punem lucru'rile 
.ple mai mari de o ~ută ~e I Lafifu~diile de peste la punct, vom reproduce de
Igăre reprezentau 55.0 % dm ! trei mii de iu o are ale claraţiile lui 06mbăs după se
Italul teritoriului fostei Un· 1 bisericii roman~~catolice mioficiosul guvernului maghiar, 
,arii, iar la 1913 54.7%, pro· I ocupa o suprafafă de după "Budapesti Hirlap· (nr. 
~1ia a.cestor moşii a. fost /846.729 iugdre. din 13 l1ugust). 
ă T t U h H Ptoiectul de reformă a fidei-up rlanon

Q
, n. nga~18 or~ 152 ma~nati au 1 miI. 

stă, de 55.8 10, Iar pană la I 599.190 de lugăre, 22 comisurilor - a spus la a.1u-
125 a scăzut la 49.8%. de nemeşi au 99,514 iu- narea comitetului executiv al 

ga~ r,o, iar 16 latiFundiari partidului săU primul-ministru -Moşiile moi mari de O ~ I j este în linii mari următorul: 
mie şi de trei mii de cari nu fac parte din 
iugăre clasa nemeşeascd (evrei. 

La 1933 situatia latifun
ilor propriu-zise a fost 
:easta: 
Din teritoriul de 15 mi
Iane 932.4] 8 iug-are ca
Istra1e al Ungariei aşa
;e mutilate, moşiile mai 
ari de 1000 de jug-are 
1 ocupat 3.778.567 iu
lre. adecă 23.7%; iar 
~ teritoriul de 3.778.567 
~ăre al moşiilor mai 
ari de o mie de iugăre, 
)58.177 iugăre le ocupă 
oşiile cari sunt mai 
ari de trei mii de iugăre. 
Moşiile acestea mai 
7ri de 3000 de iugăre 
!a, se repartizează 
tfel: 
Statul are 294.093 
răre. 
Primăriile urbane au 
'8.558 iugare. 
Trei întreprinderi au 

etcJ au 60.980 de ,iu
g ăre. De nolal la aces' 
capitol: Printul Paul 
Eszterhâzy are 213.413 
iugăre (avusese înfosta 
Ungarie aproape o ju
mătate de milion), prin
tul Q. restetich are 75 
mii 196 iugăre, contele 
Morit .Cszterhâzy are 
56.175 iugare, palatinul 
Pallavicini are 54.204 
iugăre, contele Toma 
Eszterhazy are 47.648 
iugare. contele Ladislau 
Kârolyi are 45.6,8.7 iu
găre. contele rllzp de 
Koburg are 41.034 iu
g ăre, Ş. a. m. d. 

De notat de· asemenea : In 
cifrele de mai sus intră numai 
moşiile mai mari de 3000 de 
iugăre. Deci bisericile, societă

ţile, etc., n'au numai moşiile cu
ptit~e în ci1Jde Cl(~i(C. 

Fidei-comisurile 
;[ ucum ajungem la fidei
~isuri şi la reforma lui Gom· 

oU 1925 fidei-comisurile, adecă 
jiile nemeşeşti a căror vân
e sau împărţire e oprită prin 
i, erau 62 de toate şi ocu-
10 suprafatd de 984.068 iu

'e cadastrale. Zentav arată 

la' 1933 ar mai fi fost nu-

--

mai 53, cu o suprafaţă de 
822.162 iugăre, deci 9 ar fi fost 
scoase prin scutinţă specială a 
parlamentului de' sub opreliştea 
de a se vinde sau a se împărţi 
între membrii familiei. Se vecie 

însă că informaţia lui Zentay 
nu e exactă, sau cd nu e exact 
în declaraţiile sale generalul 

G6mbos j fiindcă, vorbind des-

fidei-comisuri mai mari de trei 
mii de iugăre - pământ arabil 
şi păşune - nu vor putea fi. 
Ceea ce trece peste asta, va 
trebui împărţit după anumite 
reguli şi după o anumită pro
porţie Între proprietar şi Între 
membrii laterali ai familiei." 

ft spus apoi că e nedrept 
lucru să aibă fidei-comisuri nu
mai 62 de inşi, şi a adăugat: 

"Vrem să dăm posibilitate 
persoanelor vrednice de acea
sta, ca să intemeieze fidei-co
misuri nouă, până la 1(0) de 
iugăre, între 200 şi o mie de 
iugăre. 1I 

l1poi El spus că în afară de 
aceste fidei-comisuri botezate 
mijlocii, proiectul de reformă 

prevede că pot înfiinţa fidei
comisuri, adecă pot să-şi de
clare prin lege moşiile neîn
străina bile. şi alţii (aleşi pe 
sprânceană) cari au moşii mai 
mici de 200 de iugăre. 

o reformă care îinpie
decă orice posibilitate 
de-a 'ace "reodală In 
V naaria reformă agrară 

Reforma aceasta. prin 
urmare, în loc să fie o 
reformă socială, o refor
mă care să facă să poată 
ajung-e ceva din pamân
turile neînstrăinabîle. în
tr'o suta, în două de ani, 
îft mânile lumii de jos, 
hotăreşte tocmai contra-

Partidul maghiar din Sătmar 
unealtă a iredentei 

- Iarăşi dela renegatul Figus cetire -

Am arătat de curând că pre- kadi, fostă ajutoare de con
şedintele de viţă românească, trolor la poşta regală ungară, 
din Podgoria arădană, a or- domidliată in Salu-Mare, e 
ganizaţiei sătmărene a parti- concediafă din serviciu. pen
dului maghiar. războtezatui fru refuzul de a depune jură
Albert figus, continuă să con- mântui in 1920. Deoarece a
ducă această organizatie a cum doreşte să-şi găsească 
partidului maghiar şi să gi- un mijloc de existenţă acolo, 
reze o gazetă iredentistă din atât moralmente cât şi din 
Sătmar, cu toate că are o punct de vedepe maghiap este 
condamnare definitivă. prin perfecf de incredere. 
ca~e e os~ndit la. trei luni în-; Ca pe o atare persoană, o 
ChIS oare ŞI la pierderea pe recomandăm călduros celei 
timp de cinci ani a drepturi-, mai largi bunăvointi a celor 
lor politiCe, pentrucă a săvâr- i În drept.. 
şit o seamă de fapte grave in: S t _M 1 1 A t 1935 

( t t ] • A • a u "Iare, a ugus . con ra sau Ul roman. : 
Sentinta amintită, rămasă I Pl'eşedinte activ (ss.) Figus 

definitivă la Curtea de Casa-! Hlhe!'t. 
I 

tie. e de dinainte de 1 Augusf! Secretar general (ss.) De6k 
crf. Totuşi la această dată de : Ha/man. 

1 ~ugust. nu~itul renegaf rO- j.
i Reproducând această serj. 

man Albe~t FlgUS a. semnat I soare in n-rul din 15 crf., zia
ca ~re~e~mte executIv al o~- 1 rul .. Universul" îşi incheie co
gam~atlel să!mărene a partI- respondenţa sălmăreană cu un 
duiul maghIar, următoarea apel la autorităti ca să dizolve 
scrisoare de recomanda tie,. . 
ăsită de oJifie la frontieră, partIdul maghla~. de ~arece e 

gd' ăP t m ltt'me de pentru-a suta Şl a mia oară Impreun cu ou. d d I f 1 • 
]t 1 .. d t· te (hărti dovedit că se e ă a ap e n a e ucrUrI Ire en lS , t t ti' -

. . con ra sau UI roman. insigne, SCrISOrI, etc.), la o fe-
meie Ana Szakadi, domicilială 
in Sătmar: ~ I 

.DeJa organizaţia unificată a Rugăm pe onoraţii 
oraşul~i şi j.udelul~i Safu-Mare, restanţi eri să nu uite 
a partIdulUI maghtar. 

No. 10401935. a .. şi face datoria faţă 
Prezidenţial. Confidential. de Gazeta Antirevi-
Certificat. ~ • t ... " h-
Partidul maghiar din ţară, ZIOnlS a , ac 1-

organizaţia unificată a oraşu- tându ... şi mod estul 
lui şi judetului Salu-Mare, a- b t 
devereşfe oficios, că Ana Sza- a onamen_ 
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Ştiri alarmante dela, ŞTIRI ŞI SPICUIRI 
• Pesli Hir J ap· di n 8 erI. ne crezut că- şi poate servi cauza ! n • In carsal lun ii ac •• !' ~ 

mustră în chipul următor că America trimiţând acolo cu un "Gaze'a A.nfirevÎzionis'ăI4 fJG. 
ortodocşii din Ungaria 

(Continuare din. pag, l-a) I a,â' de a'arman' actuală nu ne-am dus să aplaudăm fil,~ iredentist pe ,ba,ba Fedak pare'a 4, 18 şi 31 Jlugll: • 
• f" b" I I ~ d L' exibiliile iredentiste ce s'au San, pe care autontăflle ameri- '. pen'raca din Sep'emvr:e ,: 

se hotărască ln lInţarea lscn· ca acum ana, con .ga l ' .. 
cii autonome prin lege, fără să ! A.ntirelt'izionistă dela Arad organizat la Vama. in Bulga~ cane au trebuit s'o urmărească: putem apărea cu pu'eri ÎJlo.· 

d 
ria, sub pretxtul comemorării pentrucă a frustrat fiscul cu fil- i. i'e. c

·a I 
coste nimic? a profesta' prin emoRsba. li b. luptei ce s'a dat acolo în mul său revizionist, şi apoi să o * pUl 

,ii pu ice în contra afen-Un şantaj blestemat contra turcilor: bage la dubă pentru l'urământ Fostul ministru unguresc I tri 
talu'ai ce se pURea la cale Să ne 'nsemnăm bine acest prin mijlocirea excrocu'ui "România, care îşi reven- strâmb şi pentru şantaj, finanţe Hegedils, colaborator pti e d 

articol al ziarului budapestan, Neme'h, şi când regretafu' dică aşa de temerar pe Hu. * , manent la "Pesti Hirlap", a, ure 
fiindcă ne arată că soartea fra- Lou1s Bar'hoa, omorît la niadeşU-. - etc, Oficiosul Ligii Revizi- ! săptămânal în aceas\ă gazetăe c 
ţilor noştri din Ungaria e din Marsilia şi penlru as 'a, s'a Ni-i revendicăm "temerar" oniste, "Pesti Hirlap", pagină cu răspunsuri la scriso.ops 
nou în grea cumpănă. Guver- făca' lunlre şi pun le la pa- pe Huniadeşti. atunci când e scoate lunar, după cum ce i le adresează cetitorii. Iei 
nul unguresc nu şi-a luat mâ- Iriarhiile or'odoxe şi a 0&- ştiut că ungurii l-au ucis pe se ştie, patru publicaţii In numărul dela Il Aug- de
nile depe excrocul Nemeth. _ ,ina' de'a ele refuza' de 0-1 un fiu al lui Iancu .Huniade pe seama străinilor: în răspunde unui cetitor care ani 
pe care l-a părăsit acum du- recanoaşte pe Neme.h epi- ca să piară sămânlia tlalahului englezeşte, frantuzeşte, i Întrebat dacă n'ar fi bine să dg, 
păce tot el îl pusese ]a cale şi scop. cu care azi se laudă, şi că nemţeşte şi italiene. l' ridice o statuie Jui Atila, fi ~ e, 
î] ajuta se, _ decât ca să In- Vom fi de asfă dală mai după moartea lui Matei Cor- In publicatiile engleză, în mijlocul Dunării, ca semn I d 
cerce pe altă cale, cu alţi ex- nepăsători fa,ă de atentatul vinul, singurul lor rege drept, franceză şi italiană din I rezistenţei turanice In contra 'eZi 

croei ca şi elI cu popii foşti ce se 'Rcearcă, decât anal au adus o lege prin care, cu I luna trecută s'a dat loc lurilor vremii, şi luminată zi' e 
comisari de poliţie cari n'au freca' 't N'o pulem crede. De gândul la originea valahă a de onoare unui articol noap:ea. ale 
trecut la erezia siriacă, atenta- aceea aşfeplăm ca organi- lui Matei~ au oprit sub pe- despre situatia din lu- Hegedils răspunde că "nu i, l 

tul ce l-a încercat, întâi prin za,iile noastre patriotice să deapsă grea să se mai aducă goslavia al croatului re- poate închipui o mai inutilă aru' efu. 
mijlocirea lui Nemeth în contra lmpiedece urgent şi energic vreodată rege de ' viţă nema- negat Ivo Frank, care a care de bani în vânt". ·m~ 
ortodocşilor români şi sârbi de prin protes'ări'e lor bleste- ghiară pe tronul Ungariei! jost mereu pomenit astă Planul acesta, cu statuia f( 
sub puterea sa asiatică. măfia ce o 'ncearcă guve,.. E cât se poate de ungu· toamnă ca complice al Ama, nu-i o drăcovenie idio al 

l1m arătat acum câteva săp- RU' ungaresc. rească această neruşinare 1 atentatorilor dela Janka- a unui cetitor oarecare, pde: 
tămâni că guvernul unguresc • puszta. parte din programul comemor' c b 
s'a hotărît în sfârşit _ aproape .. Uj Mgyarsâg" din 6 August ivu se poate o mai jă- ce o organizează lui Atila pen nsil 
la anul _ să pună 'n aplicare ŞI' scrie despre tabăra studen· fişe marturisire a lerră- anul 1937 Societatea Turanicl Iar 

coa a normală de băieţi b hotărîrea ce-o adusese astă din Arad tească care îndiguieşte Mure- turilor Ligii Revizioniste şvabului renegat Pekar Gyula a I 
toamnă, că nu-i mai recunoa- şuI la Macău, şi spune că se maghiare cu atentatul • UJ1 

şte lui Nemeth dreptul de a Aviz ~colar repară un dig care a fost spart dela Marsilia, şi nici o Din aceeaşi "cutie cu scris Iii· 
face pe ortodoxul

l 

deoarece a '( acum patru ani din mărinimie mai mare îndrăzneală dela II August a lui Hegedr' m, 
trecut la o biserică eretică ce Pentru anul şcolar 1935-36 fată de valahi. ca să n'o ia decât aceasta, a introdu· Dintre toate proprietăţile' pă 
nu e recunoscută încă în Un- sunt locuri vacante in toate apele Mureşului inapoi cătră cerii unui complice al puse în Ungaria, cele mai d~ 
garia, Guvernul maghiar a ,in- clasele, Nădlac. atentatorilor în rdndul impozite se plătesc după case a 
drumat deci justiţia _ abia a- In CLASA 1. se primesc Vorba asta a lui "Uj Ma- colaboratorilor publica- şi mai cu seamă la oraşe - no-l 
cum, dupăce consiliul parohial elevi prin examen de admitere gvarsăg" e o vorbă plasată ţiilor străine ale Ligii aceste proprietăţi sunt mai . ă ~ 
din Senteş hotărîse încă de care se va ţine în 10, Sept. cu scop. Ca să ne abată aten- revizioniste, chiar în ajun decât altele (aluzie la latif· RO-) 

astă iarnă evacuarea excrocu- 1935, Cererile, semnate· de tia dela faptul că se face acum de a se 'ncepe procesul şi la marile industrii), In i pr 
lui, - s(t porneasca în contra părinţii ~ sau futorii elevilor, se şi pe granita dela Nădlacceea celor arestaţi la Aix-en- ce casele formează abia ] 3~ere 
lui Nemeth proces de evacuare vor înainta Direcliunii Şcoalei ce s'a făcut la Giula, de unde Provence. cente din venitul naţional, i '" ',7iîr 
a casei parohiale. până cel târziu la 1 Sept. a, c. apele Crişului au trebuit să se • zitul le este de 44 la sută· iată 

Nu ni-am putut explica a- anexând următoarele ade: întoarcă pe vremea inundaf..ii~ S'a descoperit la Ceske Bude- totalul impunerilor. fostul 
tunci noua atitudine a guver- 1. Exfr. de naştere, 2. Certi- lor de-acum patru ani 'nap oi iovitz, în Boemia răsărireană, o stru de finanţe îşi încheie ce. ire 
nu]ui maghiar faţă de "episco. ficat de naţiona'litafe. 3. Adev. peste hotarele satelor noastre. organizaţie de spionaj cu mari vatiile cu vorba, că va· trebui .re l 

pul-mitropolit" Nemeth. l1zi, şcolară. 4. Bu1. de revaccinare Nu strică să luăm bine seama ramificaţii. Spionii. dupăcum a- se înlocuiască paratrăs~etele Q a IJ 

după arătăriIe de mai sus, în- 5. Certificat de avere şi nu- la ceea ce lucrează la graniţa nuntă comunicatul, lucrau in fo- case cu para impozite. 1 
ţelegem totul. Guvernul ungu- mărul copiilor. dela Nădlacstudenţii unguri. losul unui stat vecin. E arestat • \1 
re.se .îl ~.runcă P, e ,N,.emeth la In CLASELE II, III Ş'l IV, se 'II intre alţii un fost general austro- Ad 1 ' 

f 
- â d b I ucem a cunoştw le gun~l" ac n lsenCll ortodoxe primesc normalişfi, prl'n tran- Deunăzi a fost în vizită în Un- ungar care a condus îu război .... ~t ~t" . l d 1 t lnva a ,Or,l.ar Şl tutq ară· 

S~':'IClU ., e a nu ~sa erezia sfera re, sau elevi cu liceu ŞI' garia profesorul ungur de litera- arma a a patra, iar după război ~ " J. ' 

S nacă - ăt dă ~ t rt tăI K I b d pe Ca!lU InJ,ereseaz~1 estl 
] ., sa, P, run, ]~ re o, o~ gimnaziu prin examen de ad- tură comparată dela Universitatea se re r sese a ar sa, ~ I./.'.' d i h t _ .. vom Incepe pe a s, ar I a 
OCŞl1 ratu U1 ortl5 I In schImb mifere, Examenul se va tine din Cleveland Iosif Remenyi, pe tul luniţ viitoare. pab'e d~ 

cere ca preţ al lăpădării de ex- in 10 Sept. Cererile şi actele care Universitatea din Seghedin Din «Magyarsag - din 4 " t 
cro ul N - th A f" 1 . "H t d carep In con ~n. uare,[ Vl 

, c , ,eme In un ar:Q unei arătate la clasa 1. se vor in a- l-a făcut cu prilejul acesta doctor llUgUS crt., corespo enţă Unel mono,grata a ,'In"l' 
blsencl ortodoxe maghtare au- inta până cel târziu ]a l' S f honoris caus a, . dela Dobriţin: d tit v te' ep . 1 ţ' ac oru UI nos ru, prl a'nl', 
o~o,meh' .erde cceea tCe-1, cerulse l' Absolven(ii de gimnaziu, con. Numitul a dat lui ti Pesfi Hir- ~ l~utul ~obriţinului se- toare la maghiarizan I'n' 

pa :wr lei e ons ~ntmopo În form legii, pot fi primiţi' numa'l lap'l un interview, apărut în n-rul cerato:-n ţăram nu mai îneap"'" t V' l' M f t 1 - d f 1 1 Incerca a pnn şcoa a dl' 
al a os anu I can ăcuse in eL IV. din 26 Iulie crt., în care spune a ucru de nădrăgarii cu t t t Adi ' V, 

această intervenţie in folosul I CLASELE VI V. ungurilor să-şi facă altfel decât diplomă, cari s'au Întors din lnptu. ra tt. Ul· t't~ lup 
lui Nemeth pe atuncea netre- n, ' II. ŞI VIII . l' - tIt lOIS one amanun l U ' i 
cut la ereti~i, se, prImesc numai normalişti pân'aci propaganda revizionistă cauza şomaju U1 In e ee ua încercărilor din fiec ~ Şr 

E b d ă prm transferare, in America, şi anume prin pro- la coasă.. comună, făcute de a' 
vor a - up cum prea .. pagarea valorilor ungureşti, fiindcă "S'a Intors lumea cu funda ., 1 vi' 

lesne se înţelege _ de un şan- Info.rmatll la secretarului americanii sunt oameni obiectivi. 'n sus 111
_ spun cu amără- gun p!ln, şcoa a penl 'să 1 

taj ordinar. De un şantaj recu- Şcoalel., Vorba asta e o adevărată ad- dune ungurii fără cămaşă, maghIarzzarea aces'a p 
noscut de însuşi ziarul "Ma- Arad, 14 August 1935. Şt' M ' Il d v tinut. . a. 1 ~onestare. Fiindcă Ungaria a - "agyarsag a auga • 
gyarsag ~ prin cuvintele-i citate --... __ ... _ ... _ ...... ~_" ......... ___ 'n paranteză: cE un tip de nă ( 
mai sus, în cari spune că s'a muncitori cu totului nou acesta S'a publicat de curând la s'a 
pus in vedere patriarhiei 'dela PENTRU COPIII DV. dincolo de Tisa: cămaşa e dapesta o carte a lui Ştefan a ce 
Constantinopol că dacă ascultă I putredă pe ei, şi li se vede Longhy, despre "CJujul de () 
de patriarhia românească şi de .. cele mai hune publicaţiuni ~unt: dintre miile de petece corpul,' nioară". E o carte de conferi ioni 

C 
" b ă' "!' • ţinute ]a postu,l u.nguresc de ra cel 

ea sar ea~c , ŞI nu lmp meşte iii CI' când sunt la lucru, îşi dau 

cererea guvernului maghiar,or- VNIV m R == YL = = fi ~l ~=-R cămaşa jos, E jalnică situa- P t' H' l "d' 2 A I \,le 

todocşii din Ungaria se rup de ·l . ţ' t 11 
biserica ortodoxă, ftdecă: vor fi . "~ -.. .. ta aceas a nurnăru or creşte 
împinşi spre erezie, sau vor fi îngrozitor! 
făcuţi prin procedeie ca acelea care apare regulat in culori f'idevărat rai raiul acesta 
dela Senteş, unde li s'a închis • fiecare Miercuri \ din ţara latifundiilor t . 
biserica şi se îngroapă fără I? • 
popă, să treacă la vreo lege '1 Ministerul de instrucţie din Ce-
ungurească, la calvini. sau la hoslovacia a dat ordin să se în-

catoJici, C·' EI ..... T REI . CER CE TA S 1 troducă în cărtile din şcolile pri-
Să nu sUim cu mâ... ,. mare şi secundare lecturi de or- ' 
nile 'n sân - !I din militar şi in special de-ace--Lli ti- d • de ~ PWJ ca~ e e aventuri exlraor Inare, lea cari să pregătească şcolărimea 

" es I lf ap 111 U! ' d' 
anu~ţâ că teatr~le din Mi1a~D l~n 
vor mcepe staglUnea cu o jU, nă 
tate de duzină de comedii traC ,i lJ t 
din ungureşte de secretarul e d

J 

din Milano al Ligii Revizion:. ~ 1 

A
· , d t j ·gus u ajuns rău, se ve et ea, 1 

italiene, dacă-s avizate la st: : n 
t 1 d t

' , '<Ii ~PUl 
ga e e rama urgiei evrele~" d' 
Budapestei. ' In 

:Achi 

Din Rlbani/ au venit,' ieI 
zvonuri de "ăsaoa/ii. RrnănL,islal Ches'iunea frafi'or floşfri 

din roia' lIo,.,isf e deci 'ot 
care apare in fiecare Sâmbătă pen1ru apărarea în contra atacurilor 

aieriene. nu se cunosc Încă, 
;Iă fi 



,egăturile iredentei maghiare 
cu bulgarii 

~"a putut vedea incă dela născut polonez, a încins-o co~ 
epulul verii cetitorii roana SfântulUI' Şt f t păcile din i~ru.1 Parisului", a~ 
, . t '1' 1 . e an, ezau- decă o asociaţie studenţească 
,Iri au avu prI elu s o , rul acesta mai scump decât:· d t' f" 

d ă ă · d l' lre en IS a. 
le e seam - c Ire enta I orIce al natiunii maghiare, I .. . .. . 
rorească şi-a reluat legă-; simbolul acesta f' t ~ I Delegaţu maghiari mtorşl 

[ 
s an, spe ! d la c f ti' 

le cu bulgarii, cari se 'n- ranta aceasta veşnic trăitoare le. ongres. a~ rapor a UI 

'upseseră din pricina pru- 1 a natiunii maghiare. In de-;· U, Magvarsag că au plec?f 
lei ce j-a impus-o Bulga- I cursul istoriei totdeauna po- i la Karlovo cu dou~ scopur.l: 
de-un an încoace blocul I ]onezii şi maghia ., f t I să domolească putmtel furIa 

I ru au os I 'f t-· 1 
'anic. . aceia (dar b l ., d I ce se mam es a In programu , I u garn un e-au, ., r 't t L'" 1 
ulgaria a trimis in Unga- rămas? _ n. tr.) cari au apă- t~l n lac ~VJ ~ ea I,gl~.. ntern~-
o echipă dela oficiul na- rat nobilele idei ale civiJiza- dlOnad~ tu en~e~fI, l~ndcă s li 
al de gimnastică, ca să tiei creştine. Eroii polonezi şi ove It nepotrt\lItă ~m . p_u,nc~ 
le7.e copierea legii ma- maghiari, cari au fluturat aşa ! tul d~ veder.e al mmorltatllor 
re aşa-zise a sportului de sus la Varna 't ţ'l 1 _ ,1 maghiare dm statele succe-

vlr u 1 e ca, ă' d L'" d' 
~aloriu, adecă a levenfis- sice ale naţiunii maghiare, sub ! soa~e, ŞI s -1 ea IglI ~ I-
ii a armatei camuf]ate a conducerea ta' ă l' . I rechvă nouă. (De notat: re.ese . n ru UI rege ŞI I d' 'v d 1 ' " • 
'etului, Apoi a venit pe-o a cavalerului acestuia brav l' .n aceas a ee a'~'lev ca", 
imână la cură ]a Buda- care e Ioan Huniade, au adus vorb~ de a da. p~flR!a sh.
a fostul ţar Ferdinand, Pe cu moartea lor cea mai su- I den'dor mal!h.a"" din • s'a-
i au năvălit excursioniştii· bUmă J' erlfă ce o t d I lele succesoare sa achveze . poa e a uce I ~ • d . L'" d 
de membri ai corpului di- un patriot când şi-au dat 't," ,re" enfrs,'"a '1 .ga, ~t'a e?-
c bulgăresc o delegatie vieafa pent . d d care easca"a ar. Of' ov. e prut ., ru I eea e v '1 d' • I P , "II) 
nsiliului capitalei bulgare. erau plini." paci e In ,ura ar.gu u •• 
~tarul general al muncii, Aşa a vorbit ministrul ma-' Spun in continuare delega-
a tratat darea 'n antre- ghiar dela Sofia, Şi organiza- [1 ţi! maghia:i dela congres, :ă 
ungurească a dnar con- torii iredentistei comemorări s,au hotă rit la Karlovo urma~ 

'Iii bulgăreşti de şosele. uzurpate aveau pretenţia să: toarele,: 
m. d. vină să-i asculte şi să-i aplaude I Pe vIItor baza (adecă pre 
pă toale acestea a venit delegaţii României! textul) scopurilor Ligii va fi 
1 două săptămâni demon- cooperarea culturală. Se vor 
,a iredentistă maghiaro- ~onllre!ul studen'esc face schimburi de studenti şi 
~o-bulgară dela Varna. Iredenhs' dela Kar- călătorii de studii. Se vor in-
ă in amintirea regelui Jovo tensifica legăturile dintre stu-
no-maghiar Vladislav, a "Uj Magyarsâg" din 7 Au- denţimea maghiară, bulgară şi 
i pripeală a cauzat in- gust anunţă că s'a tinut la germană. Preşedinte al Ligii 
~erea dela 1444 a creşfi- Karlovo, in BulgarIa, congre- a fost ales austriacul Robert 
jj în lupta cu turcii, -şi sul anual al aşa-zisei lnter- Katschinl{a.--'· - -- -
Iată cu comemorarea a- nationale Studenfische Liga Despre hotărîrile secrete ale 
la ciudată un congres al (ISL), care e asociatia studen- intrunirii, fireşte, nu se rapor
iredentiste a studenţilor. ţimii "din lăriJe lovite prin I tează. 

re care în presa noastră --------........ ---~ ___ .. _1 

a vorbit încă. 

Demonsfratia dela 
Vorna 

le tnfâmplafe la Varna 
arătat in presa noastră 
~stule amănunte. S'a inau-
acolo, pe câmpul de 

~ dela 1444, un mausoleu 
Vladis]av pripitul, şi au 

nllifate la festivităţi şi 
lttia şi Iugoslavia, pen
în oastea creştină, in
i din pricina lui Vladi
lupfaseră şi români Şi 
,şi de asemenea a fost 
ă Turcia şi Cehoslovacia. 
! aceste tări au refuzat 
)ă participe, din pricină 

a pus pe mausoleu em
~ Ungariei-Mari, şi din 
Iă că se bănuia - pre
s'a şi adeverit - că ser
I comemorativă nu e de
~ demonstratie politică, 
lonislă. 

cele ce se cunosc din 
I vom adăuga câteva spi
din cuvântarea ce a ro
Ia banchetul ce a urmat 
ităţilor ministrul .dela So" 
I Ungariei, Petru Matuşka. 
I după "Pesti Hirlap" din 
gust: 
.In clipa aceasta festivă 
IpUS reprezentantul ungu
din capitala bulgară
nchin cu pIetate în faţa 
li eroice a tânărului rege 
islav dela Varna, a cărui 
tă frunte, cu toate că s'a 

"Istoria Ardealului" 
a lui Marcz:aIi 

Octogenarul istoric unguresc 
Henrik Marczali, despre care am 
arătat intr'unul din numerele re
cente ale "Gazetei Antirevizioni
ste" că a ţinut să-şi încheie ca
riera istoricească cu o "Istorie a 
Ardealului", apărută în vara acea
sta, în care reeditează fără nici o 
jenă toate câte le-a inventat isto
riografia ungurească despre ve
nirea noastră în Ardeal in secolul 
al 13-lea şi-al 14-lea, a dat zia
rului clujean "Filggetlen Ujsag" 
un interview, prilejuit - mă rog -
de-acest eveniment istoricesc, şi 

spune 'n el următoarele,la între
barea: "dacă nu i s'a părut că 

se atinge de o temă delicată, de 
răni ce sângerează încă, sau, şi 

mai rău, că 'rebuie să Ireacă 
sub tăcere lacruri pe cari le 
simte şi le şlie adevărate 1" 

colo", adecă de noi, le ştim: că 
românii au venit peste Carpati în 
anii de după tătari, că suntem 
neam de hoţi, şi aşa mai departe. 
Suntem însă curioşi de adevăru
rile destinate de Marczali in isto
ria sa să fie ascultate de cei de 
.,dincoace'" adecă de cei din Un-

• garia. Ar fi relativ cinstit moş
neagul dacă dupăce a falsificat 
adevărurile istorice privitoare la 
români, a arătat în istoria sa 
măcar ceva din adevărurile pri
vitoare Ia unguri. Dar nu ne 
putem aştepta la aşa ceva dela 
un istoric ungur, De-aceea, mai 
'nainte chiar de-a i-o cunoaşte 
în arnănun1ime, "Istoria Ardealu
luie< a lui Marczali o putem socoti 
aidoma tuturor istoriilor ungureşti : 
o falsificare a adevărului' istoric. 

- "Nici vorbă nu poate fi de" Spion condamnat 
aşa ceva - a protestat dânsul 
energic -; dacă aş fi avut fie şi La Arad s'a judecat în ajunul 
o singură clipă acest sentiment, Sfinte~ Mării p.roc~sul unui~ din
îmi Iăsam lucrul baltă. Dimpo- I tre. cel opt ,SPIOni ungur~şh ~res~ 
trivă Însă: am avut sentimentul taţi astă pnmăvară, a lUI Victor 
că sunt adevăruri cari trebue ne- Probst, sportsmenul dela de
greşit ascultate de cei de din- ochiata societate SGA .. S~ionu~ 
coace, şi că sunt adevăruri cari a fost condamnat la ClOCI am 
trebue primite şi dincolo." închisoare. La 28 August vine spre 
Aşa zisele adevăruri caii tre- des batere procesul spionuliui 

bue primite şi de cei .. de din- Kovacs. 

Exibitiile lolhlorislice 
din Unf!aria 

Când UfI tinul care a 'osl odi
nioară roman şi românesc, Îşi dă 
la iveală asemănările elnografice 
cu Săcuimea -

In Ungaria e f oarle la modă regiunii respective sunt ca 
folklorul. Nu ca obiect de se- , toF cumanii Ungariei foarte 
rioase cercetări ştiinlifice - suspecti, foarte suspecti întâi 
fiindcă aşa ceva ar duce ne- de toate din punct de vedere 
greşit la constatări neplăcute, românesc_ Tot aşa cum sunt 

.privitoare la originile străine su:specti alti unguri, cu alte 
al~ unei .mari. părţi a poporu- I dialecte. bunăoară cei din ti. 
lUI maghiar ŞI ale celor mai nuful Gocsei din judeţul pa
multe dintre obiceiurile şi pro- nonic Zala (Sala), al căror folk
dusele de artă maghiară - ci lor a fost incadrat acum in
ca prilej de exibifie, de arătare tâiaoară In exibiţiile acestea 
pentru tâmpirea străinilor cari aranjate de numitul Bela Pau-
vin in vizită 'n Ungaria. li ni. 

Un domn cu nume străin, La aceste exibifii ale celor 
Bela Paulini, a inaugurat acea- din ţinutul Gocsei, încadrate 
stă modă acum câţiva ani, la tn aşa-zisa săptămâna' a iu
serbările zise ale Sfântului detului Zala, se cuvine să ne 
Stefan, şi apoi şi-a purtat c1aca oprim deosebit. 
ţărănească prin Italia, unde .. Pesti Hirlap" din 9 August, 
evident c'a avut succese, findcă vorbind despre ele. arata că 
aşa dicta pe vremea acee-a folklorul din tinutul acesta 
politica Italiei. La 'nceput s'au seamănă ca două picături de 
arătat sub formă de teatru apă cu cel din Săcuime, "Se 
obiceiuri, porturi şi alte ase- găsesc. asemănări intre arfa 
menea lucruri, dintr'o singură poporală maghiară, slavă ba 
regiune. Apoi s'au făcut echipe până şi a altor popoare sfră
de artişti de-aceştia ţărani din ine, iar shlul săcuiesc iese la 
alte şi alte regiuni, până s'a iveală in diferite variante şi 
ajuns că la serbările iredenti- in alte ţinuturi ale Ungariei. 
ste ce se fac acum in amin- dar asemănarea gocseiană.care 
tirea tntâiului rege maghiar, a acum se reliefează ,intâiaoară 
Sfântului Ştefan, se produc în complect, dupăce s'a adunat 
chipul acesta aproape toate pentru săptămâna festivă valo
tinuturile din Ungaria. Exibi- riie etnografice din Gocsei, este 
tia de-acum dela Budapesta cu lotului surprinzătoare. Nici 
are nu mai putin ca 900 de Că se poate Inchipui altceva, 
figuranţi, din diferitele ţinuturi decât că poporUl din al cărui 
cari se pretează la o demon- suflet şi din ale cărui mâini au 
strafie folkloristă. ieşit aceste lucruri, are o ori-

Exibitiile acestea au in ele gine comună ... 
ceva ţigănesc. Ceva - cum Subliniem această vorbă, 
se spune pe limba noastră - pentrucă constatarea lui "Pesti 
ca la Moşi. Trebue însă să Hirlap" iti aduce vrând-ne
relevăm că pe lângă părtile vrând aminte de originea pa
slabe. pe lângă partea de bâlci. nani că, adecă de aşezarea 
scot la iveală şi câte ceva in- i~tâi in Panonia şi nqmai apoi 
teresant. Se adună astfel cân- in Ardeal. descoperită săcuilor 
tece şi obiceiuri din bătrâni de foarte mulţi dintre istoricii 
cari erau altfel osândite pie- unguri. 
irii,Se reînvie dansuri străvechi. Să luăm aminte la această 
Ies la iveală obiecte de artă semnalare, pentrucă multe din 
poporală din bătrâni, şi alte cele ce se arată ca artă popo
asemenea lucruri. rală săcuiască, s'au dovedit 
Dacă s'ar accentua această dela origine lucru românesc, 

parte a modei folklorisfice şi pentrucă ceea ce a arătat d. 
introdusă de numitul Paulini prof. Nicolae Drăganu in .. Ro

mânii in sec. IX-XIV după în Ungaria, s'ar ajunge evi
dent la rezultate ştiinţifice mari. 
La rezultate cari ar pune Un
garia pe primul plan al cer
cetărilor foJkloristice, 
. Dar acolo nu se va ajunge. 
Fiindcă, dupăcum spuneam. ar 
ieşi la iveală lucruri ce nu 
trebuie. Intr'o oarecare mă

sură ies ele şi aşa. Intr'un 
oraş din pustă s'a introdus 
astfel anul trecut portul cala
veicii, care nici numele nu şi-l 
are unguresc. La Kiskuszent
miklos. tot in pustă, s'a inau
gurat anul trecut şi s'a re .. 
petat şi in luna aceasta o 
săptămână a păstorilor. şi o 
asemenea iniliativă nu poate 
duce decât la lucruri ce nu 
pot fi plăcute ungurilor, când 
ştiut e că păstoritul unguresc 
e pe trei sferturi românesc 
~la origine. 'şi că "cumanii-

Onomastică şi Toponimie". In 
legătură tocmai cu ţinutul plin 
de urme româneşti al judeţu
lui panonic Zala, indică că 

şi-acolo. la Gocsei. aria popo
rală .asemănătoare ca doi 
stropi de apă cu a săcuilor-. 

e din punctul nostru de ve
dere foarte suspectă. 

Ziarele budapestane anuntă că 
Ceholovacia a cerut jugoslaviei 
un port liber în Adriatică. E vorba 
de-o lOnă liberă in portul .Sisek. 
O cerere la fel a fost făcută de 
cehoslovaci "României. . 

• 
In Slovacia s'a judecat zilele 

trecute un mare proces de spio
naj unguresc, in care erau ames
tecati 78 ~de unguri şi de unelte 
ungureşti din judeţele slovace in .. 
vecinate 'cu Ungaria. 
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Impozitul 
în 

comunal 
raiul hortist 

Lucruri despre cari presa maghiară dela noi 
nu vrea să grămujde -

"Ii =M 

GURA ~ 
PĂCĂTOSULQ 
-- Dela oficiosul Ligii Revizioniste ceh 
Ungaria nu mai e tara spre care sa· 
poată dori ung urii din tinuturile desllP: . enl 

patria 11ă· • 
Of I h f ă Guvernul unguresc s'a' dus patrie, dar asta nu e 

idu mag iar de staUs ic acestea mai mici decât jumă- ·ducători ai satelor după 
deunăzi in vestitul codru cu ban- veche !"' a publicat zilele trecute datele tatea impozitului comunal re- cum îi taie poîta, ca în 'pul 

administraţiei primăriilor din guiat. 2080 de safe au fost Im- schimb să garanteze dăi- diţi al Bakonyului din Panonia,: Aşa! i , ll1er 
U . d' . ţ' t d şi a stat acolo la umbră O săp-: Cuvinte memorabile, ca şi '1 'In ngan8, m carI re mem ur- povăra e cu impozit a ifional nuirea jugului sub care 
mătoarele: egal cu a 50-a până la a 10-a gem de-o mie de ani io- tămână întreagă, dând comuni· rar au fost spuse vreodată oi ( 

Anul trecut sla cheltuit cu la sută parte din impozitul re~ bagii acestei ţări Jatilun- cate că ţine zilnic consilii de tele, atât de răspicat şi cu j Ş 
administratia tufuror comune- gulat. 310 sate au plătit im- diare. miniştri În cari se hotă re se re-, competenţă. Ungurii din s, ino! 
lor rurale 74 milioane de pen- pozit adiţional de 75-100 Iar E aci, în cifrele acestea, forme de cea mai mare 'nsem- , succesoare se vor fi dorind ~ iso2 
go (2 miliarde 220 de milioane sută. 115 sate au plătit impo- aproape întreaga explica- nătate pentru Ungaria. ' lipiti la Ungaria, dar Ungari sIa 
de lei). dintre cari 42 procente zit aditional de 100-150 la sută. ţie a faptului că cei trei Săptămâna aceasta de consilii Horthy şi-a celorlalti ce o gâ, i m 
lefuri iar 58 de procente pe Iar intr'un sal impozitul adiţio- I milioane şi jumătate de ministeriale s'a 'ncheiat cu urmă .. , astăzi nu·i Ungaria spre cart cu 
materiale. Repartizate cheltu nal a fost mai mare cu peste 150 ţărani unguri cari n'au torul bilanţ: s'a comunicat .că e se poată dori un ungur! 'le ~ 
ieIile celor 3.348 de comune la sută decât impozitul comu. O palmă de pământ, sufăr gata Jegea pentr~ restrângerea: 0. ~pu.ne însuşi oficiosul' 'gOl 

la 5.800.000 de locuitori. revin hal regulat. şi astăzi iobăgia grofilor. libertăţilor presei ŞI legea despre ReVIZIOnIste. irul 
d 12 ;;;.' N A 1 care vorbim pe Jarg în altă parte, l' a:.\lDlo' une pe cap e om pengu ŞI Statistica aceasta o repro. u e mtreaga exp icaţie, 

80 d f'l . 1 I'{ fI'" a moşiilor ce nu se pot înstrăina. 1, e SI 
e I erI. n rea 1 a e n ducem după .Magyarsâg- din Ilreşte. pentrucă ar mai II It 

1 f . d d f' t b ., De sine inteles că lumea a ră- II U-S mu om ~e • une e sa e sarCina e cap e 13 August. I re UIt să nI se arate ' . , 
mas consternată în fata rezulta-: . d 

om e cu mult mai mare In Adăugăm la cele de mai şi cât îi costă pe bieţii I ă ă A" d' 1 . 
satul Hevizszentandrâs e de iobagi )'and r i' cu pană tului acestuia a s pt mann e n ziarul budapestan "~k Spl 

sus următoarea ştire din .. Ma- amI consilii ministeriale ţinute' in co- sag- s'a publicat la 11 A' bl 
55 de pengo (1650 de lei de gnarsag" dela 11 August. de cocoş. 1 A 
fiecare sufle'). In 13 sate, T • ____ -.'IDII!'II._. __ '_.:::I .. _ ........ I!B__ drul bandiţilor Sobri oşca, n- crt, un articol despre Brati: rul 
unde sarcina aceasta e cea Primarul satului Sikl6s l• din gyal, etc., etc. Nu şi~au putut' Retinem din spusele zi' 19, 
mai mică din toată tara, e de judelul Baranya era plătit până Lefurile preotilor retine uimirea nici înseşi ziarele i iredentist două lucruri: că a, 
4 pengo (120 de lei de cap de acuma cu 2400 pengo (74 de calvini din Ungaria din slujba guvernului. "Pesti Hir- I tislava are astăzi 140 mii ai 
om). In satul Csepel cheltuie- mii de lei). ajutorul de pri- ]ap", bunăoară, oficiosul Ligii l' cuitori, de două ori mai m" ări 
lile administratiei comunale mar cu 600 de pengo (18 mii Preoţii protestanli din Un- Revizioniste, a publicat la 7 Au- , 'n ultimul an unguresc, ~ an 
sunt de 716.000 de pengo (21 de lei). Jar administratorul pă- garia au inainfat ministerului gust un editorial, care e vrednic ; este acolo o stradă PetOly ;ner 
milioane şi iumătate); câ. 'ace durii comunale cu 600 de de culte un memoriu prin care cu adevărat să fie ţinut minte. stradă J6kay. !rea 
aceasfa de cap de om, n .. ni pengo. Prefectura judetului, cer să li se îmbunăIăţească Iată ce spune_ oficiosul Ligii Re-: Drept mulţumită că cel\CI~: ces 
.e apane, tocmai fiindcă din pricină că salul a ajuns leafa, fiindcă nu primesc decât vizioniste: ; cii au botezat cele două, am 
'rebae să fie o sumă d. la faliment, a redus leafa pri- 34-66% din salar. Cer intâi de Guvernul Gtlmb5s a făgăduit din capitala Slovaciei cu ro, It It 
aper'a'. maruJui la 1200 pengo, a con- toale să nu ti se socoată plata mama reformelort şi în Joc de a doi scriitori unguri' cari [TI ' cel 

In oraşe media sarcinilor silerului la 900 pengo. a pă- în natură la pretul de 27 pengo cele ce· a făgăduit a dat ţării atât i finitiv nu aveau cu Slovacia uu, 
acestora de cap de om e 70 durarului la 300 pengo, iar a şi 20 filer~ algr?ului, fixat pe l pâ~ă a.cum: o lege .~e apăr~re; c~ ~e~~O~sl?"aCja ,nimic, .,Mi: Buc 
de pengil (2100 lei). iar in ajutorului de primar a lăsat o vremea cand graul costa de 1 antlaenenă care desfllnţează 10-: sag 11 lnjură. ŞI atmme: iliu, 
oraşele mărunie-de 38" de deOOD 'da pengă...-. ____ -'-- -,fapt atâta, ci la pt'etul -de as~ dependenta justiţiei, măsuri pen-i trucă n'au scris pe tabIă.f: ~nn 
pengo (1140 Iei). Precum se vede, bietete făzi. Datorită faptului că li se tru 'ngrădirea libertătii cuvântului ; ufca", "Pet6fy ulca- ci (~ J SI 

Dintre toate cele 3348 de sate ungureşti sunt lăsate socoate plata in natură după in parlament şi'n pubHc, iar acum, ' hoslovăceşte) "Uliţa J6ka:- :sfe 
comune. singure 11 au putut să fie belite de conducă- pretul acesta al grâului, con- din codrii dela BakonYt o lege' ~Uliia Pet6fy'·. "E destul ili,Jion 
anul trecut să plătească lefurile torii primăriilor în chipul grua - adecă conp1ectarea de 'pentru gâtuirea preseL tămător aceasta pentru ochil SUI 
funcţionarilor comuna li inte- cel mai sălbatic. Plătesc leafă ce-o dă statul - e cu "Legiferările acestea de până! gurese" - spune gazeta apa 
gral: 3337 de comune şi-au în afara de impozitul 35-40 la sută mai mică decât acum - spune 'n Încheiere ofici- pestană. din 
Incheiat bugetul cu deficit. In cătra stat impozite pen-· ar trebui să fie. Cer apoi să L,sul Ligii Revizioniste - nu ser- Fireşte! Fireşte I 
satele din judetul Feier defi- 1 tru . susţi~e:e~ primăriilor li se aplice curba de 11~22% vesc revizuirea. Dacă directiva Dar, mă rog, unde se 
citul a fost de 43 la sută, iar carI se rldIca, ca la He- c~ se aplic~ altor .. functionari aceasta se va continua, marele 1 neşte in Ungaria nu o strada COlt 

in sate]e din judetele j Cenad, vizszentandrâs, la 1650 de dm categorIa lor, fllndcă curba soare maghiar a asfinţit. Atunci tezată cu nume cehoslova Pr, 
Zemplerp şi Peşt de 27 la sută. lei de fiecare sultet din ce li se aplică astăzi variază cei trei milioane şi jumătate de nume românesc, ci măcar o ,in U 
Deficitul s'a acoperit cu im~ sat, şi se întâmplă aceasta intre 35·66 la sulă. Mai cer unguri din ţinuturile deslipite (cu infiinţată cu; limba de pre i pc 
pozite adiţionale. Dintre safele pentrucă guvernul inţelege gradatiile întregi, fiindcă azi peste un milion mai mulţi ca in minoritarilor slovaci sau ro tul : 
cu impozite suplimentare. nu- să-i ghifluiască pe primari, nu le sunt achitate decât până realitate, - n. 11") vor spune:' îşi are şi neobrăzarea se 
mai 828 au avut impozite de pe notari şi pe ceilalti con- la 42.50';'J. noi ne dorim 'napoi În vechea nile ei! rbir 

R O m alt. n -1-1 d -1 n U 11 g ar -1 a I Români, iar la confesiuni 4684 siuni 4378 gr. cat. şi 37 ort. In, sec. XVIII-lea in următoarei ele 
. gr. cat. şi 3 ort. ln cifra de 4684 aceste două cifre se ascunde un! mune: Calul Mare (Nagy" ~', ~. 

gr. cat. se ascunde un număr j important număr de Români ma- 'Simian (Ka1l6 Semjen), 1 ,mei 
- Câteva date statistice româneşti şi ungureşU asu.. marG de Români asimilaţi, care I ghiarizaţi. ' ydi, Nyir-Lugos, Nyirbakta ~agt 
pra Românilor rămaşi in Ungaria după tratatul odinioară formau majorităţi în, Statistica maghiară din 1900,1 Ujfehert6", etc. ;lzel 
dela Trianon. Statele româneşti din apropierea fron~ această regiune. I in întreg jud. Szabolci, ne arală I .. In astfel de imprejurări, . ma; 

tierel noastre dela vest - In plasa N)'irba'or, găsim I abia 73 Români, iar la confe- mirare că orice viaţă publIci e p 
_ Studiu statistic - resturile elementului românesc siuni 56.515 gr. cat. şi 128 ort. mânească a dispărut". 1Cun 

de Pe're Pelrinca neasimilat ind complet, in comu- 1 Aceste cifre cuprind în cea mai "Mul! mai puţin, aproape ea 11 
I nele: Lela Mică, N)'i,beHor, mare parte un număr insemnat mic. nu se ştie privitor la, 'e~te 

f Nyirboga', N)'i,gyalai, etc. de Români maghiarizati. In 1910, mânii din Ungaria, adică pnel, 
13) ,,, N)',rmar'on'alua, ]a I tn comunele următoere: Statistica maghiară din 1910, abia sunt arătaţi pe întreg judeţul nu- la cele 250000 de sufleter.,:oŢ" 

1900, nu este arătat nici un Ro- 15) In N)'irboldo, la 1900, ne mai arată un singur Român mai 212 Români, iar la confesi- neşti risipite pe toată Inlmu '1llZ, 
măn, iar la confesiuni 656 gr. abia mai sunt arătaţi 2 Români, tn intreaga plasă, dar la confe- uni 63.353 gr. cat. şi 164 ort. mal ului stâng al Tisei, deia ,e R( 
cat. (toti Români maghiarizati). iar]a confesiuni 351 gr. cat. şi siuni găsim 6640 gr. cat. şi 7 Aceştia sunt in cea mai mare riie SomeşuJui, până la ale ,n;u 
In 1910, sunt arătaţi 21 Români, 2 orf. (toti Români maghiarizaţi). ort. Aceştia sunt in cea mai mare parte Români maghiarizaţi. şurilor, dar mai ales in seC! "OII 

iar la confesiuni 930 gr. cat. şi In 1910t sunt arătaţi tot 2 Ro· parte Români maghiarizati. "Prin 1870 şi anii următori, Careii Mari _ Calul Mare ~Il ,d 
1 ort. (in cea mai mare, parte mâni, iar la confesiuni 371 gr. In plasa li.ei, elementul ro- aspectul acestor regiuni era cu gureşte Nagykall6) şi Nyiregy· diS 
Români maghiarizati). cat. (toti Români maghiarizaţi). mânesc a fost complet asimilat. mult mai românesc, decât ce] de (ung. Nyiregyhâza), de o ,mJl.r 

Românii ?e odinioar~ din .16) ,,, Olehetfo, în 1910, In 1910. abia]a rubrica confesiu- astăzi. Imprejurarea aceasta e cu şi iarăşi Careii Mari - A ,11~ 
această locahtate, au fost In cea mai este arătat 1 Român iar la nilor mai găsim 2904 gr. cat. I atât mai vrednică de semnalat, (ung. Nyirabrany) _ Leta ::lle I 

mai mare parte maghiarizaţi. confesiuni 424 gr. cat. (in mare şi 4 ort. Aceste două cifre ascund i fiindcă aceste comune n'au apar- (ung. Nagy Leta) _ Poeei. l St 
14) In N)'irmihri')'di, ]a 1900, parte Români maghiarizaţi). In un mare număr de Români ma- ţinut nici când bisericeşte epar- Pocsaj) - SăcaJuJ Crişului ( ,ne; 

nu mai este arătat nici un sin- 1910, elementul românesc nu e ghiarizaţi. hiei româneşti unite de Oradea KCrCs-Szak.il) şi Comad (de. 
gur Român, iar la confesiuni 268 menţionat .decât ]a confesiuni. In 17) In orof.1 Ny're,y'uiza, Mare, ci celei rutene din Ungvâr. Komad), etc.- ,.'U~l 
gr. cat, (toţi Români maghiarizaţi). comunele: Apagy, Beseny(}d. Las- Românii au fost complet maghia-, De atunci, s'au inchis şco. Aceste date sumare ni le .. n m 

Statistica maghiară din 1910, ko~ •. Levelek, L.o~ănth.iza, . Magy, rizaţi. In 1900 sunt arătaţi abia liIe româneşti, confiscându-se tot prof. 1, Georgesc~ (de OII, ~ag 
in intreaga plasă Ligetaljai, ne NY~T1brony, NYlrJaka. Nyukercs. 6, iar la confesiuni 3790 gr. cat. ce amintea de naţionalitatea ro- din aceţ;te ţinuturi român~~lt . ~a 
arată abia 122 Români, iar la NYlrmada, 6r, Petnehăza, Pusz- şi 11 ort. (în cea mai mare parte mână din aceste şcoli. De atunci odinioară), despre RomânII .man 
confesiuni 11.022 gr. cat. (în t~do~bos, Ramoncshăza, Rohod Români maghiarizaţi). Statistica au fost înlocuite cu forţa cărţile ghiarizaţi din ţinutul Sab~lc: ,Ia. 
mare parte Români maghiarizaţi) ŞI Va]a. elementul românesc a maghiară nici pe Românii ort. bisericeşti româneşti, cu cele sla- şi Haidului de astăzi. (Ve~~I. 
şi 41 ort. dispărut complet. nu-i mai trece la rubrica naţio- voneşti şi mai pe urmă greceşti şura .Românii din Ungana~! ':iJ, a 

In plasa Nylrba'da, găsim In plasa Bacfe;, la 1910, sta- nalităţii "valahe". In 1910, sunt şi ungureşti. Când eram cleric, cit.ant., p. 7 23 şi 24). ~ de, 
'rămăşiţele elementului românesc, tistica ma~hiară abia ne arată 2 arătaţi 10 Români, iar la conte- am dat de cărţi româneşti din' Românii uniti (gr. cat.)om2 



I~ întâmplă ceva neobisnuit' u' Iri.. , 
U · .! " "50 1'" sun ~ ngarla... I II 1 
- Ceka lui Gombos îşi face de cap _1 popor cu a 

DĂ·LE. DOAMNE, MINTE! 

cel mai vechi 
E .", urope ••••• 

-

Qen!ia cehoslovacă Ceps 
~Iă din Budapesta urmă-

. . '. I In ziarul budapestan "Ma- pul de consonante gb (ex. I dunărean de cel puţin frei mii 
ŞI. co~vorblr1le diplomaţilor I guarsâg" i s'au adus de cu- tagbaszakadt), deci l-ar fi păs- de ani. (De ce _ în defl'niti" 
prletem ai U " I r v 

ngarlel. , rând laude fill}logului ungu- trat şi aci, Apoi ii demon- - numai de-afunci?) 
~ie; I ·t '1 I 

I d · U ··t nVI ati! e ]a casarma Hadik l' resc Melich Jânos. pentrucă strează că taburul ~i taborul Urmează o războire cu Me. Gpula ia In ngarra CI e- , y 

mereu de câteva săptă-' se fac totdeauna verbal. Aci I ar fi dovedit că cuvântul "ibor unguresc are aceeaşi trupină lich pe chestia cumanilor, fi~ 
i in ziare că consiliul de se prezintă de obicei persoa- I (tabără) nu e 'mprumutat de ca grecescul tafreuein şi tâfros indcă Melich i-a făcut turci. 
'oi din Budapesta a an- ; ne]e care călătoresc în statele ! unguri dela cehi. ci de cehi Şi ca trupina sanscrită dheb. "Dacă ar fi furci - spune 
al şi a condamnat o serie i vecine în chestiuni de servi·! dela unguri. Nu e însă din greceşte, ci ta- emulul lui Melich -'. ar fi in 
inoliaJi pentru spionaj. In i ciu, sau din alte motive, zia- N'am fi luat in seamă acea- freueinul şi fafrosul grecesc e acest caz In limba cumană cel 
isoarea militară dela Eu- I riştii din Ungaria, cei care se stă războire a d-Iui Nlelich cu din ungureşte, şi nu e nici din puţin atâlea elemente turceşfl 
'sia se află 608 acuzaţi ce- 1, ocupă cu sportul ba chiar şi filologii cehi, f,indcă din ~ con- sanscrită, CÎ-i un fel de frate câte sunt in cea ungurească. 
li maghiari, ] 18 condam- cei care au fost la băi în "re- troversele ce le are cu dansul sau văr - nu ni se spune Ori, în limba cumană nu-s 
cu cetăţenie CehO,S)OVacă.! una din tările vecine, sunt d.. profeso: univer.sifar dr. de al câtălea grad - cu ace- nici cu o iotă mai mulle e]e~ 
,le 70 cu cetăţenie română obligati să se prezinte la ca- NIcolae Draganu, ŞI· a pulut sta. E explicabil - spune d. mente turceşti decât in limba 
Igoslavă. In ultimul timp: zarma Hadik. 1 face oricine o idee definitivă Kalamos - că Melich merge maghiara, ba-s mai puţine) O 
irul acestora creşte mereu. i despre seriozitatea acestui fi- la origini turceşti, fiindcă dân- afirm eu, ca descendent cu-
line acum chestiunea: ce i F~ptu.1 ac.:sta a pro"ocat lolog maghiar orbit de preju- sul, ca şi Academia maghiară, man născut, care după mamă 
e secrete posedă Unga-: panică In mijlocul populatiei decăfi iredentiste. A trebuit socoate limba ungurească de mă trag din gintea cucerito-

I d : budapestene: cetăţenii se tem însă să ne reamintim de dom- origine finugrică, turcească, rului de fara- Nu .... k .. (depe "re~ e are un aşa e mare I d' • t d' 1 t; v 

il" de spioni? II' e. ~rIce euvan ~pus, e OrIce nul Melich acesta, pentrucă tătărească şi slavă. "Dacă mea lui Arpad, conform pseu-
B d t? O t priVire aruncată In fata vre- într'alt număr al amintitei ga însă - ~i acuma vine frumu- do-c;:tiinfei istorice ungureşti). spune u apes a s a- I l' t N . . I - y y 

i budapestană arată că: mUI necunoscu. u mal prl- I zete, in cel dela 31 Iulie crt.. setea. n. tr. - socotim po- Articolul simpaticului domn 
rul spi'onilor s'a dublat I mesc co]e~ele p~~ta~e de team~ un domn dr. Kalamos Jânos porul unguresc ca cel mai Kalamos (care, dacă.i cuman. 
1930. In orice caz anul I de a nu fI bănuItl şlvpro~vocafl. vine şi-I face . harcea-parcea I vechi popor cuII al Europei, precum spune. e foarte. no

a, în luna Iunie, s'au! La Budapesta se r~spandesc pentrucă a spus că ungurii - care, deşi prin indescripti- stim. cu polnoglasia suspecfă 
I fel de fel de zvonuri in legă- la rând 1 I â t 1 b" •. " d' • • ~ lai multe sentinţe şi con- I .;- w u or - au cuv nUl e VIC.SI U IRI, ocueşte, ln a numelui) se sfârşeşfe aci. 

ă • pent . . d ·'1 1 tură cu persoane disparute fară tabor dela cumani şi dela chin ce se poale dovedi de Pă f Dă' t b" 
rt ru spIOnaJ. eca I morv tăt··· AI/"" ca.. ac mal con inua, a-
anul 1934. il, cu ce eOl UCIŞI pe ~n- turci. in loc să fi spus aşa ce' pu,in 3000 de ani pe tea de sigur recordul. Aşa a 

nenii de bună credintă Î t~nerec. fa.r~ sgomot, fă~ă milă cum trehuia să spună un sa- 'e,iforiu' patriei noastre de rămas mai prejos şi decât Hor
I eabă de c I ŞI aruncatI In apele neVInovate vanl iredentist ce se respectă: azi şi semnele o arată că vâth Mihâlll. cel care i~a făcut 
r t '1 ~ ,o au re se ~e?- i ale Dunării. Fără indoială că că dela dânşii dela unguri il di~ el r~1 trage originea 1 
ces e ucrurl In ngarla i' U . ,. ~ 1 ., • y maghiari pe Adam şi Eva, pe 
amă. din răzbunare. sau ! In b~gar~at sSe :ntamp ă ceva au toate natiile cari ti zic ta- poporul grecesc şi popo- Nabacudonosor şi pe Faraoni. 
II motiv, fapt e că numă- ! neo lşn,~I. e .Impune o mare berei tabăra rul latin, atunci cuvântul tă- pe cei din tribul abisinian 

., d '. I prudenta atuncI când te hotă- Dăscăleala ce 1'-0 trage lUI' bor trebue considerat ca un G l' 11' 1 d acerl or e spIOnal creşte - a a Şl pe mu ti a fii, şi e-
tllu. In cazarma Hadik I răşti să treci hotarele în Un. Melich numitul dr. 1. Kalamos I guresc străvechi, in sensul că asemenea mai prejos şi de~ 
Budapesta se află un I gar~a ... S'ar c~v~ni acum ca şi e nostimă şi 'n amănunte. Il 1 e identic cu cel care a luat cât Magyar Adorjan ăla. din 
tiu, sau mai bine zis o. veCInn ~nwg.arre) ~ă procedeze desminle că cumanii ar fi fost în greceşte forma tâfros." societatea vegetarienilor. care 
,~une, penfru apărarea 'n II~ fel ŞI sa ~ncr~dtntez~, aface- I d.~ nea~. turcesc, .şi că ungu~ In demonstraţia ce urmează a mutat raiul pământesc la 
a spionajului. in realitate ' rIie ~e spIOnal ~urt],~r de 1. rn ar fi Imprumutat dela turci j a acestui domn Kalamos, e Budapesta şi a făeul-o pe 
~te vorba de o centrală războI, pentruca, In vlrfutea I cuvinte inainte de ocupaţia În- I vorba de năzbâtia pe care am Ileana Cosânzeana unguroaică 
lionaj. Pentru fi!..'care sfat reciprocilălii. cetăţenii ma- 1 cepută cu Mohaciul. De altfel mai l'eprodus-o aci şi după şi nevastă a lui Ercule. Să nă
sunt aci patru ofiteri, 1 ghiari să fie traşi la răspun-! cuvântul turcesc compus tag- alţi unguri de teapa lui: că dăjduim însă că domnul Ka. 
lparlin secţiei de SpiO-', de re pentru activitatea lor in· ; hur (1) nu putea da in un· ungurii n'au cucerit în zilele lamos - cu po)noglasia sa 
lin ministerul armatei. I fidelă faţă de statul care-i adă- ' g~reşte tabur şi apoi tabor, lui Arpad o patrie nouă (Un- care îl arată neofit şi prin ur .. 
!iile acestei comisiuni posteşte. fundcă ungureasca are gru garia de azi). ci numai au re- mare de mari speranţe - va 
icute numai de militari It venit în vechea lor patrie. reveni şi nu se va lăsa bătut. 

~~.~.~~~._~~_ .. _-~-._~.~----~.-
:omandă chiar şi po]ifiei după o înstrăinare de scurtă 
Provocările se înmul· TI' j durată. Interv~I~I\ ~cesta, dela 

1 Ungaria într'o măSură 1 ot românu de bIne ceteşte ziarul j' plecarea de~alcl pană la re'n-
i pomenită. Nu mai există I toarcerea în zilele lui Arpad. 
,1 scrisorilor. La Buda· I _··UNIVERSUL ~ i nu le răpeşle drcplul de a 
se interceptează toate _ '-au..,.,. U_ IT'. - 1.UMIA'WTIIUQ.t ~ 1· spune o afirmă tot domnul 

I 1-" .. ·...... c.r ............... ~ nnu.".~.. d 
rbirile telefonice. chiar --- -- -~-- ----- Kalamos - că efin 'bazinul 

ele amintite ale judeţului 1 vremuri, la Mişcolf, Românii; ei pe cale de dispariţie. Astăzi,. ticile oficioase maghiare - obţi
I, au aparţinut bisericeşte I aveau împreună cu Aromânii i abia dacă rr:ai sunt 300-400 suf- . nem următoarele rezultate: 1) In 
Jiei rut~ne de Ungvar, apoi I stabiliţi aci o puternică parohie' lete, cari au putut rezista ma- jud. Bihor sunt 25.000 Românf; 
laghi.are de. Hajdudorog. i ~rt,. care a f?st maghiarizată. Sta- ghiarizării. După !i0llos Ist~<l:n 2)!n ~ud. Cenad 8.000 Rom~n~'; 
:lzeCl de am (dela 1860- 1 hsftca maghiară din 1910, ne (v .• Magyarsag" dm 18 Apnhe 3) In Jud. Arad 2.500 Romam; 
maghiari~mul i-a. asimilaţ I ~rată în jud. Borşod.196 Români, 19~4), în jud: .Nograd ar mai I 4, .în .iud. ~ichiş 8,000 Rom~ni.; 
e parte, Iar astăZI se mal I Iar la Mişcolţ numaI 97 (am vă- trăI 132 Romam. 5) 10 Jud. ClOngrad 1.500 Romant; 
tunoaşte doar după con. I zut că în 1900 erau 3] 2 Români). I ~omânii din judeţele Borşod 6) î~ jud. Sa.tu.mare. 6.000 Ro
~a lor unită şi .ort, care-i I Decj, :u 215 Români ma~ ~utini r şi Nograd se pot socoti şi ei mâmi!? în lud: Hal~u 600-1000 
e~te ?C U~gun. <1 parte I ~ecat 1.n 1900. La confes~um, pe în' Românii răsleţi, pierduti Romam, 8) m ]u~. !~sz-N~gy~un 
el, sau plerd.ut I~ m~sa mtreg Judet~l, su.nţ arătaţi 11.963 printre massele maghiare. După Szolno~ 300 Ro~a~.l, 9) In tu~: 
,o~. _ ~~tăZI, abia mal reZistă gr. cat. Sm~1 PUţini c~ 887 . suf- statisticile oficioase maghiare, în Sal;>ol~l ~OO Romam, 1q) ~oman.ll 
malll un număr de 500- lete decat 10 1900) ŞI 153 ort. ţinutul de pe malul drept al Du-/ răsleţ! dmtre, Dunăre ŞI TI~a! ţi: 
: ROTâni din jud. Sabolci, Deci şi gr. cat. a~ pierdere. de nării, la 1909, avem 764 Români, nutunl~ n,?rdlce ~Ie UngarIei ŞI 
I curand vor dispare şi ei. 887 suflete. Ne mtrebăm Insă, iar în 1920 avem 689 Români Panonta, In numar de 5000-~ 
~~nii din jud. Borşod. dacă gr. cat. ar fj fost toţi ma- Pe malul stâng al Dunării l~ suflete. Total: 58.500 Romam. 
III din acest judeţ sunt pe ghiari (după cum îi arată statis- 1910 avem 75 Români ia; la In cifrele arătate nu ne putem 
: ~ispariţie. I~ t.recut, aveam tic.a ma.ghiară !), prin ce se ju~- 1920: numai 91. Intre Dunăre şi înşela, pentrucă altfel am ajunge 
~a: ':!ult mal Importa~t ~e t~hcă pierderea. a 887 suflete, m Tisa, la 1900, sunt arătaţi 4459 în contradicţie cu statistiCile ofi-
,1 In Jud. Borşod, can In timp de 10 am? Români iar în 1920 găsim 2880' . . . 
lIe din urmă au fost asi- Statistica maghiară din ] 920 IRA .' I t ţ. • t .• ClaIe maghiare, can arată la ru-
S A • • omam. n aces !nu. numai In b"1 f"1 . 
tatistica maghiară din ne arată 189 Romam, Iar la con~ capitala Ungariei la Budapesta nCI e con eSlUnt or, cu aproxI-

ne arată în înt~e~ ju.d. un fesi.u~i 12',351 gr. cat. (tot mai in 1910, avem 2777 Români, ia; maţie, acelaş număr al elemen
de,349 Romam, Iar. Ia I puţml decat 10 19001). Intre gr. Ia 1~20 sunt 1686. Statistica lui tului românesc din Ungaria de 
IU~I 12.850 gr. cat. (mtre 1 cat. ~e. afl~ u.n ,?are număr de H6116s Istvân (din 1930), ne arată astăzi. Numărul minorităţii româ-
n Important număr de Ro- Romam aSImilaţi. Numărul Ro- numai 653 suflete. Românii răs- .. U .. . 
Illaghiarizati} şi 210 ort. La mânilor din Borşod cari şi-au leţi din Ungaria (cei dintre Du- neştI dm. ngana, atlnge;u Sl

i ~a~ă, .cel. mai mare număr ~nai .păstrat naţionalitatea pân.li năre şi Tisa. părţile nor~lice ale guranfă Cifra de ~O.O?O pană ~a 
mam ~m Jud .. Bor~od s'!nt 10 ~t1ele noastre, este. de A aproxl- Ungariei şi Panonia), sunt în nu'; 60.000 suflete. Bme mteles că In 

la M,şco" ŞI Dlosgyor. mahv 500 suflete, trămd m mare măr de 5000-6000 suflete, cifrele indicate de noi nu se 
'Ifal, capitala jud: Borşo~, parte. 18. Mişcolţ, DiosgyOr şi alte • cuprind Românii maghiarizaţi, al 
Q, avea o populaţie roma- 10cahtăţl. . 
I de 312 suflete (în afară . Românii din iad. Nogrcid. Totalizând cifrele noastre - la I căror număr eA "!ult ~al mare. 
:omânii maghiarizaţi). Pe Românii din jud. Nograd sunt şi cari am avut în vedere şi statis- Numărul Romamlor dm Unga-
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ria, arătat mai sus, e confirmat 
şi de alte studii asupra acestor 
minorităţi. Astfel, dl. V. Stoica, 
în studiul său "Românii din Un
garia" (V. "Graiul Românesc·, 
an. II, No. 10, Octombrie 1928), 
spune: "Dincolo de frontiera ro
mână, a rămas in Ungaria un con
siderabil număr de Români, apar
ţinând din punct de vedere reli
gios unii bisericii ort., altii bi
sericii unite. Conform statisticii 
ungare, din 1920, numărul lor în 
acel an era de 23.7bO. Această 
statistică însă, având să servească 
scopuri politice şi să arate omo
genitatea populaţiei Ungariei, sta
bilea în privinţa Românilor o 
cifră inferioară celei adevărate". 

"Deputatul ungur social-de
mocrat Victor KnalIer, în discur
sul său ţinut in şedinţa din 13 
Noembrie 1925 a Adunării na
ţionale ungare din Budapesta. 

susţine că numărul Românilor e 
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aproximativ de 50.00 suflete" .. 
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Ca să audă si Vaticanul .. Conflictu I italo-abisi~i 
- S'au speriat de dementa turanislă din 
Ungaria înşişi turaniştii. Ereziile ireden
tiste din catolicism .. -

...... 

se agravează din ce in 
Marii creştini şi latini, marii Vamaj acuma-s două săptă- E timpul ca Sfântul Scaun să 

apărători dintr'o mie de ani al mâni, Ungaria s'a recoman- 'nţeleagă, că în loc să se lase 

- Mare Încordare intre Italia şi An 
Tra'a'ivele conferin,ei Iripar.ite ,i 
comisiei de arbitraj. -

culturii apusene şi creştine in· dat din noo, şi-anume ofi.. influenţat de reprezentanţii din Adunarea extraordinară de-acu- II schimbul unei ieşiri la m~ i J 
contra barbariei răsăritene şi 3- ; eia], în chipul acesta.) , jurul lui ai unui popor care se ma-s două săptămâni a Ligii Na- a ţinutului abisinian O ~ 
cuma 'n urmă balcanice - cum I Dar trebue să se la 'ntoarce la păgânism, să caute ţiunilor a adus în privinţa con- care i-a fost oferit şi În' R 
le place ungurilor să se reco- i şi mai vdrtos cunoştinta să-şi impună el voinţa faţă de f1ictului italo-at>isinian următoa. sau de împărţirea Abisir:: RAI 
mande - îşi dau rău în petec, de dementa aceasta pen- aceşti oameni şi faţă de acest rea hQtărîre: zone de influenţă, intre f 
de-o vreme încoace. E ştiută în- : Iru alte doua lucruri. popor incendiar. Şi e timpul să 1. Se vor reincepe tratativele Anglia şi Italia, Ca o (0. 

deobşte nebunia turanistă, copie ~ Pentruca ung urii au po- ia odată atitudine hotărită faţă italo-abisiniene de arbitraj, com- sare, Anglia a propus lta!i~ ~ 
a 'ntoarcerii germanilor la Wo- ! liticianizat în anii din de ereziile iredentiste ce le in- plectându-se comisia de arbitraj colonii portugheze, ceea a 
fan, ce i-a apucat de câliva ani: urmă În ohip şi 'n scop troduc in catolicism pseudo-cre- cu un supra-arbitru, ales apoi cinuit imediat o protestare IrI 
şi mai ales de astă iarnă în- i lredentist catolicismul, şi ştinii aceştia, şi să 'nceapă cu in persoana vestitului jurist grec gică a Portugaliei şi a făC',~ '1 
coace. Turanismul, la tnceput o : au în" odus şi în cato· 'ndrumarea nunţiului din Buda- Politis. Spania să se declare cu C 
biată sectă ştiinţifică, de aşa-zise! licism O seamă de erezii pesta ca să nu mai participe la 2. Franţa, Anglia şi Italia vor de partea Angliei şi să ia 
cercetări istorice, lingvistice, etc., i pe cari nevGzând ca-s manifestaţiile iredentiste ce se discuta chestiunea abisiniană în- măsuri militare. Bia 
a devenit În ţara urmaşilor au- j numai pretext de mani- fac la 20 August în amintirea tre ele, paralel cu desbaterile co- Aceasta a fost atmosft~ ia ! 

tentici sau bastarzi ai lui Arpad: lestare iredentistă, anii- Sfântului Ştefan, şi cu indruma- misiei de arbitraj, pe baza tra- care s'au inceput la Paris 'în 
o adevărată sectă anticreştină,: alfii le iau în serios ca rea cardinalului unguresc Seredi, tatului abisinian dela 1906. tivele anglo-italo-franceze. i ~ 
tinzând să re 'nvie în Un.gari~ i mpnifestaţfi religioase~ ca să-şi păstreze pentru sine cre 3. Hotăririle comisiei de arbi- mosferă din cale afară de; 'izu 
păgânismul străbun, cu tOţi cau ; ŞI al c{o tte a , l!,entruca dinţa că pacea dela Trianon e trai şi ale conferinţei Tripartire a dată~ cu aspre ameninţări te

de
, 

lui. albi, c~ d~mneze~l Had~r. cu : c/f toata ac.eqsta lper~~r-l isprava diavolului iar a lui Dum- Franţei, Italiei şi Angliei vor fi parte şi ~e alta. Italia an: nă I 

feCIOarele jertfIte p~ le~tfelmc~ cu : tire a catollc~smu Ul, r a- nezeu va fi revizuirea, şi să nu făcute cunoscute Ligii Naţîuniu- pe englezI că nu va, renurr e I 
inimile de duşmam mancate pen- ! Ileana' le da unt;[unlor , ă:· '] . până la 4 Septemvrie, La 4 război dacă nu va fi sali păc 
tru întremare, şi cu toate cele- j: atentii ce merg pâna la m~1 spu~ ŞI pTln ziare e ma- integral, Anglia amenin~ 'sleI 
lalte scârboşenl'l' cu cari' au venit ., to'erar.'~a une1tl'rl'!or lor ghlar~ ,ŞI fran,ceze asemenea bJe- Sept. Liga Naţiunilor se va în- F ţ ă d ă i' , 

1-, ~ f, l' 1 ă truni In şedinţă plenară, şi va ran a, c ac nu mplea: .!re 
în Europa năvălitorii lui Arpad, 1 iredentiste, . stemaţle sacn eg • discuta hotărîrile ce se vor fi luat, italieni să 'nceapă război~ 'at 
Aşa de mari proportii a luat in ,1 ...... _._ .... - ......................... _ ... - ........ - strică tovărăşia bazată pe <e 

iar de cumva nu se va fi ajuns o 
'" lt t' lat' a Ungarie a , tele ligii Naţiunilor, şi va "a ",u a, creş ma, In -i '. • ., ,. la nicio hotărire, va lua 'n desba- . 
ceastă 'ntoarcere la, păgânismul i n=n obra"zn .. c •• e UI tere intreaga chestiune a Abisi- politică de tovărăşii bil- Imle 
care, de altfel, a trăit acolo ca, .. .. niei. (adecă in doi, cum a mai" f(l 

focul sub spuză în toţi anii dela IEd ' I • H · I p' , In baza hotăririi acesteia s'au l prin învoiala maritimă cu OI im 
Şt f • t· ăto ul paAnă la tu r e Y. .... a ' nia), lăsând pe francezi ~ ',>rm e an 10creş m r - l " •. inceput la Paris in ajunul Sfintei ~ J 

.. , d • ât drept in faţa germanilor. da 
ramCH e-acuma. lOC cu 1· . . Mării tratativele între Anglia, Ha- Tratativele conferinţei tfi

l cuvânt îşi vor fi putut spune In numărul dela 8 August al, meze exemplu' Ungariei, care lia şi Franta, ieri urma să se In- şi ale comisiei de arbitra; F'e., 
unii-altii că nu trebue crezut tot iredentistei gazt'te dela Arad "Er. deşi ntare minorităti decât În pro- ceapă tratativele comisiei de. ar- abia la inceput. La ce sfâll', a d 
~e ~ spune despre nebunia asta. defyi Hirlap" s'a publicat o co- porţie d,e, 10. Ia S,ută din totalu~ bitraj. ajunge până la 4 Septemm 'i co 
- EI bl J Scârbo-e" 1 ~ d e deCI poate prvedea nimeni. l}, ~eSI m ZIare. • ne Y respondenţă dela Seghedin de-o i populatl,eI, Ş,I eşI nu ar . ". De-acum două săptămâni, când _ 

t şi în timpul conferinţei s'/':;j se nia l .. afât de .. adevlrată, inca : pagină întreagă - comentată în 1 obligatiI, e n stare de mănmmn j:,'a adus hotărîrea Ligii Naţiuni- !in~at .pr~găt~rile milita~e, '. ~nel 
i .. a speriat chJar ,1 pe unii i acelaşi număr in editorial - în de-acestea, cum este lectoratul de nilor, şi până la începerea ace- ltaltem cat ŞI la englezI, 1;; reve 
turani,U. In numă=ul di~ 11 crt. 1 legătură ca fap'al că la limba. română ~~la. Segh.edi~. " stor tratative conflictul italo-abi- comunicat alaltăieri că ale In 
al lui "Uj Magy~rsag" sa. p~~ Univers;'a'ea din Seghedin,ins!nuarea [ul.,,,trdeIYI Hlrla

I
P . sinian s'a agravat din ce în ce, sub arme un milion de ~ pr~ 

bUcat un comumcat al Socletătl1 " W CI' 'u'H a'a în- e mal mult decat scandaloasă. ŞI devenind în acelaş timp un con- şi a poruncit să se trimili Pli ., Rumr a"a UfU r, . I ••• " 1 50 de mii de ostaşi în, ~!rtml" Turanice, editoarea reVIsteI 'de , .. tii 'reca. an lecfo- lasă cetJtoru să nţeleagă că a flict Hal o-englez, din pricină că Al' Y · I un a ana I U· , d' CI' Anglia face 10 Ma ta prega, Of( ştiinţă turanistă "Turan', care ra' de limba ,i literalar. m~e~lt~~ea b 111 ~.] ăe . o ,ca- Anglia a luat alarmante măsuri manevre navale, Franţa îşi .iune 
spune: , română, cu opl ore pe _ăp'ă. I tedr ~ e ,Im a mag Iar lac aş~, militare În Egipt, în Sudan, în nuă intăririle în Somalia. . gr( 

Societatea noastră a des- iA'" d' , e unele le de mantmală, de faţadă, de aZI, Somalia britanică, in Malta în ' d " 'mana, In re car !. . , .. ~le I 

aprobat în mai multe rdn- 1 line 'aimosul Cons'antin Sa- de len, ŞI nu una după cuv~mţă, Mediterană, şi în canalul Suez, Procesul teroriştllm 'amon: 
duri ticnelile religioase a1e l,ica. ca lectoratul de ~pt o~e ~e 1.lmba pe care voieşte să-I închidă. , 
ce10r dela IIfttacul turanic" ! . Profesorul Csekey, care-i face I ro~ân~ al S;gbedmulm. Şl-ŞI la.să Marile pregătiri de război ale dela Janka~~ ic~; 
şi altele cu scop asemăn~-IIUi "Erdelyi Hirlap" declaraţii in 1 cettton,l să ~tele~g~ c.ă ,Ungan~, Angliei şi măsurile de împiede-
tor, şi declară cu a~est pn: ' legătură cu cursurile acestea, re- ! car~ n are mmontăţl ŞI n are o~h- care a transporfrilor italiene de In Octomv,:Je e YI ~~ ! 
lej din nou, că nu-şI .as~~a 1 cunoaşte singur că lectoratul a! ~aţll. ~re ~n tratament m1RO!lt,a~ trupe în Africa, au produs in să se Inceapa ţa tnq, Şi 
nimic comun cu mlşcanle! f t ~ f" tat ma' uIt din mO"'j ~deal, l~ tImp. ce al Romamel Italia o alarmă ne mai pome- lui francez dIn Au ~ut 

. . , os m un 1 m l-a a ŞI pe dmcolo nI' 
neguroase ŞI extremIste de. tive politice. Ceea ce in-' 1 ~. f ă E del . H'r nită, iar În presa italiană crit,ci rrovence procesa ~ am 
felul acestora, le condamnă: seamnă' că a fost înfiinţat cu-I, }a IŞt~tlfl.?rmteaz . ~aAnrd eYI, d

1
e- . din cale afară de violente la arestati ca părtaşi lean:~ 

.. h' 1 1 . h t W ~t '!' . ap ce lorn, 3 unci c n - asasl'natuldeia Mari' 
In c lpU ce !"a! o arI yl acelaşi scop de-a .da s!uden!llor obşte ştiut că tratamentul mino- adresa Angliei. ' "1 g 
l~ socoate damatoare atat i putin1ă să facă aplona, an"ro- ritar din Ungaria e cel mai sata- In acelaşi timp Anglia a dat ~văr 
dm . p~.nctuI ~e vedere al on- : mânesc (să nu se uite că Se- nic din toată lumea. Italiei să inţeleagă că nu-i va to- Intre ortodocşii si r4ei 
gunmn ~at ŞI, a] popoare1or ; ghedinul e un focar de spioni), Cum i se poate tolera să pub- ]era ocuparea Abisiniei, că nu şi "maghiari" din;e 1 
noastre mrudrte." ! şi de a le da putintă să se pre- j lice asemenea lucruri, cari nu-s poate fi vorba d~cât de conce- Seghedin ~~ne 

Aşa r : gătească pentru propaganda ire- I numai mistificare ci şi adevărată siuni economice şi de cedarea - La Szeghedin e o parot: stai 
Cât de mare poate fi nebunia j dentistă. pe care l-a urmărit şi aţâţare II la care Abi jnia s'a învoit în todoxă sârbe.ască pe care ~ r~2.3 

ce i~a cuprins pe marii europeni I Asociatia natională a studenţi mii ....... ~~~~.., ••. - ~ ........... - ... _ .. - Iitatea maghiară o sapă cu .o~ 

ai Ungariei: e ]es~e de inchipuit. I din Ung~ria, câ.nd a cerut acu,?'l Comemorare dela Mohac·1 torui unei parohii ortodoxe,. polit 
~ac,ă însăşl o socIetate de tur~- I două lUnI - ,. a spua·o ra- . ghiare", infiinţată cu comr' ~ 
mşh socoate necesar să dea m apica' că,i frebae în scop .' tea unui popă renegat, a :a li. 
confra ei asemenea comunicate! , Îredenfiat - să se înfiinţeze la La 29 August se inaugurează turilor sfintei coroane", Doroszlay Mihaly.~do 

• • j Universităţile. maghiare. c~ted~e ]a Mohaci un monument inchi- Bine înţeles că amăgirea acea- E de'nţeles că frecăturiJel:e1 a 
Dementa aceasta nU-l o , de ]jmb~ hteratur.a Şl SituatIa nat eroilor căzuti in lupta ce-au sta se va repeta şi in discursu- tre cele două parohii se pn ,~ts~ 

chestie care să-i privească! popoarelor majoritare din statele avut-o acolo ungurii cu turcii. rile dela inaugurarea din 29 Au- Acum în urmă - dUpă '~ntr 
numai singuri pe' unguri. l' succesoare. E vorba, fireşte, de o demen- gust, Şi bine inţeles că vor uita anunţă "Magyarsag" din 1. : etl 

fiindcă oamenii aceştia Un fapt care e deci iredentist straţie cu tâlc. De o demonstraţie şi-acolo să spună cum au apărat _ parohul sârbesc a inten1! :',ooel 
îşi doc actiunea revizionistă j curat, ii dă lui "Erdelyi Hirlap" iredentistă. Căci, precum e fnde- ungurii, in contra turcilor creşti- robiei renegaţilor să-şi În ~ şi. 
tocmai in numele nedreptă- [ prilejul şi neobrăzarea să scrie l.obşte ştiut, Mohaciul e adus me- nătatea apuseană, pierzând lupta mânteze morţii în cimitirul ,ea~ 
tii ce s'ar fi făcut în fo]osul in editorialul de comentarii, că reu de iredenta ungurească in de indatăce nu l-au mai avut pe Renegaţii au făcut apel la P' '.e to 
unor barbari ca noi valahii, 1 România, in loc să-I lase pe legătură. cu Tr~anonul. Acolo, la valahul Iancu Hunîade, şi că vor rie, care l-a Indrumat pe pr ~ m( 
Unui popor ca al unguriJor' d. dr. Alex. Vaida-Voevod să Mohaci, Ungana a căzut sub ro- uita deasemenea să adauge cum sârbesc Gyurgyevics să ~es~ :U!n( 

bia turcească, şi dupăcum s'a b' t x . "1 CIIni' 1l1e, care a fost. ci-că, singmul protesteze in contra nostrificărilor eliberat de turci -' spune ire- s'au scăpat de ro la us:ceascd, "ortodocşilor maghlan :Jndi 
apărător al creştinătăţii şi de diplome ale spioniIor dela denta _ tot aşa se v~ . sc~pa. şi eliberati. nu . prin. ~itejia ungu- deoarece terenul apartine !li %10 ( 

ti] cu1turii apusene. (La I Seghedin, ar 'rebui aă ar· de "ocupanţii vremelmcl al tmu- rească CI pnn vitejia străinilor, i cipiului. ~ ':xi ÎI 
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