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Dunatne~A 21 Martie Ic):J5 

Palatul Cultural 

At>01iAMl:.NfE: Pe 1111 an J30 Jei,pe61uni 70 Iei. 
Pentru l,'iranLşi muncitori: 90 lei, pe 6 luni 50 lei. 

A.HA.D. STR. NICU FILIPESCU 30. 

Organ .Aptămânal de docu .. entare 
Ret!tJCtor şi JwtJ/Wietaf': ISAIA TOL.A.N Autorităti, institupuni. intreprinderi 500 lei. 

Autorităţi şi instituţiuni săteşti 200 lei. 

dela Cluj 
U'lllTIlll4iUA dujului a făcut zi 

acestea o faptă românească 
. de toată luarea a, 
A luat dela societatea 

Ullllo''''--- ungureasca "EKE" mu
etnografic din casa unde 

născut regele unguresc de 
valahă Matia cel Drept, 

va ingriji de-aci 'naintea ea, 
rnc:IIDJlO din el o instituţie on

care să reoglindească et~ 
ardeleană românească 

că presa ungurească 

dela noi şi cea din Un
- a ţipat imediat ca din 
de şarpe. Totuşi partidul 

n'a fugit încă. cu ni-
memoriu la guvern, deşi-i 
luna 'ncoace în seria "me

,U"nr"'fnT ,şi nici Liga Naţiu
n'a fost încă sezÎsată prin 
pară. Semn că ţipetele 

maghiare sunt neîndrep
semn că primăria C1u·· 

a lucrat după bună drep, 

ce s'a dovedit (abia du 
16 ani dela unire Q despre 
societate tumorica maghiară 

{ Avusese muzeul Matia 
primana Clujului, prin 

~ : ~~!~'~~~~~C~ifi'i~!!~d?!?n~!!'~~!.~!ebUi~.~~id~ gu" I .. !":;!n::;-'? 
luarea aminte spre Sfântu,Gheor- obligatorii pe vreme de oncata răposatului mitropolit al Blajului I 
ghe din Săcuime. Se ţine-acolo sărăcie, să nu mai fie-aşa de in- ~asjle Suci~, spusă '.nt~'u~ inter- . C:ei ,c~ri .cit~ţî _presă tm~l~rcască: 
astăzi .şi mâine o adunare gcne- doleoră şi de harpagonă ca păn'a- VleW cu eate va lurn InaInte de \' aţi oo;şrnHt mc..:! poate nICI nu \>a 

rală extraordinară a despărţamin- cum. Dela vorba - şi~i o mare moarte, că ministerul cultelor nu fi Tn<,i enerveaza. sa ţ·.:deti repetata zi 
telor din Săcuime ale "Astrei", minune la noi, unde totu-! nu- dă_ pen?,~ edif~că~j de bis:rid ~o de:::i. i~l editoTi~lde şi 'n r_eportajele 

convocată ca să. se ocupe de pro- mai vorbă, cum poate c'o să fie m~oeştl 10 S~~U1me decat. o J.ll- I acestei. pTe~e .p~mlgcr~a ca n~ s'ar 
blema desromânizaţi1or, de pro- şi cu faimoasa ~proporţionalău - matate de mdiOn pe an, IIDPar-l lua mmoTltarl m slUJbele publtcc. şi 
blema recuceririi a ceea ce avem s'a trecut repede de tot la faptă, tiţi şi-aceia in doua: un sfert de ,el d/!?.:ice din ~luibel.; de stat ar fi 
de recucerit, de.! revendicat 1ll spre mai mare cinstea şi-a tăcu~ milion bisericii ortodoxe şi un , ex.;!'lşl (o ştie Jie Cifk: cât sum J.e 
regiunea săcuizată. tului om de fapte din fruntea sfert de milion celei unite! t exc!.u~i, i~Cdt nu poate merge nici 

La gazeta aceasta care-şi are "Astrei" dr. Moldovan, şi-a cola- De sigur, când asta e marea I astaz% bl.:tu[ romarl la anumite 
aţintită atenţia in special spre a- boratorilor pe ca:-i şi i-a găsit in solicitudine a oficialitatii centrale ofi.;;ii fara sa tlU fie luat cu ,,1'l;li 
pus, spre Budapesta, nu ne scapă sectia medicală a "Astrei". Avem pemru o atât de uriaşă chestiune tctszik?"), (Uum cât/tam sa-i scoa
nicio mişcare ce se 'ntâmpla pe astazi rezultatul nedesminţibll naţională, chestiunea desromâni- tem şi din slujbele particulare. 
frontul românesc din Săcuim,c. prin nicio min..:Îună ungureasca zaţilor din Săcuime nu se AJinci.unile acestea au fost puse 
Urmărim cu mare luare aminte al unui număr de aproape trei~ poate altfel desbate decât in Luni la punct intr'uil' chip magis
tot ce se petrece acolo, şi deşi zeci de mii de analize de sânge congrese extraorginare. Adresate, tral. dar din pacate la wz banchet, a~ 
nÎ-i dat sa vedem că şi astazi făcute la Sâcuii din diferite parţi nu-i vorba, şi agitatorilor din par- adeca fara nici un râsunet. 
pierdem teren intocmai ca pe ale regiunii săcuizate, şi - precum', ticlui maghiar, dar mai şi mai Fostul subsecmar de Stat al mi~ 
vremea ungurească, ni·i mare bu- a aratat-o deunazi 'ntr'o conie- intâi guvernanţilor noştri. Şi ast- tloritdţi!or, d. prof. u17i~'. Mihail 
curia că vedem că nvaţatorii rinţa dela Cluj d. dr. Râmneanţu fel fiind, e păcat că adunarii dela Şerban. a am! rjbdarea să faci 
d-lui dr. Ange1escu sunt la pos - rezultatul acestor cercetări ştiin- Sbntu-Gheorghe ou i s·a făcut În 1 o ~l'(()tea. j f'c cu;-e li '(le ~1!~i fdrut-o 
tul lor de onoare, ca preotimea' ţi!ice ('~ti': L:l. ".~::',l S'Jt,i dintre preaIal'ii d~căt pu:,licitatea ce i . . . . . . ,:lmem, :;. m.a emitLl( -() ta z,anche~ 
românească lucrează., ca oficiali, s.1cui !t

'
1 s,::lg(' r0nl<1,lesc, că 1)0 s'a făcut. Avem impresia c'a fost ti' da T d u. ce sat.a A,a d-lui dr. 

tatea locala e şi ea plină de 50- la sută dintre sacui sunt fraţi de-ai prea de tot puţina. Trebuia pre, Vaida-VoÎl'od. S'o inregistram, ca 
licitudine, şi că regiunea săcui- noştri căzuţi victimă sacuizării. gătită o solidarizare a 'ntregii obşti s'o ţina toata lumea româneasca 
zată îşi are astăzi o presă româ, Făcută odată dovada aceasta, româneşti, pentruca să se ştie ca minte. 

dela anul 1900, pe 
de 15 ani. La 1909 

a cerut primăriei să 

contractul In înţelesul l 

neasca asemeni unui medic de "Astra trebuia să. meargă. mai din ceea ce se va cere 1.1 con gre, 
atentă la fiecare pulsaţie a părtii departe. sul dela Sfântu,Gheorghe ou se 
aceleia de ţară .. Ne aflăm in faţa Adunarea generală de astăzi şi poate renunţa la nimlc, oricât de 
unui mare progres, dacă ţinem de maine a desparţ.1mintelor sale mare ar fi lupta guvernanţilor cu 
mai ales seama de ceea ce a fost din Săcuime e pasul al doilea. criza bănească şi cu experţii că, 
in anii postbelici de pana aci, Stând .şi judecând, cu limpezi- mararilor străini, 

. ... n_ .. '$ __ ..... ~~~ ...... __ ~a~n .... _~. __ .. _ 
când s'ar fi putut face at.itea, mea ce ţi-o dă distanţa, am zice - - , 
fiindca bugetul ţârii o suporta. că pasul acesta al doilea trebuia OaD:lenii lui GOJmlLos 

Zic mjlU!ri~arii - spunea d. ŞeT
ban - ca n'ar al'ca in slujbele 
publice atâtea locuri câte li s'ar ca... 
dea. Intii.' e ncadn,arat. AI doilea: 
dac 'ar fi adevdr.-u, ar iflSemna ca 
ar trebui sa aibq dela statul ro
mân incă jumatate atâtea lefuri ca 
astazi. Au astazi trei miliarde, deci 
li-ar mai trebui dupa spusa lor un 
miliard şi j:.cmdtate, De lipsa a-
&estui miliard şi jumatatc se com
pmseaza - zic ei - ocupând în do
meniul economic şi comercial mai 
multe locuri decât noi, 

se prelungeşte concesiunea 
50 de ani, dar cererea 

de primărie mi niste
maghiar n'a fost aprobată, 

a expirat astfel la 
şi fiindcă n'a fost pre
iar primăria n'a luat ni-

măsură ca să dea pe "EKE" 
dela muzeu, muzeul a 
in mâna societăţii tu
pană când au venit ro
şi-apoi până 'n zilele tre-

când primăria a pus pe 
lui sigilii. 

fi lungă înşirarea abuzu
iredentiste ale zisei "EKE", 

prin prezentarea et
româneşti ardelene 

etnografie ungureasca, şi 

câte alte asemenea pro
Ca la orice astfel de 
ungurească, sunt Însa 

Înţeles. Nu vom starui 
asupra lor, ci sa vorbim 
de grabă de marea chestiu
ce-o pune aceasta chestie 

nU~ului lui Matia: de nece
~tea revizuirii urgente şi 
l nicio consideraţie a tutu-

concesiunilor de felul a
ta. Fijndci nu credem să ne 
, fn Ardeal, care să n'aibă 
~onate la societăţi ungu
J, de obicei cu chirie de--o 
~~ pe an, imobile, pavi
oile şi alte asemenea averi, 

Meritul acestui reviriment le re- să fie altul. Car trebui să. fie a-
vine tuturor celor mai sus inşi

~ raţi, şi dimpreună cu ei (să n'o 
r punem înaintea lor, pentrucă tot 
;. ei o compun) re'ntineritei "Astre". 
I 

t La apelul lor desperat, " Astra" 
r şi-a facut precum se ştie un punct 
; principal de program din readu
: cerea la' matcă a celor pe cari 
• ii-am pietdut in Sacuime din pri-
i cina vitregiei vremurilor şi mai 
1 apoi, dupa unite, din pricina in
t dolenţei noastre. La ultimul sau 
: congres, ţinut anume in Târgu! Murăşului, s'a hotărît soi se exa
f mineze ştiinţific, prin analize de 
t sânge, ce am pierdut şi ce avem 

de recucerit in Săcui01e, pentruca 
nimeni să nu ne poată opune 
nuUlC, şi pentruca oficialitatea 
noastră centrală, care drămălueşte 
astăzi toate pe cumpăna experţi

lor financiari genevezi, fără să se 
gândească. că 'n unele chestiuni 

.V" -. . .,. 

semenea iniţiativelor ungureşti. 

Adecă fără mult zgomot şi cu 

I mai multă lucrare. Ungaria a fa
cut şi ea destuLă galăgie in lupta 

I ce il dus-o 'n contra noastră (să 
ni-amintim numai de "Emke" şi 
de-al ei Şandor Iozsef), dar ea m~li 

I 
avea la perfeCţie şi discretia fap
tei, incepând cu acel plan de ma~ 

I ghiarizare a Ardealului tipârit in 
! abia o duzină de exempLue şi ţi~ 
1 nut de miniştri sub iaeat, şi sfâr
. şind cu punerea acestui plan in 
'aplicare, an de an . căte un pic 
dacă se chiamă un pic ceea ce 
s'a făcut) pe toată linia, prin 
masuri de obicei secrete, in faţa 
cârora nu exista impotrivire la 
nemaghiari :.şi mci discuţie la un-
guri. 

Se vede Însă ca la noi sistemul I 
acesta nu se poate. Tot aşa cum j 
nu~i posibilă o proteguire a muncii I 
naţionale Cea să ne exprimăm în I 
termeni oficiali) făra zarva la care , 
asistăm de citeva săptămâni in~ i 
coace. La noi inainte de-a da 'n 
asemenea chestiuni naţionale lupta I 
cu neromânii, trebue s'o dai cu I 
indolenta românească, Fiindcă, deşi 
se ştia prea bine şi inainte de 
examinări le I de sânge ce avem de 
recucerit in Săcuime şi ce prose~ 

litism se face acolo şi astăzi prin-

Ziarul "Magyarsag" anunţa In 

n-ruI său din 21 crt., că un di
rector de liceu din Budapesta, 
Krompaszky !\1iksa, care a orga
nizat pe timpul revolutiei dela 
1918-19 sindicatele revoluţionare, 
a fost insar.:inat de generalul 
Gombos &i-i organizeze corporatii, 
in vederea apropiatei introducerii a 
regimului corporatist. S'au orga~ 
nizat pană acum profesorii şi por
tarii caselor de specula. 

n n b 'sua ,. c 

Aur romanesc 1n Ungaria 
Guvernul m:lghi=lT, pre.:um <?m 

aratat acum două Săptămâni.. a 
ordona I să se anunţe şi sa se pre
dea statului tot aurul ce e pela 
particulari. afara de cantitatile 
de aur zdrobit mai mici de 20 
de grame şi afara de certei, j
nele şi tacâmuri-

Termenul a expirat la 20 Mar
tie. Până la această dată anun
tarea şi predarea s'a facut ano
nim. De-atunci Încoace anonima
tul a 'ncetat, dar anunţarea şi 
predarea aurului continuă. 

Dar CHin stam în realitate cu 
aceasta ,compmsarc',? 

Venitul naţional e de 100 m·i • 

liarde. Proporţional li s'ar cuwni 
minoritarilor din acest l'CTlit 25 de 
miliarde. In realitati! aH cu muft 

peste 50 de miliarde, încât pelltm o 
lipsa problematică de tm miliard şi 
jumâtate la capitolul slujbelor pu

blice, au un plus sigur de peste 30 
de miliarde (pe puţin) la capitolul 
t'fnitului naţional. 

Dacă ţ'or date - spUMa in in~ 

cbeie1-e fostul subsecrctar de stat aC 

minoritaţilor - le l'or avea! 

N'ar sa le prea, fireşte. Fiindca 
ceea ce a spus d. praf. Mihail Şer
ban, e lucru ştiut îndeobşte. Oricine Ţinem sâ atragem atentia în 

legătură că aceasta asupra nu· 
meroaselor contraoonde de aur ~'ede ca 'n ţara româneascâ propor-
ce s'au făcut in vremea din urmă tkmala veniturilor nu e proporţia
dela noi in Ungaria, Zilele tre-a

, 
nala. Averile nu-s in mânile noastre, 

cute a fost arestat la 01300 un, . . 
t b di t 

. f sIzlJbele partIculare manoase dease-
asemenea con ra an s origInar . _. 
j . C . ) t H I rn Ar menea nu, renta laraş' nu. A 'In arel, gna a pe. es-
tatul e numai unul dintre zecHe noastTa-i numai m,mca, şi-i bine 
şi sutele de inşi cari se ocupă cu când este, pentruca din pricina celor 
asemenea uneltire 'n contra Ro- ce ne poartă sâmbetde tiU ni-a ni~ 

folosite de societăţile cu pri
cina in chip antiromânesc. Să 
fie fapta primăriei din Cluj un 
indemn ca să 'nceapă fiecare 
primărie această revizuire. Şi 

dacă primăriile nu o vor face 
din propriu indemn, să fie 'n
drumate. Şaisprezece ani de 
indolenţă şi deabuz ni·au pu· 
tut fi destui 1 I tre bruma de români ce-i mai a- , mâniei. mas nici atât. 

~----------------------------~~ 
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Numerus 
Din conferinta dela Arad a d-lul 

dr. Al. Valda~ Voivod: 
"Fac apel la feme/~ la ordşene şi la Id

'dnci, sd-şi 1mbdrbdteze bdrbaţii, ca stI fie 
romdni. 

O voce: Dar mulţi au ungulOi t . 

femininus 
Voivod, tn timpul căreia o sln~ 

gurd datil s'a pomenit ca un 10-

mân sit vina dela Viena incd/ţat 

cu-o stI dind, ar It ajuns sd 'n-

scrIe în Istoria neamului poelnlll 
de 210lle ce le-a inscris, dacd se 
coreea cum se corceşte lumea ro
maneascd de astdzl il 

'La Cluj 
D-1. dr. Al. Vaida-Voivod: Ar trebui ca 

reuniunile de femei sd reinaugllreze vechea 
tladiţie a soliilor cari ţineau pe bdrbaful l()

mdn În {rtlu, ferindu-l de a se abate dela 
LdiJe cerinţelor naţionale. Pe ~remea mea n'am 
cunoscut decât un singur caz ca un coleg, 
fecior de popd, sd aducd dela' Viena neva
std strdind, o protestantd. ŞI atunci ce s'a în
tâmplat? Cdnd uliul se rtltdceşte (nlre ciori, 
toate dorile sar pe el ca sd·' scoatd ochii ; 
101 astfel toate rnmdncele au idbdrlt pe biata 
femeie, ca sabotfiri şi cu alte mijloace. fncdt 
ea lnsdşl a cerut sd dtvorţeze, plecdnd apoi 
din Ion!. 

bul fo ajutor. Suntem insi 
perlco] ,i aiurea. ŞI lacrul lc 

sta il mArturl.elc ,1 aogurlj I 
şl,l. 10tt l o guetA btldaptSli 
1'. public It o asemeoea rtcn~ 
noa,tere, faclllti de IcrHtorl1l_' ~ 
rAdln Tabery, prea tnteresall AI 
ca 14 nu se ctarA arAlatl ,l ~e 
tltorllor no,trl. Poralod dela ~sp 
altarla uDel Iullştl uogaroii, lu 
cu UD roman, d. Tabery ar",: 

la capitala Ardealului .'an fi- ambll lolt au fOlt romlnl, 50 in "Uj;ag- cA Du·1 pentru aD~D 

I 
cut anul treeut 966 de cAsatorII. clzarl ta cari lotla a fOlt ro- nici an pericol la alta; djm d 

132 dintre ele au fOit ortodox!!, mâncA ,1 120 ia cari lotul a trlvă I A fod pAnă la Uot te 
22 gr. cat. 154 rom, Cltt., 264 f t " • Ardealului ca Rom!ola epo bl 

OI romaa. 
reformate, 10 Doitare, 23 luth., rominltarll ungurilor ,1 Să: l 

157 monlce ,1 trei de alte coo-, .Rezultă de act - spune ia- lor(?); acum, pe baza UDor I 'tr 
fcşiunl. zeta d!a care citim - cA nu- fireşti, pe cari Tabery le tipi: e 

CAsAtorII romlneştl au fost mitrlll cdsdloriilor mixte S~ ,1- ca o tnteresantl discuţie din v 
415, di!ltre cari in 125 de cazuri dicd la 40 la lutd. Kossntb şi Oto HermaDn asu 

'Eu nu inteleg cdsiitorlile mixte, pen/rucd 
dapdcum cioara nu se amesteca cu vrabia, 
mei om!.'1 nu poate sd nesocotească legea na
turii. Daeii totuşi se in/timp/d cdsătorit ame
stecate, apoi milcar sa se tind seamă de vorba 
lui Slavici: Sd fie strdina sau de neam foarte 
mare, sau foarte bogatii, sau frumoasă ca E
lena a grecilor, dar iri orice caz sa Ireacii la 
legea noastrd. Pentru cazurile cari sunt attit 
de dese la noi, cd se cresc copiii in altd 
limbd, in altd lege, eu aş propune duamnelor 
Tomd,7ce de aici sti ce2rd arbitrajul coman
dantului armatei $i al P. S. Sale Episcopului. 
Ruşinea de astdzi nu poate să continue 14

• 

Cl1vlotele ac.::stea ale d·lui dr. na-I iatrece fn 51 mtire romAnea
Ici nimeni: işl bat pieptul 1. 
tntranlrlle nationale mal mult ca 
oricine, conltltuesc: aproape el 

Căsătorii mixte la Timişoara în anii 1933 şi 1934 
In n-rul dio 2 Mlrtle ,1 revi-

stel tim!şoreoe " Fluncea " l'au 
pllbllcat următoarele date cu 
privire la căsătoriile mJxte din 
capital. Bioatullll: 

In anul 1933 numărut total ni 
cbătorillor a fost de 790. dintre 
cari 105, adică 13 II sotă, au 
fost mixte, şI anume majoritatea 
contractate de români cu nem
ţoalce şI ungmallce. după cum 
armează: RomAol căsătoriţi cu 
unguroalce au fost In 44 de CI

zurl; cu nemtoalce in 46 de 
cazuri, ca evrelce 2 cazarl, Iar 
utlgllrl cbătorltl cu românce au 
fod 5 cezur', apoi in 7 cazuri 

nemti Cit rom1oce ,1 fotr'rlD slo· 
gur CIIZ un evreu ca o romAnci 

Fată ca aceste date, tn Inul 
t 984 iltuatla cbAtorfilor mixte 
la Tlml,oara le preziotl astfel: 
români chAtorltl ca unguroalce 
to 54 de cazuri. ca nemtolcl tn 
60 de cazarl. cu evrei ce 3 ca
zuri şi unu cu o sârboalcl. Un
guri Ctl romAnce 7 cazuri, oemt' 
cu româoce 12 cazuri, evrei ca 
romlcrce 2 cazuri ,1 un it.lian 
ca o româncă. Din totalul de 
862 de căsătorII contractate a-
001 trecut vedem că 140 au fost 
mixte, adică 18 la sută. deci o 
creştere de 5 la sutl faţă de 
inul 1933. 

Iredenta maghiară despre căsătoriile 
dela noi 

mixte 
AI. Val da-Voivod, iă nădăjduim, 
\lor deschIde malţl ochi, vor 1n
m'ol multe minţi pe cari le 'n· 
tunecue tlttarea de I!tle. 

Intr'adevăr. ua se p:ltea si 
lipsească dIn programul luptei 
pentru. a doua d,~srobire acest 
numerlls jtmininus. cu mi-a ntl
mit Improvizat coofl!reuţlaral. 

FJlodcă, poate ca in nicio altă 

tari depe lume, căsătortUe ame
stecate Itmt o adevărat! piagJ, 
Q adevăratl prlmej dle nat i ona!ă. 
Na doar pentrucă la noi ar fi 
mal multe decit In orice altă 

tirA (recordul acest. poate că 
na l-am bătut racă), ci pentrucA 
cel p1lţln 90 1. sută dintre ele 
se fac iu dauna Ilmtlrll romi· 
ne,U " românilor IIti romAnce
lor ClrI le contracte.uA ,I-a odra
slelor lor. Ia casele tntemelate 
pria aaemenea eorclre e rară ex
ceptIe si se vorbeucAlImba ro
mânească, il se 'ovete coplU 
micar Tatăl No~tru românftşte. 

In famllffle aCfstea cAotă gaina 
strAinA, ,i fie că-l foarte educată 
fie că-1 culeasă depe stradl, gă
lUI strâinA ,tie ctlm d cânte 
peatruca să smulll ca iDcetai 
din bietal coeo, orice Iim, de 
demnitate romanească. Adevărat 
ci lunt ,l ex;:eptll d!!la n~gală: 
adevărat că \lod dintre aceşti 
caco,t fac fa public Impresia că 

In de el locletăţl patriotice, şo- Acum doi ani s'a reprezentat 
vlntate, ,1-,\ Iau .ieral de dAi- la Budapesta o piesă de teatra 
căHtorl Intra rom!nlsm al celor pe care tnlăşlprel. m.ghlară o 
cari n'au Intrat sub pJpac ClU- Damea iredeutistă: .A terkep. 
garese sau evreo' magblu. Du," (.Harta-), a unul angur dela uol, 
lumea românească il ,tie cA ră- J domiciliat la noi, ascuna sub 
gaşesc in publlc nurual pentrucă I pseudonimul simbolic Szekely 
acasA lunt reliuil 1. tăcere. Ii J M6zea (Moise Săcahd, _ nu
ştie cA şl··au pua plrostUle in mele generalului care l.a trAdat 
cap la bjse.~lca romiDO' catolică, pe Mlbal Viteazul unlndu.se ia 
'ci aa la copil bonă unguroaIcA, momentul ultim cu Buta ,1 cu 
pentruca nici după ce-au plecat neme,ll aceltlla). 

stela, insăş\ o cooteiă catadfxf'
,te să se mărite după un oflţe

ra, român, şl-I face o fiti pe 
care o creşte Bitfel, incat la un 
moment dat progt'nltura ma
ghiaro.valabă rAscoală Slculmea 
in contra romAollor, cu o hartA 
a revizulrll, desemnatA cu. mâoa 
el pe seama aAcullor ce merg 
II recrutare. 

Aşa-, văzute la Badapesta că· 
s1tof/lle ungaroalcelor cu romAol. din posla lu! .. anYoJkl" să ntl le 

mollpseuci de limbi valahi, şi 

ci °n cua lor radio Bud.lpesta 
clotl Dumlueca "Isten aldd meg 
a magytrt"'. 

Langl, de tot lungi ar fi li
tanla aceasta, dacă am sta să 

fDşJrăm toate cAle se ştia cu 
privire la coniec!otele funeste 
ale acestor corelri cari aa dUI 
pe atât la romlnl pela consliliJe 
de rAzboi. Plaga se intinde, ~t 
de nicăieri nlet o reactiune. De 
nicăieri olciun bolcot lOci al de 
felul aceluia pomelllt de d1. dr. 
Alex, V.lda-Volvod. Femeile şi 

fetele româoe stau cu miinile '. 
dn. Bllerlca a,ljderea. Atuocl 
de UD de li vină rau uael ,pe
rante ?! 

Căsătoriile mixte la Arad 
Reamintim ca acest prilej ceea 

ce am arătat in n-ral totAl dio 
anul acesta al "Gude! AnUre
vlzlonl.te- : 

Dintre 142 de căliăto:tl ia. 
chelate la Arad in anol treCllt, 
147, adtcd 20 de procente, au 
fost mixte, ,1 aname: maiorita
iea contractate de români cu un
zuroaice. S'au lmurat cu unea
roaice 63 de ,omAni. La numărul 
ace.ta uriaş de mezaHanle fă

eate In dauna hotărlti a tntere
'Ului romAoelc, le adaugi 30 
de. ddtorH făcute de raminee 
ca IIUguri, apoi '" chătorlt fi· 

cute de romAni cu evrelce, aaa 
fAcută de o romAncl cu un evreu, 
trei Ucute de romlnl cu aem
loalce, dm!1 fAcute d"! rom3nce 
cu nemti. Alte cititorII româ
neşti cu. Itrllnl aa fost urmă

toarele:· ua lârb cu o romiocl, 
o romincl ca DO .arb şi alta 

. ca uo ltaUao. 

Cine ai putta spune, jut:Ucând 
dupd conse.cinlek c4satoriilol 
mixte. din cei 16 ani dl dupd 
unire. cd sporlte.a ace.asia 'ngro
zltoare a C4seltorlilor amestecate. 
nu-l o adevaratd primejdit? Da" 
Ettzlraţla d·htl d,. Altx. Vatda-

Piesa aceasta e uu· indemn O altă dovadA de acut f~ lam 
fAtl, cAtrA unguroalcele dela noi publicat-o la 24 Nov. 1932 io 
ca iă pună mâna pe bArbatII ro- ziaral .Cuvântul- ,1 o reproduc 
mtnt şi sI·1 exploateze'a Inte- aci ca si fie cuooscotă şi de cel 
resul Iredentel. Ia Interesul ace- I ce n'au aflaţ-o atunci. 

Iuliştile din slujba cauzei ungureşti 
StArue ÎO câteva ziare - şi I de predare maghIarA. Mal arl

ar trebui să fie ,. mai răsanA- tasem, pe vremea cind ,'a făcut 
tor - ecoul unei alarme ce i'a recensămlntuJ, an fapt dlotre 
dat la. coogrtliitll dlu zilele tre- cele mal straolf: functionarii de 
cute al L!git Colturale. D. Chin· 
dea 8 dat alarma ia privinta a
aui fapt care s'ar părea Incre· 
dlbll ,1 totuşi e adevArat: a fap
talul că RomAnII dia Săculme 
se maghlarlzează şi astăzi tot 
atât de tngrljorător, saa poate 
,1 mal malt, ca 'n era ungurea
Ici. 

Dllcuţla aceasta ar tU'bul ex
tinsă. Adevlrul este că nu namlt 
tn Săcalme ne desDaţlonallzăm. 
Arătasem nu demult in coloanele 
acestea, după o informaţie ce o 
aveam dela o perloană oficială 
care era cea mit ia măsarl să 

canoucă adevăral cu priVire la 
faptal ce ml-l destAlnDla: că 
sant printre coloollle de Moţl ce 
le-am trlml. pe granita magblarA 
ca sA IntArească frontiera, anele 
cari .a fa It IAsate fărl ,coală, 
şi fIIndcl invăţământul primar 
eate obllgatorla, urmaşU lancu
lui işl trimit odraslele la aln
gura ,collă de atat din comuni 
sau dia tiout, la ,coala cu limbi 

stat de lege românească, din u
nele oraşe depe frontierA, ,I-au 
ioscrls băieţII născu ti din căsăto
rie mixtă In rubriCI magb!arllor, 
rAmânând de .ltfel conlecvenţl 
cu el 10şl,1 pentracA au dedarat 
mtghlare nişte odrasle romlneştl 
pe cari le-Iu educat tn limba şi 
io legea cODsoartel lloguroalce. 
Cazurile acestea, dio zllele re
cenliămâatlllaJ din urml, fAcueră 
leouţ!e; pentrllcă .'atl pus in 
legătura, şi Utl fărA multă drep
tate, cu unele cazuri de spionaj 
cari duseleră pe unII români 
cAsAtori ti cu străine, pela con
siliile de războI. 

Suntem 10 pericol In SI;ulme, 
aude, precum s'a arătat, romAolt 
la rAmas intr'o penibilă atâr
Dire economici de minorItari ,1 
de orgaolzaţllle bisericeşti şi fi
nanciare ale acestora, tncAt ua-l 
decât flrelc Il se duolţionall
zeze tntocmal ca .ub ungarl, 
dapăce Itlta1 ,,1 bIseriCI romA· 
aellcl DU le vine precum ar tre-

cbeatu:' acesteIa a desoaţloD 

zărilor ,i ulmilărllor. - s'a 
tori roah., ,j a venIt vremea d 
na,lonalizlrll romAntlor. 

Articolul Icrhtorulal orMa: De 
reproducerea uDel discutii d! te 

d·sl!. ,1 un prieten, prilejulUlreb 
mărltif".) pomenit al d"mol, pl 
rei lult,ca. La 1877 - işi 'toi 

tati UDul altuia cei doi - II 'că 

fotre Kossuth, din a.1la. ,1 i . s: 
Oto Hcrmann, o mare diiC nori 
prin Icrl.orl. pe tema român tOl 
rli uugurllor din Ardeal, şi p 
rIIe li·au fOlt: 

Oto HermanQ Iust nea ca 
desoallOnahzead, prin deflC 
oiol.ţla care prospert:ază eeoD 
ceşle ŞI culturallcfşte, şi o 
mllează natia săracă, ca cal 
mai slaba. Ungurul se rom vma 
zează, le dă pe brazda slav elalt 
lor, a sirbilor, dar nicăieri te, 

se germaolzellZi. La fel: re Ne-a 
nul de&oaţloaahzeoză pe O[ 

dar nu ae face sas sau şva 
Ctl toale acestea, cootrazicâod' 
Hl!rman Oto • \lAzut o pir 
a delolttonallzărll ungunlor Înt 

Ardeal in cât mii marea 101 ele t. 
tărlre, calturalA, prin ln~tl ·Ie b 
culturale, - remarcă d. T, 

KOIsulh a văzut, dimpo te p 
un mijloc de a opri duoall tria 
Ilzareat româolzarea uogarlJ buc 1 

f.tmllte, [11 femeie, ,1 ,1-1 pr ne le 
să Impledece cAaătorllle m, ci I 

.Cu cadouri de nuntă de ca e pe 
mii de florlul - spunea ci olute 
8Ş incepe in cAşleglle vll Zilele 
remaablarlzarea. loteto zi fi rele ( 
al impArti feliitlv cadouri de a 'roulu 
celor ce se IDloarA cu uogur 
şi il1 câtva timp a, re magbi 
localitatea". ObservA iOlA d. 
be y: Kun Kocsard (acela 
pre a cărUI incercare de I 

ghlarlza tinutul Hunedoril alte I 

vorbit In coloanele acestei umpea 
mal multe ori, in seria de O de 
tAri de~pre trecutul !alm ece [ 
.Emke"') a tncercat aceasll obşte 
SAcali to tinutul Hunled~lr culă: 
dat flecăret perechi un dat \ mai 
nilDtă de 50 de florinl, şi 

tatul a fost, că toti aceşti 

al remagbtarlzărlt .'aa rOlllJ 
Ar ramine. deci la pl 

legea lai HermaDn. Se le mize 
lenă oatla InferioarA ecOO' 'Iii mo 
ceşte, culturallceşte. Dia -Promc 
pricini, spune ca amarA or treb 
d, Tlbery, arlltocratia m~f C ŞI 
dia Ardeal a cAutat ioale!! m ingă 
rAzboi si dea cit mal mult ne Spe 
mant romAallor, 10 loc .i . e, ca Si 

vladat mOliile conatlo iciodatâ 
uogurl. La 1913 - spaat hortis 
- a apArut intr'un foarte 
triDI numAr de exetDpl 
carte a lui Tobji Lăulo: 
ado Orlzag· ("Tari de 
zarea), tratllJd despre 
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um ar fi văzut în România 
:::~1oul guvern al lui Gombos 
(elaot Adeseori amintitul in coloa- ~ Germania; apoi că liberalii se 
i "~e acestea. Spectato: dela .CIL!j aşte~ptă la o revenire la putere 
ela ~spunde prm n-rul dm 21 crt. a ]Ul Bethlen, a cărui formulă: 
'IIrol, lui .MagyarsagM la intreba- ",încetarea pentru moment a(agi-

afila: .Cum e văzută in Ardeal tatiei revizioniste şi agitarea 
i IU1~jmbarea ungureasca ?, ară" chestiunii minoritare maghiare·, 
dilll d că fract1unea national-fără- mai pOlite aduce surprize neplă· 
UnLte a d-Jui dr. Al. Vaida Voivod cu te, - şi În sfârşit că ung'lrH 

fPO bucură pentrucă a căzut Beth- din Ardeal sunt cam ingrijorati, 
Sâ: ,reprezentantul gromof, şi deoarece în noul guv~rn Gom. 

lor J trucă alături de orientarea b05 nu e nici Un ardelean şi 
tIpi, e Italia, generalul Gombos niciun ministru cu indinări deo

dlD va orienta În viitor şi spre sebite pentru Ard <,al. 
aSUl~ .. __ ~ .... ~ ______ ~n."~" __ ~ __ " __ I .. ~ ••• ~y*n ____ 

'IOD 
s'a 
eaa Puneti-le , frâu! 
Ada: De câteva luni, puse la calc : hotarasca printr'un jumal al con
I dl .te de iredcnta maghiara, care i siliului de miniştri pedepsirea spe, 
titA trebuit să constate că mizeria ; culci ce se faer.; cu articolde de 
11111, • plita şi specula la fel de cum' ; prima necesitate, şi ca primarul 
il "fă ce domneşte in Ungaria! Bucureştilor, d. Donescu, pregăteşte 
- ',' ';:il toate socotelile propagan~ măsuri in contra speculci ce se face 
,1 1" sale revizioniste, cartclurilc "n capitala 
[IIC oritare din Ardeal şi după Aşteptam să vedem ce 1'a ieşi din 

- . "w=Fms • m Ei 

Oazeta Antfrf'vfzfoafstA 
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numeros femininus <:ărfi, Zia.re, Re-visle 

(Continuare din pag. 2) 

maghiare ce au trecut dela 1902 
până la 1913 ia mânl rom!
DC~ascl. Se arată acolo. ci din
tre moşiile m.gblare de peste 
50 de iegăre, aa trecut in a
cut interval de tin deceolu În 

Disc4IţU asupra si,,
lez"1i artei ar.-deleo8 

In revista badapeatioA .M&~ 

gyar Sz.emle" l'a pnbllcat astă 
toamnă an aşa-zIs studiu al pro
fOiorulul deI. UnIversitatea dlo 
Budapesta T. Gerevlcb, despre 

mâol românească 166.394 fu- arta magbiară. Ne-am mal ocu-
gAre, iar dintre cele mat mici pat de el acum două luni ,1 ju
de 50 de lugăr moşII de 144.618 I mitate, pentrucă o blestemată 
de lugăre, cele mii multe in I de gazetă din Arad, .Arad! KlSz
judetele Clej Sălaj şi Someş. IOny", a 'adrăznit sA reproducă 

Din relatările acestea, pe cari din aşa·zlsul Itudlu al lai Gere
le reproducem pentru informa- vlcb un extraS, ia care le 6pn~ 
ţ!lle ce oIle dau, vom r{ţinea cel ne. că ·patrla noastră se intinde 
se recunoaşte şi de calra ungur' din Paoonia, peste Slovacia, p2nă 
"intoarce,ea ro/it", desna/tona- ia coltul lud-estle al Ardealuloi, 
ţionaltzarea noast,d in folosul la SIbiu şi 1. Sebrş·. 
uneulllor. Citatul acesta dovedeşte că 

Se iotâmplă desnatlonaţioDa- pseudo-uvantul dela Budapesta 
IIzare. aCtuta in vlrtutu unor DU face ŞtliDtI; ci Iredentism. 
legi fir e şti? Desnat!ool- Aşa-zisul du studiu e in intre
HZlrea din Săculme na se 10- g me la fel ca citatul aceatll. D. 
t!mplA de .igar prin familie şi Gerevlcb susţine că arta unga
femeIe - teoria 101 KOisutb _ rească este .unUară, din Paaoaia 

până la Sibiu. şi că altă artă nu 
mal eate pe tot acest cuprins al 
.patriel- u}r. fiindcA ,1 arh tec
tura 5ăsealcă şi lnseşi btlerlcile 
de lemo româoeştl ou-s altceva 

dio valea TI moculul ,1 dia 
dreapta Dunarii. ne .dace Imă
nunte cutremarătoare despre prf~ 
goana ISlatlră ce-au de.lănţalt-o 
in vremea din urmă bulgarii in 
contra suptlş']or Jor români. Se 
·nşirJ. pe Pi'!g ni Icrtşe cu lacrimi 
suferInte strigătoare la ceri ale 
bletlJor nOlltn f:atl dJn Bulgaria, 
atrOCităţi buJgăreştfJ bătăI de joc, 
ntomtOlI, asemanatoare Dumal 
ca acelea ce le comit fatli de 
nemagb1arl f r ati t ta r a o Ici 
dIntre Donăre şi Tlsa al Bal
G.tncfDIIlI. Se cuvine să fie CititA 
acea~tă revlită de fi care roman. 
petru ea să le şt:e îndeobşte ce 
fel de tro,hmeDt al fratl10r oo.~ 
trl din Bulgaria rhplătfm Doi 
cand sostl ,~em Ş :011 primare ,1 
seCundare bulgăreşti din, banii 
statului şI cind descbldem larg 
frontierele fn fata tataror aşa
z\şilor grădinarl bulgari ce vin 
sa fadalc1 par~le şi el mal ştra 
ce Adresa revistei este: Bucu
reftl, Bvd. Carol 1, DO. 6. Uo 
exemplar coată ]0 lei, abona
meatul pe au: 50 lei pentru ItU
atotl, 100 let pf'ntrn particulari. 

.. SST '.-" .... U'*_ to~ ~a~ricanţii şi negust~rii I această promisiune" ? p~~tem insa 
ontan s au apucat cu un zel spune depe-acum. ca atata cât ni 
oltător sa scumpească pe piaţa s'a făgăduit, nu va pUiea imbumi, 
ânească preţurile, fără nici o năţi situaţia. De ce numai il/frei
sideraţie că n'aveau niciun mo, narea speculei ce se face cu artico~ 
sau măcar pretext să proce, lde alimc11tarc (acestea se 'nţeleg la 

şi le produce in contra teorieI 
lai HermaDD, din cauza depeo' 
dtntel economice, loclale şi cal~ 
turale a rominUor de Dngurl, 
dia cacza părăsirII ta care 1·a 
lUat stăpânire. romAneascA. 10 
schimb, in_ITAloarea cflor din 
pătara cuită se cam intimpli tn 
bau teoriei lui Kossotb. carc, 
precum I~a văzut, n'a fost vala
bllă io lumea de jos. lul!şca din 
popor e mal Ilibă decât IIlIl,ca 
dela oraş; şi. printr'o male ciu
datenie, "Il/şca din popor, c{Jnd 
a fosl lidicată p{Jnd '0 nivt'ul 
lui de un fom{Jn dm păftl1a cultd, 

:ee:::ti~~lta1Ie dela unguri. R,sum Ştiri din Ungaria 

astfel. Inceputul, dupăcum l10i prin articole de primă necesi, 
ştie, l,a făcut cartelul făinii, ca tate) şi nu se ela atenţie şi speculci 
vină apoi şi ceilalţi Ia rând, cu ce se face cu produsele industriale? 
dalte articole de primă nece- O baină. un plug, o grapa, nu-s 

!rl te. tot articole de primă ne~esitatc? 
ro Ne-am fi lI<:teptat să vedem o --.... ---y -" '$ $ svsueODlllU'Ra% ....... 
or ~une a oficialităţii, dar aştep~ 

de geaba. In loc de o sanc-
/llte, vedem ci li se tolerează 
vocarea sub cuvânt că s'au 
intre timp (după scumpire!) 

lor de taxe noi, cerute de dificul-
iU "le bugetului. Ca şi cum, adecă, 
" ca celorlalţi contribuabili li se 
iO te pune o sarcină in plus, in~ 
III tria şi comerţul minoritar nu 
II hue să s'atingă de sacii cu mi
~r oele făcute din specula din 16 
m , ci trebue să-şi arunce noile 
cA e pe consumatori. E ciudat şi 

e oltător. 
li Zilele trecute s'a publicat in 
f ele din Capitală un anunţ, al 
D . oului de vânzare al fabricilor 

ciment reunite~, in care se 
minte ştirea că taxa de 3000 
lei ce s'a pus pe vagonul de 

lent nu va fi cuprinsă in pre, 
. de astăzi al cimentului, ci -

alte cuvinte - urmează să se 
lumpească vagonul de ciment cu 

O de lei. Iată o provocare ce 
, ece neruşinarea. Fiindcă e in' 
I obşte ştiut ce ne mai pomenită 

culă se faae la noi cu cimen~ 
, l, mai cu seamă de când s'a 

tmis trustului să desfiinţeze fa
"cile concurente, ca de-o pildă 
cea dela Gurahonţ, unde a 
neat prin fapta aceasta in ghia .. 

le mizeriei sute întregi de fa~ 
,'!ii moţ eşti. 
~ Provocarea aceasta a speculan .. 
nor trebue sancţionată căt mai 
Irastic şi cât mai repede. Nu pu .. 
em ingadui uneltelor Budapestei 
i ne sporească artificial necazu, 
ile, ca să aibă cei ce nu vorbesc 
kiodată despre mizeria din ra~ 
u hortist ce să speculeze in 
iUna noastră. 
Aşteptăm 1 

* 
DuPăce-am .scris acestea, ziarul 

Vijtorul" ne,a 1:'eStit prin n·rul său 
t ieri că ministrul industriei şi 
'mer~ului a propus guvernului să 

Moartea lui Păvlică este mal tare decât tovafClşu' 
Brăfăşeonu sau de v/eaţd ~rcmân. Sd 8e 

, ma" adauge cu lapt; Se ma-
. Zilele t:recut.e a. ma~ __ ~ispărut : rita lulişteie cu români, şi ii tn· 

dmtre not o fIgura erOlca, sena· I strdtneaza- in schimb ungurii 
torul de drept Pavel Brătăşcanu, , , 
mort in vârsta de 78 de ;1n1. I cari se Insoara cu Marioare, sunt 

Răposatul a fost unul dintre din cale afard de Pllfmi, şi nici 
cei mai mari animatori ai luptei rezultatul acestei Insoţlrt nu e 'n 
pentru desrobirea Ardealului. In3~ folosul nostru. 
in~e d~ răs.b~i. fuses~ ur:u1. din.tr~ De slgar. din chestia ada DU-
cel mal vaJnlCl luptaton al Llgll 
Culturale, In timpul neutralităţii mai o parte lufere o Interventie 
ai luptei pentru Întrarea Româ~ a celor ce conduc trebunle ro
nici in razboi în contra Unga- mAae,tl. Na putem Interveni 
riei, iar in anii din urma ai răz~ decât 10 desoaţlooal1zăriJe ce It 
boiului a făcut o întinsă propa, pricinaeşte parăitrea io care aa 
ganda în Elveţia şi 'n Franţa, şi afat IA ti Anll dl ţi t 1 
finanţat ziarul "La Roumani,,", O sa rom o DD un t 
carc"' a aparut la Paris dela 17 b ~terog ote. Când De vom botir' 
Ianuarie 1918 până la 17 Ianua~ tosA să Intervenim? 10 ce prl· 
rie 19,/9. Jertfa aceasta materialâ veşte pe victimele celeilalte ro
adusa de Pâv!i~a BrătăşC3?U pc strAlnArt, pe cITe o fac lall,tUe, 
altarul dcsroblCll noastre n a fost. a ldl t r ă 
singura sa jertfă de acest fel. S.:o- vIDa e c oa ae-am r c. ac 
boritor dintr'o familie boierească, in tinuturile delroblte pânl la 
n'a socotit pohtica un prilej de conştiinţa naţională a celor de 
'mbogăţire cum e socotită astazi, altă Itg!", in cazul de faţA a an
ei numai o obligaţie la jertfe. gurll6r. v. mal fI incă malt de 

Fie-i ţărâna uşoară şi amintirea lucra până IA .ju[;gem ande 
veşnică! lunt dâoŞlf, 

,'" ........ s - • cu T ·~lJ • ill\SafIs 1 

Altă Îndrăzneală a lui Zima 
şi-a lui Stauber 

• Mal sunt judecdtorl In Ro- I data 'n judecala o gazdd româ
mdnia /- - tXciamau Vineri douel t neascd pentrucd a c/iticat pe-un 
d'ntre cele mai turbate ziare un- ş~f minoritar al unui serviCIU 
gureşII dela noi, .Arodl Kozilj,.,y" publiC cd angajaM numai nelo
şi .Erdelyt Hlrlap·. Şi anume, au m{Jnl!) sa Itvind la subiect. 
descoperd ctle doud ziare ire- [nţt/teel' deci că 1011 ceilalll 
dentiste ca mal sunt Inca in Ro- juaecatori din Romdn/a nu-s pen
mânia judecdtori, pentruca un tru "ArQdl}{QţU}fJY" şi pentru 
Judecellor dela Deva s'a dus plina .Eraely! Hirlap· judecatori, ade
la ministrul de jusflţie ca sa in- ca oameni drepţi. In schimb e de 
lerv/nel penl1u doi slujb:z$l ma- sigur foarte drept judecdtor pen
ghiari dela jastllie cari cazuserd Iru aceste ziare maghiare mag/s
Ia examenul d' limba fomlinel. şi tratul uneuresc care la procesul 
pmtrucd un alt judecdtor, dela teroristului croat Premel a Ideut 

acum anul apologla asasinatului 
Satu-Mare, a spus la un proces polrtic. sau cliJallt judecdtori ma. 
de presll anul Gvocat cafe se Q- ghtart, cari au transformat ~/K
prinStse Intr'o pledoarie nallo- 1IIIa maehJard 'rl c(Jsdpte eb,e
naUstll (ela cazul, fiindCd ua distd. 

.Studlul- lui Gerevkb n'a ră- cPesti Iilrlap. din 21 ert. ne 
maS fări rbpuns. D. prof. Cori- destainuie dupa datele ofîdu1ui 
olln Petranu dela Unlvel Matei statistic ca judetul Şopron e cel 
dlo Cloj 1 a 'dat sub titlul dlo mai culturalizat judet din Un

garia, având numai 41% anal
capol rindurilor de faţA "ilO ris- taberi, Are atâtea şi-atâtea şcoli 
pUOI drasUc şi btnemerltat, pu- primare, atâtea şi·atâtea cursuri 
bllcat intâl i&1 revista clujeanA de adulti, etc., etc. - spune cu 
.Gând RomAne.:- (nr. 1 din a. ~ândrie. oflciosul_ Ligii ~evizio
,r1.) şl acam.in broşură. I n.lste, ŞI uita. sa destamue un 

smgur lucru: cate dmtre aceste 
O nouă carte a P. S. şcoli şi insti1utiunl sunt (U limbă 

germană? fIIndcă judetul ca 
S.te l p.acopuluÎ 

Ctorogar.u 

10 "B biotec;l Zlanlitlcă- ce-o 
publici S,ndlcalol presei roma· 
ne dia Ardeal şi Banat. a apa· 
rut o Două tnăşurA despre tre 
cutul presei romaaeşU din fosta 
Ungarlt, de altă dati despre 
pl.i bhc.atlUe şi zIarele arâdane: 
• Sperioti·, .Lumlna·, .Blserlca 
.i Ş,;oilI4· şi • Tnbnn&", scrl.ă 
de cel mal competeotcanoscltor 
al Iceshr organe de presA, P. 
S" s. Episcopul ClOrogar1a. 

BroJara P. S Sale salvruă 
pe leama pOiteritătl1 amănunte 
de mare 'nsemnAtate ale Istori
cului presei al idane, şi totodată 
ale laptel ce ,'a dat aici pentru 
r .. d~şteptarr a românească, la
d~o.tbl aunt induloietoare pag l " 

nlle rderttoare la -Te.buna·, cu 
lntert'lanta anu:ă I contractalul 
se~rt't ce a'. incheiat intre sas
elDltClrll acute! foi. Flgura mare 
• lui .Nicolae Oncu, cel care a 
floaotat ,1 a tnzestrat" Tn bUDa" 
.;u ao palAt şi ca-o tipografie 
mndernă, şt-a găSlt In &fârŞlt 
olldelaJ care 1'0 eterojzt'ze .şI 
să t faci dreptate. Te tadalo,ează 
cumplIt trag1smal acukt viet1 
de luptător. Sfârşitul trist al bIe
tului Oocu le ,t!e_ AI" Tribunei
'fljderea. Pe- al tipografieI şi-al 
pallto)u' "Trlbaoei" nH reamln. 
teşte acam P. S. Sa Episcopul 
Clorogaru, ,i nl·l reamlotfşte 
tocmai In momeutul când se 
discută mai cu .prloderl' paca
tele ce s·au comIs fa noi faţl 
de cbestlanea reromAolzării ora" 
şelor. Palatul" Tribanei" a ajutls şi 
el pe mâial ItrAtne, ne-româneşti. 
010 ti pografle. dopăce-a trecut 
la .Romanul-, a trebuit s'ajungl 
o bană parte la FIUit Mobr, 

Cruciada bulgarA 'n 
contra român •• mulatli 

Ultlmu] oumlr loslt la Arad 
(depe Iao.-Febr, ert.) al revIstei 
.Tfmocul·, orgloul lOC. cultu
rale ca acela, Dame a roml.nilor 

pricina e judet nemtesc, situat 
pe granita Ausfriei; căreia j. a şi 
apartinut câţiva ani după 1919. 
Reiese din ]auda ce o aduce 
.Pesti Hirlap· jUdetulUi Şopron, 
ca judetul acesta ~re atâtea şcoli 
pentruca s'au pus pe capul lui 
sa·l mâghiarizeze la repezeală, 
până nu se ridică dela apus pri
mt-jdia germană. 

• 
Miercuri a fost ]a Pecs (Cinci 

Biserici) o instalare de pretect, 
Noul prefect, dupăcum anuntă 
ziarul .Magyarsag· in n·rui din 
21 crt., a finut o cuvântare în 
care a tunat şi- a fulgerat in 
contra nemaghiarUor din judeţ 

(judetul Baranya, despre care e 
vorba. e locuit in mare parte de 
germani) cari «nu se aHpesc cu 
totului ideii de stat maghiare". 
şi ioa poftit pe cei cari nu se a
lipesc acestei idei să se cără
bănească din Ungaria. pentrUCă 
.pita ungurească nu e decât pen
tru ţine stă neclintit. pe punctul 
de vedere al ideii de stat nallo. 
naja, 

Ati inteles, fireste. ce fel de 
alipire Ji-a cerut germanilor no~ 
prefect de Baranya. O supunere 
orbească fată de politica pan-ma
ghiară. Şi s'a găsit un ins - un 
domn Heckenberger - să pre
zinte noului prefect asigurări că 
şvabii din jUdeful cu pricina gân-
dese la fel cu domnul prefect, 
şi că nu vor avea nicio legătura 
cu cine gândeşte altfel. 

Domnul acesta Heckenberger 
ni i bine cunoscut depe vremea 
agitatiei antigermane ce-a fost 
In Ungaria in urma cunoscutei 
alarme de acum doi ani a mar
tirului Iacob Bleyer. Şi-atunci re
negatul Heckenberger, deputat 
be1hlenlst, a vorbit contra lui 
Bleyer care ceruse pentru ger
mani măcar drepturi mlnimale. 

t~' 
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Primejdia germană. 

Germania hitleristă a călcat făţiş 
tratatul de pace 

R~~rUDarile n~tional-tăroniste ~elD I 
A doua zi dupa ccnferinta dlui 1 fost prefect. dr. Aurel La 

dr. Alex. Vaida·Volvod, vaidiştii Aurel Raicu, dr. Teodor 
din oraşul şI judetul Arad au Col. Babescu. prof. Ilie Ard· 

A introdus serviciul militar obliga tor cu 
În timp de pace. -

Germania hltlerisfd a pus I anglo-jrancezll, la care va 
lIlmea in faţa celui mai I partiCipa din partea Italiei 
grav fapt Implinit ce s' a subsecretarul de stat dt/a 
'nttimplai vreodaid în anii externe Savlch, iar din par
de dupd rdzboi: lea Angliei ministrul Eden. 

Dapdce acum doud săp- T%da/d Franta a cerat sti 
Idm(irzl a comunicat oficial se convoace pe sdpfdmâna 
td lace lnarmdri aieriene, viitoare consiliul Ligii /va
lncadrtirzd ca ofi/erl in ar- ţiunllor, şi convocarea s'a 
ma/d pe toţi pilolii civili, şi Ideal a doua zi telegra
OCl1m săptdmtina a dat o fie. America, la rândul ei, 
proclama/le prin care rein- a cerut grabnice relafli dela 
stltae serviciul militar obli- ambasadorul Silu dela Ber
gatorla, chemdnd sub arme, lin, care a ardtat in rdspun
In timp de pace. an milion sai ce l-a dai, clJ Germa
de tineri, şi Incorpordnd de~ nia se afUJ In pragai fali
laşamentele de asalt, leg/a- mentalai economic, cd tace· 
nea aastr/acil refugia/il şi pand din Aprilie nu 'Por mai 
gdrzlle negre. fi materiale prime şi se vor 

edlcarea aceasta a trata· incepe rechizlţiondri, şi ctl 
tului de pace a cutremurat nu pare peste patin/il Ull 

Iootd ~umeQ_ Pranla, AngUa rdzbol provocat de germani 
şi Italia au protestat /Hin ' 
miniştrii lor dela BerUn, şi ca sd scape de str~mtora-
aa convocat pentru asldzl rea Internd In CDI'e s au bd
ltJ Paris o consjdtaire Italo- gat. 

a cnBfUiatl I marilar • lâ __ III MulDUai 
D. Mussolini a invitat Joi ma- i gUa mai face-o incercare. trimi4 

me puteri la o conferintă ce va lându~i ministrul de externe la 
avea loc săptămâna viitoare la Berlin, ca să trateze ca guvernul 
Como, in Halia, sub preşldentia german. De altfd regele abeo ..... 
sa. ghe al Angliei a convocat pe 

In asteptarea acestei conferinJe ziua de 29 Martie un .consiliu 
de Importantă hotărîtoare. An- de coroană. 

Italia mobilizeaza o jumAtate milion de oameni 
Gestul Germaniei a siUt franta I Anglia s'a ocupat şi ea 'n 

să-şi Intensifice şi ea inarmările. : săptămâna aceasta de bugetul 
Ministrul aviatiei franceze, ge- inarmărilor. 
neralu! Demain, a declarat Joi Ltal-i4,/itntk4 ute cea ma' 
la comisia aieriană că in loc de f1.MeItUtjat4, deOl.JrtJU e 'n joo 
100 de avioane câte se prevăzu- ~ Atutrie4, ti che
seră in nouJ buget. se vor face 'n mat V4fteri mb anne 1$00 tU 
anal acesta 1500. '"'" tU lIOIdaft 

Atitudinea Un priei. 

linut o adunare ca să-şi numere Virg. Oprea, Radovan ~ 

un milion de oşteni rândurile. şi au votat o moţiune furdui, G, Popovici. proL ci 
În care spun că desaproba fe- Teodorescu, Aurel Popesc~ ti 
Jegrama de omagiere trimisă muzache, inv. Ullgurean, t al 

d-lui dr. Lupu de părintele M. Cos- tea. fr 
deoarece oricât ar fi de relativă ma, unul dintre cei doi vice-pre- Dintre ceilalţi membri ai la 
valoarea argumentatiei germane şedinti ai organizatiei, apoi că ganizatiei, precum ni s'a a ar 
în lumina modului cum a inteles cer sa se complecteze progra- cunoştinţă, au trecut la d, [) 
Germania sa şi respecte pân'a· mal partidului cu numerus va. intre alţii, următorii: Păr. de 
cum angajamentele inferllatio- lachicus şi că se solidarizează dr. Ionel Bârsan, Hardu! In 
nale, e fapt că Hitler a declarat Cll d. d;. AI. Vaida-Voevod des- A~ent~ Secula, .ing. "o~n. 
în fafa lumii întregi că Germa- bâ .• • par. Pacuraru dm Savarş!r, foi 

apro nd campama ce 5 a por- C di B' d nu nia nu mai are după plebiscitul .• ampeanu Il ~arzava, 1, 
.. . Olt In contra sa. . moreanu, dr. francu, dr. loc 

d!n ~ Saar mclo revend'ca~e ferlto· I Motiunea au semnat o 11 inşi Boldor, Ş mdor, loo:;t . 00 
nala fată de Franta, ŞI ~ fapt dintre cei 20 de membri al de- Andrei Putid, prof. Grapim . t 
de altă parte că Germama s'a 1 fi - t Ş' . cioianu, Glava, fost ad-tor fi 15 ( 
angajat pe zece ani să n'aibă fg~. el penr~anen e. ,1 anume. Virgil Oprean, dr. Pavel Si' ma 

nicio pretel1lie fată de Polonia, d·nu Au:el ~~rtolon, v.Jcepreş~d, G. Pâncotan, dr. Alex, Fa bo~ 
in schimb Ungaria şi Bulgaria nu al orgamzatlel. dr. Petlca PetrJla, păr., Crâznic, d~. Vict~r Pa; de~ 

. că ' fă t . iod t~ secretar general, Cornel Omescu, Şeltm, dr. Buma dtn N~ jişe 
numai n au cu mc a a . d D' C d' S'I Petre Trifu eKportator din . 

d I +" 'f' - caSier, r. Im. osma. r. I . ! pro 
asemenea ec ara.1I paci Ice, CI viu Păscutiu dr. Avram Ursuliu mand, lovana~. exportat~r i J 
dimpotrivă. far Ungaria, mai ' , Nadlac, dr. MIron Butan~ n 
ales, o spune sus şi tare cA pre· dr. Romul Laza, Ioan Bogdan, Grozav_ I dJcG 
tinde revizuirea clauzelor terito- dr, G. Berdan, Iuliu Grofşorean 
riale din tratatul de pace. şi dr. AL Horga. 
. -Gestul Germaniei nu va pu- In tabăra cealaltă au rămas 

tea constitui un precedent pentru din t r e m e m b r ii delegatiei se dea afară din baroul 
nimeni - incheie -Universul-, permanente următorii: păr. Mi· . fostul ministru u', ~l"U'\4 
arătând că Mica Intelegere şi hai Cosma, vicepreşedinte, dr. Eduard Mirto, deoarece 
Intelegerea Balcanică sunt ferm A'ex. Bolioc, Voştinar, Popescu- cetăţenia română. 
hotărîte să nu tolereze asemenea Târnov3, Popescu Radna, păr. .<=:ererea. li1a fost 

'ndrăzneaIă. • Q80d Ucd lor/, Stan, dr. B~ştea. dr. Băneş; ba~ c~~~~~~~:tad:la 
non lictt bovr - adecă: ce e av. GregoroVlcf. Moflunea de 1858, şi anume pentrucă 
permis lui Ivpiter, nu e permis solidarizare cu d. Mlhalache au a făcut dovada ci tatăl 
boului. mai semnat·o: dr. Aug. Lazar, afla la 1858 in România. 

Cam nla electoral din 

Contele· Bethlen despre generalul Go ... & .. _ .. IIP~ 
Contele Bethlen, după cum 

am mai anunţat, se alege fără. 

contracandidat in oraşul Nagy. 
kanizsa. Avusese un contracan' 
didat guvernamental oficial şi 
unul neoficial, dar guvernul li-a 
ordonat să se retragă. 

Moralitatea politică 
a lUI OlJmb(Ss 

Bethlen a vorbit apoi despre 
imoraHtate.l ce-a dovedit-o Gom, 
oos când a dizolvat parlamentul, 
dupăce cu câteva zile inainte fă
cuse inţelegere cu dinsul (in scris, 
in faţa regentului Horthy) că nu-l 
va dizolva. 

S'a contat că 'n utma acestui 
fapt contele Bethlen nu se va 
da 'n alegeri la generalul Gom, 
bas, ci îşi va rezerva răspunsul Reformele "COl1lan-

ieşte să facă .. reforme 
firimituri dela masa 
lui Bethlen. 

A mai promis Gombos 
cret, dar la ce ne putem 
dela o asemenea ;c;,,~ .. m'''il'' 

lectorală, dupăce acelaşi 
promisese solemn ci nu 
fi in Ungaria alegeri cU \·mo..'~:4' 
faţă, iar acum îşi alege '"' ... " ......... 
tul cu vot deschis. 

pentru desbaterile din parlament. danllllui natiunii- Gamoos spune in 
E in special de remarcat soli. I cAşa stă chestianea din punctul Contele Bethlen a ţinut însă Pe urmă a vorbit despre fai, sale că şi-a revizuit 

daritatea hotăritA a Italiei cu I de vedere principal - spune Dumin~ă la Nagykanisza un moasele refotme ale lui Gombas, şi c'a ajuns la concluzia 
rranta şi ca Anglia fată de noua .,P. H.- discurs electoral at.ît de aspru la şi-a spus următoarele: mai putea continua .... VUW1 ... 

provocare germană. Poatl din .,In domeniul practic se va I adresa lui Gombos, incat gom~ Reforma presei făgăduită de pri- conlucrării cu hethleniştii 
prldna aceasta presa ncagldard mai lua de bl1nă seamă În con. I ~o~iştii din cir~ur:scri~ţie au ho- mul ministru nu va fi o indul- I de bine şi-a re vi z u 
o/kloasd fa abllnut pantJ Vineri siderare şi următorul punct de tant a doua ZI sa faca tot po- cire a situaţiei de astăzi, ci o 'ncă, I Încât din şef al e1m:diştilor 
dela orice comenteu/J alt eeshlJul vedere: franta şi alia tU ef, cari sibilul ca să-l trântească, şi i-au tuşare a presei. miţi, a del'enit aliatul __ ,.;hl:ClnOPnl 

OumanJd. S'au pronuntat in voiesc să ·mpiedece cu orice organizat o mare demonstraţie Reforma agrară, promisă sub nându-le candidatllrQ pe listt 
schimb neoficioiilsele, şi anume preţ Auschlussul (unirea Austriei ostilă. forma unor colonizari, nu se va prezintându.i drept "gcneraţ~ 
aşa eum era de aşteptat: txpr;" cu Germania), nu se pot Invol . Betblen a spus in rezumat ur- infăptui, pentrucă nu sunt bani, formelor". 
m4ndu·,1 nddfldea ca ,IM joatte la o Inarmare nelimitată a Ger- matoarele : Bethlen a spus apoi in legătură 
npede VfUlUil Sd ploclaml! ,1 maniei fără să încuviinteze acest Tac de doi ani, dar acuma cu aceasta. că vine să vorbească "Robespfere, 
Ulfgatia şi Balgarla 1natmatta drept şi Austriei. In schimb. da.. mi~a venit rindul să vorbesc. Am despre colonizări şi să-I prezinte urmaI-
'''fi~a. că recun~'" egall·tat""... de ina .... J~'" u<no o;;a .~ tăcut şi cind Gomoos şi-a dat pe el ca duşman al colonizărilor, f Desp~e. ceilalţi aliaţi: 

mare Austriei. nu au nici Ull titlul de "comandant al naţÎunii", un Gomoos, un Eckhardt, cari eckhardlştl, a spus apoI Comentariile lui 
"Pesti Hirlap" 

Oficiosul Ligii Revizioniste a 
publicat în numărul din 20 ert. 
un editorial in care spune că 

situatia Ungariei e la fel cu a 
Germaniei, că articolele din tra
tatul deJa Trfanon referitoare la 
fnarmările maghiare sunt identi
ce cu cele din tratatul dela Ver
saiUes referitoare la inarmărUe 
Germaniei, şi că "situatia juri .. 
clică a statelor invlnse e din 
punctul de vedere al Înarmărllor 
una şi aceeaşi: Orice succes va 
obfjnea deci GermanIa, trebue 
extins şi Ia celelalte state, În· 

temei moral sau 
"
uridic ca s.ll. . d . d bl - b b' 1 . toarele: CI ŞI c.in a oprimat presa, Şl cân um au un um aţI a spate atunCi G " L ~ • t t - ' 

. U i . Buf . Jom.uus a cau a sa se ' 
mai menţInă ngar a ŞI garaa a readus la suprafaţă epavele re~ când dânsul (Bethlen) proiecta co- I torosească de nişte aliaţi ;J.JOlettiilel 
în cătuşele de astăzi. gimului ebredist. Pregătirile a- loniză~ pe ţa~a in~reagă. (Aluzie 1 lenişti) pe cari ii ducea 

.Ungaria deci poate să aştepte cestea ale sale pentru dictatură la prOiectul sau dm anul 1917. ! clIm ii plăcea, ca sol se i'fl'1I~CID[U 
Unlştit, fără să se bage In ni- au ajuns alarmante când s'a in- cunoscut cetitorilor noştri, prin care 1 răşească cu unii cari nu 
dun risc·· tovărăşit cu Eckhardt, şi au a~ voia să maghiarizee dl~pă razboi şa de uşor de condus. SJ 

juns o batjocura a moralei poli~ Ardealul printr'o confiscare a pro- Gombbs bitle tIlir!te vorba, 
. ." ., SPIH-O Danton lut Robesp'(ft "'''~ . .z .... '-

tice. Incci nu s'a mai pomenit ca pnetaţu agrare romaneştJ). l-a trimis la eşafod: ' 
Un comentar la fel l-a făcut un şef de guvern să subvenţio- Despre reforma fidei-comisuri, wi umla I~ (Adeci: . 

gestului Germaniei ziarul lui neze un organ oficios al unui lor (prin care urmează să se dea păţ!~o cu Eckhardt aşa . 
Eckhardt, "Ui Magyarsag». partid de opoziţie (n Uj Magyar- proprietarilor de latifundii ce nu păţit·o Bethlen cu GombO$ 

Comentând articolul acestei foi 1 sag" al lui Eckhardt) ca să 'njure se pot înstrăina dreptul de a vinde Sfârşitul discursului n'a 
bUdapestane, ziarul ,.universul-1 ca Ia uşa cortului partidul cu care o parte 'ndatorată a latifundiului p~ţin ~ompromiţător la aOr'llUl@a 

a arătat feri într'un foarte judi- guvernează şeful guvernului. Când ca sa-şi salveze partea ccealalta} Gombos. 1 . 
dos articol că get;;tuJ Germaniei cei atăcaţi au ridicat la adunările Bethlen a spus că proiectul a- AII spus .dedspreh.e ~ . " ! . . . B mu uptel esc tse a 
nu poate constitui un precedent partidului guvt'rnamental cuvanl cesta de reforma nU1 allU1 Gom~ promisurilor şi al 
pentru nImeni, şi cu atât mai tuI, Gombos i-a numit "oameni! bOs ci al său, depe vremea când deci ţara sa nu se 
putin pentru Ungaria şi Bulgaria, ruginiti". ! era prim~mjnistru. Gomoos vo- nimic deosebit dela 

QLlod licet lovi 
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Arhivele noastre dela Budapesta 
n 

Intr'o notă din nr. 7 al revjs· copii, efe. Lfchidările sunt adesea I terialuJ convenit. Austria a in- frecut prin cancelarie. Actele cana 
tel noastre atingeam in freacăt destul de anevoioase. căci rec- 1 cheiaf conventii cu Italia şi Ce- celariei până la 184& sunt gru~ 
chestfunea acestor arhive. Amin· lamă studii speciale şi munca mi- hosIovacia. Nu demult şi-au adus pa te în 2395 de leg~turi şi au 

.esc~ team că ele in loc să fie aduse nutioasă a mai multor specialişti, şi Ungurii tot materialul de or- 190 de ~olume registre şi indice. 
In, l. acasă. aşa cum ne îndreptăţeşte mai ale~ o muncă îndelungată din cultural deJa Viena, din care La acestea se adaugă: protacoa. 
. . tratatul dela Trianon. sunt lasate I pentru precizarea bucată de bu. au şi făcut o interesantă expo- lele cancelariei (6 voI.) cu câteva 

Iri a: la Budapesta unde servesc ca cată a materialului care face parte zif!e în vară. Au pretins chiar sute de legături acte anexe (1729 
,'a a . arme istorice impotriva noastră. din alte colectii decât cele cari intreg materialul Ungariei isto- -1848). protocoalele dietelor ar-

d. \ . Despre aceste arhive, deşi sunt trebuesc predate in întregime. rice deci şj pe al provinclilor delene. serie completă 1746-
~ăr ~ 'f . t fă ' 
rdl~1 de o COV?rşA1 °darellml ~or ~n peb~t Arhivele dela Viena pierdute, bineinfeles fară rezultat. 1781. cu actele referitoare, dife-

tru istoria r ea u UI, S a vor I Cu Austria avem şi noi o con- rite alte protocoale şi coJecfiCde an ţ' D • 
irşlr, foarte pu ~n. e o vr~me Incoace In materie arhivistică tratatele ventie privitoare Ia arhive, in- acte (23 voi. 12 leg. şi 12 caiete), 
, dr, nu se mal ~orbeşt~ a~roape de- cari ne interesează pe noi sunt cheiată de o comisjune prezidată recapitularea conscripfiei urbari. 
:lr. Joc. Pare ca am ŞI uItat de ele. cele dela St. Oermain şi Trianon. de D. Oneiul (5 Oct. 1921). Nu- ale din 1819-20 in 20 tabele, 

'. Doar in câte o prefaţă de lucrare şi statele dela cari avem mate· mai cel ea mal trebaia şi execa-I' diferite evidente şi repertorii ale 
~plnl . istorică dacă mai găseşti expri- rial de revendicat sunt Austria tald. Au trecut (nsd 12 ani de cauzelor trecute prin cancelarie 
~~H mat regretul că documentatia lor şi Ungaria. Arhivele vieneze au atunci şi materla/ul1ronsllvaniel (20 v.), cărtile regeştl ardelene 
:::â bogată ne lipseşte. De aceea cre- şi lichidat o bună parte din ma- ~I Banatului e Inca tot la Viena. J (18 v.), evidente ale ordonante-

PO'. dem că nu e de prisos să infă- I Jor şi hotărîrilor inalte (10 v.); 
~"pşem. sub titlu de

y 
inform~tie, Ce avem de primit dela Budapesta câteva depuneri de acte particu .. 

~In problema lor1 să aratăm macar < • Iare pentru p;!tstrare şi actele de. 
~i~i tn linii mari ce ,avem de rtVen.. Ungaria lace o mare exceplle publică ardeleană in acest răs- I tinute de agentii incredintati cu 

dJcaJ dela Budapesta, ce·am/dcat Ea slngurtf a reufit sd-şI pastreze timp a lăsat urme in aceste hârtii. I rezolvirea cauzelor particulare; 
--.p4nrf aum pentr. a Intra in drep- pdnd aca", in Intregrme colectiile. Aici s'au depus actele importante I importantele acte prezidiale ale 
-. I trufie Mustre, mal bine zis ce-tlI' Nici una din tarile Mieei An/ante, de stat, tratate, acte fundaponale. cancelariei (43 leg. cu 5 v. in-
Im ~ tubtti IA facem dt aici Incolo. dupd c4t ştim, nu şl~a ridieal articole de legi (sec. XVI-XIX), dlce) şi protocoalele prezldiale 
de Olestiunea trebuie să o scoatem materialul cU/a Budapesta. Cel protocoalele dietefor ardelene de- şedlnte (56 v. 2 leg.). Se mai 
tI{ un moment din domeniul specia- puţin in publicatiile Llell Naţia- (1691-1843), prot. de sedinte adaugă actele 2rdelene ale Min. 
n'l! titătfI pentru a pune in ochlf tu~ n lor nu au t,eCllte decdt con- ale guvernuluit congregafjUor COo de Externe ungar din 1848 (2 
. !urora proporiiile pierderii cu v~nfll pentru arhivele admlntstra-I mitateJor, scaunelor şi districte- leg.). materialul ardelenesc al di • 

. Sd, . tare suntem ameninta fi. tive. Poatt Italia sd fI ridicat ava. lor; scripte noblUtare. cărtite re- feritelor ministere aufriece din 
OUl, Lichidărlle arhivelor istorice ia In Tratatul dela Trianon dis.. geşti (Libri regii) ale Guvernului; răstimpul 1848-60, când cance. 
ItciStratatele de pace sunt prevăzute pozlpile privitoare la materialul o serie de volume cu priviJegifte laria nu mal funcţiona (118 leg. 

·fII articolele cari privesc bunurlJe intelectual, deci şi la arhivele is- şi statutele oraşelor şi comunit!.. şi 3 v. indice) şi materialul din 
JJItJtcIIfa~. Acest termen cu- torice, sunt cuprinse in art. 77 şi ilror ardelene, regulamentele ins· timpul ultim de functionare (1861 
prinde toate actele, documentele, 175-179. In baza acestor arti- titufiiIor publice de toate nam- -67) cu registrele ~i indicele lui 
obiectele arheologice şi de artă, cole ne revine: 1. tot materialul rUe; colectii mari de scripte prl- (390 leg. 52 Q. 20 caIete). racând 

" recum şi materialul ştUnlif]c şi arhlvistic ridicat de Ungaria din vitoare la domeniile fiscale şi un mic calcul, arhiva cuprinde nu 

I ~ibliografic. Deodată cu SChimbă- teritoriile cedate dela 1 Iunie ocnele de sare, de regulamente mai putin de vre~o 3500 de le-

~
. _ teritoriale trece in posesiu- 1914 incoace; 2. toate arhivele ale breslelor.şi corporatiilor; res- gături de acte şI vre~o 40~ de 

. Dea noilor stăpâni şi tot mate- care au un raport direct cu is- trlpteJe regale k1cepând cu anul volume protocoale, registre ŞI in-
, rialuI intelectual apartinător teri- toria teritoriilor cedate şi au fost 1771 (vre-o 100 voi.). separat dlce. iar valoarea ei se apropie de 

, Ioriilor câştigafe şi păstrat de duse de Ungaria dela I lan. 1868 toate ordinele lui Iosif Il, etc. a arhivel guvernuluf ardelean!). 
ViSHtutiue vechilor stăpânL Se fncoace; 3. tot materialul istoric Aici e arhiva prezidrală a Guver- 3 ..... t'MN ~ ~ 

. telege in principiu. căef mate- din colectiile statului ungurese nului şi arhiva diet~i ardelene. n4. dusă din Sibiu in 21 Oct. 
; . rlaJlll care trebue ced.at in baza c~re .tr~bue să aparţină patrimo- Indicele. şi al!e scrlpte ~uxiUare 1876. Original era. impărfltă î~ 
. tafelor trebue stabilit prin tra- n!Ulul lOtelecfual al ArdeaJuluJ~ ale arhlVel smgure cupnndeau o 32 dulapuri, şi cupnndea, in mal 
l' tive şi ~nvenlii speciale dela Materia-lui arhivistlc care fntră în cameră, iar o altă cameră era multe sute de fascicole, diplome, 
let t la stat. Se cedează fără alt aceste puncte e foarte mare. După ocupată de arhiva judiciară cu procese, conscripfii, urbaril, pri
v njament numai materialul a. fnchelerea duaJismuluj(1867), prin material privitor la relafiile de vilegii. cu registre şi indice, pri" 
~ll' me specificat in tratate. Şi care se Impunea şi unirea Tran. proprietate, conscripfii, urbaril, vitoare la comita te,. scau~ele. să-

te &tate au avut prevederea silvaniei cu Ungaria. Ungurii au etc. Arhiva princfpală apoi. nu- cu eşti. pămilntuI crăIese. dIstricte, 
precizeze in anexele tratate- dus la BUdapesta câteva din cele mită pubUC(Io-pollllcd, aşezată in domeniUe fiscale, ocne, tinuturile 

x r arhivele şi aUe materiale de mai importante arhive istorice ar- 8 camere, cuprindea tot ce in- grănJcereşti. Toate acestea in 16 
~ rdln cultural cari nu mai pot delene şi le-au inglobat in Arhiva teresase autoritatea centrală din daJapuri. Mai cuprindea articole 

ce obiect de dlscufIe. Statului (Orszdeol Ltveltdr), in- viaţa Ardealului de 172 de ani de legi (10 voI.), scrisori şi pri
lkhldiirile au şiinceput Indată filntată În 1875_ Tot in numele (1701-1872). Şi din această schi- vilegif nobiIltare (588 fase.) şi de 
pă războiu, atât in baza tra- Ardealului au adus dela Viena fă se poate vedea că arhiva Ou· ale boierilor din făgăraş şi ne
telor cât şi a conventiilor spe- arhiva cancelariei aulice transil- vemulul ardelean, deşi dijmuită gustorilor străini (5 fase.), Mis

. le Incheiate. Principiile acestor vane. Arhivele dela Budapesta de· colectionarii de documente, eeltanea iudlcialia (2506 acte), 
, ngenfil variază dela stat la stat cuprind apoi o cantitate con si- ca multe alte arhive pubJice, e diplome pentru diferite jurisdIc

. dela caz la caz. In general derabilă de material care trebue cel mai important material do- iiuni (66 fase.), acte si dfplome 
Să s'a adoptat principiul pro· să facă parte din patrimoniul cumentar pentru istoria de două privitoare la Românii ortodocşi 
Dienfei (apparttnant) materia- cuJtural al Ardealului. Pentru a veacuri a Ardealului}) (18 lase.). ajunse aici du~ moar
iii. ia baza căruia s'a predat face evidentă importata mate" 2. Arhiva Can.cdarie. au- tea episcopului Dionisie Novaco
t ce era detinut de InstitutUle rialului pe care trebue să-I Zice tt"ClnsUvane, adusă deJa vid, acte privitoare la cler, fun 
ntraJe ale vechiului stăpân, dar revendicăm, n'avem decât să·1 Viena În 1872. Cancelaria aulică datii şi diferite ordine religioase 
reaJltate provenea din terito- prezentăm in câteva date con- era organul central prin care Îm- catolice (75 faSe.), la averile le

Mile cedate, - cu respectarea, crete. Se intelege, ne vom măr- păratul guverna din Viena Ar- zuftIJor (132 fase), scripte şi so-
lle cât s'a putut, a fntegritătif gfnl la arhivele mari, păstrate în dealul şi a functionat cu o mică coteU privitoare la domeniile Apa" 
tolecfiilor. La aceasta se adaugă bloc, şi vom lăsa la o parte ce- intrerupere (1848-60), deJa 1694 flane. decretele şi corespondenfa 
~arte adesea, ca o complectare, lectiile mici şi materialul împrăş. până la 1867. Şi materialul e din Tezaurariatului şi Directoratuh.~ 
mnclplul concernanl, mult mai tiai prin arhivele ungureştl, care acest răstimp. Actele mai vechi fiscal, etc. l

) 

arg şi mai elastic, căci cuprinde necesită stuctii speciale şi alt soa- ceai drept merg până ]a începu. Când ştim că Românii trăiau 
ot Illaterialul care priveşte mai fiu decât acesta. NI-ar reveni turne istoriei Ardealului. insă in mari majorităti sau în mase 
Dult teritoriul cedat decât statul astfel In Unii mari urmifoa· acestea sunt putine şi mai mult compacte, in aproape toate ff .. 
Iroprtetar. Prin conventii s'au rele arhive: in copii; provin mai ales din nuturile la cari se referă acest 
ilai făcut şi anumite schimburi 1. .Arhiva Guvernului ar... anexeJe diferitelor cauze cari au material, nu mai poate rămânea 
entru complectarea colecfiilor delean, desfHntat in 1872. Ina- nici o indoială asupra importan-
t 1) Descrierea sumară a arhive! la 
atelor contractante. Mult ma- tnte de a fi dusă ia Budapesta, Jakab Elek. h ertUlyi ii,.. flJ1tor- tel arhivei, mai ales pentru viaţa 
!ria} a rămas In IitigitL Nu se arhiva cuprindea 13 camere, plus 1HdHysUki leveltar kOzigazgat4si Is 
atea preda pentrucă descomp. 5-6 camere ocupate de arhivele tud01'lUilJyi hilke. În rev. Szâzadok, 
!Cta anumite colectii organice, câtorva oficii afiliate. Copiile din 1873, pp. 357-61. Apoi la Feio
Iq Privea la fel ambele state. această arhivă merg până in vea- deftfels, ÎIl A rch iti. /. sub. La.des

au din multe alte motive. Pen.. eul al XIII~ lea, marea masă a kufUk II. 15. Date sumare despre 
toate arhivele din fosta Un.garie la 

Il acesta s'au hotărît conditiile materialului e fnsă dintre. anU Zimmermaan, Uebw Arc4ive in U •• 
! Păstrare şi sfudlere, de Îm- 1690-1872. Aproape tot ce s'a gat"M, în aceeaşi revistă, anul 1891, 
"mut, publicare, emitere de petrecut mai important nt viala P. 617-746. Şi în extras. 

, 1) Descrisă de Taganyi. Az ertUlyi 
tulfJtJ";' kaHcullâriai lefJiltar. Buda· 
pesta, 1898 p. IZ. 

S} Descrisi schematic in ordinea 
du1apurilor, la Zimmermann o. c. p. 
24-26 dupA un catalog manuscris 
aJ procuratotului flacal Joseph Trau8ch 
din bibl. liceului evang. din Braşov. 

de D. Prodan. 

lor din veacurile XVm-XIX. 
4. Â,.h("a CapUlttl"" din. 

Alba-Iulia, dusă la Budapesta 
in bJza art. de lege XXIII din 
1882. Capitlul din Alba·Iulia era 
incă de pe timpul regilor arpa. 
dieni un locas ctedlbilis, incre
dintat cu emfteri de acte sau co
pii cu valoare juridică, execufări 
de sentinţe jUdeCătoreşti, intro
duceri in posesiunetc ascuJtări de 
martori, etc., precum şi cu păs
trarea actelor de proprietate de
puse pentru mai mare siguran!ă 
de particulari. 

Materialul dus la Budapesta e 
dintre anii 1246-1882. Acolo 
sunt cărtile regeşti cu diplome 
de ale Principilor ardeleni dintre 
anii 1580-1689 (28 vol,). proto
coalele arhi\lei din J 526 - J 836 
(43 vol.). cu mai multe indice. 
articole de legi din anii 1505-
1624 (3 voI. mari) şi 1514-1868 
(12 caiete); diplome de diferite 
naturi, araniate o parte după co
mitate, scaune şi districte, far 
alta in grupuri de câte 100 (cen
turiae), In total vre· o 8000 ba
căU, indicele materialului de mai ; 
sus (16 v.), o altă serie de df-. ~ 
plome şi acte grupate in fasei. 
cole (31 pachete) vre·o 7000 bu. 
cifi; socoteli de ale oficiilor de 
sare (1640-90), venitele statu-
lui (1603-1699); socoteli de ale 
comftatelor şi de ale scaunelor 
săculeşti, protocoalele de cor~ 
pondenţă ale CapitJu]ui (1727-
1882). De o deosebită Importantă 
pentru noi sunt conscripţille Uf

bariale (l819-20) a 916 sate din 
comitatele Alba. Hunedoara, Tir
nava, Turda, Zarand şi scaunul 
Arleşului. f) 

5. Ât"/tW OmVMtulttl dln. 
ClIIJ-.andfhw~ dusă in· baza 
aceluiaş art. de lege In Oct. ! 882. 
Conventul era şi el un loca crt
dlbllls. Arhiva cuprinde: Libri 
regii 1549-1570, articole de legi 
1538-1757 (2 voI.) cu reperto-
riu, extrase lumare din articole 
dietale 1538-1843. registrul do
meniilor fiscale 1650, reg. aren-
zUor fiscale 1582-89, Libri lus
trales a scaunelor săcuieşti Odor. 
heiu t 635 şi Arieş 1642; cerce
tarea diplomelor noblliJor dona-
tari din districtul Chioarului 1638. 
conscrierea portilor din comitatul 
Cluj 1585 şi 1581; actul de im
părfire a Ardealului În II comi .. 
tate 1784. Diplomtll din arhiva 
Incep dela anal 1268 ,i sunt a
raniate după comitafe şi scaul1e. 
Se adaugă apoi o serie de df. 
plome de nobIef:', testamenfe, 
genealogii. proteste. hotarnicii şi 
altele, toate cu Indice şi regeste; 
protocoalele Conllenfului cu măr
turiile depuse de părţi in fata lui. 
dela anul 1416 pâna in veacul 
XIX, dintre cari 27 sunt din vea
curile XV-XVI şi 42 din XVII 
-XVlJf 5) 

(Co.ui,nuJreQ .,. pGg. 6) 

---
4) Prezentată amănunţit de Beke 

AntaI, A gyulajthirvâri Mptalaui le. 
fliUanlak cziHfjegyzeke. Budap. J 884. 
Regestele alor 2021 diplome dintre 
anii 1246 - 1865 date de acelaş in 
Az erde1yi k4plala,. leviltara Gy"la· 
jeltirvart. Bp. 1890-95. p. 808. 
Extras dh:~ rev. TOf'lhelmi Tar. 

s) Zimmermann şi Feiedenfels 1. c. 
,i Beko Antal, A Rolozsm6HOSJonkon
fJtJJl ltfJiZi4ra, Budap. 1898 PP. 168. 
Extras din T(jrl. Tar. ln aceasta sunt 
date 'fi regestele ator 85 7 dlplom~ 
dintre anii 1268-1871. 

, '-. -. ".j 
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tIrhiuele noastre dela Budapesta materiale de cedarea arhivelor, 
a ales o solutie mai comodă: a 
făcut din ele capitol aparte. Ches-

(contlnullfe din Jleg. 5-8) L I I tlunea, e adevarat. a pus"o apoi 
toate colecţiile BUdapeste n spe- • foarte des pus in situatia de a la conf-rinta Micei Antante din 

Materialul nostru va fi dtsli 
astftl clasat, incat la o ev'ntu .. 
lIchidare să fte etit mai freu 
descoperit. Aliniatul b) al art. I 
din tratat. ce-j drept, interzice' 
cest lucru, dar acelas aliniat 
prev~de d';!' ex. finerea la dislX\ 
zitia cercetatorilor noştri a tU~1I1 
ror col"ecţiil~r cari ne privesc ~tru 
Ungurii mCI măcar nu se gă! . 
desc să·I respecte. Nu numailA 1 
nu putem face cercetări in Jre, 
lectÎlle ardelene, dar nu pul US 
face d:loc cercetări rn arhiv pol 
statulUI dela BUdapesta şi, d CI 
păcât ne spun cei can au înc 
cat, nu sunt admişi nici cerce ' 
torli celorlalte două fari ale p~ 
cei Antante - in afară binE' pOli 
teles de Ungurii cu depline 

6 Pama noastrd din co
I~ de U'l'baria et COtl-

8cr·ipttones. Cele mai multe 
sate din Ardeal îşi au aici. unele 
la mai multe date, conscripliile 
urbariale cari începând cu veacul 
al XVlII·lea se amplifică in ade
VJrate monografii. Pentru istoria 
satului - şi aceasta este pari ea 
cea mare a istoriei Românilor 
din Ardeal - sunt cel mai pre
tioi materIal. Urbariile ardelene 
din această colectie sunt din vea
curile XV[-XIX. cuprind deci 
trei veacuri de istorie concretă 
a iobăgiei noastre - subiectul 
(e) mai putin studiat, căci încă 

nimeni n'a scris o istorie a io· 
băgiei ardelene. Aici sunt şi ne
număratele conscriplii de dări, 
d!jme, etc., din care se alimen· 
tează statisticele etnice ale isto
riei ungureşti. Aceste urbarii şi 

conscriptii au ajuns aici parte dm 
arhivele înşirate mai sus, parte 
din arhivele altor institutii pu
blice ardelene. Conscriplii Impor
tante se păstrează şi În alte sectii 
sau tn colectii aparte .. 

eial in foarte importanta arhivă nu mai găsi la locul lor actele 24. In fata rezistentei unguresti 
a Muzeului National, in colec- care-) interesează, ci trebue să era Să se formeze atunci un 
fiile lui generale şi chiar in ar- le descopere cine ştie unde şi in front comun. S'a hotărât chiar 
hivele familiilor, cari detineau de ce colectii particulare. Acest fel infiintarea unei comisii perma
foarle multe orl' ŞI" actele func- d t' 1 "d t s nente care sa coordoneze actiu-e ma erla, ce 1 rep. nu e nea celor trei fari pentru recâş 
tiunii publice pe cari o ocupau poate totdeauna revendica făra ti~prea arhivelor dela Budapesta. 
şi unele familii deponente sunt riscul descomplectârei anumitor HotarÎrea a rămas însă, cum 
din Ardeal. Se află insă mai ales colectii organice şi fără lezarea loartl::' dt:>s ni·se întâmplă, făra 
în colectiunile particulare de acte anumitor drepturi de propnetate, I u~m~~i. LucruriJ~ s'a.u oP~it aici 
istorice de acolo, despre cari se In cazul acesta insd ni-am putea I ŞI ald sunt~m ŞI ~Zl, căCI trata-

. ' ttvele nu s au mal reluat. Eder 
ştie că provin, in cea mai mare aSigura prin convenţte libertatea a munt şi el in 1924. 
parte, din arhivele institutiilor de a I cerceta, punând In cum- Să luăm amintel 
publice. Aceşti colectionari de do· pdnd libertatea pentrfl Unguri dt 
cumente istorice în cursul vea- a face cercetdri în arhivele noas
cului al XIX~lea au făcut adevă· tre. Lbertatea de cercetări ne e 
rate ravagii prin toale arhivele de altfel foarte nece"ară pentru 

Alte revendicAri 
Materialul schitat, se intelege, 

lUl e tot ce cuprJnd arhivele pre
zentatE", şi iarăşi aceste arhive 
JIU sunt tot ce avem de reven
di~t. In arhivele dela Budapesta 
sunt arhiva CapitJului din Oradea 
şi arhiva Tablei regesti ardelene. 
Acolo sunt unele parti din arhl" 
v~le judetene şi orăşenesti duse 
inainte dar mal ales in timpul 
nsboiului (1916) fără să se mai 
intoarca. Sectia diplomatică a 

publice, sustrăgând tot ce li s'a 
parut demn de reţinut pentru is, toate arhivele din Ungaria, căci 
toria anumitor evenimente şi fa- se ştie ce izvoare prefioase sunt 
milii, încât cercetătoruJ istoric e ele pentru istoria noa:;fră. 

Ca .ă putem avea o istorie a Ardealului 
Şi din aceasta sumard prezen- : nale sau confesionale şi mai puţin 

tare se poate vedea, credem, ca istoria gtneralt1 a Ardealului. 
nu e vorba numai de o cantitate Dar mat mult decât atât, 
nee1:Jabila de mate,ial la care o dupA risboiu, Ungurii s'au 
ştimţd islorild saioasel ar mal trezit şi ei cA Ardealul a fost 
putfa 'enunta. Istoria Ardealulut neglijat de istortograf a un
s'a facllt pând acum şi aşa prea gureascA Sunt de plrerea 
puţm. Prea puţin mal ales de noi. cl imprejurArl1e noi reclami 
Nu vedem cum se va putea face o regulare a istoriei pro
serios fdra acest material, aproape vincUlor pierduta pentru a 
necerCftat de noi. E adtvdrat, scoate dovezi noi ci aceste 
mai avem şi material local, câteva pAmlnturi au fost ungureşti. 
arhive minoritare, conftsionale ŞI lucreazA cu un zel deo
sau familia,e, mai aVim apoi sebil In acest sens. Ni se 
câteva arhive ordşeneşli, şi ceeace va pregăti in virtutea scopu
a mal rămas dzn arhivele jude- lui urmArit, o istorie a Ar· 
lene, dar acestea sunt de dome- dealului care desigur nu ne 
n'u mal limitat, servesc mal mult va m5guli. Cu materialul 
o Istofie tn cadre strâmte tegto- nostru J 

Greşeli şi negligen1e cari se -răzbună 
arhivei statului cuprinde intre Ce.am făcut până acum pentru pentru arhiva cancelariei aulice 
c~le aproape 40.000 diplome me- repatrierea acestor arhiye? Po- transilvane, care n'a fost dusă 
dievale originale (1109-1526). zitiv aproape nimic. Am făcut în din teritoriile cedate, ci a fost 
material ardelenesc considerabil schimb greşeli cari azi foarte greu adusă dela Viena. Deşi e evi. 
ojuns acolo pe diferite căi. Acolo se mai pot repara şi am lăsat dent proprietatea noastră, Un
sunt şi diplomele medievale ale să ne scape anume prilejuri de gurii, printr'o interpretare literală 
Capitlu]ui din Alba·Iulia şi Con- lichidare cari n'o să se. mai şi nu de sens a textului, ar pu. 
ventului din Mănăstur. Acestea, repete. tea face discutabilă intrarea ei 
fiindcă s'au depus după ce di- Prima şi Cla mal mare greşa/el în aliniatul citat şi ar putea pre
plomele sectiei fuseseră aranjate am Idcut-o In 1919, când Bu- tinde să o facă obiect de con
in ordine cronologică şi numero- dapesta tra sub ocupaţie româ- venţie specială, intrând în alinia. 
late. n'au mai putut fi reparU- neasca. Puteam sel aducem atunci tele următoare. 
late, ci se păstează in grup aparte arhivele noastre, pdstrate inca tn A treia gre,all s'a făcut că 
cu numerotalie in continuare. Ar. blocuri aparle _ ne trebuiau doar nu s'a incen:at mai insistent li" 
hiva cancelariei aulice ungare, câteva vagoane _ ,i sa lasdm chidarea acestor arhive in primii 
ddusâ Şl" aceasta dela VI'ena de· ani de după incheierea tratatului . 'Ungurilor nrl'J"a noastrel de azi: 

d t ~ 1 "i t "1 5 de pace, atunci când se faceau o a a cu a cance ane ranSl vane, sd-(!I urmdreasc" ei materialul de ,." toate lichidările materiale. Aveam 
cuprinde colectii intregi de acte revendicat, daca It malldmânea atâtea mijloace materiale de con-
cari ne privesc, sub titlurile de ceva de revendicat" O incercare strângere. Ne-am mărginit Însă 
1,ansylvan~ca, Banatlca, ]ilyrica. s'a şi lacut. Arhivele ardelene e,au şi atunci doar la o simplă in-
Acolo sunt ŞI" cele 7 pachete cu cereare. In comisiunea de restl"· sd fi~e aduse atunc' incercarea 
t t sculta-r'le de m to l' ro &, tutiuni dela Budapesta a fost oa ea· I ar r, p . I,n"d s'a lo"/t de neln/eleeePlJa I bIt' f 1 d ..... r ~ delegat din partea guvernului 
cese e ver a e, sen In e eate ŞI unui eene,aI 8) nostru Si un arhlvist de specia-
corespondenta comisiei Jankovits, A doua ~ a1l ' fă t A litate. anume sasul Dr. Paul Eder. 
A d' t tă t" li I gr ş sac In IOcre m a cu cerce area ŞI - t tit t t 1u'a d IT' Acesta in anul 1923 a făcut un . , ex u ra a u e a nanon. 
nişttrea J'ăscoalei lUI Horea. E E b' s' "f" A t ' proiect de convenţie, in baza 

t . lui I - . t t ra me a se speci Ice m ro. căruia erau să inceapă tratatl'vele ma ena ce ma. Impor an pene .li. 1" 
• t" 'ă" A" i aneXd cu nume e arhIvele despre cu Ungaria. S'a format apoi şi o 

tNh"]S OrIa m]lş: ~Il. a1uns
t 

n cari ştiam că au fost duse in comisie de istorici cunoscători aj 
ar Iva canc; ariei u.ngare pen ru- masă la BUdapesta dela 1868 chestiunii, care În toamna anului 
el aceasta mtre ami 1782-1791 in o (al' 1 d' t 177) " 1923 a şi luat contact cu o co" " ~ "lOc ace m. 10 ar . ŞI era umta cu cea tranSI vană. " ă I •. f' ~ It misie ungurească venită la Bu-

" "pe cari s e primim ara a e t' t d·f·t It l' h" bună parte dlO actele grupurIlor a anJ"a e t " I cureş I pen ru IerI e a e IC 1· 
pomenite au ajuns acolo şi ele r. m ne speCla"e, aşa cum dări. Discutiuni1e s'au terminat 
1 ti· t ă ti 1) au facut CehoslovaCia pentru ar- repede, căci delegatut Ungariei 
o n aces r s mp. hiva camerei de compturi şi can. neavând o insărcinare specială 

E n.ce .... a O con- celariei aulice boeme si Italia pentru aceasta, şi-a declinat corn .. 
.- d - petenta. - ne· a Învitat să tra-"Ven,'. a reclpro- pentru anume arhive şi opere tam chestiunea la Budapesta. 

citate pentru oer- de arfă ale ei. in tratatul dela' Era şi natural: noi avem de re
eetAri i.torâce St. Germain. Nu eram expuşi Ja yendicat ceva. deci noi trebuia 

Material care să fie In raport 
direct cu istoria teritoriilor te· 
d.ate se află În cantită1i mari. 
nrupat sau răslel. in aproape 

1) Materlalu1 care ne prive,t. din 
ae~a.tă arhivA se poate vedea. la Ta
ganyi. A "..gyar fUlVMi Rln,culltiriai 
kvatâr, BUdapesta 1898. 

eventuale discutii inutile de cari si mergem la ei. Tratativele însă 
Ungurii. pentru a spori dificu1- recJam"~u anumite c~el.t~ieli şi 
tătile, desigur nu ne vor cruta. Ungurll e~au susceptlblh de a 
Observatia e valabilă mai ales op~ne rezistenti. Ne dă~useră 
. să mtelegem că vreau să-şI men-
~o SPUDO dl Ştefan Mete., dl_1 tină integritatea Ungariei istorice 
reciorul Arhlvelo; Statului din' Cluj, m~car in aceas.tă !~rI!'ă. ~e" iveau 
în prefata lucrării L4",uriri .. ouă pr'_ pnmele complIcatII ŞI Ministerul 
vitollre la reuol"ţUJ ,,,, HOrfa, Si" nostru de Externe, in loc să 
biu 1933. conditioneze anumite Uchldări 

DificUltatile pentru o eventuală ranlii nationale cari singuri 31 
til hldare d~ atunci incoace, bine- bucură de ace.asta favo~ne., . S'I 
î tel~s, au sporit considerabil. sa nu exageram. Cercetatorii. B 
Ungurii devin pe zi ce merge tot mâni daca au cunoştinte b~ 
mal intratabili în ce PrIveşte printre istoricii dela Budape. or 
executarea tratatelor. Nu mai prin intermediul lor pot ajun sa 5 
avem nici mij:oacele materiale şi ei câteodată fa acte i510 iom 
de constrâng -re pe care le aveam singuratice - cu conditia insa d 
inainte. aceste acte să nu faca parte 

Dar au mai intervenit Si alte anume colectii. cari trebuiesc 
schimbari menite a face şi mai siderate dispărute, şi să ad 
dIficilă lichidarea. După răsboiu vr'un prejudiciu punctelor de 
S'a te~minat clădirea cea nouă dere ale istorii unguresti. 
a arhIvelor statului care, spre I Ungurii ne asigură ci 
cinstea Ungurilor. e una dm cele I acest timp s·a Intâmplat ce. 
mai proprii constructii in acest şa mat grav Arhiva OUl' 
gen din intreaga Europă. Aici a nului ardelean, depusi 
to:.t trecut tot materialul vechei parte Intr o bisericii. a 
arhive, deci si cel ardelenesc. Tocmat Inainte de mut 
Tot aici a fost depUSă acum Unii spun ci ar fi ar. ac 
decurând şi arhiva Muzeului Na- şi arhiva fiscall _ care lentil 
jion~I.A Deodată cu ~utar~a, p5c6t Ktim nici nu era Ursal 
d<.lpacat ştIm, s'a intreprms ŞI o I 'T ac 
regrupare a materialului, Şi a. S~opullanslrii acestui fel 
Ctoasta regrupare ne vizeaza foarte ştIri să nu-l mal comen' 
probabil in primul rând pe noi. e destul de limpede. 'n co 

Ce ne aşteaptă peste 5 ani ~~,I~ 
Nu piste mllit apoi txpi,d ter- de Externe să înceapă o ac~ 

menul de 20 de ani al aunlatulul diplomatică energică in a dr. 1 
!), dupd care Unguf/i pot să In se~s. Pentru m~i ~are gret t Var~ 
strdmtzesQII dlspr rSf'ze materialul actIUnea. aceasta s ar putea Il Bota 
care nu Intră În alin. 1 al art. Ia o actIUne comună a tăi ' 
177, daca Dând atunci nu se plO Mieei Antante t caci toate tr~1 ar. Tt 
duce o conventie care sd dlspund riie sunt Interesate. Va trebw \\t.ti 
altJtl, ceeace ştIm ce 'nseamna. Mat prindem firul deacolo de dr. J 
avem 5 anI. Dupd acut termen l-am lasat: dela hotărîrea ( _' 
o lichidare ar ft extrem de grea ferintei dela Belgrad din I ~e I 

şi numai parliald. Poate niCI a- Ar fi şi natural ca Initialivl., pl 
tât, cclel bllanllli pe care ni~1 va pornească dela noi, căci n~ 1 ro 
prezenta Ungaria la o eventllaJd vem cel mai mult material dejşului .. 
cerere o noustfa. dupd ttrmenul vendlcat. O lichidare tOTala 
de 20 de ani, se deseneaza depe sigur reclamă tImp, dar s'ar 
acum: arhiva GuvernUlt' ardelean tea face in etape. S'ar 
- ,oate şi al hlva Jisca/el - pune de eK. pe primul 
arse, alhtvele Caplilului din Alba. hivele a căror situatie 
Iulia şi acele ale ConventuJut din alin. 1 din art. 117 e clara, 
Mana~tur impar/ite In alte co- mânând ca restul să se 
lectII. arh va cancelariei aulice şi Jlchideze treptat, con 
transiJvdnene ntfevendlcCJ.btJă, cdcl Ungaria, daca nu se va 
textele se pot Interpreta. La res- al1feJ. la o amânare a 
tut materialului se 'nţf It ge am re~ lui de lichidare. I 

nunţat, cdei nu avem nici o con- Va trebui să ne asigurăm 
venlle care sa tmpitdece dlsper- cu orice pret libertatea 
sarea sau instrăinarea lui Şi dupd rilor în arhivele dela LI UlJ" Io<IZ!. 

aceasta datd, iar cel pt care· 1 Se vorbeşte Iarăşi de 
mat putem pretinde va fi Joartt unui Institut romăne5C de 
greu de urmdrU prin alte colec/it 1 tări istorice la Viena, aşa 
când lipsa unei convin/it ne pri~ au acoio şi aite lări. Chiar 
veazd de dreptul de a le mat con.. nu se va înfiinta acum, el h.dll'il/"ll' 

Irola. Şt cum noi in fa/a acestor trebui infiintat odată, căci 
fel de obstacole avem toate ,an- din acest punct de vedere e Pa 
sele sa alteem colt a cea mai mai importantă decât RomJ ,i 
sCllrld, renun/Dlea, calculul acesta Parisul de pildă, unde de 
dt probabtlltdll va avea rezulta- functioneaza asemenea cr 
tul uşor de lntrevaZllt: vem plerde Membrii acestui institut vor • 
Iremediabil un capital cUltural, bui să facă cercetări şi rn rrzst 
care IncurAnd se va Indrepta cu vele Budapestei caci pe Ştefan 
toatA puterea im~otriva nOlstrl. toată bogatia arhiveldr 

BIlantUl de mal sus ar putea pentru istoria noastră surs.l 
eventual să ni se prezinte şi azi, cumentară străină cea mai 
- ce nu se poate? - situatia e piata şi cea mai 
Însă inc0ll."lparabil mai putin gravă. Budapesta rămâne. 

"Ce-.ar f~. de făcut in fata aces. a face cercetări in 
fel situatII? Căci va trebui să e deci una din hl"lmPII'~lIrB 
facem tot ce se poate până când viitor ale ştiintei noastre t" ... tu"r .. n~ .. 
nu va fi prea târziu. Lichidarea 
aceasta nu mai poate întârzia "') Artj col ul de fbţă, apitut 
mult fără riscul de a pierde to- depe lan -Febr, a, tr. al 
tul. Pentru a nu renunta la o jene .Gând Românesc", ar fi, 
parte importantă din material şi să fie un avertisment care si 
pentru a nu fi expuşi la surprize mână fără ecou Precum e 
pentru rest, va trebui neaparat însA la noi, lumea oficiali. JIU 

făcută O conventie înainte de ex- aiut, ba lin avertisment CII 

pirarea termenului de· 20 de ani. privind o revendicari de cea 
O insistentă din partea istoricilor importantă ce-o avem faţă de 
noştri, primii in măsură să cu. riel, a putut să rămânăatl,;I"ij'lirijilllCatllor 
noască importanta pierderii care în presă şi 'n lumea 

ţinut deci să. reproducem Itltldl~l!as.bi 
ne amenintă. - eventual din D ProdaD, pentruca măcar 
partea Academiei Române - ar 'nainte să ae găsească cinerJ t"'LlUlrnn' .. ~ 
putea determina Ministerul nostru măsuri. 



• 
f18zefa Antkev":fonlstA 7 /1 (..~ 

~~~~~~~~~~~~"""~"""~~""~_ •• ~~eB"~~"~~"~~~~"~~"""""" __ "~~~~~~~MM~~~=_. 

;~~pta pentru a doua desrobire Propagarea portului românesc 
;~~~l~ . ~ . . • la graniţa de Vest 
'zice'.e mIşca taberele nepohhce d.e lucru. Sirdin/i cari 
ia! !t' . Vin In fard nu vor putea In central de piui Chl,lnea- petarea aceatel Iniţiative e do-
dislX~ _ A , • adecd sd capete angaja- eri, din jadetul oOltra, tinde, titA pe Intreaga grlnlt., ca ,1 le 

!l tu~um am aratat tn numă- I s a făcut o manlfestatl~ cum mente. Specialiştii (sau aşa- din InitIativa citorva romAni dea" in privinţa tmbrAcAmlntel 
~eS\~lrlJ trecut, e un mare numai In Iaşii l~ptelor nallona.. zişti specialişti) nu.şl vor vrednici, .'au Inchegat In 1011 o Infitt,are romlnealcA acestui 
ma~a~ lupta pentru a doua liste se pot inchipui. mai cere dtinşll autorizarea de dopA nnlre atItea frumoa.e tinut clre eate dintre cele mat 
• re, lupta pentru nu":,erus A.- ea I .- de Intrare in fard ca pdnd tncepatorl pentru a reda ace.. romloeştl din Ard eal. PAnI In se dA numai pe P Icar eg.. , 
put US: .n~. pentru protec- acum, ci o vor cere Intre- tel comune Importaoţa ce-a a- aeam, fIIndcl actluoea pentru re-
r~iv polillCli pro.prlu Zlse, ci I tia muncii na- prinderlle. Cu alte cuvmte, vat-o in ml,carea romloealcl Introdacerea portalal romaneac 
ş~, Q cu totuluI de act unea I t· I ar urma ca atunci cAnd e a t'nutulul pe vremea I.upriril .e Umltase la Initiativele Inviti-Ine A 'd V·d V . I Iona eu. t , 

3 .' l~xan ru a .. a· 01- vorba sd se admitd in ţard ungare,tI, ,'a ficut lana tre. tarilor, roadele nn ,'au prea pu-
~[~e, p~rmt la luptăşl tabe- Ministerul industriei şi comer· un asemenea ins, stJ se cer- cută o noai reaUzare romA. tot vedea. Pirlnţllor ,1 fraţilor le 
bine' polltlce, taberele profe- tului a numit o seamă de comi ce teze ce fel de personal Deuel vrednicA de toatl Jauda, râdea Inimi de bacurle cind ve
ne siuni ca să controleze în ce chip are fabrica. orgauldndu-.e din InItiativa ,1 deaa II examenele ,colare pe 
luri au inceput-o avocatii. e aplicată legea pentru protecţia O altd mdsurd binevenitd pe cheltuiala Camerei agricole, t1evl In halni româaeaacA, dar 
e. . s'a 'ntins apoi la me- muncii nationale în intreprinderile ce se fdgddueşle este reor- ca concursal ,coalel de Indul- cind era .'adopte ,1 el portal 
~r~ n Bucureşti, cari ..asemeni din tară. gan/zarea birourilor popu- trle calnlcl din A rad, DU românesc, O'.juDgeau nlciodati 
~pe' (lr s'au intrunit ca să Comisiile vor controla natio- laţlei, in senzul ca aceste cari de tesătorle romlneaacl, să treacă dela gind la hotArire. 
ajur să se hotarasca prin lege naHtatea şi situatia personalului birouri sd nu poatd dejuca menlt.l fie tnceputal anei re- Propaganda trebue deci făcută 
stOt 'onala etnică şi să se re· intreprinderilor, şi vor pedepsi legea muncii naţionale. Multe 1 veniri la portul rominelc, din Intre cel vrbtnlcl, şi mal cu lea
nsă dreptul de liberă prac· intreprinderile nesupuse publi- dmtre birourile-acestea, dU-

1 

pAcate prea abandonat pe gra- mi intre ţArincl. Repetate me. 
rte '1 "'ediciIor neromâni, ~ d 1 t t d t- l' 
iC U' can u- e o o a a nume e ş, pIJ cum se ştie, au fost Id- niţa noastră. rea asemenea carlurl ca acea. 
ad Adunarea medi- sanctiunea in Monitorul Oficia]. sate pe mdnl minoTltari, şi Am vorbit lan a trecutA del- dela Ch:,laeu, oa vor putea si 
de cilor din judetul Rămâne fnsă să vt'dem in ce e de inteles cd numai de pre acest frumOI Incepat, ari· DU dea In cele din armă reiat

..:hip vor putea lucra aceste co- biata (ard nu le va fi durut. tlnd plldultoarea ,vieaţă rom'- tatele dorite. Mal ca se ami ci 
Mura, misil şi care le va fj isprava, . neaseA ce s'a desfăşarat la I contrlbae la această propagandl 
adunarea aceasta dela pentrucă până acuma intreprfn- Conferinta d-Iui carsal de ţedtorie, ca ,ezătorl criza ob,teucă, iar de altA 

şti a medicilor, s'a tinut der ile nu s'au grăbit să trimită dr. Alex. Vaida- şi festivllurt. ca conferinţe ,1 plrta dllproporlla dintre prt:tol 
.. adunare medicala la râr· tablourile cerutef cu toate că Ii Voivo d cu reprezentatU cinematografice articolelor ţArăDe,ti ,1 dintre 
~c ăşu[ui, convocată de d·mi s'au pus in vedere pedepse. Fostul prim-ministru dr. Vaida Instructlve, cu prUejul cărora, pril!ţul Degotului orAşenu;:. Ţi-
'e lentin Manu şi dr. Gri • Voivod a vorbit săptămâna a- de douA ori pe IăptlmAnă. cunal raall noştri t,1 vor da In cele 
le Ursache. La această în- In prima şedintă din săptă- ceasta despre numerus valachi de ţesătoare dela Chl,lnl!a a din urmă .eama cA·l curati proa-
fel unare a medicilor dm mâna aceasta a comisiei pentru cus la Orade şi la Arad. Amân. fOlt un adevărat prilej de manl- tie sA mat imbrace portul In
n' ie pentru inceperea unei aplicarea legii p~ntru protectia două conferinfele au fost o cum- featărl naţionale ,i artlltlce ,1 Itrălnat de IIbl, cind cel ro

'n contra covârşirii străI- muncii nationale (se tin. precum plitâ şarjă in contra presei a- de infrAtire Intre clua intelec- mâDele II coatA de zece ori lDai 
au luat parte d-nii dr. C. se stie, câte două şedinte pe numite şi 'n contra acelora din- tUlli şI iotre lamea de JOI. PUţlD, mal ales ci adoptind 
dr. Eugen Nicoară, ma- săptămână, una Martea şi alta tre evreii de diferite nuante cari Acum, fIindcA cursul organizat acest port ItrărnoşelC. fetele ,1 

c~ mân dela Rfghm, dr. V. Vmerea) s'au luat în cercetare se amestecă în treburile româ- de d. Ing. Igr. N. Popelca ,1 de femeile grao lel noutre DU vor 
a dr. Ursache. dr. Pintican, industriile în legatură cu apă- neşti. Conferentiarul a arătat că ,coala de Industrie cunlcA din mal tnboi IA tmbrace opt zece 

et, Varga, dr. D. Badu, dr, rarea natională. după indicaţiu· degeaba-l invinueşte presa anu. Arad a d-,oarel Irinl Popesca I rochll, cum II-j altăzl obiceiul 
III .Bata, dr. V. Ghibu, dr. V nite delegatului marelui stat m8- mită că a trădat democratia lllal Duminică Ifâ.r,lt, e locul să-I luat delA itrăini. 
~:Ir dr. Tr- Pop. dr. V. Sâba, jor, şi s'au instituit comisiuni dându-se cu hitleriştii şi fasciştii, sublinIem marea Importanti tn • 
bw ~Niculescu, dr. 1. Cârs- speciale pentru verificarea per· fiindcă şi Hitler şi MU50linii şi propagarea portlllui românesc Ni s'a adlu la cunoştinţa 

ar. lulian Rusn şi dr. V. sonalui din următo:trele indus- d'sa nu sunt decât umlli elevi pe-o grlnitA unde portal rom!- dupăce scrisesem cele de mai sus, 
( ,- adecă nu prea multi, trii:.1. A. R,- din Braşov, ~Re- ai practicilor palestiniene, în. nllor e atIt de InstrAlnlt, ,l,A ca dm iniţiativa şi pe' cheltuiala 
1 me pentrucă atâlia-s toti şita -, .Pabrica de explosibile trodu<;e de evrei şi la noi. Presa ne exprimAm nădil!jdea, ci ceeace Camerei de agriCUltura d,n Arad 
~~. 'i români din judetul din Păgăraş", Pabricile "Solvay· aşa-zisă democratică, in realitate s'a flcut II Chl,lneu·Crl" te va se repetd frumoasa laptll dela 
dl_UJui. Mult pot putinii buni din, Turda. şi Ocna ~~re~, fabri~a antidemocratică şi antiromânea- repeta şi '0 Ilte centre din iu- Chlşine. la Curtid, pe jrontierd. 
ana, - zice vorba poetu- .Nltrogen din Dlclosanmartln scă tipă şH acuză că voieşte det, unde de abia .'a,teapti o undt. s'a deschiS la fel ca la 
r eşti putini pot avea mân· şi uzinele ~ T!tan·NadragaCalan"'. pro~ortionaIă etnică, atunci când asemenea InitIativA. Chlşlneu un curs de fesdtoTlt.. 
P ă sunt întâii dintre dac- Alte com~s~uni au fost numft~ in Palestina nu e proporfională CursuJ dela Ch'şlneu a dat Suntem fU/Ciţi cd ne a/ldm 
n 'n fară. după cei dela Bu- pentru verifIcarea pe.rsonalulul 1 etnică ci numerus nullus În toată roade atAt de strălucite, Încât na tn lata unei acţiuni slstematlu. 
1, i, cari urmează exemplul urmă.t0:relor soc. petrohf~~e: .Co- I legea. Democratii aceştia, cari poate fi lAsat să rămână un Ilm- care nu poate sa nu dea re
I ilor creştini. Pilda ]orf nă- lu~bla, ~Petr~l Block, Ro- I tipă In contra proportionalei p]u inceput, fări continuue. Re- zultate. 
:~"'m, va fi urmată de cer- m~n~-~.menc~nă ~ .~teaua R~-. mele _ a spus Ia Ora de d. .a'.... e , I 'v' 'eM' 

), !ât mai largi. Şi intâi de mamei f .Umrea ~l "Prahova , I Vaida - dac'aş fi evreu şi m'aş 
aşteptăm să fie urmată de precu~ şi ,al urmatoar:lor soc~ I duce in Palestina, nu m'ar lăsa 
tia infiinţată astă toamnă carbomfere .• Potroşani, .Cre să mă aşez acolo până nu mă 
d a mzdlcilor slujbaşi din ditul carbonifer

fl

, .Soricani- şi ; caută cu doctorul dacă·s evreu 
1, care a dat cea dintâi cSurduc-Jlbău-: 1 sau ba. 

: organizatiile profesionale P~nt~u ~erihcarea pe~sona]~-· fiindcă presa din Sărindar il 
. ră semnalul luptei ce·au lui Inshtutl~r~r ban~ar~ sa Insh- acuză că ne strică cu franta, d. 

·'1-0 acum avocatii şi o parte t~it o comls~e speclala sub pre- Vaida a arătat că franta a pus 
dicllor. şldentla d·1Ul prof. C. Bunge- patru rânduri de garduri de 

jeanu, care va proceda .deocam.. sârmă ghimpată ca să nu intre 
dată _ la cercetarea urmatoarelor 'n Iară la ea indezirabilU din 
bănCI: ~Banca de ~redlt-. cBanca Saar, apoi că'n Franta medicii 
Comerc~ală Ro~anălO, c~anca şi avocatii străini nu·s IăSap să 
Comercială ltahan~:RomanălO, facă practică decât dup'un sta
• Bank of _Roum~nla • .cBanc~ giu de zece ani. şi că pe certi
Elvetlană şl.Romană- ŞI clnstt- licatele de liberă petrecere e 

Pornesc la luptA ,i ziari,tii 
cre,tini 

~ înstrăinata Molelovă a 
Ştefan CQI Mare, precum 
I/lnţă în n-rul de-alaltăieri 
naralai • Universul"', s' a elat 
I UII semnal de luptă. S'a 
rliiuit asociatia ziariştilor 
âni creştini. ca un exemplu 
~arQ ar putea să·l urmeze 
onfratii din capitală. 

Conferinţa dela 
la,i _ d-Iui Is-
trate Mic •• cu 

tutui Banca~ : . . specificat: .fără drept de lucru», 
Altă coml:31e va ver~flca per- Acuzafia că nu respectă con-

sonalul marilor intreprmdert co- stitutia, pentrUCă consti1u1ia s'ar 
merciale, incepând cu cGalleries spune proportionalei etnice. l-a 
Laffayette·. indf'~nat p~ conferenţiar să 

O comisie locală va cerceta spuna lucruu gr~vet" c~rl nu sunt 
• . d ·1 f t· . f b de loc de natura sa nt"rească 
mtreprm eri e ores lere ŞI a - increderea obştei in oamenii pc-
ricile de zahăr din BucoIJina, htici. Tot in legătură cu aceasra 
precum şi intreprinderile din d. dr. Al. Vaida Voivod a aratat 
Basarabia. cum sub regim de cenzură, presa 

aşa- zisă democratică a Sărinda· 
Alte mA.uri rutui abuzează de Iibertătile con-

" 
Cine s'a ales la Chişineu con

silier pe lista romaneasca 
ChişinQu-Criş. 22 - In coloa

nele acestei gazete s'a mai sem" 
nalat nu odată activitatea anU-
românească a unora dintre con .. 
ducătorii Corporatiei meseriaşilor 
din localitate, care în felul cum 
a fost condusă până acuma,era 
o adevărată batjocură şi insultă 

adusă Jării. 

In fruntea acestor pro\1ocători 
cari nu se impacă cu situatia de 
azi ci se gândesc la o Împărătie 
a latifundiariIor din Budapesta, 
e consilierul ales pe lista româ
nească CsisiQr. Acesta a avut 
tupeul Să-şi bată joc Dumineca 
trecută in localul corporaliei de 
cântările nalionale f amestecând 
cu cântări maghiare, în bătaie de 
joc, cântarea .Sus opincă până 
poti"'. cu aluzie la meseriaşii ro· 
mâni, cari se trag din opincă. 

Acest meseriaş, fost până mai 
ieri preşedintele Corporaţiel, are 
la activui său o multime de fapte 
antiromâneşti. Astfel, prin De .. 
cemvrie 1918, după unirea dela 
Alba-Iulia, in timpul 5tăpânirii 
boJşeviciIor. a adunat o multime 
de români din Chişineu în piaia 
mare şi i- a fortat să rostească in 
genunchi imnul national ma • 
ghiar şi să declare supunere sta· 
pânîrii garzilor roşii. Iar azi, cu 
toate acestea, e ales consilier pe 
lista românească. 

In numele românilor de bine. 
rugăm pe d. Prefect al judelului 
să dispună anularea alegQrii d. 
consilier a numItului Csister. dând 
o satisfactie de mult aşteptată 
populatiei româneşti a Chişineu
lui. 

1!lă conferintele ce le-a 11-
in Ardeal, la Cluj şi la Arad, 
rol, Istrate Mlcescu, condu. 
iUI mişc.ărli nationaliste a 
alilar, a tinut săptămâna 
sta o conferinlă la Univer. 
ea din laşi, vorbind despre 
orlianala etnică. 

Dupd O ştire care ur
meazd sd se verifice, gu· 
vernul are de gând sd in· 
troducd sistemul certifica
telor de liberd petrecere dm 
Franta, scriind pe-aceste 
certificate: • fArA drept 

stitutionale in
l 

. Chdi~uJ celtmai re· _ ........ w· ....... , ... _ ........ · ................... l ... "IsM .. 'feII.·lIiIIItt ... _ .... nlQl' ....... __ ·.' .......... ml/r ....... .. 
voltător, une tm In con ra creş -
tlnismului şi a bunelor moravuri. 

Despre apelul facut de con
ferenţiar la femeile române, 
ca Să-şi imbărbăteze bărbatii ca 
să fie români, vorbim în legă
tură cu căsătoriile mixte in pa
gina a doua. 

TOT ROMANUL DE BINE CITEŞTE ZIARUL 

.' UNIVERSUL ~ ,<aa _ UIIMA fT1II- ,"u_1OITIiUGA ~ 
~=-...... c....................... IMM ....... ,-.. --............ ------- -.-.. ...... - ............. -... . 
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Alegerile din Ungaria 
Cu 'ncepere de astăzi campania 

electorală din Ungaria se poate 
socoti sfârşită, deşi alegerile vor 
avea loc numai la 31 Martie şi 
la 3 Aprilie, iar in capitali la 6 şi 
7 Aprilie. 

De ieri a expirat termenul 
pentru depunera recomandărilor 
dela alegători (zece la sută din 
totalul voturilor), în circumscrip' 
ţii1e unde alegerile se fac la 31 
Martie, iar de azi se 'ncepe aşa' 

zisa săptâmână mută, in timpul 
căreia orice propagandă este in' 
terzisă, 

vre~o 20 de mii de perechi de I jandarmi. Au fost omoriti 
bocanci, cu 8 pengo şi 50 de t şapte sdteni Iar vreo zece-s 
fileri bucat,,; (255 de lei), .'. grav Tdn/ţi. ' 

~Magyarsag", organul legttlmlŞo- f d 
tilor arata ca e vorba de,un truc Ţdranii venlsfri1 .. a o a a .. 
elec;oraL Cu alte cuvinte, b~ nare convocatd de candido.
bocancii sunt destinaţi cetăţenilor tul eckhardist, şi deoarece 
cari vor vota cu guvernul. candidatul nu mai venea 
, In legâtură ,cu aceasta rean:in' dupd O ,'umdtale de ord d; 

tIm ceea ce s a spus la ultima 
adunare· generală a Camerelor de aşteptare prim-prelorul a 
agricultura din Ungaria: că de declarat adunarea dizolvaid. 
când a inceput Gombos sa,şi AlegdtorU au plecat spre 
reo~ga~!zeze partidul i~ vederea casd şi s'au midin It pe 
IOVltUflI ce a d~~-o lUi ,Bcthl,en drum cu candidatul care i.a 
la Inceputul Iunll acesteIa, a.1 u- J ' J 

toarele de şomaj se dau numai n~emnat să meargd naDO-. 
celor ce se inscriu În partidul lui pOl la adunare. Jandarmi' 
Gomoos, iar În judeţele Ci;.1n, s'au opus. Candidatul eck· 
grad, ~1acău, B,ichi~, etc. li. s'a hardlst a inceput sd agite, 
~at ~o~lo~ partIzam dela ţara ŞI sdtenU sd zbiere. Iar jan-
1mbracammte. darmit să trogd fdrd mi/it 

Masacrul d~la S'dnm>rosul incident II-a 
Erdod cdzut 6t~cmai bine eckhar-

In comuna Erdad din d/ştllor. Aveau nevoie de 
judeţul Bichiş a fost M/er- el, ca stJ orale cd nu~s 
curi o Încdierare sân~eroasd tocmai aşa de mult intovd
intre alegdtorU venili la adu- rdşi/I cu guvernul precum ii 
narea eckhardlstd şi Intre denunţd opoziţia. . " .. , . • b $ a n • •• S $ ua 11. V .A....,. 1 

INFORMATIUNI • 

Propagada electorala a fost de 
altfel interzisă şi pâna acum, cu 
excepţia celei făcute de oamenii 
partidului lui Gomb6s şi de,ai 
ortacului său Eckhardt. In cele 
mai multe dintre circumscripţii. 
şj,anume unde se votează cu vot 
pe faţă, n'a fost nicio propa~ 

ganda, deoarece luate prin cea 
mai mare surprindere şi neavând 
timp sa se organizeze pentru o 
lupti electorala, partidele de o' 
poziţie au renunţat să. pună can, 
didaturi. Precum am arătat in 
numărul nostru trecut, au pus 
liste in circumscripţiile cu vot 

secret numai două blocuri opo. Gatră cetitorii cărora le Ministerul de interne a dat un 
ordin electoral ca să se primească 
şi votul acelor alegători cari şi-au 
maghiarizat În anii din urmă 

numele dar n'au obtinut încă cer
tificate de alegător pe nou] nume 
maghiar. (Cf. «Magyarsâg ... 20. 
crt.) 

ziţioniste (habsburgiştii şi rasiştiil, 

şi~anume numai in vre-o 15 10-- trImltem numere de proba 
curi. Restul opoziţiel s'a mă.r~ 

ginit să. pună liste in oraşe, unde Rugam pe onoraţII c~tltori 
se votează cu vot secret, şi';lllu' cArora 'e trimitem numere 
me mai cu seama 'n capitală. de probă, sa. nu ni le trimita 
Nici in aceste circumscripţii n'a 'napoi În cazul că n'ar vrea 

sa. 8e aboneze, deoarece pri-
fost insă propagandă electorala mirea tor nu-i obligă la nimic. 
decât pe,alocuri. Propaganda prin Le trimltţm gazeta de probă 
afişe a fost oprita incă de~acum o lună de zite, Iar după aceea 
o saptamână, admiţandu~se nu~ ° trimltelll numai celor cari 
mai afişe in cari se spune: »Vo~ 8e aboneazA Şi·,i achitA abo· 

n!!mentul inainte. 
taţi cu p."lrtidul cutare sau cu~ * 
tare", făra se se arate ce vrea O delegatie a clerului şi inJI-
acest partid sau să se combată tilor prela1i s'a prezintat Joi d·lui 
alte partide. A rămas să se facă prim-ministru Tătărescu ca să 
propagandă cu gura, dar pentru 't f ti' 

* 
Fractiunea rămasă credincioasă 

d-lui Mihalache ... a comitetului 
central al partidului national-fă· 

rănist tine astăzi o şedintă im
portantă la Bucureşti. Era să se 
dea diseară un banchet d·1ui Ion 
Mihalache, dar s"a renuntat la 
această manifestatie. 

DumfnecA 24 Martie 

Săpfămâna 
1,. ţară: Prublema sufocanta a strdinllor 

tinut loatd sdpldmâna pe planul lnttil. Dupd 
din Bucl1reşti au Inceput sd se mişte ca sd 
proportionala etnicd medicii din Ardeal, 
Moldova, şi alte bresle, Iar gurernul a purces 
măsurI - rdmdne sd vedem cum vor fi traduse 
- ca sti stc'Jvileascd ndvala IndezlrabJlilor. D. 
Va/da· Voivod şl·a cont,nuat conferintele, urmate 
care loc de sciziuni in partidul naţlOnal·ţd,ănist. 
'rala partIduluI 1· a pedepsit din nou pentru 
supunere, ludnda·i şi d-sale şi preşedmll/or ce 
afiliat condacerea orgaruzatillor. Lupta Intre cele 
tabere a ajuns la culme. In cele mai malle 
tura a ajuns sd fie fapt Implinit, {dcdndu·se 
toarea partizanilor şi alegdndu·se noi nrp.~prlilt~ 
organizaţie. 

Inire timp fn parlament s'a desbdtut 
{erd Încărcatil raporlul afacerii Skoda. 

SAptAmâna externA a fost la fel de 
ca sdpldmtina asasinatului dela Marsilia. Dm 
cd Fuhrerul Hitler (p,ecum s'a atlrmal apoi: 
rea prealabild a miniştrilor sdi) a proclamat 
zile relnfiinţarea servlcialul mililar obligatoriu in 
mania. pluteşte iardşt în aierul EuropeI miros de 
de puşctJ. Pranţa, Anglia, Italia au sdrit imediat 
laed pe Hlfler sd se cuminţeascd. S'au fdcul la 
protestdri energice. La Paris se lntruneşte 
conferinţd Italo· anglo franeezd. Peste cdteva zile 
o altd conferinţd. a marilor puteri, in Italia, 
şidenţta d·/ui Mussolinl. La 29 Marite se În 
Londra un conSilia de coroantJ. Si tot sdotdmtina 
sta se va 'nfruni 'n sesiune extraordmard _A;L"U'"V 

gii Naţiuni/ar. 
Mica Intelegere şi Intelegerea Balcanică 

ele 'n gardd, şi-anume ca sd 'mpiedece o 
gestulUi Germaniei in Ungaria şi 'n Bulgaria. 
lu/eseu, preşedintele acestor InţelegeTl, se duce 
acestea in Franţa şi probabil va reprezenta M' 
tanM şi An/anla Balcanicd la conferinţa din 
marilor puteri. 

Paralel cu aceste acţiuni diplomatice, se fat 
Rtltiri militare. Pranţa şi Anglia au hotdrit sd·şl 
reasci1 armamentul, iar Ita/la a chemat sub 
jumatate de milion de ostaşi. 

Celelalte evenimente externe au piJlit cu 
faţd de evenimentele din Germania. In Ungaria e 
pante electorald, in Grecia remaniere mintsteria/d. 

aceasta abia au fost lăsate câteva protesteze neon ra ap U UJ că 
zile,' dintre cari una, ziua de 15 s'au tăiat din nou) buget al sta· 
Martie, a lui Kossuth, a fost fu, tutui mare parte din lefurile pre
rată opoziţiei sub cuvânt că,j zi văzute pentru cler, sub cuvânt 
naţionali şi nu poate fi folosită că preoţii au venituri suficiente 
pentru agitaţie fratricidă; în schimb din pământurile parohiale şi dela, 

Prevederile convenţiei şcolare 
româno-iugoslave 

agenţii guvernului au folosit,o 
cu vârf, convodnd câte adunari înmormântări. 1, - , . .. 1 1 . '1 . , , 
li-a plăcut şi transformând festi, Vineri a avut loc la Bucureşti: S a anunţat . saptamana aceasta I cu lmpozltu oculton or: I ŞI Nermet drn Jud, Car~ 
vitaţile naţionale ale diferitelor în chestiunea acestor reduceri ofici,a~ ptl1lCTca in . apl~care a C011- il ~ se: ~o~plecteze p~stu~i~e i r!~ăm bi~crica s.irbeasc~ 
societăţi in festivităţi electorale ale bugetare un congres preotesc. VerlţlU şcolare ro:nano.mgosla;e. de .m~aţaton .c~ 50 de mvaţa. fllnţ,ez~ m, satele din' 
guvernului. ,. Amimzmtele el au aparut In Mo· ton dm Romarua. şcolI s.ubeşh, cărord !J 

La ţară pr?paga,nda .a, fo~t a, Rugăm pe onoraţII res- nitorul Oficial, şi ar fi mulţumi J Ca adaos la acestea, s'a des· inChiria prin 

~~O~~~[ţ~~u~~~e~u~~~lt~fla:cl~~ ~ tanţler. să inţeleagă că un toal'e dacă u'ar, e:\;~lude, rcciprocita~ 1 chis" in anu! şc~lar curen~ '! I şcolarc, şi mo~)ilieruI 
teze decât despre vre~o 1O~15 I ziar se scoate .cu parale tea pentru fraţll dm T!nlOC, daca t clasa paralela cu lImba romana i vor it SUC\ltltc s.ltis 

adunări, in total, deoarece cele~ j grele şi cu trudă, deci ar vorbi şi de şcoli primare noi, în (clasa 1 a) Ia gimnaziul de stat I voile şcoLlre româneşti, 
bite adunări opozitioniste au fost i să binevoiască să-şi afara de eramformarea secţiilor in din Vârşeţ, şi totacolo s'a Întro- ! viinţam sa s'ad uca il)\' 

op~ite ~au pentrucă. pentru-ace' 1 facă datoria achitându- şcoli. şi daca '11 Ordmlallţa ministeru- I dus la şcoala normală de băieţi ! 1 ugoslavia dac.i Li noi nu 
eaşl ora a convocat o adunare i b t' J V fi l' d ' .' b . f' . l' b "li b' d l'·'·· b' d partidul guvernamental, sau pen- ,Ş a onamen u • om tu c mstruct!c sar esc 12 ar t atatea Iru a romana ca m a e pre' g"SI lIlvataton sar i JD eJ 
trucă autorităţile n'au oameni ca II altfel siliţi să-i facem Să condiţionale (dacă. ministeruL" daca dare la următoarele materii: infijnr;ăm clase paralcie' 
să-i trimită la adunare să ţină fie arătaţi cu degetul. se ,'a putea, ... etc,), limba română, ştiinţele peda- I (deocamdată el. Il b !jc~c 
ordinea şi să controleze pe ale' l' Fiindca unU dintre a- gogice şi practit:a pedagogică,! din Timişoara. iar 'la 
g~tori. .~ar p~".t~uc~, p~opaga!l~a bonatU cari primesc ga- Ce concesluni a făcut ira- religie şi cantări bisericeşti. 1 maLl din Timişoara a ' 
sa nu tie pOSibIla mCI dm gura n 1 d' t t ă tllo trt 1 g la f I gură, candidaţii şi agenţii opozi~ zeta e as ă oamn gre- r noş u os v a Şi CId concesli am' se predea s,i.rbilor sârbeştc 
ţiei au fost ridicaţi pe sus şi daţi şesc şi trimit numai a- In rezumat, Iugoslavia ad. făcut noi materii cari se predau 
arară din sate. Ca să n'aibă nici 1 bonamentul dela 1 la- mite: Cmuesiun1.le de mai su..s la şcoala normala din 
cum să protesteze, ministrul de I nuarle 1nalnte, il rugăm să se transforme secţiile cu 8'Q'l(, fMut pe bazlJ de 1'~ci-
interne. Kozma, a dat ?, 'nştiin~ II să-fii intregească abona- ll'mba" de predare roma' neasca" I t proMtate (,... ... c-lA-OC'· .. 'lt.D ..,....- - d • ~ , 
ţare: ca nu pnmeşte mCl-O rec, v t J i i i il..... f v -"1" (,(,,, .. ......,.. neasca se pre\TC c ca n 
lamaţile decit pe cale ierarhică, I meu u, ar pe ce ce Ş de până aci în şcoli primare . Unstl asupra tutw,.o". s4".1»- mare s<'lrbcşti se vaprcd.< 
deoarece are sa se ocupe cu Iuc, I plătesc abonamentul de române de stat; lor de,. 1W'1 fi li'lttitaUJ. la neşte limba :omină, ' 
ruri mai mari. Cu alte cuvlnte, I aeJ 'nainte, să achite odată să se 'nfiinţeze pentru aceste 1'om4n' la c~i din BlJnatttl manilor şi geografia .... -,.--~ .. : 
vorba zicalei: Turcul te bate, CU abonamentul pe anul secţii, devenite şcoli, comitete s41"bf"-8C, ftlrtJ Tlmoc). apoi că aceste ş,;oli se 
~urcul te jud~că. Ministrul d~ 1935 (pe-un an sau pe-o şcolare locale " In schl'mbul concest'unl'Ior ara" _ ' 1 ' mterne a tr1mlS pe redamanţIJ. ta ) I - numai pentru e eVI 
opoziţiei să se ducă să reclame Jumă te de an Ş dato- să. fie numiţi directori la a' tate ale Iugoslaviei, noi înfiinţăm Prevederea aceasta din 
b organele subalterne pe cari rla depe lunile din anul ceste şcoli învăţători români; şcoli de stat cu limbă sârbească ninţi să devina cu timpul 
voiau să i le parască! trecut, socotitA la 15 Iei să se dea şcoalei primare ro- În Caraşova, Iabalcea (Caraş) şi 'n sos, deoarece copiii 

Boc.nci elec- pe luni.. mine d~ stat, în Io:a~tăţil~ cu Recaş. (Timiş-Torontal), introdu~ I cari voieşte s.i,j aper~ de 
torah D. dr. AI. VaidaNoivod vo,.. populape amestecata, Imobilele cem hmba de predere sârbo- litism, sunt pe cale sa . 

Ziarele budapestane din 20 crt, beşte astăzi despre numerus va- necesare, iar dacă. nu sunt să croati în Şcolile primare roman 0- t totului din pricina bl . 
au publicat ştirea, că ministerul lahicus )a Turnal ... Severin, iar li se dea săli de clasă şi mo' catolice din localotăţile Checea, sistem al Einkindereiulud: 
de industrie mâine la Craiova. bilier, în cu numărul Ralnic, Clocotici, Vod . kindcreiului. 
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