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ĂRI 
GUREŞTI 

Dela ortodocşii Răvaşe 
Zial'iş!ii şi pseudo-zial'işlii 

eOl'eo-maghial'i din Rl'ad ÎŞi iau 
nasul la pUl'la f'e de hat l'ecol'
dul. Rousesel'ă 'n ff'eeul - pl'e
cum a"ălăm amănunti! În pa
gina a treia - un tlcluh al zia
l'işlilofl minol'ilal'/t, adecă un 
tl'ipoU ordinal'. pe cal'e li l-au 
desfiintat au/odIătile. Reum al' 
Ol'ea să şi-I l'edeschidă. daI' nu 
În numale lof', ci in numele fu· 

,pesti Hirlapu din 11 
ert. s'a publicd sub 
ătura lui Tiberiu llm
un articol deosebit de 
ator, despre scăderea 
antă a sporului natu

din raiul hortist 

al Ungariei (adecă a 

. Cea mai nouă tragedie a fraţilor noştri 
dela Senteş: se îngroapă fără popă -

lui ce rămdne dupăce N'a mai fost vorbă cam de 
căzut moliile din naşteri). multă vreme in coloanele ace· 
nalizează in acest arti- stea despre blestemăţia dela 
atele raportului oficiu- Senteş, despre încercarea ară· 
e statistică despre stă- fală in afâfea rânduri in pa
din înfâide trei luni ginile noastre, făcută de gu· 
anului acestuia, ŞI se vernul unguresc prin mijloci· 
următoarele: rea excrocului Ştefan N~meth 

orul natural al Un- ca să maghiarizeze pe orto
i era În anii din urmă docşii români şi sârbi ai raiu· 
până la 8 la mia de lui horfist punându-Ie biserica 

ton, iar În sfertul întâi sub puterea unei ierarhii un
ului de faţă a scăzut gureşti, Nu că am fi pierdut 
4 la mic, ba în luna din vedere blestemata aceasta 

.I'e a fost numai de 3.5 uneltire. dar gazetele buda

. le (cu toate că - vom pestane n'au mai vorbit des· 
ga - născuţii din luna pre ea, şi alte ştiri, directe, 
sta se concep în luria fireşte că nu se pot avea. 
·'or); în Martie 1934 Au amutit ştirile despre u
ilaI fusese de 8.4, deci nellirile excrocului N em e t h 
mare cu Înc'odată decât pentru motivul pe care citito
in luna Martie a anului rii noştri 11 ştiu: că acţiunea 

, ţă, sa a dat un greş ruşinos. 
mai dureroa~ă decât Guvernul ti ajutase pe ex-
rati<1 oceasta cu spo- croc, - dupăce adunătura bo

in anii precedenţi _ lezată sinod a celorlalti vreo 
ane mai departe auto. zece excroci ca şi dânsul il 
e comporaţia cu spo- alesese "vlădică al bisericii 

atural al Cehoslovaciei, maghiare ortodoxe", - să ob
'i lndodată atâta cu al ţină dela vr'un patriarh al bi. 
'ei, care-i de pdtru ori sericii orto~oxe, r~cunoaşter_ea 
. şi cu-al Romdniei, de .. cap al blserl:llor "ma~hla: 

de aproape cinci ori I r~ orto,d~xe :dm ~~garla Ş! 
ca al Ungariei. "Nu dm strămatafe . PUŞI In ~ard.~ 

i o exagerare, dacă în de c~ bună vreme, pa.lr~arhll 
jurări de acestea vom nu s au pre!af la comphcltat.ea 
-o că valurile mafii aceasta. Mal rămăsese un sm· 
'ti şi româneşti trec ~~r patriarh .neso1i~ifat lnc~, 
micuţa insulă ma- fIIndcă e erehc. artan, palrl· 

ă!' arhul monofisit din Homs, din 
se A t· 1 Siria, care nu recunoaşte că 

spune try con mua~e Domnu.l nostru Iisus Christos 
~ali,tatea . In .l!ngan? I il fost şi Dumnezeu nu numai 
u. maI mIca decat om _ şi excrocul N~meth a 

Igana A f tA' 
• ' In . ra~ a, ll1 fost trimis cu plocoane să-şi 

a, mA Portuga.lw1 In Ro- ceară recunoaşterea dela pa
I I~ q.rec~a, l1stfel. triarhul eretic. Nu şi-o obţinea 

scadem unaşe a .spo- poate nici acolo, dacă consu
natur~l al. UngarieI e luI francez din Damasc, trimis 

I~naştefllor. L1psa aceasta 
nstcrtă de-o potrivă şi , 

! te şi la oraşel şi e mai raI abia 9; Budapesta, cu 
~eamă mare În colţul peste un milion de locuitori, 
~ Dunăre şi Drava al are 500; 15 oraşe mari sunt 
~~lei, în judetele Bara- în deficit, 58 de comune 
:~l Tolna (cu peste o mari. cu un total de 900 de 
~ate de milion de su- mii de locuitori. au un spor 
~ unde sporul natural abia de 1500 în total. 
~! de 19 inşi, adecă Mortalitatea copiilor a fost 
I CU zero. Dintre 51 de În aceste trei luni de 15 Ja 
t au un mic spor natu- , sută. 

cu avionul de căfră regretatul 
ministru de externe Barthou 
ca să-) facă pe patriarhul ere
tic atent, ar fi sosit la Homs 
la timp. A sosit însă post-fe· 
stum, şi excrocul N~meth Pişla 
e astăzi episcop şi mitropolit 
maghiar ortodox, mărturisifor 
al ereziei ariane, 
Fiindcă biserica ortodoxă 

monofisită (care spune că 

Christos a fost numai om) nu 
e recunoscută de legile ungu
reşfi. guvernul: maghiar l-a 
pof,it pe Nem~lh; dupăcum se 
ştie, să-şi organizeze in vede· 
rea recunoaşterii o biserică 

ortodoxă a sa. N~meth a 'nce· 
put organizarea, dar nu-i mer· 
ge nicidecât. Parohia sa din 
din Senfeş l-a poftit să-şi 
ia catrafusele, i-a luat casa 
parohială şi i·a suspendat 
leafa. Excrocul cu mitră ere· 
tică n'a voit însă să plece, 
R in!el'oenil atunci pl'imal'uJ 
ol'aşului, şi a luai cheile hise
l'icii, Ca să-i apel'8 - chipu
l'ile I - pe senteşeni să nu laci! 
excl'ocul slujhă În hisel'ica 101' 
fă I'ă ooia 101'. 

Urmarea a los', că de 
astă iarnă încoace sente· 
,enii nu mai au biserică. In 
achimb excrocul, nepleca' 
încă nici la Pa,,; din casa 
pa,ohială (de.,i consililll 
parohial îi dase serdin,ă de 
evacaa .. e pentra Martie), a 
pata' ,in ea la Paş'; slajbă 
în',,'o capelă ce şi.a Iăca'-o 
la casa parohială. 

Aceasta a fost ultima ştire 
ce ni·au adus-o ziarele buda· 
pestane despre tragedia des
cendentilor dela Senteş ai ro· 
mânilor macedoneni. Nu s'a 
mai scris nimic de-atunci de. 
spre eal poate pentrucă guver
nul unguresc văzând nereu
şita excrocului N~meth şi-a 

re'nceput uneltirile cu ceilalti 
excroci, cu popii foşti comi· 
sari de politie cari n'au trecut 
încă la erezia ariană. 

. Acum avem dela Sen
teş o ştire nouă (nouă 
adecă Întrucât numai 
acum am putut-o a/la). 
O ştire deadreptul spăi
mântătoare ! 

Ziarul budapestan lul'ol' ziarişti/oI' din Rl'ad, adecă 

M o ti l' ţ ~... şi 'ntl" al f'omâni/ol' I 
" ae.)'ars g anan a in. Incepută odată neohl'ăzal'eo. 
numar"ul cţela 24 .. Ma! au mel'S mal depal'te. Şi Ol'ga
eri., ca d,n cauza ca nizează pe tel'ilol'iul celătii Rf'a
conlinaă să slea bise.. dului (cu·o cui Încuoiintal'e?) o 
rica Închisă doi credin-I sel'ha"e ungul'ească deasemenea 
do,i or'odo~,i s'au in- suh firma "gozetar~(ol' di'} Rl'od- 7 

, ... ., ., ! a lutul'or gazetal'llol' din Rl'od, 
gropa' ara popa. ! incfusio o "omâni/ol', 

Iată ce tratament au în I Ne .. uşinarea. aceasfa nu 
Ungaria minoritarii! Şi poate fi Iăsa'ă să se con
tot nu ne deşteptăm încă, I s!,m~. ~a'ori!ă~le «!u da'~. 
când vedem ce-şi pot' '.,a a ~ .nterzr~~. Ş. cele c.· 

't d· 1 -1 . "de ŞI cele mdrfare. perml e or !ne e ca uga-
reşti şi celelalte organi· La Cluj se p;ănuiseN'} nişte 
zatii maghiare bisericeşti ' l'epl'uen/atiJ u.7gu!'eşfl de teo
dela noi? I tr,u su~ cer:iul lihe:, dai' Ol'ga.. I ntzatOl'll nou ohlmul aulof'l-

JubUeul bisericii za~~~ ce la Cluj nu se adm~te, 
ortodoxe a lui se admite la il'edentisfa mănă-
Ruszko slil'ii franciscană dela Rodna, În 

. • judeful Rl'adului. Şi am ol'ă/af 
La Budapesta eXistă careva! doal' după Înseşi gazetele ma, 

vechi biserici ortodoxe: româ· I ghial'e, acum câftloa săptămâni 
nească, sârbească, grecească,! când 6'a pus la cale Înscenol'ea 
ruseasca. ! asta dela Radna, că se ul'mă-

. . . . I l'eşte să se otl'agă pl'in l'epl'e-
OflclalItafea . a . mventat In i zen/ofiile acestea de leotl'u cât 

spatele lor o biserică ortodoxă 1 ma! multi oaspeti din Ungal'ia. 
.maghiară", O adunătură de! din Ungof'io COl'8 nu admite 1'0-

renegaţi. pe care a pus·o sub! mânilofl săi să vină În pelel'inaj 
comanda unui fost comisar de la mănăstfl'i1e l'am ân eşfi. 

. . . Exihifiile dela Rodna s'au In· 
pO~ll~e t~avesht in popă Ş1. ca· cepuf iel'i şi se continuă astăzi. 
ferls.f pană acuma numai de Ru ~are gl'ijă cei ce le-au au-
două ori. toriza!, să le fină măcar sub 

Deşpl'e .pl'eotul" acesta care I supl'aoeghiel'e? 
răspunde la numele de Ruszlto I m:. • J, O J 

7-" ' • A '" • I ua am/şoaro, a f'aue, la 
.Jun06 S au ~C1'16 ~n IJOemOl'IfI Cluj, la 5ă!mal', ha până şi la 
anul Ifrecul In 10010 pel'l;onală Boio-Mal'e unde nu-s decât nişte 
a pl'im-minisll'ulul 6omh6s. În I cOl'espon~enfi de ziare pe c"al'i 
"PiJggetlenseg", nişte Incl'ul'i I să nu daI două paf'ale, eXistă 
cum numai despfle handiti se I şi fac I'aoagii nişte tripoul'I ho-

. E teza te .. cluhul'i gazeIăreşti-, spe-
pot scrie, ra ~e vremea când lunci de jaf. de cOl'upfie şi de 
guvernul trebUIse să arate 1.:1 Întâlnil'! dăunătool'e moralei pu
n'are nimic comun cu tabăra h1ice şi stalului. 
ereticului N~meth, - pe vre· ba IJ Cluhul" dela fimişoQf'(l 
mea chestiei cu Marsilia e mahăI' un zial'ist cu cetăfenie 
De-atunci oficialitatea ungu: maghial'ă, f(a/~taJ!. ba 5ătma.1' 

• ~ '. unul cu-aceIaşI le} de cetăteme. 
rească sa mtovărăşlt dm nou BOl'Odlap. ba eluj la fel, unul 
cu cei pe cari foaia personală Sefless. 
a generalului GOmbos Ii nu- Unde S'OI' putea aşa ceoa In 
mea excrocii excrocilor. l'oiul lui HOl'thv.? 

Şi iată-l deci pe Ruszk6 In lista p.eudo.ziol'iştilor mi. 
organizând azi săptămâna un norila"i cal'i ol'eou să fef'icea
jubileu de 5 ani de existentă scă Rl'adul cu un fflipou pus 
a parohiei sale maghiariza- suh firma fu/uro,. ziol'iştilol' din 

Rl'ad, figurează un domn cu 
toare. Jubileul s'a 'nceput cu nume UI'Ît. budooic Palus, CaNI 
.Himnusz" şi cu .. Hiszek e secl'elal' la Camel'o de co . 
egV., ," (cu "Crezul iredentei"). mel'f. Nau restaul'atoflii şi cei· 
Şi s'a sfârşit cu alegerea con- lalti patl'oni de locolul'i din 
siliului parohial in fruntea I Rl'ad nimic de zis la concu
căruia - dovadă cât e de l'enfo c~ li-o 'c:.ce 6im.hl'iaşul 

eomel'el lo,,? FIIndcă ff'lpouloo 
l' (Continuare În pagina VII/·a) J aoea şi loco/ul'i de consumatie 
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După consfătuirea dela Sinaia propa!~~~!ri~!rv1:!~1~' 
- Declaraţiile d-Iui ministru de externe şi Anglia 
Nicolae Titulescu -

Din pricina complicaţiilor ce 
s'au ivit in lume in legătură 

cu chestIunea abisiniană şi 

mai ales in legătură cu legea 
prin care Austria a dat voie 
Habsburgilor să revină pe pă~ 
mântui austriac şi să-şi reia 
'n primire moşiile ce li-au 
fost confiscate prin legea dela 
1919, a avut loc acum o săp~ 
tămână la Sinaia o consfăluire 
de consultare şi de demon
strare, a M. S. Regelui Carol 
al Il-lea, a Regentului Paul al 
Iugoslaviei, a d-lui ministru 
de exlerne Nicolae Titulescu, 
reîntors anume dela Londra 
unde avusese de făcut demer
suri, şi a reprezentantilor gu
vernului nostru. 

S'a avertizat şi cu-acest pri
lej că Mica Intelegere nu va 
îngădui revenirea pe tron a 
Habsburgilor, şi că se vor lua 

ţinut În curent cu toate con- beşte despre o asemenea 
vorbirile noastre, a exprimat schimbare, nu s'a gândit 
opiniuni identice, pot afirma serios asupra problemei. 
că unitatea de acţiune a .. Politica noastră externă 
Micii Intelegeri este mai de- este o politică esenţial na
săvârşită ca oricând /1. ţională, bazată înainte de 

"l1cceptarea portofoliu1ui 1 toate pe menţinerea inte
externelor de cătră d. Maxi- I grităţii noastre teritoriale. 
mos est.: cea mai bună ga- I Noi nu facem o politică 
ranţic că deciziunile Intek- i externă îndreptată impo~ 
gerii Balcanice dela confe-! triva cuiva. România do-

Precum am arătat acum vreo I Schulte din statul Indiall{ o 
două luni, iredenta ungurească' toată redacţia ziarului "Phi 
şi-a trmis un nou emisar în Sta- ! phia Inquirer". Ziarul ac Ne 
ele Unite ale Americii,' pe Paul! publicat de altfel un ea:: VI 

PeteO, noul director al ziarului 1 despre acţiunea aceasta a it' .p 
"Szabadsag& din Cleveland, şi l-a] tei maghiare_ g( 
pus să adune nici mai mult nici 1 Numitul PeteO Pal _ ic 
mai puţin decât un milion de ia- i mai departe "Magyarsag"" d. 
călituri pe un memoriu prin care I rostit la radio două disc!)' ra 
se va cere Ligii Naţiunilor re-: îndemnând pe ungurii din, n 
vizuirea tratatului di pace dela: rica ca să adere la acţiunea dl 
Trianon. I "Vin la redacţia lui "S' 1 

Ziarul budapestan "Magyarsag CC 1 sâg" scrisori una mai mişc'· oi 
ne informează printr'o ştire dela 1 decât alta ~ spune in inc, te 
Cleveland apărută in norul său! gazeta budapestană; - dela 'a 
din 13 crt. că s'au adunat până ! "americani'\ dela unguri noi. i~ 
acum o sută de mii de semnă- j slovaci, etc. Intâiele o suti ă~J 
turi pe memoriul cu pricina. In- ! mii de iscălituri s'au adu[ SII 
tre alţii l-au semnat deputatul: 35 de zile" m 

CI 

La plăcinte inainte .~~ 
- Epilog tragicomic la cazul Dada ~ 

imedial măsurile supreme de A ~ " d 1 zi săptamâna era sa e a Aiud, dar a cerut I 
'ndatăce ar fi vorba serios se ţină la Pen~Clubul din: strului de jusfiţie să.! ~ 
despre aşa ceva. Bucureşti o adunare gene- I mită la Dej, ca să fie ~~ 

Decla,atiile d-'ui Titulescu rală extraordinară a scrii- I aproape de ai săi şi să~ 1: 
torilor, ca să-I asvârlă osânda mai uşoară. .' 

Presa din unele ţări, fiindcă pe d. Victor Eftimiu dela E 
d. Beneş, retinut de chestiuni şi., 

t ' 1 . 1 preşedinţia Pen~Clubului! M b 
urgen e, n a pu ut vem a con- pentrucă a făcut incalifi- i an, BvrBla l-ta'II'. ~ 
sfătuire. a socolil că poate să cabila faptă de a protesta l' 
facă intrigi şi să vorbească în contra osândirii scribu. 'ce 
despre o desunire între ţările Se anun1ă din Roma ni 
Micii Intelegeri, sau despre o lui iredentist Dadav Lorant rile manevre cari se vor U I 

nouă orientare. D. N. TiTULESCU alias Szekelv Mozes. Uşura în curând în Hali" Ci 

O N Adunarea generală ex-
. icoIae Titulescu, minis- rinta din Bucureşti din Mai, reşte prietenia tuturor sta- traordinară nu s'a mai ţi- fi din punctul de vede lere 

frul nostru de externe, a pus vor fi aplicate în spiritul telor fără distincţiune şi nul. Din pricină că au ab- meric cele mai impc C 

definitiv la punct aceste intrigi, celei mai stricte colaborări este gata să se apropie sentat până şi cei ce-o cari s'au făcut vreodi t 

arătând ziarelor următoarele: a statelor baIcanice ll
• de 'toate acelea care sunt convocaseră. peninsula italică. tr 

cSituaţia internaţională _ Aşa fiind, domnule minis- dispuse să contribue prin Mai rar atâta laşitate 1 Manevrele se vor el· 1'1 
poate fi confuză. In schimb tru, cum vă explicaţi ştirile de miiloacele lor la menţine- * in înfreaga tară stabilin. 1, 

atitudinea lvlicii Inţdegeri şi presă publicate înaintea întâlnirei rea hotarelor noastre şi Numitul iredentist Daday mai multe centre regi, n~ 
a Inţelegerii Balcanice, în de la Sinaia, cu privire la o nouă ale alinţilor noştri. Loranf, care se iscălea Sze- Primul centru va cuprina U: 

t . t 1 orientare a politicei externe a D' '" t a rapor cu evemmen c c ce R â o" l' ţ'l .? " eVlza noastra es e: kely Mozes pe aşa-zisele-i ro~ giunea Bolzano, unde vor ă 
s' ar putea ~ tâ I t om meI ŞI a a la I or el 
•. 111 mp a, es e nu România şi pacea, mai mane în cari a insultat popo- lua tn acelaşi timpşap: t 
se poate mai clară. Con vor- - Ele, su~~ ro~ul pr~- I presus de toate. rul român şi pe M. S_ Regina vizii. Al doilea centru, în e, 
biriIe dela Sinaia mi-au per- p",a~andel vra)m~şllor um- ~De~ceea opot afirma, că ; Maria, se află acum la inchi- giunea. ~d.î.neJ ~a . ~up l:~ 
mis să constat o identitate I taţI!. noastre naţiOnale. O veţI aSIsta nu la o SChlm"j soarea din Oei (e condamnat, patru diVIZll; trei dlVIZ . 
desăvârşită de vederi ~u ali- schimbare de orientare în bare a l?oliticii externe precum se ştie ]a 6 hmi in~, fi concentrate in jurul ~1 ~n 
ata noastră Iugoslavia. Şi I politica externă? Este o actuale, CI la o desvoltare j' chisoare). lui, iar între Bari şi Nap0 or 
cum d. I3eneş care a fost imposibilitate. Cine vor- a ei în toate direcţi unile ". Fusese trimis la inchisoarea I acţiona alte trei divizii 

R O m aA n -II- d 1-nUn g ar -1 a 1 I~ judeţul Satu-mare (~r~nchi~t .' ŞI rămas in parte Unganel), dm 

1 
plasa Cenger, au rAmas ţării ve

- Câteva d';lte statistice româneşti ,1 ungureţ;ti asu.. cine 20 de comune din 27, câte 
pra Românilor rămaşi in Ungaria după tratatul: avea inainte de război. "Intre cele 
dela Trianon •. Satele româneşti din apropierea fron .. : 20 de comune rămase în Unga-

tlerei noastre dela vest - i ria, din plasa Csenger, sunt Ro-
- Studiu statistic -- I mâni În următoarele:' CsegOld, 

de: Ps're PefriAca II Csengeruifalu, Gacsaly, Nagygecz, 
Porcsalma, Patyod, Rozsaly. Tyu-

14) ,,. o,aşul Seghedin, şi 207 greco-cat. Total: 581 Ro- kod şi Ura" (cit actul No. 101/ 
(Szflged), la 1900, sunt arătati i mâni. Din aceştia o mare parte I 1933. Pre!ectura) ud. Satu~mare). 
308 Români, iar la confesiuni 1 sunt maghiarizaţi şi statistica ma- I Populaţl~ r?manească dl~ co-
293 gr. cat. şi 1245 ort. (între I ghiară i-a trecut drept Unguri. i :nunele aml~tJte, se repartIzează 
cari 836 Sârbi). In 1910, sunt I ]n Senteş, sunt arătaţi 2 Români, ! In felul urn;,ator: . . 
arătaţi 619 Români, iar la cenfe- I În Hodmezovasărhely 119 Români, 1 1) C~e~old, ~re ?32 lOCUItOri 
siuni 486 gr. cat. şi 1875 orto- i iar în Seghedin 619 Români. In Ron:âm ŞI o blsencă gr. cat. 
docşi (între cari 1152 Sârbi). To- : realitate, la această dată, în jud. roomană. ,. 
taI: 1209 Români. Aceştia in mare! Ciongrad, sunt cam 1400-1500 I 2). C~enge!"!fa~fI, ar~ ~25 
parte au fost maghiarizaţi, I Româi in mare parte maghiarizaţi. lOCUItOrI Romani ŞI o b1SerIcă 

In anul 1900, statistica maghiară I In 1920, statistica maghiară, ne : gr. )a~, 23" 
ne arată în Jud. Ciongrad (fără II arată în întreg judeţul numai 64 I R ::nân.ac~a~Yb'~~~'~ă ş~ocU1tor~ 
oraşe) . nu.mai 63 Român~, iar la Ro.mâni (O, I %)'. iar ]a confes.i- R~mân:' r I I 1 preo 
confeSIUni 217 gr. cat. ŞI 324 ort. I Unt 238 gr, cat. ŞI 37:> o~t. Pnn 4) N d r1I' are 170 1 . 
(" t o 30 S~ bO

) T 1 511 I ' •• agysecz, OCOl-In re can ar 1 • ata: I urmare, după statistica maghIară, t . R ~.. rţ0 e f'l' 
R â · A ." It·· ă l R ~'I d' C' d on omam ŞI apa In ca I le om nt. ,.POI ln~ c~ e rei oraşe: I num ru o~am or l~ IOngra. parohiei gr. cat. rom. din Petea, 
Senteş 27:> Romani, HodmezOva- ! e apro3pe dlsparent. ŞI totuş mal 5 P 1 are 1140 l 

h I 5rg R A o o S h d' I . ă f J 1 ~oo ) orcsa ma, ocu-sar e y o omanl ŞI eg e In I eXist n acest udeţ cam :> ·t· R ~. " b"ă t 
409 R A. T t 1 1764 R A' R A' f t' o. 1 on omam 1 o lsen gr. ca. , omam. o a : omam. l 0!l1am,. n. mare par e ~agman- rom. 

In 1910, statistica maghiară ne ! zaţ.!. Malontat.ea o lo~ lOCUIau cele 6) Pa'yod, are 375 locuitori 
arată în întreg judeţul (fără oraşe) I tret oraşe ammhte. Români şi aparţine ca filie bise-
numai 35 Români, iar la confe- I Românii di,. ..Jud. Sa fu ricii gr. cat. rom. din Porcialma. 
siuni 418 orl (între cari 44 Sârbi _Mare (Szatmâ,) unguresc. 7) Rozsâly, are 185 locuitori 

., 

-M 

Români, fără biserică gr. cat. şi' uniţi din Ciego}d, in 191(; 'ca 
şcoală confesională. f . mărau 664 credincioşi, ari i. 

8) lyaflod, are 685 locuitori biserică şi o şcoală confes' iei 
Români, fără biserică gr. cat. şi fără preot şi învăţător rom' ul 
şcoală confesională rom. n'au nici biserică şi nici 'c 

9) Vra, are 582 locuitori Ro- românească. Serviciul dil' rott 
mâni, fără biserică şi şcoală con- biserică unită română se 'ci 
lesională rom. Totalul populatiei limba maghiară de către UL iOI 
româneşti din aceste comune este ungur. In şcoala conte: eş 
de 4567 suflete (cit act. No. 101/ română deasemenea se prt'aT~ 
1933. Prefectura jud. Satu-mare limba maghiară de către un ,iar 

Din Jud. Satu-iv1are, prin Tra- ţător ungur . În 
tatul de pace dela Trianon s'a In Ciegold, mai trăiesc, III 
anexat Ungariei numai o parte, tăzi cam 700 Români gr. 't 
cuprinzând teritoriul plaselor ind in parte maghiarizaţi. 

'Csenger, Mateszalka, Fehergyar- 2) , .. com. Cenget I el 
mat şi o parte din Careii-Mari. ee" central plasei cU at.I 

In jud. Satu-mare (trunchiat şi nume), la 1900, sUllt.arăta' i 
rămas În parte Ungariei), avem 4 Români, iar la confesiu r, • ~ 
Români în comunele următoare: gr. cat. (toti Români) ŞI m~ 

/1) In comuna CiegJlrd (Cse- Statistica maghiară j-a dBt :ei 
fI(jld, pl. Csenger), la 1900, unguri. In 1910, sunt ară:: 20 
sunt arătaţi numai 17 Români, Români, iar la confesiuni~, f~. 
dar la confesiuni găsim 674 gr. cat. (toti Români) şi 8 011 el 
cat. (toţi Români), Statistica ma- mânii din Cenger sunt În IA 
ghiară din 1910, ne arată abia 5 parte maghiarizaţi. Ca. 
Români, iar la confesiuni 671 gre 3) 'n comuna Cen,' 21 
cat. (toţi Români). Deci, din 1900 'alău (CsengeruifaJII' 13~ 
şi până in 1910, numărul lor a Csenger), la lYOO, sunt, e 10 
scăzut cu 3 suflete, în loc să se 68 Români, iar la confesl~Ro~ 
sporească după cum ar fi fost gr, cat. (toţi Români). In t., 
firesc. sunt arătaţi 17 Români, ·'lrăie 
După o statistică a eparhiei noas- confesiuni 591 gr. cat. (1;' 150 
tre unite de Oradea, Românii mâni). Şi pe aceşti Roma: ma 
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la,ja fripourilor aşa-zisej8zetăreşfi 
- După Cluj, Orade, Sătmar, Timişoara, Baia-Mare, îi vine rândul Aradului. 
S'a interzis ofiţerilor frecventarea tripourilor. Aşteptăm generalizarea opreJiştii. 

,Ne putusem lăuda până acum Acestea sunt împrejurările i ditism minoritar de care 
va luni că România-i rai în In cari s'a lăsat drum slobod I abia a scăpat a~um şase 
paraţie cu alte ţări. Nu ne !ripol~rilor, organizatorilor de II ani. In coloanele acestea 

, gea bine, fiindcă şi statul şi lOCUri ~a noroc, să-şi facă de am dat acum săptămâna 
icularii au din pricina crizei cap prm oraşele şi prin sla- alarmă În contra uneltirii 

, diale şi mai ales a greşelilor ţiuniJe balneare şi climaterice ce se 'ncearcă. şi am aver-
ra sau altora greutăţi dintre ale tării. Uzat pe cei ce i s'ar face 
mai mari, dar ne puteam De~o parte străinii ni-au dintre români şi 'n primul 

, dri că'n vreme ce în alte ţări I scumpit vieafa artificial 1n ehi- rând dintre ziarişti com
: [e din cale afară de scump, I pul cel mai scandalos, pen- plici pentru banii lui Iuda 

sau pentru orice alt halâr, 
că nu, vor rămânea ne
pedepsiţi. Repetăm: Chiar 
dacă au izbutit în celelalte 
părţi să fie lăsaţi sa-şI 
iacă de cap, la Arad ga
zetarii şi pseudo-gazetarii 
evreo-maghiari nu vor mai 
putea să-şi împlinească a 
doua oară gânduL 

oi e prin comparaţie o iefti- tru ca să nu cumva să putem 
le nedesmin1ibilă, cu ex- spune că la noi e mai bine 
'a singură a produselor in- ca În alte tări şi mai ales ca 
iale speculate de ca.rtelurile 'n cele revizioniste. 

. ăinate şi de negustorii stră- Şi folatunci. de altă parte, 

Povestea aşa z;s.'ai "Club al gazetarilor 
arădani" deJa sucursala băncii budapeslane 
"Erdel)'Î Hitelbanla." 

Situaţia aceasta n'o mai avem. alte haite de slrăini ce ne 
mai avem de câteva Juni, de poartă sâmbetele sunt Iăsale 
ministrul de industrie Ma- in schimbul unei taxe de ca
cu-Strungă a avut ideea - feva sute de mii de lei, să 

Uel bună dar aplicată prost - umplă tara CU tripouri, să je
nă pe industrii un impozit fuiască zeci şi zeci de milioa
pe care a lăsat apoi indus- ne, să samene corupJia şi 
să-I socotească în preţurile deslrăbalarea, şi să dea prilej 

. teJor, adecă să-I plătim tot de inlâlniri spionilor şi celor
tetăţenii. Urmarea a fost că lalţi uneltitori în contra tării. 
, în zi preţurile se scumpesc E strigător la ceri acest lu
evirată bătaie de joc, şi-ale cru, şi fiecare român conştient 

, lelor încărcate cu impozite e dator să-şi ridice în contra 
mentare sau vămi suplimen- lui glasul cu toală tăria. Ga
şi,ale celorlalte cari nu-i costă ze'el. aa daloria să .'rige 
bricanţi sau pe negustori cu ce'e din'âi I de.'ull Pen-
mai mult ca inainte. 'rucă ,napaneria aceasta a 

Ziarul Universur a I bandei este să organizeze "serate 
publicat ioi următoarele cu jocuri sociale". 
CU privire la tripoul ce .Condiţiile acestea, i "au. pus 
vor să-I deschidă la Arad prm adresa Nr,. ~1933 A.. dm 23 
'" 1 t t Nov. 1927 a mInIsterulUI de inIn nume e u uror gaze- terne. 
tarilor de-a(ci .gaz.efG;rii In 1928, clubul şi-a schimbat 
evreo-mag hlan al zre- paragrafele vizate de minister. 
dentistului Zima: In urma acestora i s'a dat 

In anul 1927 a luat fiintă în I ~~ci autorizarea, şi tripoul a luat 
oraşul nostru o societate gaze- tuntă. 
t!rească maghiară care a dt!venit I ' Dar a fun~t~onat. c~lcând ~intru 
apoi faimoasă: "Clubul ziariştilor ~ceput con~lţla !lunlsterulul refe
minoritari". O prezida Nicolae n!oare. la !rn:u~Jle .d~ hazar~. In 
Krenner cel care dă mereu de / clUda lllterdlcţtel ministeruluI de 
furcă Instanţelor judeaătoreşti I interne, de care îi fusese făcută 
dela Cluj şi e condamnat de I d.ep~n~entă .rec~no~te~ea, clubul 
mai multe ori de tribunalul şi J.lanştIlor mmontan n a fost alt
de Curtea de apel din Cluj c~va decât un t~ipou ordinar: Un 
pentru instigatii in contra sta- tnpou unde se jucau toate JOcu
tului. riie de hazard, şi unde se neno'ce calcul aţi face, ]a alt răs- străinilor ce ne poartă sâmbe

nu veti putea ajunge; Sta- 'ele merJ!e In'âi în daana pre-
u câştigă decât o· nimica .Iigiu'ui gazelarilor români. Din trecu:u' 'ripou',,; 
care ţinând seamă de în- Ardea',,' e plin astăzi (aa 'gazefarilor maghiari 

roceau familii (cazul sinuciderii 
unei doamne diR elita evreiască 
a oraşului). 

~
;erea vieţii obşeşti înseamnă mai rămas nejăcmăni'e Ara- .Clubul ziariştilor minoritari-
, curat sau deficit, in schimb da' ,i încă câleua ora,e) s'a înfiinţat cu singurul scop ca 
" scumpirea aceasta artifici- de a,a-zi •• claf,..,i ,azel.- să deschidă Ull tripou, menit 
la traiului câştigă - şi încă re,.;, ande gazetari sau paea- de-o parte să asigure gazetarilor 
m - lipitorile străine. do-gazetari evreo-maflhiar' şi pseudo-gazetarilor maghiari o 

['t t t vieată uşoară, iar de altă parte 
1 a ea aceas a nu se poate din ."dba ireden'ei anJfa- să fie loc de întâlniri celor cari 

inţi. Aşa că în ultimă ana- ret'; au orllaniza' In daana aveau de pus ceva la cale 'n 
umpirea ·'din vremea din prestigiu'ui gazetăresc, a contra statului. 
a vieţii româneşti e tot o moralei ob,Ieşli a pangii I . ~anda a deveni~ persoană ju
ă a străinilor ce ne poartă functionarilor ,i altor celă- I n~tcă. D~r numai după ce a 
lele p te tată ă ă • ~ • • eZitat un tImp indelungat dacă 

, re J: cu o m sur ten". ~n d.uuna •• ,g~ran,e. sIa- trebue sau ba să se supună la 
terială care dacă-i silea pe 'a'al, '"pou,. d,n're cele două condiţii ale ministerului de 
lanţi să plătească taxele din mai ordinare. interne: ca să introducă în 

Ca urmare tripoul a fOlt într'o 
buni zi călcat de poliţie (d. di
rector al chesturii Traian Iancu a 
avut apoi de suferit din pricina 
aceasta consecinţele unei scaR
daloase campanii a presei ma
ghiare). 

Tripoul a fost deci inchis, luc
rurile de-acolo sechestrate, şi aşa
zisul club al gazetarilor maghiari 
a căzut in nefiinţă, in aşteptarea 
unor vremuri mai bune. 

o metamorfoză pe 
care I!azefarii români 

nu ° po' 'o'era 

teptat la vieată, şi a hotărît să-şi 
reînceapă operatiile. 

A fost închis de autorităţi în 
anul 1929 şi adunări generale n'a 
mai finut până în primăvara 
aceasta, deci liin/ă legală nu 
mai avea. Totuşi aşa zisul club 
a avut îndrăzneala să înainteze 
la tribunal o cerere, prin care 
solicită in baza hotărîrii din Mai 
crt. a adunării sale generale să i 
se incuviinţeze să-şi schimbe nu
mele, din .. Club al gazetal'i/ol' 
minol'ilal'i~ în .Cluhul gazeta
l'i/ol' din nl'ad", (adecă al tutu
ror gazetarilor din Arad, români, 
unguri, germani, etc.I) . 

Petiţia a fost înaintată de avo
catul evreu Eugen Multas (mem-· 
bru ~i el al aşa~zisului club 
gazetăresc), la 29 Mai crt., şi e 
anexată la dosarul P. j. 11 /1927 .. 
I ,'a anexat procesul verbal al 
amintitei adunări generale dela 
23 Mai crt., în care se arată ur
mătoarlele: 

Adunarea ..generală hotăreşfe 
schimbarea titlului, din acela de 
"Club al gazetarilor minoritari" 
in "Clubul gazetarilor din Arad". 
Hotăreşte apoi modificarea art. ti 
din statute, in sensul că se pot 
primi în club gazetari cetăţeni 
români "cari fac parte din vreo 
tagmă de specialitate a ziariştilor 
cu personalitate juridică" •. 

Abia apoi (se vede şi din asta 
sinceritatea hotărîrilor adunării), 
s'a făcut adunării generale urmă. 
toarea propunere (cităm din tra
ducerea dela dosar): 

.Nicolae Zsigmond propune 
ca ziariştii români să fie invitati 
să între in club in număr cores
punzător. Propune ca comitetul 
de direcţie să fje investit cu atri. 
buţia ca fără convocarea adunării 
generale să-i aprobe pe ziariştii 
români în rândurile membrilor 
prim-fondatori. Dr. Eugen Multas 
aderă la propunere, însă subli
niază faptul că conform statutelor 
numai adunarea generală poate 
admite membri noi prim-fondatori. 
Drept aceea găseşte cu cale de a 
convoca o adunare generală extra
ordinară în cauza admiterii zia
riştilor români. Preşedintele pune 
la vot propunerea lui Nic. Zsig-urile lor gigantice şi nu-i A . 't AdI statute că nu pot fi membri ai 

,să le pună În sarcina con- cum. l~!, v~m ra~ li clubului decât cetătenii români, şi 
ltorilor, era fireşte o măsură A~adulUi sa fac~ cunoştmţă ; ca să schimbe paralraful din 
~ dm nou acestUi nou ban-' statute unde se arată că scopul 
~ 

Acum de când cu noul regim mond. I\d~narea gene~aIă. anunţă 
al jocurilor de hazard, clubul cu unammltate că va InvIta cola· 
gazetarilor minoritari s'a redeş- I (CqniinuaJ'e în pagIna [v-a) 

~ca maghiară i-~ daf dr~Pt·, "6) In· comana Okorito (pl. 
~i. După o altă statistică a Csenger),]a 1900, e arătat 1 
biei unite de Oradea, 1n 1920, ! Român, iar la confesiuni 55 gr. 
~ul avea 512 Români gr. cat., cat. (toţi Români). ln 1910, e 
~că şi o şcoală confesio- arătat tot un singur Român, iar 
Iromână unită. Astăzi nu mai la confesiuni 75 gr. cat. (toţi Ro
~ci predt şi nici învăţător I mâni). Şi astăzi mai trăiesc În 
6ional român. In biserică, această comună peste 100 suflete 
~veşte serviciul divin in limba româneşti, in cea mai mare parte 
~iară, de către un preot un- I maghiarizate. 
,iar in şcoala confesională se '7) 1. comuna Palyod (pl. 
~ in limba maghiară. C.ellJjer), la 1900, nu este ară-
lin comuna Gagcsaly tat nici un singur Român, deşi 
iC.enger), la 1900, nu este ]a confesiuni găsim 422 gr. cat. 
~ nici un singur român, dar (toţi Români). Aceştia au fost tre
infesiuni găsim 92 Români cuti in statistica maghiară drept 
~t, In 1910, sunt arătaţi 3 unguri. In 1910. găsim dease
~j, iar la confesiuni găsim menea 442 gr. cat. şi un ort. (toti 
~,cat. (toţi Români). Total Români). In comuna Patyod, mai 
1~rnâni. După o statistică a trăiesc şi astăzi vreo 500 Români 
~Iei unite de Oradea-mare, uniţi, în mare parte maghiarizati. 
~20, sunt arătaţi 100 Români 8) In comana Porcialma 
~ fără biserică şi şcoală ro· (Porc_alma, pl. Csenger), la 
!ase!. 1900, nu este arătat nici un sin
I III comuna Nagygecz gur Român, dar la confesiuni gă
~enger), ]a 1900, sunt sim 465 gr. cat. (toţi Români). 
~ 28 Români, iar]a confe- In 1910. deasemenea găsim numai 
1137 gr. cat. (toţi Români). 475 gr. cat. (toţi Români), pe 
~!O, mai este arătat un sin- cari statistica maghiară îi dă 
iRomân, iar la confesiuni 132 drept unguri. După sematismul 
lat., (toţi Români). Şi astăzi crtdincioşilor eparhiei unite de 
~~lesc în această comună Oradea, Românii gr. cat. din Por
ItJ50 Români uniţi, in mare cialma, în 1920, numărau 1258 
Illaghiarizati. suflete. Aveau o biserică română 

• 
unită şi o şcoală confesională. I Ca.ng.r), Ia 1900, sunt arătaţi 
Azi, biserica e condusă de un 27 Români, iar ]a confesiuni 229 
preot ungur, iar şcoala de un in- i r. cat. (toti Români). In 1910, 
vătător ungur. Românii din Por~ 
cialma au fost în mare parte ma- nu este arătat nici un singur Ro. 
ghiarizaţi. măn,dar la confesluni găsim 292 

9) In com. Rozscily (pl. gr. cat. (toţi Români). ]n 1920, În 
Csen_er), la 1900, nu este ară- Ura, mai trăiau 582 Români, in 
tat nici un singur Român, dar la cea mai mare parte maghiarizaţi. 
confesiuni găsim 324 gr. cat. 
(toţi Români). In 1910, deaseme- In 1900. în întreaga plasă a 
nea Românii sunt trecuti numai Csengerului sunt arătaţi 2272 
la rubrica confesiunilor, cu 200 Români, iar la confesiuni 7610 
suftete. Azi mai trăiesc in Roz- gr. cat. şi 7 ort. 
s~ cam 200 Români uniti, fiind 
În mare parte maghiarizaţi. In 1910. sunt arătaţi 1667 Ro-

10) 1.. comana SilIta (pl. mâni (cu 662 mai puţini decât in 
Csenge,), la 1900, e arătat un 1910), iar la confesiuni 7990 gr. 
singur Român, iar la confesiuni cat. şi 9 ort. Numărul Românilor 
41 gr. cat (toti Români). In 1910, e acela indicat de confesiunile 
situaţia e identică. Românii din 
Sima au fost în cea mai mare gr. cat. şi ort. 
parte maghiarizaţi. Numai în cele 12 comune în-

11) In com .. na Tyultod (pl. şirate mai SUI şi rlmase în Un
Csenger), la 1900, nu este ară- garia, mai trăiese şi astăzi cam 
tat nici un singur Român, dar 
la confesiuni găsim 8t gr. cat. 4017 suflete româneşti. Deşi o 
~i 4 ort. Ace~tia sunt toţi Români. mare parte din Sătmarul unguresc 
In 1910, sunt arătaţi 29 Români, au fost desnaţionalizaţi. numai in 
iar ]a confesiuni 366 gr. cat. (toţi plasa Csengerului, trăiesc cam 
Români). Azi mai trăiesc în Tyu- 4500 suflete. 
kod 635 Români uniţi, fiind în 
mare parte maghiarizaţi. In plasa Careii Mari (rămasă 

12) In comana Ura (pl. numai în mică parte Ungariei) 

găsim Români in comuna l1âla; 
(cam 600 gr. cat.), in mare parte 
maghiarizaţi. 

In plasa Mateszalka. găsim Ro
mâni, In număr destul de impor
tant tn comunele: Fâbianhâza, 
Dens, Gebe, GyOrtelek. Hodasz, 
Iclod, Ilk, IArmi, Korcsod, Mates
zalka, N agydob'>s, Aciad (500 
Români maghiarizaţi), Nyircsa
holy. Nyircsâszari, Nyirmegyes. 
Nyirvasvari, OJcsva, Olcsvaapati, 
Opalyi, Papo!, Parasznya. Sza
mosszeg, Tunyog, Vitka, ete. 

In întreaga. plasă MateszaJka, 
la 1900, sunt atătati abia 10 Ro· 
mâni, iar la confesiuni 7962 gr. 
cat. (in mare parte Români uniti 
maghiarizaţi, iar restul Ruteni 
maghiarizati), 

In 1910, statistica maghiar! ne 
arată 29 Români, iar la confesi
uni 8.848 gr. cat. (in cea mai 
mare parte Români maghiarizap). 
In această cifră a gr. cat. se as
cund cam 4-5000 • Remâni 
maghiarizaţi. 

(Pa ul'ma) 
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Plaga tri pou ril or asa· zi se g azetăreşti Cum ,se fals!.ică . ' 
, trol,lu; străinilor :in anul trecut, mrejile tripouriior. bucureştene, : nUn gari a arII e o logi (Continuare din pagina III-a) 

bora'oril ziarelor româneşti ca să 
între în club". 

Invitaţia aceasta a fost făcută 
ziariştilor români recunoscuti şi 
înainte şi după amintita adunare 
generală, dar a fost respinsă de 
fiecare dată. 

Deşi. deci, n'avea adeziunea 
niciunui gazetar român, şi deşi 
hotărirea adunării sale generale 
rămâne astfel o hotărîre plato
nică, clubul gazetaril0r minoritari 
a Inaintat la tribunal cererea cu 
pricina, iscălită numai de gaze
tari minoritari, 

că s'a dat in contra sa o hotă- supt de toată puterea de viaţă, 1 . ' '. 
rire de expulzare ftindcă s'a sta- pungăşit' sistematic, până a fost I Am arătat ~u de m~lt c3 tre-' adus o lege pnn care mterzi: 
bilit că stă in ţară fraudulos, pe obligat să-şi curme firul vieţii. In \1 buindu-i hortlsmului ŞI generalu- mai vină pe tron un străin ee 
baza unei "dovezi speciale" false, urma lui rămâne o familie neno- , lui GOmMs o lovitură de teatru un valah ca el.) u 
în virtutea căreia şi-a permis să . 
nu se prezinte ani de zile la co- rocit~ şi statul păgubit pentru I in c.ontra le?itimişti\or habs~urgi~t~ Acuma se vorbeşte iatăş' jC~ 
misia de control a străinilor. totdeauna cu o imensă sumă de can se agttă cam amemnţăton Budapeeta despre imaginata,. p 

Aceasta-i tovărăşia care vrea bani, strinsă dela contribuabili de astă toamnă 'ncoace in Un- sta maică a naţiei maghiare, d ( 
si fericească Aradul cu un trîpou cu nesfârşite jertfe. garia. au pus pe vestitul fals:fi- Emeşe. Semioficiosul guvetr: I 
şi un local de întâlniri antiromâ- d h 1 . a .. (1 B d t' H' I It bl' 

b f· d' d Lucrul se petrece pretutindeni cator e ar eo ogle erevici ce "u apes 1 Ir ap ,a pu ,1 1) 
neşti, pus su o Irmă e Ifl u-
cere în eroare care să înglobeze la fel. Pentru culegerea datelor car~ a afirmat că arhitectonica 13 crt. un articol, in care se ul 
şi pe gaz~tarii români ai Ara- ce-am utilizat in numeroasele bisericilor noastre de lemn e un· boieşte cu o renumită gaze: $ 

dului. noastre reportagii. am avut oca- gureasd) sA descopere la Strigo- opoziţie, fiindcă aceasta şi'l rl 
Gazetarii români din Arail au niu un palat regal din vremea mes un redactor la Stri!!on'· ]'E ziunea a vedea ofiţeri din toate ... 

refuzat să se solidarizeze cu acea- dinastiei arpadienilor (palatul des- să vadă ce e cu novestea In, Ş 
stă uneltire, gradele, medici, avocaţi, functi- t"~ 

Aşteptăm şi dela instanţele ju- onari, studenţi, mizând ultimul coperit e dela sfârşitul evului Emeşe, iar trimisul speti '3 

decătoreşti s'o pună la punct. ban în nădejdea recuperării pier- mediu dar a fost decretat fără constatat cu ochii lui că in 
Cererea aceasta, abuzivă, jigni- ' dcrii, o imposibilitate dovedită cu pic de jenă palat arpadian), pen- ţia citată de a5mMs şi de 'e 

toare şi ilegală in acelaş timp, Pac o s t ea. toate calculele ştiinţei. tru ca generalul GomMssă poată man NU EXISTĂ, ci existi s, 

o cerere abuzivă, 
jign;Ioare şi ilegală 

nu poate fi tratată de autorită- _. veni in parlament şi să spună mai o palidă figură care gă 
ţile judiciare decât cu acelaşi re· :' trlpourllor Am putea cita nume de sala- lcgitimiştilor: că nu-i t!'ebuie re- I deduce că simbolizează Ore r 
fuz hotărJ't cu care au tratat o ' ria+i publici cari în mod regulat - 1 CI· t galitate comună cu austria, şi şi o .altă figură de om ing 
gazetarii români. l a UJ işi Iasă leafa lunară in buzuna- nu-i trebuie Habiburg, ci cineva chiat, iar alături cuvintelel • R 

Este ilegală, după cum am rele celor dela clubul ziariştilor, .l 
spus la inceput, din pricină că Con/l'atele .. Nafiunea RomânlJ- (aluzie la. arhiducele Albrccht .. Quos Amissa genuit" ("pe 
aşa, zisul club al ziariştilor mi- din Cluj, cal'e duce de slJptCJ- lefuri cu cari apoi se intretine in despre care se spune că i-ar i-a născut Amissa"). Tri rl 
.. .. tă d d t mare măsură campania revizio-nornan nu mal eXlS e rep, mâni de z;/e o luptCJ admif'a- curge'n vine sânge arpadian peste special al renumitei gaze! 

ŞI' nu ŞI' poate deCI' cere schim nistă şi iredentismul unguresc de - - hl/(J Împotf'iua fl'ipoul'i1ol' gaze- cel habsburgic) care să re'nvie stânga trage la 'ndoial! 
bare a numelui A fost desfiinţat prin ziariştii Olajos Domokos, i 
când l-au inchis autorităţile, sur- . făl'eşfi Infiinfate 'n capitala dinastia Arpazilor. Amissa e Emeşe, şi că ins. Gara ErnO, SZ3SZ Endre, Seregs, ali 
Prinzându-I cu jocuri de hazard to/el'antl a Rrdeo/u/ui de o In cuvântarea sa din parlament a avut o introducere; iar" . 

etc. N'a facem pentrucă am 1 oprite de minister prin condiţia handă de zial'işti eUf'eo-mo- generalul a5mbOs a spus că pesti Hirlap" îi răspunde ~ 
de care i-a fost făcută depen- I ghiol'i a publicat la 16 /ul/e un creia acestor nenorociti, o situ- vorbeşte inspirat de o inscripţie interview al unuia, dintre el 
den!ă încuviţnţar~a. Nu mai există u :I'fic / dl'astic in o o6lă aţie dezastruoasă şi noi tot mai ce a văzut pe palatul botezat gropătorli re1ic~iei "arpad e 
apOI legal mCI dm cauză că n'a no ~ o . ~ ce nădăjduim că vor reveni la rea- . ,... spunând că cuvmteJe pe C' (1 
mai ţinut dela 1929 adunări ge* . ul'Ifă chestie, ol'ătdnd In legCJ- Iitate. arpadlan dela Stngomu, 1Dscnp- zetarul de opoziţie nu le-o 
nerale. ! fUI'ă cu sinucidel'ea inipecfof'u- tia spunea: CI nu' poate Il zut, au existat in ziua eân C~ 

La acestea se adaugă că in· lui Petcu/eseu. vicfimlJ a tl'ipou- Sinuciderea insp ah. Petcu- drept dec_t cine e nlscut făcut desgroparea, dar s'a~ ,i. 
timp ce statutele sale, la porunca , I'i/ol' uf'mătoaf'ele' lelcu e atât de pilduitoare, incât din Eme,e. (Emeşe este străbuna fiin~că erau umede, iar . n 
expresă a ministerului de interne, ~ , . ' . ne scuteşte de comentarii. Toţi legendară închipuită a naţiei Am.Jssa spun~ .că profesoru , 
prevăd că clubul nu se va ocupa' "In vremUrile acestea de ten- acei cari până acum s'au lăsat h')' revlch a stabilit că e form' lr 
cu jocuri de hazard, clubul me. bilă criză economică, in timp ce mag Iare. neaseă a lui Emeşe. . ci 
tamorfozat in chip abuziv îşi toată omenirea globului este in- jefuiţi de aceşti mişei, vor vedea Precum am arătat când am Toată povestea asta ano. 
C t · area f·· d •. . c~ campania noastră eate tnte- t t t f t In ere au anz un tn posesIa demnată să-şi măsoare cheltuelile rea a aces ea a os mare scan· avea niciun interes pentru . 
unei alte autorizărl ,ilegală. de: . . .' I meiată şi nu vor mai deschide d 1 ' Iti d· 
vre ',lle ce clubul nu eXl'stă legal) $I-ŞI drAm,. Ulllit~ ŞI. pAln.ea dela a In par amen u unguresc In români. Trebue totuşi cun, 

~ - uşile trântorltorr: Pentru intelec- .. , . ţ' - t . 't t a a ministerului sănătăţii prin care gura copIIlor, In tnpounle răl- pncma tniCnp Iei aces ela CI a e de-o parte pentru ches ·1' 
tuaIi, oameni despre cari se pre- .1 a'" b"" S' t' t d că • ( i s'a încuviinţat în schimbul unei pândite prin oraşele mai de sea- .e vm vi. a s nga a e In Matei Corvinul (care pa ~ .. t 

taxe să deschidă un tripou. f mă ale ţării naivii sunt jefuiti de supune că au o judecată, chestitt- bătaie de joc depe băncile soci- afolt numit Cel-Drept, ,s 1 

. C.ul~e la .toat~ a~estea, cl~bul . ultimii gologani O numeroasă nea este atit de clară, inc1t ne aliste: .. S. ă zică p .. reze.nt. cine-i drepţi nu pot fi decât de~e 
zlanşhlGr mmontan cere să I se ! dA' ruşinăm si mai insistlm.u ă t d E I M t I d autorizeze să monopolizeze titlul i bandă e talhar~, operează t~ bu- n scu 10 meşe InlS TU e autentici), iar de altă parte ' 
de "gazetari din Arad", lucru pe ( zunarele cetăţemlor incăpuţl In. S'a interzis mi. c~lte Homan,. ~re-i ist.ori~ul ofi- se vadă cum se poate fals I 

care justiţia arădeană, justifie ro- ! speluncile lor meşteşugit aranjate. clal al Unganel, a sl1nt şI-a ex- 1 Ungaria ştiinţa arheologl" 
mânească, nu-l poate încuviinţa i Cu puţin timp in urmă am lUarilor 'rec"en- plicat: Inscripţia a fost scriBă Domnul Savant Gerevich U 
în dauna gazetarilor români şi in ~ . ' . . . ' larea 'ropoari'or din admiraţie pentru arpadieni de ! decretat. bi,s~ricile ~omân o. 
dauna românităţii Aradului. ! arătat b~lo~la tnpo~nlor locale cineva din vremea lui Matei Cor~ lemn blsencl. ma~111are, a. a 

De altfel corespondentul nostru : in toată mhnderea el. Am ară- Ministerul ap~rării naţionale . 1 c. l tat cu-aceeaşI senmătate, 1: 
a inaintat în contra cererii clu-; tat că in aşa-zisul club al zia- a ordonat comănduirilor din vmu. eea:e lD~eamnă - p~e- ;1' manda primului ministru, 11 
bu!ui. ziariştilor minoritari con- t riştilor minoritari se .practlcl pe cum am ar tat In comentarule regal din epoca arpadia 
testaţle. ! lângă jaf, corupţie şi imoralitate t?at~ ţar~ să v :emnalez:. ~e 0- noastre - că e o insultă la adresa j palat dela sfârşitul evului e 

• fltem ce Joaca ,In clubuTl ŞI CQ- lui Matei Corvinul supra numit I ~i a cetit pe pere~ii dese- . 
Cu cetăfeanul maghiar ! irede~tiS~~.li cu f bat~ii st~rşi dela zinouri să li se aplice de ur-l de popor Cel-Dre~t, fiindcă el sale inscriptii c~ri. ~u exis1 

C{ 

Moszhovics ,i ca ban- ti· gbul.r~ lăamtt Il tor u~ IOnfar.1 0ţr TP",- genţă sancţiuni riguroase . d' E (S rId ă I Adecă, In defiruhv, de .01 
CI sa e n ma n .. , . nU-l 10 meşe, e Ş le c up mai tabu arheologia decât CI uU lai Trich'er 1.. I b l' .f1t~tU e,fl

d 
e. It n- DlspoZJţta este bună, şi dacă moartea lui. nobil ii unguri au francezi? . 

,om c u u Ul amm 1, n em4na- f' . t . . d na 
P 

. ar I 10 ervemt mal e mult, ar. 
_ rec':lm a~ m~1 ~pu~, A club~1 ~ tiei a mâJ1ui tâlhăria, ei Înşişi f' . d t I f . l!C 
ga~etanlor mmo.nta!l s a mv.ârttt . fiind vechi clienţi ai justiţiei, printr' I lmplc eca mu te raude, SI- . 

deja de o automaţle. de tnpou!. .. llucideri şi drame. j 8 · · t' adi b r I ă d !J ,el 
dela ministerul sănătăţii Aşa cel ! ~n sl.stern de ~oru~~te anl~]at cu .. Ea trebue să fie generalizată Iru In, e a a o u a r o ruiE 
puţin au dat zvon pri1l oraş ei ; IscusItă măestne, t IŞI bat JOc de 
înşişi. i legile ţării şi de intreaga socie- interzicându-se şi funcţionarilor 

Au deasemenea localul şi fi- [ tate românească. Şnapanii de ta- publici frecventarea tripourilor I-o fost dat RradlIllIi slInt fn nlImăI" egal ~ a 
nantatorii tripouJui. . . 1 lia unor Herskovita care in cali- fiindcă în mai toate de1apidările să l"eplIrfeze a nOlIă, o jlIdet care e pe ttei 5 I 
naFv~indA~:duUI~~r~ ~o.r jăaCsmăbni dPăe i tate de informator al politiei din încheiate cu pagube mari pen- mare bil"lIinfă l"omâneasă: românesc 0, şr fiindcă a 

atmo a an . S M ' ~. A .. tru Stat cu puşcării sau si nuci- ! I l' h a tripotorilor Trichter-Jordan _ t atu- are savant m murdăm acţilInea nafiana -creştină a , cafii pal"fidlIlIi mag j sti 
Leff. Vom adăuga că numitul i până in git, un Szemu, frauda- deri pentru infractori, se găsesc avocafi/ol' români şi-a I"e; şiseră să găsească 'n u] 

Trichter a jefuit şi până acum i tor al vămii locale, Qri Krenner la bază jocurile de noroc. plIrtaf Înfâia victorie pe fal"ă i mâni câteva (frei-pafr ]11 

Aradul sub diferite firme, şi are în I un fost falsificator, buzunărel~ Nu vedem cum s'ar justifica aici, la granita aplIseană I 1 de toPO?, cal"i că 'nce, • 
acest moment o condamnare de~ i . C' ,. A , d' t' . ţ. .. t 1 d ă 1 finitivă pe care urmează s'o ex _ ! populaţIa lu)ulUl m văzul ŞI cu o IS lI1C JUne 10 re ce e ou Sau făclIf in mai multe rlIpă dintre DoflIrile sI 
tute. e ~ sfidarea autorităţilor chemate a le categorii de salariaţi ai statului. părf' ale fării alegeri la ha- I româneşti. bisfa ro,· CI 

Localul le este la sucursala r pune botniţă.' Ceea ce trebuie să urmeze rOlIl"i. şi pesfe fot au ieşif t şcă (decan: dl". Siluh 
băncii ~u?apesta~e "El'del'li Hi- i ' Oameni de felul acestora ope- după o asemenea hotărîre, este din alegeri' consilii amesre· I dovan, consilieri d/'. il 
felbanli. - ŞI faptul. acesta, ă A • '1 ă" t't t t v

•• • ~ltf I ... I ".. t -spune mai mult ca o ' B I reaz In toate tnpoun e ţ fii. Pre- enacl a ea execu am el. ! 1 e cote, m car. romanIr slIn a dr. ISlJravniclI, dr. .' a, 
aceasta budapeitană ~c:~eea ~~~: I tudindeni pe unde banditii reu- ea nuva avea efectele urmărite .. patra roafă la cărufă, ba dl". Sârbu, PopesclI-Pc C( 

- transmitea spionilor din procesul şesc să-şi injghebeze o tarabă, Organele Însărcinate cu pre- I fil"ad, ÎI1 schimb, a /rilIm- dr. Grozdo) a obtinut d 
locotenentului Antonescu preţul jefuiesc ca în codru. vederea şi reprimarea răului, fat lista exc/lIsÎV român ea- 108-104 vO/lIl"i iar,' 
trădării. La sucursala din Arad a z· I .. tr b' ă f' . l w J ,. I f .! t h' l' acestei bănci s'au făcut desc'n- Iare e dm capItală ne aduc c me S le ŞI ee sancţionate sca, ueş IIp a o 105 ne minol"ifară a ia 60- i 

I e t a s· c'd" .• h It f pentru orice slăbiciune sau 0- moi pomeni! de grea, fiindcă VO{lIr.t·. . deri în legătură cu spionajul lui I v S c mu 1 eru unUl In a unc-
Antonescu. La sucursala aceasta ţionar public, care a pierdut in misiune. avocatiI I"omâni şi minorifal"i fi fost aceasta o nr ,1 

nu e nici-un român, în schimb curs de un an, trei milioane de --~ ••• -....... • •• •• _ ... ,_ ..... _--~ vadă că nlI trehue de. It 
sunt angajaţi rude de-ale ofiţeri- lei bani fraudaţi dela ministerul Tot românul de bine ceteşie ziarul lidarifate şi clIraj, ca 
lor din, U~gafia. Director ~l su- in' serviciul căruia ~e afla ah sCllturâm odată depe aa, 
cursalel ŞI patron al clubulUi aşa- . . "l _ UHIVEft~UL _ zis gazetăresc e cetăţeanul ma- Petculescu, mgpectorul contabtl ~ti .' Iliil~ jUglI! străin ce n~ of c~ 
ghiar Iosif Moszkovics, despre dela Ministerul Muncii, un func- I ·-"_UIIMlfT1lll_LUMU·~ -Q&~-=~-=~;;;; dlIpa 16-17 ani de!: 

, care am arătat, cu prilejul con-· ţionar merituos, a fOlt atras in' il--::;'__ _C4I ___ .!:.:=-_ _ __ .. ::::::.:.,.--" ~ rohil"e. aJ 
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oncordatul cehoslovac Vizita la Budapesta 
Vaticanul! a foştilor luptători englezi şi iugoslav cu 

Acordul naval dela 18 Iunie tori maghiari e cea mai apropiată 
am arătat in n-rul ghiară, de proselifism ungu- COJlcordatul va defini- crt" prin care Anglia a călcat în de a englezilor dintre toate or-

trecut, urmează să se resc, de propagandă culturală tiva situaţia aceasta. Se r picioare prevederile tratatului de ganizaţiiJe de foşti luptAtori din 
zilele acestea bula pa- ungurească şi - ca concluzie va face o nouă arondare pace dela Versailles referitoare la Europa, Şi cea ungurească,la fel 

prin care se va anunla - In scopuri de stat ungu- b'sericească administrati- I inarmările depe apă ale nemţi/or, cu cea engleză, e o organizatill 
concordatul ce s'a în- re~ti , vă, adecă se vor împărţi I a fost precedat, precum se ştie, cu totului nepolitică" 
(se socoate adecă tn- ~~ocesul, l-a~ pO,rnit urmă- astfel episcopiile ca ungu- de un apel făcut de prinţul en- Domnul maior Cohen s'a pri-

între Cehoslovacia şi torl,l pr?prletan: MltropoUa de , rii să nu poată veni cu gIezesc de coroană foştilor lup- pit cu certificatul acesta dat unei 
Scaun, StrJgomu, care avusese in Slo- : pretenţii să aibă un epi- tători englezi, la congresul dela organizaţii care este iredentistă 

sfârşilul lunii sau in Juna vada 51 dc mi~ de i ugăre c~- 1 scop al lor, ' mijlocul lui Iunie al Legiunii sadea, adecă cu totului politicA. 
urmează apoi să ae dastrale; semm arul feologlc I Presa budapestană se, Bri:anice, ca să pregătea.scă dAn- Fiindcă la recepţia ce li s'a făcut 

concordatul din:re Va- din, Str~goniu, seminarul ~eo-! agilă - s'a văzut şi din şii; printr'o intovărăşire cu foştii excursioniştilor englezi la primi
şi Iugoslavia, in vederea I logiC ~In Budap:sta, ~a~ltl~l! ceea ce am arătat în nu- ,combatanti nemţi, o apropiere ria din Budapesta (ef, acelaşi re
pleacă tocmai acum la CDnomcesc al mltropohel dm ! mărul nostru trecut - ca : 'ntre Germania şi Anglia. portaj citat al lui "Uj Magyar
ministrul sârbesc de Strigoniu şi ,ordin~1 calugă-! să pună guvernul maghiar! Apelului acestuia i-a urmat abia sag), contele cu nume de lotru 

'e Auer. resc al Sf, VmcentlU. La o i să reclame Vaticanului să în câteva zile acordul naval. Takăcs-Tolvay, preşedintele foşti-
budapestană pub1ică I s~~tintă nu s'a, putut ajunge I asigure prin Concordat o I Apoi o echipă de foşti luptă- lor luptători maghiari, a spus 
ră cu acesfe două niCI pan~ astăZI, ,1 episcopie ungurească in, tori ei/glezi a pornit spre Germa- camarazilor englezi .să spună ce

ate ştirile următoare: I I~lre . timp: ,la 1928, C:hoslo- Slovacia. E evident că gu- ; nia, Şi nu s'a ~ntors din, ţara !ui lor de acasă: că au petrecut că-
. • ... vacla ŞI Vattcan~l, ~u aJuns la vernul unguresc a lormu- ; Hitler acasă, CI s'a rătăcit • JU- teva zile între fiii unei naţii care 

· Re~'d.u~ea, moşulor. b,- I a InvoiaU nedehmhvă, la un lat deja această pretenţie, i mătate de săptămână şi prin ţara ştie să moară pentru prietenii ei 
: .etlce .. " dIn s'o""acla I aşa-z!s modus-vivendi. care ,a şi că uneltele ce le are la !lui Horthy ~i-a lui GOmbOi (sicl) şi care niciodată nu se va 

.Ul Magy~rsag anun- h~!ărlt ceea, ce acum se defl- Vatican au dus luptă grea; Oricât e vara anotimpul excur- lmpăca cu ideea ca să trăiască 
Bratislava, In ~lIm~~ul ntt~veaz~, prl~ concordat:, că pentru realizarea ei. Totul ! siHor. excursia aceasta n'a putut între mutilatele graniţe de astăzi", 

11 Iulie, ~ă ,~a ŞI n- e~ls~opllle ~I c~lelalle ?rga- e însă de geaba, după: fi lipsiti de tâlc. Dela recepţia aceasta foştii lup-
in baza tn~ol~lll făcu!,e I nlzaţ~l ~atohce dm Ung~rIa ,nu cum reiese din lânguirile j Mai ales că in aceeaşi vreme tători englezi au fost duşi la 

l ~eshtU1re~ moşlI: au n~mlc ~omun c~ biSerICa presei budapestane. ; s'au mai rltăcit prin Ungaria statuile aşa-zise ale ţinuturilor 
dm SlovaCia, cari I catolIcă dm SlovaCia, şi că . (aceştia o săptămâni intreagă) o pierdute din piaţa zisă a Liber-

sechestrate la 'nce- catolicii din Slovacia nu atârnă Concorda,.1 iUQOllfllv ( duzină de aviatori englezi .par- tăţii, apoi la steagul "cu moaşto 
erei cehoslovace pen- de ep!scop~ile .. sau, de cel~- Ziarul sârbesc It Vreme- a 1 ticulari", la un aşa.-zis picnic ale patnei" din aceeaşi piaţă, al 
apa~tjnea~ . unor ~rgani- lalte orgamzaţll ,dm Ungana anunţat' că ministrul de j us1iţie i aviatic de-a lungul şi de-a latu 1 I canibalului Urmanczy, unde li 

· catolice dlll Ungaria tria- de asfăzi de cari au atârnat al Iugoslaviei Auer pleacă la i ţării lui Horthy, s'au ţinut discursuri. 
Două latifundii c~ri au până la 1918. 20 Iulie la Roma ca să iscă- i • La vizita sela sediul foştilor 

'u( capitlului de Stri- Aşa-zisul modus vivendi a lească Concordatul cu Sfântul Foştii lupîători englezi au mers luptători maghiari, precum arată 
au şi fost predate ad- . sanetio~at ~rovizoriu s~tuaţia Scaun. in Ungaria sub comanda unui "Pesti Hirlap" din 13 Iulie, colo-

ul eplscopesc din care eXista m fa~t; Vahc,anul Concordatul iugoslav se .ra- . colonel Ashwanden şi-a unui nelul Ashwandet şi maiorul Co-
, şi urmează să se pre- o .. recunoscut deCI că ep~sco- tează Încă de-acum 14 ani, ,1 \ maior Cohen. Aceasta din urmă hen au vestit pe foştii luptători 

curând şi moşiile vIă- pllle, şi celelalte ,orgamzap era să fie semnat prin anul 1 a dat lui "Uj Magyarsăg" (n-fui unguri că pregătesc cu prilejul 
del~ ](oşite şi Rozsnvo.1 cat~hce din' Ungaria nu" au 1925, dar noile pretenţii ridi- 1 din 13 Iulie) un interview in care excursiei acesteia o excursie 
in primire a pădurilor,: niCIUn drept asu~ra moşlll~r cale de iugoslavi ,după insli- ~ a spus între altele; 'nUngaria a unui grup mai 

arendate ~i a celor! ce le avuseseră ,n SI?vacla. tuirea dictaturii' .au tăcut săi "Ca spirit şi ca forme exte- mare de foşti combatanţi brî-
u sub profecto rat bl .. In ~~t~ptarea .. unUl ara~l~ment râmănă lucrurile baltă. ! rioare organizatia foştilor Jupt!- tanici, 

va dura vreo două I deflfllhv, moşllie cu prICina au In stadiul de astăzi proiec- I ____ .. _ .... _ ................ -", ... ,~ 
· de zile. I rămas aşadar sub sec~cstru, tul de concordat prevede Intre 

ci osul guvernului ma· I pâ~ă, ~cum câ~~ se dlspu~e alte]e următoarele: Sentinţa' în procesul 
.Budapesti Hirlap", arată! defrnltIv In prIvmta lor prm Eplscopll vor presta jură-
său din I~, Iulie crf, '1 concordat. mânt regelui. Biserica catolică' "de spionaj al locof. 
ele cu priVire la che- ! E vorba de 700 de mii va avea dela stat o subvenţie A t t 

acestor: moşii biseri .. I de i_"ăre de 35 1/2 milioane dinari (cea I n onescu e comp. 
1 ~ ! Adăug~m la ştirile acestea ortodoxă are 46 milioane, ' iar 1 " , , , ~ 

19.8. mdl.llă după con-! ale presei budapestane ceea cea mohamedană 13 milioane), 1 Consiliul de război din Bucu- i spionaJ, la 6 am ~uncă sllmca; 
a sa, statul cehoslovac 1 e am arătat In numărul nos- Se asigură bisericii dreptul I reşti a dat Joi următoarea sen- ': pe Golopen'~a. Il.,,; supus un-
sechestru pe toate mo- I c d d' , ~ ~ 1 d ' 'i guresc, de ongme romanească 

, ; tru trecut: e autonomă Ispunere asupra l' tmta 10 procesu e spIOnaJ: din Banat pentru complicitate 
~e a~eau in SlovaCia 11 Cl se restltuesc prin con- averilor bisericeşti. Se reca·, pentru Ungaria al locotenentu- i la spionaj: la 3 ani muncă sil~ 
ilIe ŞI celelaHe organl- d t b' j i' t]' dl lIoa,'e limba ve'eroala"ă I lut' 'l'{ntonescu' l' nică ' }" '! ' cor a Iser cIca o lce nI' 1. , 

cal o Ice dm Un,g~rla, tn- . Slovacia 700 de mii de lugăre (slavă ".che) ca limbă Ii- i Condamnă pe II. An'onescu i 'A.ri.'i,a Oprişan a fost achi-
nd cu adm]mstrare~ I , • • - , 1 d' b t l' I Il ' fa terl'e I tată , ,partea sechestrată, rămasă ne- urg.ca. . on, m a a IOnu 10 n '. '. ~ 
r secheSf~a(e o ,com~: ' tmpărtită prin reforma agrară, In legătură cu acest din ur- uşoară din I~ădăuţi, pentru trd-, ~o~slhul, mal conda":1na pe 
rală, Curand apOi foştn , d' 1 d x '(' , mă amănunt, cu limba vete- dare în timp de pace, 1" 20 ani: cel v~novaţt la p~9ta" sohdară a 
f' J In ce e ou" mi Ioane ŞI un , sumei de 300 mu leu 

" e ari au nce~ut proces sfert de iugăre cari s'au ex- rosla\1ă, ziarul budapesfan muncă silnică şi degradare mi- I ' 
aceste mO~l1 la coml- , t t SI ' d I bl Maguarsâg" scrie următoa- litard ' I h I proprIa n ovacla e a -. 1 , : 

aro-ce os ovacă d: ; sericile catolice, rele in norul său dela 11Iulie: Condamnă în lipsd pe ""It • . P I - 1- J I 
• in baza paragrafulul i De fapt, deci, numai o parte "In ~e~curile minoritare un- 1I0n Glteza, ungur" ag~nt pro- ariD I S m II 
tr~tafuI,ul de pa~e, Slll- : dintre aceste 700 de mii de gureşh ŞI germane, publicarea vocator la trddare ŞI spIOnaj, la u. . 

la,r şI-a tnsuşIt ş~ el i iugăre se chiamă că se re- concordatului e aşteptată cu 115 ani muncă silnică; la uiversIl8t11o maghiara 
actIUne, nerecunoscand ! stitue: adecă partea care a mare 'ngrijorare, deoarece Condamnă pe Pa'n;k Fran- I . ,. . . 
stafu]ui ce~oslovac de : fost sechestrată dela proprle- ll-i teamă că s~ ~~ ~er~ite I cisc, ,supus u,nguresc, ~e?t~u I SemloflclO!ml ,gu~ernu~UJ un~. 

une de moşllJe cu prl- I tari biserice~U residenţi In Introducerea lImbll lIturgIce spionaj, la 7 am muncă sllmca; I rese, nBu~apesh Hlrlap ~ ,~ubhcă 
.de~arcce - spune ~Bu- ! Slol1acia. Restul, aparfinător veteroslave In toată Iugoslavia, pe Ma" Alexa"dra, supus un- ! In n~rul dm 1~ cn, Codlţll~e de 

Hlrlap· -- proprletă-, până la 1918 episcopiiJor, or- ZI~a că concordatul deschide guresc, pentru complicitate la I admitere la Umversltatea ~m Bu-
a au ,fos! date ~de , dinelor călugăreşti ,i celor- drum sârbizăril minorităţii un- I dap~lta, Se cere studenţilor ,1 

ungureşh dm pămant; Iane organizaţii catolice din gureşii şi nemţeşH-. j ~r6!ztnte in afară de respec-
',din p~opriet~te, ma- i Ungaria de azi, tşi schimbă La 13 Iulie .Magyarsâg· a pop.'a,ia ,i ~d?că există ~e- I tivele acte. ~colare: 
dm, bam maghlarI'1?~n- \ proprietarul, trecând la bise- venit cu noi amănunte in le- ce.ara prega'.re ~e~tru. 111- Un ce~t~hcat de~pre patf'ioflli-
pun de apărare ,naţlO- : rica catolică din Slovacia care gătură cu limba liturgică, ară- 'rodaeerea ace.'e. l ... b.. mu/ pehţlOnarulul; 

. de zel religios şi de mi- 1 în urma concordatului de se tând că s'a cerul de cătră gu- In Voivodina bănăţeană şi 'n, Dacă tatăl petiţionarului a fOlt 
culturale şi de stat", 1 tncheie acum, va avea cu totul vernul iugoslav limba liturgică Badea - spune mai departe ! loldat pe front, un certificat do

In virtutea tratatului de! alfă structură decât in trecut. veteroslavă pentru toată Iugo- ziarul unguresc - concorda- ! veditor că i l'a dat tatălui stu-
care ia statului maghiar 1 ., • slavi a, dar deoarece Vaticanul tul n'aduce altă schimbare de- I dentului crucea de răsboi a lUi 
drepturi asupra . ferito- ! V .. 'o~re,:, ~r~a .. ,z«!r. s'a impotrivit, "a fi ln'rod •• ă cât aceasta, că se InfiinteazA i Carol al IV-lea, 
revenile statelor vecine, I ad. bS·s,erlc,~ ca'ol,c. ..mai în eparlaiile din Da'. pe lânga episcopia de Şubo- 1 Dovada despre ocupaţia şi si., 
m h ' d' ă' ,n o"acra • • SI • d t'l 1 IIă i I i ag Iar reven lC pe! • .., ma,ra ,a Ollellta an •• 1 a Ş o a ep scop e cu re- 1 tuaţia materială a părinţilor peti-, 
bisericilor catolice din 1 Conducerea blSerICll ca- obi,nuilă de decenii, iar f" ~edinta la Becicherecul-Mare, t ţionarului; de cind ii locuesc pl" 
moşii din Slovacia,! tolice din Slovacia' e des- celela". păr,i 01. fă,ii "a li Epillcopiile îşi 110r r.primi ! rintii in localitatea unde sunt as. 

li-au fost date In scop ; m~ghiarizată de mai multi .~gădait~ d. Vafica" naHlai o ~ar'e din mo,ii'. .xpro- l' tăzi; unde au fost ia trecut şi Cl\, 

apărare naţională ma-, am de zile. d." caz 1" caz, dacd o cer. praa'.. ce l'au ocupat. 
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Din »Caietele lui Szab6 
La Budapesta apar de-un 

an de zile nişte broşuri lu
nare deosebit de interesante: 
»Szab6 Dezs5 filzetek", 
"Caietele lui Szah6 Dezso". 
Sunt cea mai nouă etapă în 
cariera scriitoricească a acestui 
frate al nostru bătut de 
soarte, a acestui fiu de mam~ 
româncă care e fără indoială 
cel mai mare. prozator ce I·a 
avut vreodată literatura ma
ghiară. 

Rămas la Budapesta, Szab6 dreptul vecinii noştri mai sănă. 
Dezs5 a trebuit să rabde: toşi decât noi să ne arunce tot 
cel mai cumplit boicot ce-l I dispretul lor in fată," când văd 
putea organiza in contra că se predă necesitatea reîmpe
unui .,trădător" un neam rechierii austro-ungare până şi depe 
furios ca ungurii. Aproape catedrele în'âiei Universităţi un. 
că n'a murit in timpul acesta gureşti ? 
de foame şi de frig. Incet- flpoi se întreabă: Ce-a 'nsem
incet apoi neînduplecarea sa • nat pentru unguri, pentru vita
a inceput să-i câştige prie- irul lor, monarhia austro-ungară, 
tenL Se schimbase din nou i de o doresc aşa de mult re
Ia fată, devenise şovinist i staurată? 
ungur, se adresa tineretului, I Şi răspunde: Monarhia n'a 
şi tineretul a 'nceput să-I ia • fost o rezultantă a voinţei po. 
în braţe şi să-i deschidă din 1 poarelor ei. Ungurii, În loc să 
nou drum in vieaţa obştească ! se fi întovărăşit la 1867 cu flu
maghiară. SzaM DezsO a: stria şi cu Habsburgii, trebuiau 

. apucat atunci să publice cu : să facă tovărăşie cu popoarele 
sprijinul unui editor de oca- ! asuprite (e vorba sa) ale mo
zie o bibliotecă lunară, amin- 1 narhiei. 
titele sale .,caiete", adresate " ,.Un' monstru istoric 
ungurilor noi, tineretului, I care 'trebuia să dis-

In "caietele" acestea Sza- 1 pari" 
~o Dezs5 pu~!ică .d~-avalma! .. Monarhia _ îşi încheie Sza~ 
hteratur~ politIcă ŞI h~~ratur~ ! b6 Dezso răspunsurile la acea
pură. Dmtre cele pohhce 11 1 stă Întrebare _ trebuia sd dis
vom remarca aztăzi , ciclul i pară: pretindea pieirea acestui 
.Spre ~ nouă cucel'll'e d~ ~ istoric monstru toată dreptatea 
fal'ă: ŞI ne vom ocupa aCI I omenească toată higiena popoa
de capitolul d~n, <:,iclul acest~: I relor şi toate condiţiile unui viitor 
.bocu! Ungaf'lel tn EUl'opa I ' 

DezsQ« 
mai cinstit şi mai sănătos ~I 
omenirii. Şi poate că aceasta 
ni-i în tragedia de astăzi şi 'n 
cazna miilor noastre necazuri 
singura uşurare, nădejdea cea 
mai mare de viitor: că coşul 
acesta de călău în care se adu
nau capete de popoare, banca 
aceasta de zilnic supliciu a un· 
gurimii, a dispărut fără onoare 
şi pe veci depe faţa Europei-, 

Restaurarea Austro~ 
Ungariei: tâmpenia 
tâmpenillor 

l1utorul analizează în conti
nuare motivele vânturate astăzi 
de tabăra ]egitimistă, habsbur. 
gistă, a revizioniştilor, pentru 
cari ar trebui refăcută această 

"tâmpenie a tâmpeniilor", acea
stă .. blestemăţie". cum tot dân
sul numeşte fosta monarchie şi 
restaurarea el. 

• 
Ne spune că concubinajul 

austro-ungar n'a fost făcut de 
unguri cu familia de Habsburg; 
cei cari au dat au fost În În
voiala aceasta numai ungurii7 

fiindcă Habsburgii nu mai erau 
acum puternicii din trecut 

Ştie astăzi fiecine dintre 
români, in urma profesiunii 
sale de credinţă românească 
ce-a făcut-o acum câţiva ani, 
cine este Szab6 Dezs6. Nu 
se ştie insă pentruce n'a mai 
venit între noi, dupăce acum 
câţiva ani declarase sus şi 

tare că se lapădă de unguri, 
că-şi ia numele Milea, după 

numele mamei sale romAnce, 
şi că vine 'n România, Şi 

nu e cunoscută ]a noi nici 
Golgota ce-a avut s'o urce 
dupăce-a rămas în urma 
Iăpădării acesteia de unguri 
la Budapesta, şi nici cea 
mai nouă a sa schimbare la 
]a faţă, de altfel eIplicabilă 

după cele ce a pătimit şi 

dupăce s'a hotărît să nu 
mai părăsească Ungaria: re
venirea la accentele şoviniste 
ungureşU din primele sale 

apărut in "caietele" depe Popoarele desrobite nu vor nici s'audă 
Mai. 

Precum se va vedea, lite- de Ungaria-Mare 
ratura aceasta politică a ce· L"" t"" ă t '.J' t'" D aceşt"IQ 
1 ·· "t 1 egltImlş II spun c res aura- I al ",mas IeI. ar nu-s 

UI mal mare scm or a un- l' . . . ţ" t' r 
'1 d d tirea monar Hei austro·ungare expreslQ vOtn el singura lce or 

scrieri. 
~nn ~~ e ea rep u senza- I înseamnă, refa-cerea Ungariei-' popoare. Ci dimpotrivă: tocmai 
tlOna I Mari. "E un semn al gravei ; duşmanii lor, trădători ai voin

Locul Ungariei În Europa boli a vremii - răspunde la 1 ţei de-a trăi a naţiunilor, şi nu 
asta Szab6 Dezs6 - că pdnă t urmăresc decât numai dorurile 
şi o peveste idioată ca aceasta! propriei lor hărneseli". {Citatul 

Capitolul se 'ncepe cu o con- I unii şi alţii i~ ~păimâ~fător de , 90ate ţre~e din gură în gură şi 1 acesta se referă -: se înţelege 
siatar~! " . I mare prop~rtle dmtre cel de sân-I tned să-şi găsească credincioşi I 1 - la t~roriştii croaţi,. la slov~cii 

Cel can guverneaza Ungana ge german • Monarhia (austro-ungară, _ n. I renegaţl ca alde Jehhcs~a, ŞI la 

de 16 ani încoace, de cand nu J () 1 dă ă. ! tr.) n'a fost vointa popoarelor alţi asemenea simbriaşi ai Un-
mai Cite una cu Austria, a~ , nou:g:rreantăOU .! sale, n'a fost un interes vital al gariei hortiste, pe cari iredenta 
smuls din sufletele ungureştt austro-ungarl ' popoarelor sale şi popoarele' maghiară îi afişează străinătăţi 
până şi bietele instinde vitale ce S' fA' ! acestea nu mal doresc ca adevărati reprezentanţi ai 
le mai răm~eseră neextirpate de tr' a ~n~eput ast el m ~ngarJa I monal"hla. lkei pe cari ti fostelor popoare nemaghiare ale 
concubinajul ~u Austri~:_ teama lanomc.,o ~ouă legen _ ă" : I duc pe c?ilo greşit~ ale cr~din- Ungariei,. nemultumit~ ci-că. ~e 
de pangermamsm, convmgerea că "Că MonarhIa (austro u~gară: i tei acesteIa frecătunle ce se Ivesc noua patne la care s au alipit, 
unirea cu Austria e numai o n. tr.) a fost pentru ungunme ŞI : Între înruditele straturi poporale care i-a desrobit. O mai bună 
etapă trecătoare (poate necesară) p~ntru toată ~uropa~ u~ cado~ de vechi şi alipite din Cehoslova- caracterizare într'adevăr nu . se 
In istoria Ungariei, şi convinge- ziua on?mashcă găht Jn speclal~ eia, din Iugoslavia, din Româ- putea !) 
rea că ungurii nu se pot desăr. bucătăne de sărbătoare a lUI nia unii ca aceia să-şi lege 
vârşi decât printr'o vieaţă de stat Dumnezeu Tatăl. Că Monarhia I scu'tecele, să-şi isprăvească func
independentă. ac~asta c~ stomac de struţ a fost I tiunile de ploduri, şi să nu-şi 

Ungaria, cu toate că instinctele umcul tahs~an ~are ~ păs!r~t I bage nasul in soartea tării. Căci 
acestea vitale ii dictau altceva, a ~nătoasa clrC~lalle a sangelUII? I de unde purcede povestea acea
ajuns in războiul mondial alături vleaţa .economlcă: ~cea Eur~pe: sta grotesc de absurdă (pove
de nemţi. După război instinctele propă~lrea, ung~rn~lI. ~ . "mIca I stea că se poate reface Unga~ 
aGestea trebuiau să-i fje şi mai Ungane n are m sme nICIUn sens ria-Mare prin re'mperechierea 
poruncitoare, totuşi: şi niciun viitor. Că singura misiu- din nou cu flustria, şi că fre-
""Conştiinţa nenorocitei, oarbei ne a politicii pacifice a Europei căfarile ce s'ar ivi Între majo

noastre clase de mijloc au schilo- este: să lipească din nou la olal~. ritarii din statele succesoare ar 
dit-o printr'o bine diriguită şi cu clei desfăcutul conglomerat, fi un indiciu că nemaghiarii fo
stearpă hărmălaie iredentistă im- apoi noua ac~alita sfreantă aus- stei Ungarii ar vrea restaurarea 
punându.i credinţa că singura tro-ungară va face să curgă dela Ungariei-Mari - n. tr.)? In fie
noastră scăpare este Germania, Urali până]a Oceanul Atlantic care dintre statele succesoare 
şi că interesul nostru este să ne scursoarea galbină a fericirii euro- ale Monarhiei stau la pândă 
legăm soartea cu cât mai multe pene. Iar dacă minunata aceasta foşti ofiţeri fără rost ai armatei 
legături de caml apetitului nem- relitauraţie ar fi totuşi imposihilă, ~esaro-crăieşti, arisţocraţi vădani 
tese. In rândurile tineretului au pentru cazul acesta funest dum,:, fără curte, diplomaţi pleşuvi ţi 
transformat credinţa aceasta intr'o nealor pun noi idei in palma de propriile lor intrigi, aventurieri 
fatală ocupatie (in inţelesul ce-I istoriei: să impreun~m intr'un cari adulmecă a pradă, cu un 
are ocuparea unei ţări de cătră o Ungaria concubinaj istoric cel cuvânt: mâncăii dela oala habs
armată duşmană, - n. tr.) cu I puţin cu jugoslavia, sau cu burgică şi excrocii plecaţi pe 
ajutorul burzenşafturilor camara- Cehoslovacia, sau cu România, sau urmele unor mirosuri nouă. flce. 
dereşti ce Ii s'au impus ca nişte' mai ales cel puţin cu jigărita Au- ştia-s cei ce vreau să amăgea
cizme spaniole, şi cu ajutorul strie.'" ască din nou pe- fraierii unguri 
profesorilor şi-al conducătorilor Szab6 Dezs6 se intreabă după cucdntecul băsmuţuJui acestuia 
de societăţi tinereşti. recrutaţi şi I cele de mai sus, dacă "n'au oare idiot, cdutdnd să-i facă panduri 

Cea mal mare primeI .. 
dle pentru unguri: pan
germanismul 

Sunt apoi alţii, . spune mai 
departe Szab6 Dezso, cari pro.., 
povăduesc re'mperechierea cu 
l1ustria, spunând că prin aceasta 
se împiedecă flnschlussul şi se 
câştigă astfel pe seama revizio
nismului maghiar bunăvoinţa 

Franţei şi-a Italiei. Interesul vi
tal al Ungariei nu e însă să se 
pună Ia remorca cuiva. Şi apoi: 
Riscurile sunt mai mari decât 
ceea ce s'ar câştiga prin capta
rea buneivoinţe a italienilor, a 
francezilor. Re'mperechierea cu 
flustria, în împrejurările nem,,
teşti cu totului nouă de astăzi, 
înseamnă germani zarea Unga
riei7 înghiţirea ei de cătră pan
germani. Şi doar Ungaria e 
şi-azi germanizată până la fal
sificare, Ungaria-i astăzi inde
pendentă şi.i mai IIfuraoicăIl de
cdt oricând. "şi totuşi cine·j sunt 
conducătorii, diriguitorii: În mi-

nistere, În am<:1l1două ce,;, ial 
legiuitoare, între ofiţeri, Î,'ce 
rică, la Universitate, în b;: I 
ţie, În diplomaţie ş. a. r 
E un fapt ce nu se poat: 
gădui că cei ce vrăjesc .' 
în Ungaria vremea rea \ 

l' 

mea bună, soartea tJoguc, 
şi fatalitatea ungurească, ei 
În disproporţionată propor; i i 
mişi ,ai sângelui nemtt, 
deasemenea de netăgăd tu 
valul pangerman care s'c ' 
cat peste toată Europa ce 
în urma prăbuşirii şi În 
aparitiei hitlerismului. n'e 
neatinsă nernţimea din Ue a:H 
Ei bine 1 nu e oare firesc. a 
evitabil că într'o nouă ur, , 
flustria influenţa aceasta nu 
mană atotcovârşitoare va cit 
şi mai puternică? Oare i 1 
ştiinţa maghiară şi instinct' ' 
gurese de solidaritate, s~ dE 
amândouă o mie de ani, II 
putea Înfrânge puterea k . j 
mântătoare a sdngeIui ne . 
şi vor putea oare scl ani 
grozava gravitare anei 
austriece spre Germania?' . 

, • t' It' il nu sar 10 amp a ocmat eL 

riul? Sau dacă astăzi, c(k SI 
bine de rău suntem indepen~S' 
se poate sugera sistemati: e 
urechile tineretului, ale Şţ! en

J I 1 . "1 ., ~ se a e casei mlJ OCH, ca ungu ., 
. t f" d . ni nu se va pu ea enCl ee" I 
gându-şi soartea de Gem ,a E 

t - , au 
- oare a unCi nu sar , 

nua cu înoită putere şi c ' ~~ I 
mijloace de teroare să "~ă 
vrăjească că ungurimea n, 'si 
te ajunge Ia o bucată de, 
şi la o zi de mâine decâ:' 
parte din ÎmperiaIismul nem' ,O 
Nu ni· a spus oare brutala 'n I 

ditate germană Ia nişte e j 
tive comerciale maghiaro- del 
mane : Ungurii trebue să Si 10 
pace cu faptul că nu vor f ,r , 
cât o insulă Iinguistică în~~( 
nul germanI - Nu e cu eal 
oare încă depe-acuma în pr 
gramul neînfrdnabilului n.? ~ 
nalism nemtesc - chiar ,: n( 
d d t ~ ~ t . alt 

e-ocam a a se pas reaza l<in 
privire la aceasta o oaT!' ca 
tăcere de tactică - să noi 
mdna pe Panonia maghiar; e : 
străvechiul cuib al trecutului, e? ' 
ghiar7 al culturii maghiare,. !ace 
intregii alcătuiri ungureşti 1 jale 
e oare vr'un nebun care e s 
creadcl că din aprinsă dra;: eă 

de unguri nemţii l'iustriei ov 
fi în lupta aceasta potrivni: CUIl 

Germaniei? flpoi am ajuns: eu 
iarăşi să ne întemeiem a~, t!t! 
rarea dâinuirii noastre pe e \ 
surd uri ale ştiinţelor naturale fed 
Nu intreb dacă politica act' sut 
e morală! Ci întreb: N~areG văI 
concepţia aceasta toate sUf '~l~ 
tele nebuniei şi ale sinucid( 'bo 

.Da: O nouă unire a noa: 'unt 
cu Austria ar duce inew~ păs 
la acest singur rezuJtat sa 

~l~ 
Germania, delaolaUă cu ~e, '~de 
fimea austriacă ce dă n8 f EI 
spre ea, ar inghiti şI pe ~ işe 
guri şi pe Ungaria la jl1~ are, 
hop prielnic al isforiei-. l~ur 

Acesfa-i rezultatul final,' Inl~ 
'rr' ca foloasele de moment: !1l1',şj 

Ungurimea ar ajunge şi ' ne 
tare sub iugul aristocrajiloi, ~ 



~elltllrierilor de neam' concesii de ordin economic 
<,8, s'ar începe noi dispute pentru vr'un folos national. n, 
tllu!i0nale, ,ca acelea ce cultural, etc.) 
!rământat istoria politică a Partea aceasta a tratatului 
elor decenii maghiare lui Szab6 Dezso se incheie 

, ianonice; avantaje eca- cu constatarea, că oricât de 
'ce zero (de altfel- spune dureroasă e pentru unguri 
ul - toate statele fac tragedia trianonică, indepen-

, 
~! 9Z 

~:~!~ ~: t:~;~r~~l~~ I~o~~:~~ ! Bila dela Urmănczy celire 
17 ani ungurii au făcut pro-
grese fnsemnate pe calea de- Faimosul canibal Urmânczy' unul dintre autori şi sprijinitori.fl 

săvârşirii de sine, şi privirile i Nandor, cel care dimpreună cu Cu apărarea Micii Intelegeri In 
străinătăţii s'au Indreptat spre frate-sa Janos a ars de vii pe contra atentafelor ce le pune la 
ei mai mult decât in toli cei Motii din Beliş, a publicat fn nrul cale contra ei iredenta maghiari 
o mie de ani ai Ungariei-Mari. dela 13 crt. al lui "Pesti Hirlap· d. Titulescu nu are nimic comun, 

o intovărăşire a 
după chipul 

Ungariei cu vecinii 
Micii Inţelegeri 

un apel la ungurii săi ca să meargă dtşi e ministrul de externe al 
din nou cu jalbe minoritare tn uneia dintre ţările vizate'n exî5-
proţap la Liga Naţiunilor. Ca şi tenţa sa de iredenta ungureucă,' 
cum Geneva n'ar fi tndeajuns de ,i deşi e preşedintele Micii lnte
asaltată cu minciuni antivalahe de legeri. In schimb d. Urmimczy, 

ează concluziile, - nu I e tntrepătrunsă şi slăbită de 
i interesante, ci, se poate! influenta germană, ~i toale 
, senzationale. - ale i posturile de comandă ungu

ului acestuia al lui Szab6 ; reşti sunt in mâni prin care 
< circulă sânge german. 
urii, vreme de o mie de Aceasta fiind realitatea, Un-
'au făcut aHa decât să I g.ar!a s~.~u ~ai um~le după 
'n contra expansiunii "ldlOtenll. ŞI să nteleagă 

a:;e. Şi totuşi tşi leagă odat~ cu cele, de mai sus: 
ea de germani, cari dacă că n are de ce umbla după 
, ii inghit imediat, iar apuseni, fiindcă aceia se deo
nu Înving, îi târăsc şi pe sebesc in toate cele de unguri, 
i În prăpastie după dân- . el trebue să-şi dea mâna cu 

, i leagă soarlea de Ger- popoarele veci,ne, asemănă
a, deşi sunt din cale t?are ~nguri.l0r În mu!te pri-
d slabi pentru o rezis. vmţe ~l sorhte să urmareasc~ 
e . aceiaşI scop pe care ar trebUi 
In confŢa germam!or, să-l urmărească şi maghiarii 
toată vleata magluară dacă şi-ar cunoaşte interesele. 

Ţări de ţărani 
i nll se poate analiza militare, n'au ştiut când şi-au 
1 in amănunţime, e hotă- creat o vieaţă comercială şi 
spune Szab6 Dezso - industrială să şi-o nalionali
usenii au trăsături aparte zeze, aşa că in vreme ce ora

ele ale' popoarelor Euro- şele Apusului :sunt nationali
entrale. zate, aici. în Europa centrală, 

schimb - dela olaltă cu I au încăput pe mâna unora 
rii - popoarele Europei cari n'au cu tara nimica co
aie sunt una prin faptul mun. E astfel o trăsătură ge
'au o aristocraţie de baş- nerală a Europei centrale, in

. ~i n'au decât de foarte clusiv ,a ungu;ilor. ~ă, nu au 

~:ă vreme o vieaţă orăşe- alt raZJnl decat ţ.ăr.amme~. p~ 
. '.. care trebue s'o ridice prm h· 

ca burgheză) ŞI. fllndc~ neretul naJionalist la rol ul ce 
Irost popoare agrIcole ŞI trebue să-} aibă. 
~ , 

:0 Inţelegere central-europeană 
~in urmare: 

De ce să mai fim şi pe 
Ideparte figuri aruncate de 
10/0 pe tabla de şah a pu .. 
~r apusene? De ce să mai 
,im a ne slăbi unii pe al .. 
fând marile puteri şi mai 
,eamă Germania ne sunt 
! primejdie şi unora şi al
I? N'ar fi mai bine oare 
~ noi, popoarele Europei, 
'mie, ne-am uni ca să ne 
njăm soartea noi în de noi. 
I ca puterea fiecăruia din
Inoi să ne fie tuturora che
~e a propăşirii indepen
~e, a liberei făptuiri in 1s
~? N'ar fi oare mai bine 
facem istorica colaborare 
I!atelor Europei Centrale 1" 
le spune apoi Szab6 Oe
I că ideea aceasta a mai 
~ovădui1 o şi-acum 12 ani, 
ICum LI ani, dar de geaba. 
1e urmă ne explică: ce 'nte
~ prin această colaborare 
Ilatelor Europei centrale. 
le vorba de ceva ]a fel cu 
Ifederaţia dunâreancă a lui 
5suth, care e o babilonie, 
~vărăşie în sânui căreia se 
~a la o înghitire reciprocă. 
~nla ce-o propovăduieşte 
~bo Dezs6 e o Întovărăşire 
aunfrul căreia fiecare stat 
~?ăSlrează fiinta sa, grani-

sale, totala sa indepen
~I~, totala sa râvnire spre 
~odeSăVârşire naţională. Sfa
., Europei centrale se into .. 
~aşesc milităreşte, ca să se 
Iare, dar nu printr'o armată 
):nUnă ca cea austro-ungară ; 
~ tntovărăşesc diplomalic, dar 
I ~a Austro-Ungaria, avân
I'~l peste ministerele de ex· 
tne proprii un organ de co-

laborare şi de sfat (cum e 
consiliul Micii Intelegeri.
nota noa5ff'ă); se întovărăşesc 
economiceşte sub căIăuzirea 
unui organ comun (după chi
pul consiliului economic al 
Micii Intelegeri); şi se intovă
răşesc pentru reciproca cu
noaştere culturală, infiintând 
la Universităti catedre pentru 
limba, istoria şi etnografia fie
cărui sfat aliat, şi deasemenea 
sectii pentru reciprocă cunoa
ştere la socieUitiie studenţeşti. 

Precum se vede: Szabo De
zso nu vrea altceva decât lăr
girea Micii Intelegeri prin In
trarea in ea a tuturor popoa
relor Europei centrale, şi tot
odată o perfecţionare a acestui 
organism. 

Hotarele 
Merge pe urmele dlui Titu

lescu şi in ceea ce spune des" 
pre hotare. 

- .. Iar hotarele? - se 'n
treabă Szaba Dezso. Nu cute
zăm a fugi cu profetii uşori 
de cap aşa de departe in ne· 
mărginirea timpului. ca să udăm 
deja buretele cu care să şter
gem hotarele. Şi se prea poate 
ca asta să nici nu fie intere
sul propăşirii natiunilor, iar 
dacă vr'odată totuşi s'ar face, 
se peate că s'ar face aşa că 
ar duce 'la uniformizarea, la 
schilodirea sau mecanizarea 
omului integral, la sălbăticirea 
omenirii. Dar sigur este că 
încetul cu Incetul hotarele VOt 
avea altă semnificatie. Semni
ficaţia lor politică şi econo
mică de astăzi, ducătoare aşa 
de mult astăzi la impotriviri, 
va înceta treptat. şi se va 
tnobila aşa-zi când până la o 

diferenţiere pe unităti 
cu psihic comun," 

istorice partidul maghiar. cel care În vechea Ungarie a ara 

Calea spre lucrul acesta e 
lungă de tof. In ochii unguri
lor - spune în incheiere Szaba 
Dezso - o afine Trianonul 
Dar ce e mai cuminte pentru 
unguri: să meargă pe calea 
asta, care le dă putinţă să 
producă tot ce pot ca să pro
păşească, sau să meargă pe 
calea cealaltă, a nemtofiliei 
(adecă a revizionismului), care 
duce la înghiţirea ungurilor de 
cătră nemti? 

-0-

Desprindem din indemnul acei- de vii pe românii depe mOfia sa 
ta al canibalului următorul pasaj: şi care În Ungaria trianonică ti-

.Să ducem în faţa lumii mari ranizează minorităţile, are tot 
fiecare nouă blăstămăţie 6ăvâr- dreptul si s'amestece in trata
şită in contra' minoriUţilor ma- mentul minorităţilor din statele 
ghiare. Titulescu se mişcă mereu. succesoare! 
Intrighează, aţâţă, ne acuză şi ne Nimic de mirare 1 D&cl Appo
aliază împotriva noastră mereu şi nyi. călăul minorităţilor din fosta 
fără odihnă. Se bagă şi in ast- Ungarie, şi-a putut permite să se 
fel de chestii Impotriva noastră transforme in apostol al mino-, , 

cu care n'are comun nimic. Acu· rităţilor, de ce ar rămâne mal pe 
zatiei cA l'am omorit pe regele jos canibalul care a ar. de 
sârbesc el i-a fost deasemenea 1 vii pe Moţii dela Beliş? 

Pioasa 
din saful 

pomenire a lui H orea 
său de naştere Aroda 

Sâmbăta {recută şi azi SăP1ă-\' Aurel Munteanu din Huedin, pre- apărător al Moţilor nedreptăţiti ~ 
mâna, la 13 şi 14 Iuţie, a fost şedintele comitetului care a or- "Aici la Beliş, în 1918, a spus 
in Muntii Apuseni o mare şi im- ganizat comemorarea, păr. proto- d-sa, patruzeci şi patru de ţărani 
presionantă pomenire a implinirii pop Sorin Furdui, dr. Vasile români au fost arşi pe rug de 
unui veac şi jumătate dela mar- Paşca, căpitanul invalid Şiancu. batalionul ofiterilor unguri aduşi 
tirizarea lui Horea, capul revolu- doctorandul Tiberiu Cipău în:nu" I in acest scop dela Budapesta de 
tiei moţeşti dela 1784-85. mele studenţi mii clujene, învăţă- ! magnatul ungur Urmanczy, , stă
" S'au sfinţit în aceste două zile torul Arsenie Dalex şi ţăranul pânitorul codrilor noştri de l-rad. 
două monumente 'n amintirea Dumitru Furcovici. In loc să-i confişte averea pentr\l 
martirului: unul în satul său de această crimă, politicienii români 
naştere Arada, ta curtea bisericii Cuvântarea d .. lui l-au despăgubit cu zeci de mili-
şi 'n dreptul locului depe dealul G. Lungulescu oane, cu care familia lui duce cea 
Fericetului unde stătuse casa 'n Din partea centrului Ligii AnU- mai necruţătoare propagandă revi-
care a văzut Horea lumina zilei, revizioniste şi a d-Iui Stelian Po- zionistă împotriva noastră, şi i-au. 
iar celalalt pe muntele Drăgoiasa, pescu, directorul ziarului "Uni- lăsat 7000 de iugăre de pădure 
pe locul unde stătuse până acum versul", a luat cuvântul secreta- din care oamenii lui au dus la 
câţiva ani stejarul sub care au rul general al Ligii, d. Gh. Lan- Budapesta peste 700 de milioane, 
fost prinşi de ostaşii aduşi de guleseu, arătând cum ungurii care s'au prefăcut in arme impo
nişte trădători eroii revolutiei: au făcut din Horia un fel de triva noastră. 
Horea şi Cloşca. Hristos al neamului său, deşi nu Iată pentru ce trebue să jurăm 

Măreţele monumente au tost era decât un iobag luminat la aici la mormântul lui Horia, că 
ridicate prin contribuţia obştea- minte. Ca şi pe Hristos l-au pur- vom fi demni de jertfa lui şi vom 
scă a Moţilor de secţia locală a , tat prin satele de pe valea Mu- şti s~ ne apărăm neamul şi tara". 
Ligii Antirevizioniste, care a or;,. răşului, batjocorindu-I şi punân-
ganizat cu prilejul sfinţirii lor du-i pe frunte o placă cu in
comemorări cum rar se pome- scriptia "Rex Daeiae". Ca şi 
nesc. pe Hristos l-au crucificat, pentru 

La 13 lulie s'a sfinţit monu- că roata pe care l-au sfărâmat 
mentul din faţa bisericii din era de fapt o cruce, incercuită, 
Arada, vorbind În prezenţa unei ca să-I poată intinde cât mai 
mulţimi uriaşe de prin toate SIl- bine, sprei a-i sfărâma oasele şi 
tele din ţinut d-nii: protopop trupul Din jertfa lui Horia a eşit în
Sorin furdui, preşedintele Ligii vierea Daciei - căci pe locul 
Antirevizioniste din Câmpeni, păr. udat cu sângele lui a fost înco
Mircea Nicola, descendent din ronat primul rege al tuturor ro
neamul lui Horea, paroh în Arada, mânilor în cetatea simbolică a 
prof. Ioan Micu, directorul gim- românismului, în vechiul Apullum 
naziului din Abrud, Q. Lungu- - Alba Iulia, în care Mihai Vi .. 
lescu, secretarul general al Ligii 
Antirevizioniste, dr. Vincenţiu Mo
tora, primpretorul plăşii Câmpeni, 
şi maior lurakovski, în numele 
militarilor cari şi-au dat concur
sul la ridicarea monumentelor. 

teazul pregătise prin biruinta ar .. 
melor, calea de glorie a lui Ferdi
nand I. Moştenirea lui Horia trebue 
păstrată cu sfinţenie, şi "Liga An
tirevizionistă Română" condusă 

de sufletul ~i patriotismul mare· 
lui român şi creştin, al d-Iui Ste
tian Popescu, cheamă toată su
flarea românească la apărarea 

granijelor şi a pământului străbun 
pe care din nou încearcă să ni le 
smulgă Ungurii. 

IlltrunÎnle antlre f IZIOO sta 
din jud. Constanta 

P. S. S. Episcopul Gherontie, 
preşedintele Ligii antirevizio
niste din oraşul şi Jud. Con~ 
stanta, a hotărît convocarea 
comitetului ligii, in vederea ma
nifestaţiilor cu caracter antire .. 
vizionist, ce se vor face în ora~ 
şi judeţ 

In vederea acestor intruniri, 
care ·au fost proectate de P. S. 
Sa mai demult, s'a lansat un 
apel către preoţii şi frutaşii 
vieţii culturale din eparhie, ce
rându·le să inteţească propa
ganda antirevizionistă. trimiţând 
centrului Constanta dări de 
seamă asupra activităţii de 
până acum. 

Intrunirile se vor ţine la Me
dgidia, Hârşova, Cernavoda şi 
Mangalia. 

Azi săptămâna, a doua zi după 
pomenirea dela, Arada, a fost o 
mare procesiune la monumentul 
depe locul unde au fost prinşi 

pe muntele Drăgoiasa Horea şi 

Cloşca, participând la pelerinaj 
in frunte cu preoţii mii şi mii de 
Moţi din toate satele ţinutului. 
După sfinţirea monumentulu~ 

oficiată de toată preoţimea celor 
câteva zeci de sate ce-au parti
cipat la pelerinaj, au tinut cu
vântări insufleţite păr. protopop 

Rugăm pe onoraţii 
restanţi eri să nu uite 
a-şi face datoria faţă 

Din. cuvân!ar~a de "Gazeta Antirevi .. 
căpitanulUI Şlancu zionistă", achi ... 

Retine~ u~mătoarele cuvinte I tându-şi modestul 
memorabile dm cuvântarea că-

pitanului invalid Şiaftcu, dârzul abonament. 
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Săptămâna infernatională! Dela . orto~ocşii . 
_ Noua fază a conflictului italo-abisinian: dIn raIul hori 
e vorba să se dea Italiei protectoratul Abi (Clmtinaare din pagina J-o) 

siniei dar nu-l va avea decât prin război - "maghiară" biserica ortodoxă , I a fostului comisar de politie -

Se pare, după toate ~tirile' i' d t t _ reducând cu 3 la sută lefurile cari' a fost ales d/'. Ivan Şe/'ban de 
y prin care s ar a pro ec o ,1 V\ 'f, • d' t l Of"' 1 • d 

din săpfămâna aceasta. că con- ratul, nu se va pufea aplica merg până la 8000 de franci, cu l OI a, preşte mele . l~lU Ul
l 
~ 

lliclul italo-abisinian se loca- decât cu arma. Deci fşi con- 5 la sută pe cele intre 8 şi 10 ! come~f ex ern a mlm~teru Ul 

fizează. Adecă n'ar mai fi vorba t' ă' d 't '_ mii de franci cu 20 la sută pe j maghiar al comertuluI. (Cf. 
InU mal cu zor eca orl , M â Il 16 VII) 

să se amestece şi altii de când până acuma pregătirile cele peste 10 mii de franci, şi .. agyars g , , 
cumva se declară războiul. de război. punând următoarele impozite noi: Jubileul bisericii 

Se pare numai, fiindcă nu Războiul _ s'a spus mereu un impozit suplimentar de 50 la 
s'a născut incă profetul care şi răspicat dela Roma săpfă- sută pe veniturile mai mari de I "maghiare" orto-
ar putea să prevadă ce schim~ mâna aceasta _ este inevita- 80 de mii de franci, şi un impo- I doxe din Mişcolt 
bări, ce tncurcături aduce l:iua bil. Atâta numai (a<:.a s'ar de~ rit special de 25 la sută pe câş- Alt' b'l t d 150 d 
d â' Y f '1 d' ăzbo' S' d· ]U leu, aces a e e 

e m me. duce din cele de mai sus) că 19un e In r 1. a re us In ani deja edificarea bl·ser'lcl"I· 
In momentul de fat' - cel schimb cu 6 la sută preţul curen- , • se l.1a purta in doi, fără ame- se va serba in Septemvr1e' 

al bisericii ortodoxe 
şul odinioară atât de 
românesc al Mişcolf 
Şaguna (Cf ... Magyarsarl 
Biserica aceasta lIl\ 
română, de 11 ani ioc\) 
limbă liturgică maghiar' 
şi ea rarte dintre bi 
"maghiare .. orlodoxe", ' R 
gu vernul unguresc se 
seşte ca 'de un pretexi r 
infiinţeze o ierarhie 0, 

maghiară şi să pună su 
dictia aceleia toate bi 
ortodoxe neungurizate 
iului horlist. 

Puţin dupăcum arată <:.lirile de tului electric şi-al cafelei, şi de I ' 
Y stec slrăin. 

peste săptămână - e vorba asemenea prelul pâinii. I O E Si 

ă d ă Vin insă totodată alte ştiri, I ŞTIRI P LIrIC c puterile apusene, a ec Măsurile acestea excepţionale· 

A F ) asupra cărora în presa noa- I 
nglia şi ranta. au căzut a au pricinuit mare agitaţie în cer- r In politica noas,tră in. temă s,unt, I Goga ,şi sub preşiden~i~ de, de 

A 
stră nu s'a prea stăruit. Ame t - t lnvoială să se pună bisinia curile interesate, dar guvernul e t pe cale A une!e schlm?ăn m~n, ŞI I a d~lul Cuza. La ran. () 

sub profectoratul Ligii Natiu- rica, de unde acum două-trei hotărft să le aplice cu toată anume In bwe, Partidul naţlOnal- I partIdul •. Totul pen,tru A .~l 
nilor, care să-I dea apoi (fa- săptămâni spunea oficial că t ă " agrar al d-Iui Octavian Goga şi I generaluluI Cantacuzino lŞI ad 

, fă' , s r şmcla. t t . It l ăt '1 Hei. Formula ce e vorba că nu s a:r.es ec ŞI punea n ve- Liga Apărării Naţionale Creştine o ~al mu eg,un ~ cu e. 
d S '1 ~'să plece • " Romanesc al d-Iui Valda· ,Of 

s'a primit e aceasta: Italia să ere UPUŞI or sai 'n Germania au fost mari ~ d-Iul Cuza au fuzI,oftat, f~lmâ~d In partidul liberal e vor .do 
se plângă 'n contra Abisiniei imediat din Abisinia, a prins desordini antisemite. S'au luat o Impreună un parhd naţIonalist clarificare; se desfiinţea· u 
la liga Natiunilor; Liga Na- acum gust să facă negol de seamă de măsuri noi în contra sub preşidenţia activă a d-Iui faimoasa gruparea a haşi ul 
tiunilor va constata că Abisi- arme, de ofiţeri şi de trupe cu evreilor, _7"7 __ 

, ." AtI abislnienii. In Statele-Unite s'a • B A..... I L EBA Z N A C. ma nu şI-a mut cuvan u ce 
şi I.a dat când a fost primită format un comilet pentru aiu- Aus'ria a avut iarăşi un doliu ':i; 

L· ă d f" b' torarea Abi:siniei, şi adună A 't· t' 'd In Ig: că va es nnta ro la, mare: mun 10 r un accl ent T e k i r 9 h i O lui ard ele n ur 
deci \7a pune-o sub protecto~ iscălituri de protesfare in con- de automobil nevasta grimului b! 

tra Italiei, Nişte firme ameri- t' Sunt cele mai ieftine şi mai căutate astăzi dintre băi1e din . 
ratul Italiei. ministru Schuschnigg, iar primul- fiind cele mai eficace în contra unui mare număr de boli: n: 

cane au oferit Abisiniei 50 de n' Odată cu ştirile acestea şi ministru şi băiatul său au scăpat tisme, gată, ischias, lumbago, paralizii, tabes, lupus, urticari , ~ 
cu ştirea că Japonia a făcut aviatori, tehnicieni, soldati, numai prin întâmplare, răniţi de !~~ei, boli uterine, sterilita!e, turburări" menstruale, e~c.' I~~ 
eunoscut Italiei că nu se ame. arme, - fireşte pe plafă. Ne~ amândoi foalte grav. Au fost in I COPI~ In c(;mtra exe~e!o,r .crom~e. reum,att~melor" ane.mleJ, 
sfecă in conflictul Ualo-abisi~ grii din oraşele Statelor lJnite, legătură cu acestea temeri că,.. I SU)u~ e~edI!ar, parahzlel ,mfant1le. A~ Cl~C] ren,umlte Jzvoa 

in număr de vreo 20 de mii, '1 conţm 10 mare cantitate lod, brom ŞI chiar radIU. Nămolul e 
nian, agentiile telegrafice au eventuala retragere a lUI Schusch- asemănător cu cel dela Tekirghiol. e 
comunicat ceea ce era de şi-au oferit serviciile armatei nigg deja cârma ţărIi va aduce.. ,~I 
aşteptat: că Negusul Abisiniel abisiniene. Şi tot atunci se în Austria schimbări hitleriste, I \Il 
a adus la obştească cuno- vesteşte că negrii din Africa Cari.celarut s'ălnsănăt~şit însă ~n I Publl·Caţl·Une Publl·Caţl·U 
ştintă printr'o telegramă tri- şi ceilalti colorafi din Arabia, deajuns, ca să poata să reia I ât} 

din Persia, din Irak, s'au dat misă unui ziar american, că conducerea ~uvernului. G, ermania. Se, aduce.la cU,noştin, ţa"ce, - Se aduce la cun 1, 
ă" t f' cu abisinienii. şi că Anglia l - d I --

va v rsa sange pen ru leeare n'ar fi străină de mişcarea stătuse a pand~ ză arme, . 1. lo~ l~t~r~SQt.I, ca Pnmana 1 celor interesaţi că p: al 
petec de pământ abisinian ce De,altfel ches.tlUnea austriacă. se II MUnICIPIUlUI l1rad munl'Cl·pl'ulul· 'P:rad r" 
s'ar pune sub prolectoratul aceasta a lor. menţ elI It. 1 1 " 

d b m pe pnmu p an a In e-I În z;uo de 21 AurlUS' I ... . ·urr 
Italiei. ItaHa ştie bine că o . E deci un ajun e răz oi cu resului european din pricina legii 1935 11 Si In ZUlU de 16 Au mi 
eventuală sentintă a Genevei I mari incurcături. prin care s'a permis Habsburgilor .: o~a a. ~~. . I 1935, ora 11 o. I 

revenirea in Austria, VicecanceJa- I va ţme.m bIroul Servlcwlw I va ţine în biroul Sen ur 
P,e"ăfi,ile "aliei rul Stahrenberg a dat o declaraţie 1 economiC, camera Nr. 59, Q ! . N l 

!; că legea aceasta nu înseamnă o 'j; doua licitatiune publică cu e
l
,C?nO,mlC, c~mJ' e~a zîi 

, 11 ]. A , I M' fI' f' i 1 t f t A h' , "1 t l' lcltaţrune PUD lea cu Ci a la are pan acuma a gra- mls ru aVla le a ua co-. restauratie. De altă parte un ziar j o er e lOC Ise ŞI S1g1 Q e,.. . .., : 
nilele Abisiniei. in Somalia ma~da ayi?~nelor ce vor ope- I tirolez a făcut un plebiscit, şi 80 t ~entru întreprinderea l~c~~- I md:l~e ŞI slgt1at.e pen! c~ 
italiană şi mai cu seamă tn ra m Ablsl.ma. ... I la sută dintre cetitorii săi stau n.10r dye, krasamenk, zidant 1 rOVlZlOnarea Uzmdor p 
Eritreea, 10 corpuri de armată După ultImele şfm armata I pronunţat că nu voiesc restaura-II ŞI curaţlt ce se vor executa cipiului cu cca 30.000 m 
cu 140 de mii de oşteni, şi in italiană ~in Eritreea su!ere I rea Habsburgilor, Totuşi chestiu- l~ ~~ifici,il~ publice ale mu: (trei vagoane) tuburi alt 
plus 40 de mii de lucrători la grozav dm cauza căldurIlor. I nea habsburgică se menjine la mClplUlm In decursul anulm W d' f I ~ or 

S ' f' t ă It' d' b t 1935 1936 esa In onla precum 15 
drumuri şi fântâni, gafa dea- a a Irma c mor mu Imi suprafaţă în chip alarmant Zia- t uge ar /' I 15 t t b 'd " d 
semenea să fie incadrati in cauza c!imei nesuferite şi a ! rul iugoslav Politika" a P'Ublicat! Licitaţiunea se va ţinea 1 L.o~et' U un e arţ9,t p 
rândurile luptătorilor. setei. Li se dă soldatilor apa după consfăl~irea dela Sinaia un 1 în conformitate cu l1rt. 88- I fICI a ,~t1rea s~ ~a 8~· u-

Dela sfârşitul lui Martie cu măsură: 1 kg. pe zi. i articol mult comentat în care se Il 110 din legea contabilitatii i cd~n °lrml a e CUt b
r 
.. , ~!; • ( 

I ' • t' 't 1 d 1" In egea con CI Ihta\, ă 
până acuma s'au trecut prin Abisinia se pregă-1 atrage atenţia marilor puteri apu. ŞI .~o nVI, norme or e ICI- . , . . \ e 
canalul Suez 95 de transpor- leşte de şase ani sene (a Franţei, Italiei, Angliei) că tatII în vIgoare, . ~h~e .Ş! Fotr~vlt norme

J

ea, 
Juri italiene de oşteni, iar luna A fă t t' dacă vor tolera revenirea pe tron Toate persoanele can vor J liCItatie 10 vigoare. Bu 
aceasta e ma' f' 'i 37 d cu mare senza le un I . A A .., I Of t ţ" . 

S 1 rlml e interviev dat ziarelor ameri~ I a Habsburglior, se va mtampla Jua parte la hCltaţlUne vor I c:r an II can vor su 
transporturi. A cane de o vară studentă în in Europa centrală, oricât n'ar fi depune odată cu oferta (care cîpa Ia Iicihlţiune vor d 

Marti au plecat din Italia N Y k I ă tI' Ah' 1 1 Ofl 

d d 
,e'V!-, or a mp ra ~ Ul 1- de dorit, o nouă orientare. : se va înainta în dublu ""x- odată cu oferta în ar 

ouă esca rile de avioane de smlel. Ru~a ~egusulUl a deda·. , IA' ~ + I ". ,. ,. 
bombardament, şi mai pleacă rat că Ablsima se pregăteşte . A" " ,emplar) In plic separat ŞI. ComlslUnel de hCltaţll oa 
In curând alte 300 de auioane. de şas,e a~i ,penf!u r~zboiul Grec.a lŞI contmuă pregltJ~lI~ j garanţia prevăzută de ca-! garanţie provizorie de ta 

Dintre cei 50 de mii de su. cu italIa, ŞI şI-a facut In sco· pentru restaurarea monarhIei. , . A J d' 1 f. . Z 
biturile munţilor depozite se- Ministrul d-:! război generalul dul de SarCini, In numerar I m va oarea ° ertcl, 1, ne 

puşi italieni din Egipt. o in- ,crele d~ arme şi munitii, are '1 Condylis a avut în legătură cu ori efecte garantate de I merar ori efecte gar oatsl. 
semnată parte s'au Inrolaf in n munţ t el e ( ă S . armata italiană din Erilreea. ' 1 utn e tP n ~lu al? - I aceasta tratative la Roma şi la I tat, lar oferta se va face I de Staţ iar oferta se ve . 

rare n con ra a acurl or ale- I " , I ' .. f 't t : ' A Ci 
Guvernul Halian a pus acum riene, ş!-şi inslrueşte armata Belgrad, S ar fi părut că tOtU-l' numQl In con o~m,1 a e ~u ca- 1 numaI In baza cadek fă 

in lucru 10 submarine noi cu ofiteri străini. pus, bine 'de roate, dar vin acum dul de sarcm~. ŞI .P~ I sarcini şi a conditiunil(l: in 
Italia are până astăzi 20 de veştI că plebiscitul ce urma să blancheta de oferta IntocmIta I . I . t fi w .. t ( 111 • • d ' . l t h' l " CIQ e can po vazt.· 
submarine mai vechi de 12 n le ştIri ex'erne se facă în Noemvrie va fi amâ- e serVICIU c:: mc a mUnI- i f ' . d 1 '. ni 
ani, şi alte 56 moderne. naţ şi că unele cercuri fac o mare cipiului, cari pot fi văzute! lecareN ZI 59 e ucr

u 
y It ne 

Ducele Mussolini a anuntat I In Franta s'au luat măsuri opoziţie fostului rege Gheorghe în fiecare zi de lucru în ca- 1 ?le&a, 1 ~. ~ pr~I~Q~"Ud 
că \7a merge zilele acestea I economice excepţionale pentru vrând s'aducă pe tron pe un fi~ mera Nr, 59 a. primăriei. ! a ZInC c:: mumclplU OI, .-Va 
cu a\7ionul Ia soldalii din Afri- întărirea francului şi pentru ief- al regelui Angliei. Se pară că şi-au • ~rad~ ~a 19 lul~e ,1 ~35.. 1 r:rad~ ~a 19 Iul~e Y'. PI 
ca, şi le va finea un discurs tenirea vietii. Consiliul de miniştri scos iarăşi capul venizeliştii.: P'lmarla MunICIpiulUI ! P,.marla Munle,pl rOI 

Doi !idori ai săi, precum se a hotărît să facă economii în Venizelos, care stetea refugiat la : Arad I Arad. lor 
ştie. sunt In armata din Africa, valoare de 12 miliarde de lei, Paris, a plecat În taină la Londra. ! Ne. 17.417/1935. i Nr. 18.438/1935, 

Tip .. ul CONCORDIA Instiuf de Arte Grafice şi Editură S. A. Arad. Strada V. Goldiş Nr. fi 
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