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De PaşII 
, tele canonic Ion Geor
dela Orade a făcut :de 

o mare bucurie tuturOr 
r români cari visează să 

odată infăptuită conto.
bisericilor româneşti in~ 
singură. A publicat sub 
.Bisericile româneşti· o 
a cu răspunsuri dela 40 
taşi ai vieţii intelectuale 

esti, la o anchetă prin 
au fost întrebaţi: dacă 

că-i de dorit unirea bi~ 
ar noastre, şi dacă~s de 
să se facă printr'o ori~ 
spre apusul catolic sau 

r orientalism. Intrebarea s'a 
nI numai laicilor, ca unora 
all u-s aşa de stăpâRiţi de 

j dicii confesionale precum 
U2' să fie preoţimea, şi s'a 

. deopotrivă uniţilor şi or~ 
el ilor. Răspunsurile sunt 

la fel fn p_rivinţa marei 
· . ţi a contopirii, sau mă-
unei apropieri intre cele 
biserici. Se deosebesc nu~ 

cele date la' a doua lntre~ 
şi anume, se deosebesc 
confesiunea interviewatu~ 

. n.iţii propun fără excepţie 
în catolicism. Dintre 

eşi câţiva· au răspuns 
ntru orientarea apuseană 

ra că, iar scriitorul Victo; 
J. 'u a precizat: pentru ~ 
1 ul francez. nu pentru 

a la Roma. Alţi doi, trei 
rul D. Tomescu d. e.) 
. fără discuţie "revenirea 
. Ia trupină", revenirea 
r la ortodoxie. Majori~ 
propun o contopire 'ntr'o 
· . naţională. Câţiva sunt 

1 . ci şi cer să se lase Iecui~ 
:. seama timpului. D. Bră~ 
1: VOineşti, care a refuzat 
IJ undă "pentrucă nu se 

• şi nu e de dânsul să 
, .tece, cere să se despoli

ze biserica. 

~ 
unSUrile, după cum se 

· SUnt foarte constrastante. 
, de mare măsură. încât 
~n~nic ~orgescu se vede 

sa traga concluzii cât 
:ate de sceptice. Totuşi, 

S. Sa, ancheta aceasta 
lec~sară. Şi dacă n' ar re~ 
It din iniţiative ca aceasta 
o .apropiere. o cunoaştere 

roca, scopul Î-i 'n parte 
I 

are' Ge E .par. vorge~cu drep~ 
t ~pul sa stam odată .r SUlcer de vorbă despre 
~ e·a.cestea, pentru cari ne 
lun 11ltre . fV • :a " nOI ara a ne 
d~ pe alţii. Inceputul 

Parmtele canonic Ion 
~~ C.vine 1ntr'0 vreme 
Iti. . and fricţiuirile din· 
t ţi ~ ortodocşi nu mai 
etlsltatea scandaloasa din 
eCetlţi. 

• 

Paştile lui Urmânczy et comp. LS ,ute '.'''$ 
Ură", celilOf"ilOf" 

fi tuturOf" frtlli/Of" 
sărbăto,.i ferÎctle. In n-rui dela Paştile ungureşti ca sa le arate ungurilor calea pe 

al lui "Pesti Hirlap" s'a publicat care să pornească ca sa~şi doboare 
,sub semnătura lui Urmanczy duşmanii, adecă vecinii paşnici, şi 
N,indor, cel care dţmpreună cu să le ia pamantul şi vieaţa. 
frate-său Ianoş a ars la. 1918 de Sa le fie teama unora ca aceştia 
vii pe Moţii dela Beliş, un aşa- că osânda ce i,a ajuns la 1918 
intitulat ~Psalm pascal". n'a fost deplină? Ce temere de 

tele patriei" lui Urmanczy' 
Poate se ţin şi discursuri, - a
mănunt despre care ziarele bu
dapestane au uitat să relateze. 
"Procesiunea· pleacă apoi 'na.
poi la bazilica aşa-zisa a Sfân· 
tului Ştefan, cu coloanele le~ 
ventiştilor şi ale foştilor com~ 

.*" 2 __ $ • .. ..,' . , 
Ghiara Budapestei 

"Psalm pascal", in gura unui Dumnezeu mai poate salaşIu; 'ntr'o 
canibal Ca Urmanczy, nu poate inimă pagână care şi~l incbipue pe 
fi desigur decât o blasfemie. Dumnezeu unealta a păcatului? 

Canibalul autor incepe in stilul * 
psalmilor: CanibaIul Urmanczy, precum 

I batanţi după ea, ca să depună 
la bazilică. "steagurile" până la 
un nou prilej de manifestaţie 

sacrilegă. 

in vreme ce la Budapesta st serba 
'Nvierea Măntl4itorului in chipul ja, 

crileg ce-' aratam în coloanele de
aLături, în colonii le wngureşti din 
j~ţul Aradului - fostt înaintt 
",.eme sate româneşti - PaşiHe ca, 
tolice din anul acesta au fost săr~ 
batorite cu atentatt antivalabe de cea 
mai destiald speţă. 

"Preamărescu~Te pe Tine, o, se ştie, are în Ungaria O societate 
puternicul meu Domn. Binecu~ a sa. Bineinţdes iredentistă, şi 
vântezu-Ţi numele in veacul vea~ bineinţeles întreţinută de oficiali~ 
cului. tate. Se chiamă: "Societatea stea, 

"Mare e măreţÎa măririi Tale, gurilor cu moaştele patriei", şi 
o, Domnul meu. -Pe mişei ii terorizează primăriile şi pe ce, 
judeci şi pierzi pe cei blăstămaţi. taţeni ca să-şi· desfacă baierile 

"Cei dela cari Iţi întorci faţa, pungii secătuite spre a ridica în 
fi~vor ca iarba depe~acoperiş. Se fiecare comună un aşa-zis steag 
usucă de geaba, inainte de vreme. al patriei, in faţa căruia să facă 

"Intorsu-Ţi,ai Doamne, faţa şi de gardă in fie<a.~;'--:>llJllinec& ii--· 
dela noi. Ne-ai judecat. Pmtru sărbătoare bieţii copii constrânşi 
slăbiciunile noastre (numai!;". tr.) să facă "sport obligatoriu\ adecă 
ne~ai pedepsit, Doamne, şi mâ- militărie leventista. 
nia Ta tot stărue incă asupra "Steagul cu moaştele patriei U 

noastră. din Budapesta e ridicat in piaţa 
"Osânditu~ne~ai la suferinţe, la aşa-zisă a Libertăţii, în piaţa cu 

suportiri de umiliri tiranice, pen, cele patru statui botezate ireden~ 
truci (notaţi~ă I - n. tr.) pentrucă tiste: a Rărăsitului (a Ardealului), 
~'am apărat ţara ce ni-ai dat~o să a Nordului (a Slovaciei), a Apu.-
o stapânim in vecii vecilor". f sului (a Burgenlandului), a Sudului 
Aşa se 'ncepe acest păgân "psalm : (a Bacichii şi~a Bănatului), in faţa 

pascal", făcând complice pe Dum~ t cărora au loc toate timbălăurile 
nezeu cu tirănia asiatică ce a dom~ iredentiste ale Budapestei. 
nit până la 1918 peste ţinuturile I AJeI, la "sl.atJu1" ac_le, .'. 
desfacute de Ungaria, şi făcându-1 ca..... 1. P • .,.II ..... g ...... I .. ca 

pe Dumnezeu pedepsitor al ungu~ I.a IdO" •• P ... III:- .1 să"""o"' •• 
, •• • .. t. ...atJ .. I ••• , lIIn s.crl-

"lor nu pentru pacatele lor ci leJ Infernal. 

pentrucă n'au ars destui Moţ; de Se ştie că biserica catolică 
vii ca să apere ţara nemaghiarilor, face în seara de ajun a P~ti~ 
dată lor de Dumnezeu ca sa o lor procesiuni ale 'Nvierii Pro; 
stapanească 'n vecii vecilor! cesiunea Invierii dela Buda--
După această asiatică blasfemie, pesta nu se chiamă a Invierii 

canibalul dela Beliş se roagă: Mântuitorului, ci "procesiunea 
"Nu mai intinde, Doamne, iredentistă a Invierii~. Acesta i 

mult .fuiorul mâniei Tale. Ingădu~ este numele oficial. E adecă 
je~ne să prăvalim stânca ce ne procesiunea Invierii Ungariei 
ţine închişi. milenare. Şi se face dela bazi~ 

"Invaţă, Doamne, mânile noa- liea aşa-zisă a Sfântului Ştefan 
stre să lupte, să se bată. Fă yoinţa la .. steagul" canibalului Urman~ 
noastră tare, hotărîtă, iute, ca din czy şi retur. Se iau dela acea, 
nou să-i facem pe duşmanii noştri stă bazilică, unde sunt depozi~ 
mici precum au fost. tate in chip sacrileg. steagurile 

"Arată .. ne, o, Doamne, calea pe judeţelor şi municipiilor "ocu~ 
care să pornim, ca să doborîm pate" şi steagurile de dată nouă! 
pe duşmanii noştri. a căror vorbă al Răsăritului, al Apusului, 
totdeauna împroaşcă minciuni şi al Nordului şi· al Sud u 1 u i, 
ne este spre pierzare." adecă al Ardealului. al Burgen~ 

Etc., etc. landului, al Slovaciei, al Băna-
Aşa se scrie la Budapesta, cU tului şi Badchii, şi se duc la 

Paşti, de ziua cea mare a creştină~ "steagul cu moaştele patriei" 
tăţii, de ziua 'n care se cere unuia din piaţa libertăţii. unde popa 
fieştecaruia să zică fiecarui pamân-- care a purtat tn procesiune 
tean "frate". Invierea canibaliIor potirul cu cuminecătura, se 
Ligii Revizioniste nu~i lnvierea suie pe soclu (îl puteţi vedea 
Mântuitorului, ci sarbătoarea lui în suplimentul ilustrat din 24 
Anticrist, ziua chemdrii 'ntrajutor a Aprilie al lui .Pesti Hirlap· 
lui Dumnezeu (de ce oare nu-i spune şi~al lui "Budapesti Hirlap") şi 
Vrmancz'Y • Dumnezeul ungurilor"), binecuvânta "steagul cu moaş--

Lucrurile tlCI!sletl se pe
trec de mult6 oreme, fi 
VtlticMlul,,,, tJede schÎsmtl, 
dupăcum ntl o tJede nici 
pe Utl In ctlTe ti degetlef'tJt 
,,, U"gtlrÎQ şi'" biserictI 
ClJtolic6 flUJghiard de/ti "oi 
cIIltul "itlimii lui Iisus·. 

• 
Greco~catolicii din Ungaria, ca 

să nu se deosebească nici prin 
aceasta de unguri, îşi sărbătoresc 
Pa.,tile odată cu ungurii. Episca-
pia de Haidudorog s'a dovedit 
şi în această privinţă simplă u~ 

nealtă a pan'maghiarismului. 
Biserica ortodoxă maghiară. căc' 

nu de geaba e o copie fidelă a 
celei dela Ha;dudorog, serbează 

şi ea Paşti le odată cu romana-
catolicii unguri. Adevărat că e şi 

mai puţin decât cea greco-cat~ 

Jici ţinută să respecte vr'un rit. 
E doar, precum se ştie, schis 
matica (ne referim la a excro~ 

eului Nemeth dela Senteş, pen~ 
trucă despre celelalte biserici or
todoxe "maghiare", dela Kecske
met, dela Mişcolţ, etc., etc., cari 
se supuseseră patriarhiei de Con
stantinopol ca să nu aparţina e~ 
piscopiei sărbeşti de Buda, şi au 
fost restituite astă toamnă, după 

trecerea lui N6meth la monofisiţi, 
episcopiei sârbeşti, ca să nu cadă 
in schismă, - zic, despre .. acestea 
n'avem încă cunoştiinţă ce s'a a~ 

les de ele: se opun schismei lui 
Nemeth? se apropie de ea?) 

Au inceput sa se ,ină kmţ in. 
cele câteva colonii maghiare ale ti.
nutului MJlTU tJcesle mârşave aten, 
tate, inaugurate acum câteva Jap~, 
tămâni cu desarmarea şi cu mal~ 
tratarea ;andarmi1or din Adea cea 
odinioară românealca. La Ravine 
(Pecica Maghiara) o banda de be
#vani s'a ncipwtit (;li ""itele pe doi 
romani ce s'au ,ătOtit pela petre,,
rea ungurea.scă, şi dupăce ioa .. o

merit spintecându-i of'au pus pe 
un aldama~ salbatic ca in vremile 
lui Arpad, ofarbatorindu·p crima, 
"biruinţa·. Tot la Paştik ungure~ti 
a fost omorit Ja Sânieani un agent 
fiscaI dela administraţia financiară 
din Arad, Ioan Banu, pentruca a 
cutezat să ~i facă datoria şi sa 'n· 
vite pe ni~te unguri ce jucau la os· 
pătărie cărţi cu earţi de joc din Un
garia, să i arate dacă-J stampila te 
după lege. 
E ne'ndoelnic ca banditismele a" .. 
stea nu~i iJpravă beţi."amască în.- . 
tnmpIătoare. Criminalii nu IÎ-au 
culâmpărat setea de sânge valah 
numai din indemnul inimii ler. 'O; 
dată CU pedepsirea criminalH07', au.
torităţile trebue sa caute ghtara Bu- . 
dapestci wre umlulte prin eolomile 
ungureşti răsarite În deceniile din 
deceniile din u'f71Ui ale stăpânirii 
maghiare în ţinutul acesta româ 
nese, şi s'o taie mergic din radăcină .. 
Ca sa se taie pe ."eci pofta I oricui 
de·a mai îndrazni să se atinga 'n· 

ţaTa acecuta de un român. 

* 
Cbioşcarul de ziare din gara Arad 
a predat acum tr,; zile poliţiei pe 
o doamnă minoritara, sau pvate 
străină, care dupace J..a tras la· 
răspundere ca de ce e con fis cat nu
marul de Paşti al ga:utri buda, 
peoftam n Vjlag-, a îfKeput sa lipe
ca aici e pământ unguresc, ba ca-i. 
unguresc tot aceJI pamiint până la 
Br~cw. Intrebam: Ce s'a ales de· 
cercetarea aeestei impertintnk? 

* 

Precum se ştie din nenumâra~ 
tele noastre relatări despre 'ncer~ 
carea "episcopului" Nemeth de a 
maghiariza biserica ortodoxă din 
Ungaria, Nemet nu e recunoscut 
de ministerul de culte maghiar, 
pentrucă legile 'n vigoare in Un .. 
garia nu cunosc ertodoxia mono
fisită (care nu recunoaşte aman
două naturile lui Iisus, omenească 
şi dumnezeiască) ; prin adresa, 
insă, prin care i~a adus astă toam~ 
nă la cunoştinţă căi nu-l recu, . A.uterul im.mdiar. cunoscut. t:e~ 
noaşte, ministerul l~a 'nvitat pe I tlt01llor 1W~tn, care ~emnea~ la 
N

· th·· . b'" Budapesta cu pseudorumuJ Szekely 
eme. ,S~-Şl org.amzeze o l~enc~ I Mozu ramam de in5tigaJie antiva-

monohslta, ca sa capete meu apoI labă, a fOJt in starIi! descoperit. 
autorizarea. In momentul de faţă arestat ~i predat C07tJiUului de 
"episcopul" Nemeth (făcut episcop razboi din Cluj. n chiama Daday 

Lorant şi e mo~ier din judeţul 
Somelului. (Urmează in pag. 2-a) 
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P~~tile lui UrmunUy et nmJ 
(Continuare din pef. 3-a) 

de patriarhul schismatic din Homs) 
nu mai este oficial parohul Sen; 
teşului. Credincioşii i-au tăiat leah 
şi l-au poftit să. iasă la 1 Mai din 
casa parohială, iar oficialitatea (ca 
~~i silească totuşi sa se risipea, 
scă şi să treacă apoi la Nemeth) 
]e~a sigilat biserica, sub cuvânt 
că-Î apără in contra excrocului, 
care are la dânsul cheile. 
, Ei, bine! 

Ziarul .Magyarsag" I care a fost 
tot timpul monitorul acţiunii a~ 

cesteia a lui Nemeth de maghia
rizare a bisericii ortodoxe, a pu; 
blicat la 19 Aprilie următoarele: 

"Paştile ortodocşilor dia S4;m~ 
teş. ~ Primarul Senteşului, după 
cum se ştie, referindu-se Ia indru- . 
marea ministn.Jlui de culte, a in
chis şi. a sigilat biserica· ortodoxă 
de-acolo. Biserica ortodoxă ma
ghiară (sic! - n. tr.) rămâne în~ 

chisă până când ministerul de 
culte nu va da primarului ordin 
s'o deschidă. După cum suntem 
informaţi, credincioşii ortodocşi 
maghiari din Senteş vor face in 
scopul acesta încă înainte de săr~ 
bători 'demersuri la minister, pen
trucă dacă ministerul nu le as
culta cererea, ramân de sărbă. 

tori fără biserică. De altfel epis
copul ortodo.'li: (sic! - n. tr.) Ştefan 
Ncmeth şi-a înştiinţat credi,zcioşii 

ca ,'a face' la sărbători slujba în 
capda sa de-acasa" {adecă din casa 
parohialăI. 
. Bine 'nteles că. n'am putut afla 

din n-rele următoare ale lui "Ma
gyarsag" precum nici din alte ziare 
budapestan e, că ministerul ar fi 
aprobat deschiderea bisericii. Nici 
nu ni-am inchipuit aşa ceva, căci 
e' ~tjut doar că tocmai acesta a 
fost scopul 'oficialităţii când a in, 
chis biserica din Senteş: ca să~i 

lase pe credincioşi fără biserică şi 

să~i impingă in braţele lui Ne~ 

meth. Doar nu degeaba a mers 
Nemeth 'cu . plocoa.ne şi hârtii 
dela oficialitate la patriarhul dela 
Homs. Schisma lui Nemeth n'a 
ieşit numai din capul lui, după, 

cum şi la instalarea sa ca paroh 
al parohiei Senteşului, aparţină~ 

toare până la 1918 episcopiei or
todoxe a Aradului, a lucrat mâna 
oficialitiţii şi;a .lui Urmanczy, 
precum a mărturisit-o singur Ur
manczy prin "Pesti Hirlap". 

cede dintr'o dragoste 'oiuf1cţită, 
şi le atrag conducătorilor atenţia 

că puterea nu e o hârtie de li
cenţa pentru despotisme, ci e o 
obligaţie la bine, şi de aceea să 
se poarte bine cu supuşii lor, 
căci dragostea e poruncă dela 
Hristos. Puterea ~i dreptul servesc 
binele public, dacă se află in 
mini le unor oameni cu dragoste 
insufleţiti, dar devlD jug al ro
biei trupeşti şi sufleteşti, dacă cei 
ce le stăpânesc nu ştiu cum să 
le aplice. Amintirea măritti [nvieri 
a Domnului sa le fie de îndemn 
tuturor acelora cari cred in Învie; 
rea Ungariei şi 'n putlerea pe 
roate a bisericii ortodoxe maghiare, 
şi să le aducă credincioşilor mei 
pa.:ea sufletească de mult adăstată". 

Precum se vede deci: Paştile 
au fpst pentru uoeltitorii din Un
garia prilej ca sa-l readucă pe 
Nemeth in scenă. Nu mai departe 
decât acum câteva săptămâni, po
liţia din Senteş l-a condamnat pe' 
excroc la amendă penală, pen
trucă a uzurpat titlul de episcop 
şi de mitropolit, iar acum e lăsat 
să dea pastorale şi s'adune lume 
la slujbe slujite la casa parohială, 
in vreme ce credincioşii cari i se 
opun, lui şi schismei, nu sunt 
lăsaţi de oficialitate să intre . în 
biserică. 

Adevărat că condamnarea po~ 
liţienească se referea la O faptă 

săvârşită pe vremea ~ând ex<:;rQ' 
cuI nu obţinuse încă titlul de 
vlădic.i şi mitropolit (amândouă 
de odată) dela patriarhul monoHsit, 
ci numai se lăuda mintind că a 
fost făcut episcop de patriarhul 
drcptcredincios al Ierusalimului. 
După socQt('ala oficialităţii ma
ghiare, condamnarea poliţienească 
n'are nimic a face cu situaţia ac· 
tuală a excrocului, cu toate că a' 
această situaţie actuală a fost de
clarată nerecunoscuta prin adresa 
de asti toamnă a ministerului. 

Purtarea oficialităţii ungureşti, 

precum vedeti, e cât se poate de 1 

echivocă. Dar tocmai asta se ur, 
măreşte. Ca excrocul Nemeth să 
poată pescui În tulbure, şi să 

poată prezinta ca mâine drept 
biserică maghiară ortodoxă pe o 
mână de credincioşi organizaţi. 

sa Ludm deci iardş aminte 
la ceea ce se pune la cale 
la Senteş I .. " .......... ...... ....p 

o iniţiativă vrednică _. de atentie 
Ministqrul de agricultură. luat gospodari dela noi vor putea să 

O hotărire interesantă, care VI!. 'nvete multe in vechiul regat. 
putea sâ fie de cel mai mare folol! Vorba ceea: cine vede multe, ştie 

. E multe .... 

Itilla a trlmii la 
săptăm1nH trecute Doi 
munitii in Africa orlcataII. şi {ăni şi ţărănimii noastre. Mai avem de adăugat că ni~ar 

vorba să s'aducă feciori din vechiul fi plăcut să vedem trecut printre -
regat, Între 15-18 ,mi, ,a să faca judeţele' unde .se aduc tineri Stagiul militar al m 
timp de un an practică agricola la dID vechiul regat şi ;udeţul Că, 'rancnl va fi sporit fn 
gospodarii din judeţele Braşov, Sibiu, raş. Adevărat că tinerii aduşi aceasta deja 23 de luni 
Tamaţ'a .. Mare, Târna'lJa-Mică, Arad, acolo - ca de altfel şi cei ce vor luni 

veni in judeţul Timişului - vor • 
Timiş~ Torontal. Tot astfel se vor c;unpaşte obiceiul prost al iPsura-1 -
duce apoi tineri din Ardeal şi B4.. toarei la o vârstă fragedă, dar de L. Btlcure,tl VI IpArel 
nat In vechiul regat, ca să 'uno, altă parte ar fi o binefacere! a.1~i ce per. dela 10 Mal an 
asea gospodaritul de acolo. Alege~ ve~em că vin a~o10 .ca să nu tldlao Daţlonall_., ziarul 

I d 1 1 mal plece. Sunt In Banat sate It P V II. 
rea tineri or şi-a gospo ari or a unde rănduri intregi de case tu ,. orunca rem • care 
~i'j.ri vor fi plasaţi, se va face cu stau pustii, din pricina că se im- rea până acuma dptăm 
multă băgare de seamă, prin Ca- puţinează populaţia. Ajugăndaici, 
merele de agricultura. S'au dat familiarizându-se cu lumea de Societatea corali .Ctll 
instructii Camerelor agricole să aici, tinerii din vechiul regat s'ar din TimIşoara va da 
apeleze la gospodarii din judetele simţi eventual ipitiţi să rămană zina de .30 Aprilie la 

d 1 b în familiile la cari au făcut prac, in ziua de 2 Mai Ja A 
ar e cne şi ănăţene amintite, ca tică gospodărească, şi ar aduce 
să primeasca pe timp de un an in aceste familii o vieaţa nouă, 

r tineri din vechiul regat, obligân~ o vigoare nouă, care le-ar scăpa 
du·se să-i trateze 'n aşa fel ca şi de pieire şi ar reda popu
cum ar face parte dintre membrii laţiei româneşti a Banatului în' 

I florirea ce-a avut-o pe vremea 
familiei. Tinerii cari vin să facă când nu cunoştea sistemul străin 
practici agricolă vor fi aleşi din~ al omorÎrii copiilor inainte de-a 
tre elementele destoinice şi cum se naşte. Oameni din aceste sate 
se cade, sănătoase, din părinţi cu bănăţene osândite pieirii şi aca
cel puţini 10 hectare de pământ, parării de cătra străini, ne spun 
având să. fie plasaţi la gospodari că acei câţiva reg,iţeni sau arde
cu totatata avere, din regiuni cari leni ce s'au stabilit pana acum 
au aceeaşi climă ca şi regiunile prin satele Banatului, sunt sin
de unde vin ei. Vor aduce cu gurii din sat cu familii mai mari 
d·.. . d d l' d 1 decât de un copil sau de doi, şi 
anşll un ran e lame e ucru, f '1"1 1 l' _. 

un rând de haine de sărbătoare,' amI li e or ~unt ~e e mat s~na~ 

I un cojocel, un suman, trei rân; I toase. Ar fI _ deCI ? adevarata 
duri de albituri, a pereche de I :cgcner.ar: a ~anatlllU1 o ~şe.za:e 
bocanci de lucru şi una de sar- f Intre ~1a~atefll a ~nor romam ~h.n 

I bătoare, trei prasoape şi o pătură. ' ~lt~ parţI, :- cu. smgura_C(?n~lţle 
Drumul li se va plăti de cătră 1Osa~ ca ~el c_c Vlfl acol.o f~ra s~ se 
Camerele de agricultura ale ju- stab,l.e~sca, sa ;nu du.ca dtl; ~ana~ 
deţelor de unde vin, şi tot ele le p~act1c!le. can au fa~t~t s alu.nga 
vor da lunar o indemnizaţie bă- Banat':ll 10 coada cozu 1n prIvmţa 
neasca, pentru ca să<şi acopere naşterIlor. 

I eventualele cheltuieli. Gospodarii . pe-,aceea .s~lutăm ,cu bucuri.e 

I nu vor avea cu dânşii nici o lmţlatIva mlJllsterulm de agn
cheltuiala, a.n;~.andu-se numai să cult~r~, d~r cerem. preoţiI.nii .. 

, le dea hrană ~i tratament familiar, dascahlar ŞI gospodanlor cummţl 
l in schimbul muncii ce o vor şi aşezaţi, să ferească pe aceşti 
! presta delaoJaltă cu membrii fa; tineri de tot amestecul cu lumea 
1 miliei. stricată. Intelectualii satelor noa
I Initiativa aceasta ceia luat-o stre vor putea avea in tinerii 
; ministerul de agricultură, urmea; aceştia un mare sprijin. Ii vor 
ză să se pună 'n aplicare indată putea pune să 'nveţe pe flăcăii 
după Paşte. satului hore şi alte dansuri r~ 

Folosul ei e de prisos să-} mat mâneşti, vor putea 'ndemna pe 
accentuăm. Nici o şcoală nu-i fetele din sat să coase ca in sa
a~a de bună ca practica făcută tele de unde au venit aceşti 
departe de ai tăi, lucru pe care tineri,:$. a. m. d. 
îl ştiau aşa de bine maistorii de- De încheiere inc'a vorbă. Ti
pe vremuri, cărora nu li se de- nerii ce vin din vechiul regat să 
dea certificat ca să-şi poată fie puşi să dea declaraţie că se 
practica meseria decât dupăce au vor purta in portul din satul 
stat calfe pela maistori din. alte lor, ca să fie de indemn satelor 
oraşe, dela cari să poată învăţa noastre unde portul s'a corcit 
lucruri ce n'au avut cum sale peste măsură. Tot astfel tinerii 
'nveţe În locurile unde şi-au fă~ din satele noastre cu port înstrăi~ 
cut ucenicia. Tot astfel gospo- nat cari pleacă la practică agri~ 
darii de mâine ai vechiului regat colă in vechiul regat, să. fie obli; 
vor putea multe invăţa dela gos' gaţi să se intoarcă. in port ro, 
podarii de aici, precum şi viitorii mânesc. 
, a. IA) ..", "a an 7 d~QtP .. ti akl 'W4tn 1lUJ""'-

mân dia Bacuretitf, Iar 
de 3 Mal la Braşov. _ 

Concertele SUDt fnchlnate 
Justv compoz.ltoruiui S I 
Drăgo!. . 

... 
Un domn 'dela "Erde yl 

dIn Arad, Al~x. Karoly, a 
cat în namărul dela Pa 
gureşti al gazetei ba 
.Magysr HtrlBp·, UD 

d(! In'tlg"tle despre 
KOSSTlth şi despre statala 
tălII· dela Arad, democlate 
corn se ,tie acum 10 an! 
zate spre veşnică odihnă I 
zarma pomplerească. 

Nu 1-s de-ajus 
.Erde!yl Hlrlap· 
zetei instlgtUoare 
care la crează 1 

• 
Ne.am ml! ocupat 

fnteroaţlooa! ce se deschide 
la Budapesta. ia legătură CI 

Pigmda deşănţată ce I 
prin presa maghiară 

Cu privire la târgn] 
rectte Căilor Doutre feute 
deanăz\ următorul caman 

.Anol acesta reducerlle 
F. R. pentru vlz!tatorll 
ac mostre din Budapesta, 
dela 20 Aprilie, şi nu de 
Aprilie, cum s'a. publicat", 

Precum vedeti, nu se 
spune că direcţia căilor 
ferate nu e culantă. 
ducerl pentru târguI dela 
pesta ca o intreagA Xnll~r~c·l .. 

inainte de deschiderea 
Ca să nu scape nlchlOul 
cetăţenii no,trlmaghlarl 
hlarizaţt ocazie ca să se 
cu' iOltlgaţll În contra 

In loc deci să citim vr'o 'n
ştiinţare că li s'a redeschis--de 
Paşti credincioşilor din Senteş bi
serica, ni~a fost· dat săcetim in 
acelaşi monitor al excrocului, în 
~Magyarsag" (nirul _dela 21 IV), 
următoarele: 

Debutul băiatului vlădicii Makkai 
, în . parlamentul unguresc 

I acolo sd faed mllttdrie sau 
cel puţin sd 'nveţe spionaj 
In folosul Ungariei! 

De altfel lrzsuşi episcopul 
Makkai are legdturile cele 
mai strânse cu Ungaria. 
Proza sa apare cel puţin 
odaftl pe lund in ziarele bu
dapestane, scrisă anume 
pentru ele, 'şi cetitorii noştri 
o şlţu cii nu este de. loc 
"episcopeascău • Reaminti
ţi*vd numai ceea ce a scris 
acum câteva sdptdmâni tn 
"Budapestt Hirlapr., despre 
datoria UI1gariei de a tace 
reforme sociale, pentruca a
tunci când vor veni schimbd
rile l!eografice(!),. ungurii 
ce vor reveni la Ungaria să 
nu se simtd ispitiţi a 'n
ta arce Ungariei spatele. 

patrii. 

• 
LI 15 Aprll!e a 

dobâozllor lemeatrJale 
mHioane dolari ce tre 
plateascA Germani. 
Unite ale AmericIi dep! 
emise pe bua planolul 
Guvernal german I 

.. Cuvânt arhieresc citra cre
dincioşii 1?isericii maghiare or
todoxe. - Ştefan Nemeth, mi, 
tropolîtul (sic! ..:. n. tr.) maghiar 
ortodox, a adresat credincioşilor 
săi (cari? - n. te.) următoarea pa
storală arhierească: 

. "De să.rbătoarea învierii Dom, 
nului Iisus trimit binecuvântarea 
mea arhierească tuturor credin; 
cioşiJ6r şi credincioaselor· mele 
cari lucrează şi sufăr pentru pa~ 

tria maghiară şi cari in . lupta 
Noa~tra grea purtata'" pentru ideea 
naţională maghiară şi pentru bi
serica ortodoxă maghiară, poartă 

pe umerii lor crucea calvarului 
dvlcelui Mântuitor. A vertizez din 
dragostea mea arhiereascâ pe fie~ 
care credincios, să nu uite Că. fie
care lucru mare din l.ume . pur-

Mâine se'ntruneşte noul 
parlament al guvernului 
Gămbăs. 

Semioficiosul guvernului, 
• Budapestl Hlrlapu, a pa
bUcal in vederea aceasta in 
n-rul de Paşti o seamd de 
declaraţii de ale deputatllor 
guvemamentali: despre dis
cursurile ce le vor rost', de
spre ceea ce aşteaptă dela 
ace,ţt parlament, efc. 

Unu/ dintre interviewaţi, 
ziaristul Ioan Makkal, a Id
cut cunoscut cd intaiul dis
curs ce-I va rosti sa ve re
feri la ungurii din Ardeal. 

Makkai acesta e bdiataJ 
episcopului protestant Ale
xandru Makkai dela Cluj. 
S a ales trântind pe preşe-

dintele asociatiei generale a 
marilor fabricanţi, deci se 
Jn!elege cd [şi datoreazd 
mandatul exclusiv presiuni
lor guvernului, care l-a ales 
in chip simbolic. 

S' ar pt1rea ciudat acest 
lucru: ca tatăL sd tte epi
scop in Romdrlia, iar băta
tu-sa sd se aleagd deputat 
intr'o ţară care ni se de
clară pe fald duşmand. 10-
tuşi cazul nu e de loc ciu
dat. Pentrucă s'a mai repe
lat sub alte forme de nenu
mărate ori. Cdţi nu~s sluj.· 
başii publici maghiari sau 
maghiar/zaţ/ dela noi, cari 
[şi tin din leafa statului ro
mân copiii la şcoald in Un
garia, saa cari şi-I trimit 

să plătească. Statele 
adresat GermaDlel 
eneglc . 

• 
CItim fn zlarttl 1I1Jn:~!.·"I~ .. _ 

următoarea ştire nOltlmă 
.Organlzatla paţl 

(nUlnta mlhalachistă) 
re. de Albastru a 
partid pe d. N. V 
care a aderat la 
Valda pentru 
mentulul românesc. 

In Jocul d-sale, 
secţieI 21 a foat nam!t 
Prledm.nn-. 

Prei 
COj 

Martie 
neralu! 
de Intl 
garlel, 
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Adu~areft generală 
a "Ligii anli .. e ..... izionisfe ro.uiine" 

D. STELIAN POPESCU 
a.tu· Preşedintele Ligii Antirevizioniste 

a Liga Antirevizionistli Ro- I delegatiei, este rugat s11 par
:tIe nli lşi va tinea adunarea Ucipe personal preşedintele 
i şi eroU. din aDul aCesta in comitetului judetean sau im
A j minica de 26 Mai, la ora puterniciful său legal. 

dimineata, În sala de C ] 
arn nferinte a Ligii (sala fes- omitete e orlişeneşU pot 

participa deasemeni prin 
Jei~ li din palaiul ziarului delegafiuni sau prin preşe
A Universul"), str. Brezoianu dintii lor. 

s:~i rugate toale comi- Delegatii vor beneficia de 
ele judetene să trimită de- o reducere de 50°/ o pe 
ali, iar acolo unde de- C. F. R., fiind luna Bucu

I el rllirile impiedidi trimiterea reştilor. 

eR 'o 

Gazeta Ant1revfzlonistA 

Schimbarea de gu
vern din Bulgaria 
Din pricină că voise să inter

neze pe foştii prim-miniştri Ţan, 

cov şi Gheorghiev, cari incepu, 
seră in vremea din urmâ o ac 
ţiune politică opoziţionisti, dar 
poate că şi din motive de poli
tică externă, guvernul generalului 
Zlatev a trebuit să,şi dea demi. 
SIa. 

Noul guvern bulgar a fost al
cituit acum săptămâna, cu To
şev la preşidenţie, cu fostul mi
nistru al palatului Chiose Ivanov 
la externe, cu generalul Raşcu 
Atanasov, fost subşef al statului 
major, la interne, cu generalul 
Radev la intrucţie, cu guvc>rna
torul Băncii Naţionale Riaşcov la 
finanţe, cu preşedintele de Curte 
de apel Ante Karaghiosov la jus-

I 
tiţie, cu generalul Zanev, fostul 
comandant de pân'aci al garni
zoanei din Sofia, la război, cu 
Moşanov la economie, cu redac
torul Kosuharov la comunicaţii şi 
cu Nicola Ioţov ia muncă. 

TOţi membrii noului guvern 

sunt oameni de incredere ai re· 

gelui. 

Din lista noului guvern lipseşte 
Batolof, a cărui trecere pela ex
terne insemnase o apropiere intre 
Bulgaria şi Iugoslavia. Noul prim
ministru a dat o declaraţie ca gu· 
vernul său va menţinea prietenia 
cu toţi vecinii, şi câ nu,i adevă
rat ce se vorbeşte, că ar fi sub 
influenţa organizaţiei maccdone· 
nilor şi că s'ar indepărta prin ur
mare de Iugoslavia. Rămâne să 

vedem. ... , e , .. sa , 
~h 

;el 

Ile 
01 

SOntităţi ungureşti 

_ w 

3 

Coltul pascal 
F 

minunea Inuierii adeuerită 
de stiinta modernă • • 

- Razele Inlra-roşll au autentificat fotografia ur-
melor (orpulul lui Iisus depe giulgiul In care li 

fost coborit In mormânt. -
la număral depe Nov. 1934 

al revIstei franceze .Je Slls toat-
5'1 pabllcat sub aemaAtarllogl· 
nerului de arte II manufactarA 
Maurlce Bert UD articol ca ade
vArat senzational, care le cuvine 
arătat şi cetltorllor români cu 
prilejuI zilei lumInate de nUzi. 

Aotoral arată cA placa foto
grafică şi razele Infra-ro,1t in
reglltrează bine de tot armele 
altfel oedlstlnse ca ochlal liber, 
ce aa rămll depe corpal Mân
taltorulul pe gIalglul fa are a 
fost coborit ta mormA .. ,. 

o explicatie a 
con •• rvării ur
melor depe 
giulgi 

Ramine de ştlnt - .puoe ia 
continuare d. Bert - com a pa
tut ledtura glulg:nlui să inre
gistreze o urmă atât de precisi 
a corpulal lai Hrllitos. 

Timp de secole I trebuit 111_ 
mea 6a. ie mtiltumească cu ra
rauţHle Istorice ale traditiei, pen
tru a aatentltlea faimoasa reUcYă 
de acum, ,1 iatA ,tiinţa puoe la 
dlipOtlţia cercetllrllor mijloace 

PeregrinArile noI de fnveitrgaţlC") ale c4ror re
giulgiul .. 1 .fAnl zultate aD~ tntre alte merite, pe 

acela de a face zadarnică orice 
Glulgiul Icelta fa Iese păstrat polrmldi. 

ca o relicvA sflntă de cre,tlnll Să dam dreptate bleerfcfl, clei 
din Asia Mic!, şi a ajun. ia ea nu l'a OpUI olefodatl Ia a
Earo~a la anul 1206, adui cu irmenea examene. Ea a acceptat 
prilejul celei de a patra cracl- totul: fotografII ca ajutorul orl
ade de Impăratul cel Ro,a al c~ruj fel de radl_tlaul şi de ca
Germaniei. A ajuDII fn oraşul I rând cu plădle Intra·roşle la lu
Besancon din Franţa, a dllipărDt mina Ultra- Vlole1: prevalărf I 
apoi ca prilejul unal Incendiu, aoalfzărl. ' 
la 1350 a fOlt regăslt fn ora~nl Nu vom scrIe aci toate expe
Troys din Fraut.. de acolo a rleafele făcute de eminenti În. 
_jana la St. Hyppollte, apoi la vâţaU pentra a stabl1l proces I 
Chlmay fn Belgia, ande pictorul de inreglitrare prin glulgl. V:~ 
Dlirer a reprodus In mod fidel reuma concluziu;:lUe. In reaUtate 
amănuntele depe RloIgl tntr'oa fenomenul n'avea nimic mlracu. 
tabloa p!stratpână 'o zilele 108 tntransul: ua glulgl presă
noastre. Sfântal glulgl a ajuDs rat cu alol. (sabor). iDgălbenlt 
mal apoi la Chambery, unde Dn sub Influenţa abarulul amolacal 
incendiu ameninţa in anul 1532 pe care· 1 de-gajdse .upratata pleJU 
d-I aimlceucl. Acealta l-a fost omuluf; pe de altA parte .10-
a~tlma reşedinţA !n Franta. A gele Uicat le moale la contactcI 

:e A rApOSAt sllptămâna trecută Ntcolae Kozma de Leveld, Ua cititor maghiar o(-a băgat ajuns mal apoi la Itâpânlrea aburUor amonlcalJ. Se poate ast-
a fost turnormhtat cu mare fost până 'n Martie director de vină că l·am făcut io n-ral eliel domnitoare de Savoya, fel decalca pe o teiătuTA (ma

a, ropl foatul guvernator al Bău- al agenţiei telegrafice ma- nostru trecut pe mlnlltrul Fablnyl care I·a transportat mar pe Ilrmă terle, stofa) saa chiar să fie ab
e Nationale Maghiare AleXiJl- ghiare, ar fi după o ştire dlo guvernul G~mbOs ,vab re- la 10TinO, în Italta. Ilndt se ed- sorbit de aceasta ca de cn tla:!

II. Popovlcf, retras din postal dată de publicaţia clujeană negat, ceea ce in realitate n'ar fi, SlŞtt şi astdzl. Sfântul elalei t pon; de lci moltrplele urme re
sta acum trei Juni pentru mo- "Erdelyi Kurir" de neam şi că l-am numit deasemenu expus acolo VE de, il obşteşti din velate de fotografle, cari litului 
e de boală. valah. reoegat de neam ,văbelic pe ml- 30 In 30 de ani, şi se aduni locul plagiIor (rănilor), al fI.ge-
RAposatul a fost o capaclb.te Am reprodus această in- nlstrul de culte şi Inltrucţle Ho- atunci lume drept credincioasA rărU provenite din bru,cl a,e-
eanclcută ia de obşte. 1 se da- formaţie de-a parte pentrucă man, preşedintele Societăţii 11- din toate ţările ca &ă~I vadă. zare a coroanei de spini, apoi 

I eşte 'n mare parte lui e.chlll- redactorul numitei oubllcatH, torlce maghiare. Cetitorul DO itra rănile răltlgalrll, şl fa flDe im-
area de după război a finan- Andrei Sz<>gyenf Kiss, a fost angcr DU ol~a făcat fIreşte nicio Intiia folografi- puosătara de lance, care pare de 
Of ullgare,tI. Zl~rul .Magyar- director al presel la Buda- dovadă că cei doi miniştri din ere - giulgiului aJ1fel ,A ou-I fj atins pe IIsa8 
g. spoue 'rI necrologul ce 1-1 pesta in anii dlntâi al hor- cabinetul şvabalul renegat OOm- Dupăce s'a inventat fotogra- Hristos decât dupi ce a marit. 
~e, cA Alexandru Popovlct era tlsmu]ul şi cunoaşte bine de bOs (KnOjJfler) o'ar fi de orlgl- fla, casa domnitoare a ltaUei a TOde incercarile de laborator 
ochII strAinAtAtII cea m,,1 buni tot tmprejurările şi oamenii nea arătată de noi. N'avem nici dat la 1898 IncuvIIntare cavaJe- Ilmt con~ordaate. tD&A este Dn 

operlre metallcA a bancnote- din Ungaria de astăzi, iar noi certlflcatele de naştere saa raIul Pl_, ca prilejul unei ex- punct aiupra căruIa cărufa e bine 
r maghlare. de altă parte pentrucă la nu- de botez ale străbunilor d-Ior puntel la lorocal de 30 de anf, Iă Insistăm: In materie de fo

. Am clutat tn blograf!a ce I s'a mirea lui Kozma (scris de Haman fi Fab!nyl (biografia au- să facă depe ,fântul ghtIgl o tografie ,1 pentru a se obtloe 
cat cu prilejul DlorţU si aflăm "Erdelyl Kurjr- Cosma) In tecelortlor lui G~mbOs-KoOpfler fotografle. S'a prodal atunci an imagInea ce ascunde, atât de 
rl(loea etnică a decedatulul, fruntea mjnlsterului de In- se ştie fn schimb amănuntlt, lacru extraordinar. Ceea ce perfect reuşHA pe sfântul glalgl 
ladei an lucru era ,tiut inde- terne, ziarele budapestane fHDdeA a f06t publicatA de zla~ ochlal liber navedea cicl ca a trebalt .i fie fxpasă aparatu .. 

~Gbşte: că Al. Popovlcl nD era s'au mărgini fără excepţie rele din Germania), dar patem ochiul liber na le vid decât lai fotograflc ca plaCI Infra·ro,le 
~Dgar. Toate ziarele budapestane s'arate că-I b:dat de gene- să-I trimitem pe cititorul no,tra nf,te pete lncolore ,1 neregulate. cel putin două zUe Incontinuu: 
~'all ferit insA prudent sA Irate , rai, dar n'au spus un cuvânt maghiar la Media" ande lant s'a tnregl'trat pe placa fotogra- ioaJnte de acest timp fotografia 
~e ce ~e.m a fost, ba pânl şi I despre naşterea lui, totaşa ,vabl ca numele Fabinyl (unal, fiei, desemolnda-se pe placi eate complect nereuşită şi na dă 
~nde 1. născut. Au arAtat nu .. I cum n'au spus nimic despre ni se pare, e actualmente con.l. chipul lai ISUI, cu o faţă bine decât o umbră fi Jumlel uniformA. 
mal atit, că tati alu. fost ma" I naşterea adineauri amintitului Uer comuoal), ,1 'D ora,al din determinată. La ooaa expanere Ştllnta modernA aUrmă, el glal-
l!ilrat la Zombor (fn Baelea re- Po ovicJ Ung~rl~ P~C8 (Cinci Biserlcl),an- dupA. 30 de aaf, la 1931, armele giul trrbae lA fi rămas cel mult 
'ftDltl 1 I I 1) I Il P • de la ngropat acum câteva lonl I depe glaJgla'aa imprimat pe pla- trei zile ca cadavrul infă!II.tuat 1n 

!lgoa ave, , pe urmA E del i K i· di 21 o magistri po,tală cu acela,1 nu· .,. 
Itptemvlr la Badape.t •• S~ar pa- "r y ur r n me ca mlol.trul de culte Ha- ca fotograficl şi mal biue, dato- el. ŞI lati, EvalJgheUa sustine 
lea deci deduce cA era de orl- Aprilie revi":e cu am~nunte maa, ca deosebirea numai că a- rlUl perfectlonărHor ce S'IU adus la fel el Invierea lui Iisus Hdl-
glne .arbelScl. Precam le ,tie asupra ortgmll lui Nicolae vea la afirşlt doi nn: Homann. fotre timp fotografi el. tOi a avat loc 1. revirsatalzo-
mal, s'. *flrmatDu odatA ci-l C~smad' Ş!t ar dată ăcăt nt~-irfO- '1 & " • ...... A" ea ... a. cru' ..... b ao.. rUor celei de a tcela ~t. 
~e.ll DO.tru, romln. AdevAral mdn eCd up a d, ar Poti si DU tu credincios, A-
DIl-1 eunoa,tem ,'rAmane al.} după mamâ-I evreu, copil dIn I CEA~MAI BUNA REVISTA ILUSTRATA DIN fARA' ceasti confirmare viDe iOli dupA 
ifllm ti i flori al unei evrei ce măritate I er- 19 secole.-

cu mpa. dupA Izrael Schwarlz, făcut TIPARITA IN CONDIŢIUNI TECHNICE 
RAnile c. .e 

• cu căpitanul de husarf Fran- SUPERIOARE,PE HÂRTIE CROMO, ESTE vAd p. giulgi 
Precum am arAtat când cfsc Kozma .sau Cosma- 1 [USI 

~~,:~~~t ~~~~pu:rli~ ~=rK~~~r::iL~~~I:)eC::; RATIUNEA 
~erall1]ul GOmb5s, ministrul l-a luat mal apoi copil adop- '" ROM A N A .... 
de Interne de astăzi al Un- tiv. 
~ariel, maiorul dela remontă • EDITATA DE ZIARUL "UNIVERSUL'-

Precam ti deacrJe Inginerul 
Oerard Cordo,lller, diplomat al 

t 
tnstltatlJlal Jtf'opUcl t' detaşat 
la servlclal foto-aierlan ai mtol M 

• (ConUQuare ia pag ...... a) 

"~ 
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Cărţi, • Zlare, reviste MÎnunea lo-vierii ade ....... eri il 
şliÎnfa ... odernă de 

«:onfederafia dunărea.nă 

il. luÎ KossulJ. 
lntr'unul dintre ziarele maghiare raţia dunăreană, ca adaos la im~ 

dela noi s'a publicat săpt.imănile periui Habsburgic condamnat 
trecute o reeditate a afirmaţiei pieirii, chiar dacă nu era o for .. 
care revine adeseori in aceste maţie simpatică .şi avantajoasă, 

ziare: că Ludovic Kossuth a fost dar era in schimbera izvorita din 
filoromân, fiindcă a voit o cOll~ judecarea fără îndoială corectă, 
federaţie.. dunăreAnă dela olaltă inter·etnică şi europeană, a naţiei 
cu românii. noastre. Naţiunea maghiară nu 

Intr'un număr recent al ~GaJ de aceea a trecut peste ea la 
zatei Ant1revizioniste" am arătat ordinea zilei pentrucă ar fi fost 
cu reproduceri din discursurile in eaenţi o concepţie de politică 
prin cari ameninţa la 1849 pe externă greşită şi nefolositoare, ci 
romini acest Ludovic Kossuth, pentrucă a reuşit să-şi câştige la 
ce fel de filoromân era. 1867 (prin dualism, prin incor~ 

Vom cita astăzi, fiindci ni se porarea Ardealului, - n. tr.) mai 
vorbe~te despre .confederaţia dUJ mult decât, atât o poziţie mai 
nâreană", ce arata despre acest bună şi mai corespunzătoare." 
vis al eruatului Kossuth directorul Comentatul acesta la ideea de 
gazetei budapestane • Magyarsig", confederare dunăreană a lui 
Alex. Petho, în n-rul dela Paştile Kussuth e bine să ni-l insemnăm. 
ungureşti din anul acesta (21. IV) KOssuth nu visa o tovărăşie, ci o 
al gazetei sale. posibilitate de~a extinde prin 

Cităm: mijloacele lui Tuhutum puterea 
~Acolo, la Kiutahia, în paraJ ungurească şi~a maghiarizării a~ 

sirea ", in strâmtorarea ghetse- supra Principatelor româneşti, aJ 

manică a gindurilor sale reci, supra gurilor Dunării. Era o re~ 

soli tare, şi 'n tainele sale ameste~ editare tuhutumeasci, sub masca 
eate cu sudori de sânge, (Lud o; tovârăşiei, a încercărilor nereuşite 
vic Kossuthl a tras consecinţa facute in trecut cu arma pentru 
compromisului cu posibilitaţile, extinderea puterii maghiare peste 
cu condiţiile şi necesitiţile vieţii Carpaţi. 
noastre şi statului nostru in Eu~ Ceea ce arată directorul lui 
ropa, care ii vorbea aşa: In mij; "Magyars.ig" nu e actual numai 
locul forţelor .dave şi germane pentrucă ziarele maghiare dela noi 
independenţa noastră ca stat măr~ falsifică cu neruşinare istoria epo
ginită între graniţele teritoriului 1 cii koşutiste. Ci şi pentru un alt 
unguresc istoric e o absurditate motiv mai mare. Concepţia koşu
europeană, iar deăltă parte ar fi tistă de confederare dunăreană ~ 
It târguire veşnică asupra ideii mereu la ordinea zilei Ia Buda~ 
marelui imperiu maghiar, cu care pesta de-o vreme incoace. decând 
biruim sau cădem. Dacă interesul se vorbeşte in discuţiile diplo~ 

echilibrului european este ca ba~ matice despre bazinul dunărean. 
zinul dunârean să fie o mare Acum, după îndepărtarea Italiei 
putere, in schimb legitimitatea de Ungaria, visul unguresc de .. a 
europeană a existenţei noastre re'nvia sub o formă "dunăreană" 

naţionale şi de ra'>ă nu poate fi oarecare supremaţia ungureasca 
alta decât ca aceasta mare putere peste Europa centrală, a cam că .. 
s'o creâm Doi, s'o formăm noi, şi zut în baltă. Totuşi, dupăcum se 
forta plastică a puterilor şi inte- vede din articolul de Paşti al 
reselor noastre să fie aceea care directorului lui "Magyarsag", ne
SĂ-şi daltuiasc.i pecetea pe expre; astâmpăraţii dela Budapesta conJ 

sia acestei mari puteri. Confede- tinuă să viseze înainte. 

Biblioteca de rarităfi a lui 
Teodorescu dela Muzeul National 
~~~~--------------------~---

din Budapesta. 

, din Munchen l~a vestIt că a dat 
peste el. S'a ţigănit pe el cu lib.
rarul două săptămâni in şir, până 
când apoi I-a cumpărat cu şase 
mii de marci. 
O cronică a lui Thuroczy dela 
1488, ediţie din Brunn, cumpă~ 

rată de Teodorescu cu 18 mii 
de coroane aur. A cumpărat-o 
fără scoarţe, şi a legat·o la Berlin 
in scoarţe specia leimaginate de el. 

O biblie dela 1689 a lui Gas~ 
par Karolyi. 

Komjathy Benedek: Epistolae 
Pavli lingva hungarica donatae. 
Ediţie de Cracovia, 1533. 

SyJvester Jânos: Vi; Testamentii 
Magar nelwen, ed. de Sirvir, 1541. 

Biblia lui Heltai Gispir, Cluj, 
partea I. 1551, idem partea IV, 
1552. 

(Continuare din pag. 2-a) . 

steralal aleralal dia Frantl, sfân- tulal anterior care formuzAIIl 
tul glalgl a conler\'at amprenta mAnU. CIIăU care trebile 
flgaril Mlntaltoralul IC operlt! fi cunolcut meseria, trebut tj: pt de-a 'ntrtgul de &logele Icarl ales fără fudolalA aceastA 
din rlnUe canan!f de Iplnf. Ia externi I mloU pentra I 

pir lacuc arme de IAnge. O caleJe ta acel loc. Ace 
plcJturl preJlosA pe frante .'1 nle pare I fi la con 
plerdat tn gene. AlAturi, la dreap- tradiţIa cea mal curenti, 
ta, le văd umflătarlle unei rănI. De arată mâInile ,tr .. ",." ... ,.nl 

Iar la stlnga. pe Im'i1nea ne- palmA. Cu toate aceltea 
gatlvA, le vede o pieaA trlun- lesc câteva plctarl cari II 
ghlularA mal clarA; aceuta a favorabile. latre altele an 
fost reparata dia caaz( armelor pe cruce, de Ruben. ,1 
focalal, los4 urma Intullecati a de Van Dyk. unde cuele 
anarllor trece putIn mal Incolo aproape de linia pamnul 
,I.e opreşte Inaintea petet de Ca totul alte 
linie. Atat de mIşcătoare. ca- fost făcate ta priVinta 
loarea 14 de un roz foarte aUln· picior, a armelor biela i 
fat s'a reprodus malt mal Inchis rana priclnaltA 1. omop 
pe marginea pozitivi a glulglu- frecarea pe cruce, rn tim 
lai, Jnsă pe negativ apare foarte cArii calvaruluI. 

Tinodi Sebestien. Chronica, Cluj, clar pe fondal uegru. Rana dela Fotografi 
1554. coastA ae vede foarte bine, ca tunicii 

Szekelyi Istvan: Chronica ez toate cA la decalcarea bazei fn- itor,.lui 
Vilagnac Yeles doIgair61, Craco~ feri oare est- pafln tztearsă de 

.. t ,. In Mal anul trecut ( 
via, 1559. ilogele care carge din raDio A- glIleruJ Cordonler, dr. J. 

Heltai Gispir: A Jesus Cristus~ ceastA ran! are aproape 4 ceo-
nac WJ' Testamentoma, ClUJ', 1562. ti tiI I I d 1 Alţi c1alr ,1 M. RoulJ.a, 

me r ung me Ş e e n - SocietAtII de expertIză fi 
Melius Peter: Halal konyve, mea anei fnţen!turl de lauce' 

... , dia Parii, aa făcat Uimi Dobriţin, 1563, unică. elte Incllnată parale] pe COllltA, lapra tunicI! dela d' 
Melius Peter: Vilogatott prae~ astfel că lancea trebae si fi pă-

dikatioc, Dobriţin, 1563. d t f fn care a fost rnveş .......... " ... 
trunl pe easupra COai e I ,.- tnftoraJ. 

Verboczi Istvin: Magyar Dec~ aea, după părerea doctorulal Bar~ Aa fotografiat veşmâ 
retvm, Dobriţin 1565. bet, chirurg al spitalului Sf. Iosif mlua oblşnalt!, apoi ca 

Heltai Gaspar: A Biblianac Ma- din ParIa, care a refAcat expe- ecranelor flltrâad dlversel! 
sodic Resze, Cluj 1565. rlenţa pe an cadavra. Dup! mai lorl ale Ipectralul (roş, 
Me1ius Peter;: Az Szent Janosnac patio de 10 cm. de parcurs, IU" albastru, portocaliu, etc.) 

fine prin Intermediul 
tott ielenesnec igaz.... magyara~ IIta a atins uşor Inima la ure- ,1 al plăcilor lNFRA'I(Ll;:111:leiu![61 
zasa ... , Orade, 1568. chlaşa dreaptă; de altfel lingura meDul a fost contlnaat 

David Ferenczo Konvetske Az cavitate care conţine inci sâDge ultra-vlolete. 
igaz Kerestenyi Keresztsegrol, Cluj, dupA moarte. Pe fotografiile făcate la 
1570. Rina dela mâllă pare aflfoQfte oblşnaltă nu se vede pe 

nimic. 10 Ichlmb pe fnlliBlfll'll)r Verooczi Istvin: Decretvm, Az 
az, Magyar es ErdeIy Orszagnac 
Torueny Konyue, Cluj, 1571. 

jos pe amprenta de pe glulgl. obtinutA cu placa IN 

Poncianos Historiaia, Viena, 
1573. 

Dr. Barbet o ,!talaz! la nivelul f ţesătura taDlcil le vede 
catet dela fJexlunea pumnulal. luminat.!!, cu numeroase 
Adecd c_tele n'au Jost batute în I sAnge ce se distlng uşor; 
palme ci la 'ncheietura unde se - găseşte rana dela umăr şi 

d 1 d . ' merolsc lemne grupate Som 
O colecţie e ca en are stra' lmpreund pumnul cu bratul. Ex- câte două, ca şi sângele a că 

vechi, sec. 17,18. perlcota flcată pe un brat am- glalgl, precam şi armele b
' 

Iradel 
In afară de amănuntele acestea, putit, l-a arătat d-ralul Barbet Se vede pe aceste 

autorul articolului din .8. H.", că un c.l infipt in palmd n. in- intreg corpul a fost lovit, ,per 
Poginy Gyorgy, ne mai dă ur~ ttimpJnd rezistentd suflcientd, şi numeroase locuri le vede rUe 

1 vie, ceeace explică mătoare e: cd o grelltate relativ slabd agd- de sâuge vhate pe tunl 
.. Todoreszku îşi temea mai tare tată de mând, ~ suficientd ca sd locurlle leşlrllor osoase. O 

cărţile decât însăşi sănătatea sa. plO'lloace O smulgere, calaI alu- Stadiile ,tilnţlflce _ 
Nu întrebuinţa Ia curăţirea pagi~ necând ta lungimea osalai me- Inginerul Bert _ na sunl 
nilor procedeul simplu, sistemul taerpulul. Dia contr!, colu] gă- terminate. Ar fi foarte de 
cu clor, ci aplica un procedeu leşte O trecere aproape natarall ca familia R~gal~ a Italie! 

. - . b 1 -'t . d 1 t ... ti aparţine giulglul. Iă a 
UCIgator, tm o nav\ or, In e unga, prin mijlOCul mICilor oase ale noi cercetări efectuate ca 
dar conştiincios. Spăla şi usca 1 t - s s n I nea este ' corpa U ŞI u pe li ti loacele foarte perfe 
nopţi Întregi sutele şi miile de foarte rezistentă, gratre Iigimf'n" care dIspune :ctualmente 
foi ale cărţilor desfăcu te, şi dacă nun şi fără iadolalA că I 

d ar • aa \' ar s' -- i I j 1 vre-o pagină era aşa e tare stri~ ceta cărţile şi îşi lua rămas bun prec z un DoI vor ma 5 
. - b·· rt' t 't' urma acestora. cata ca tre Ula In pa e In regI a, dela ele. A purtat o luptă supra; 

d ,. d" Până atunci să admlră 
In n·rul de Paşti (21. IV crt.) 

.al lui nBudapeşti HirJap" s'a pu~ 
blicat un articol despre colecţia de 
cărţi rarisime a lui Iuliu TeodoJ 
rescu, rămasă la Muzeul Naţional 
din Budapesta. 

sau aci n o putea corecta an; omenească, ca Să-şi salveze rodul rezervă ace&l minunat 
t.iţi ci de cărţi literare. După a- sul în regie, o trimitea Ia Lipsea, muncii sale de decenii. In lupta peră al lntâmpl!rll sau al 
ceea a început s'adune rarităţi. unde plătea pentru câte-o filă Id ţ f 

Despre acest bibliofil român, 
originar din Binat, se .ştie şi se 

_ scrie foarte puţin la noi. Să ne 
În.semnăm deci bine cele ce s'arata 
in semioficiosul ~Budapesti Hir
lap". 

Articolul s'ncepe cu intâia 
carte rară achiziţionată de Teodo; 
reseu ("Todorezku Gyula~): o bib.
lie nemţească, cumpărată când 
h dus tată său la Paştile din anul 
1879 la un internat din Schne; 
pfenthal, Incă de-atunci s'a logodit 

. - cum spune autorul - cu dra
gostea de carte. Când a ajuns să 
se incrie la facultatea de drept 
din Budapesta, avea o biblioteci 
splendidă, adevărat că. n\l de rari-

ac..easta îngrozitoare nervii i s'au v eo e , care este .... , ...... '~ Făcea călătorii în străinătate anu; dela 30 pănă la 80 de mărci. A- dIstrus de tot, mintea i s'a întu; HaUl Hristoa imprim 
me ca să cumpere cărţi rare. A deseori se întâmpla că un exem- necat cu incetul. In momenteleii tul giutgl. Aceasta u 
b · t' 1 . t eagâ avere 1 It 1 d fect At nc' fotogr .. fle făcută pe aga 10 e e o In r - p ar sau a uera e . u 1 lucide mai tresălta din când in 
ca să rămănă apoi la Muzeul căuta in Ungaria sau in străină~ când într'ânsul dragostea de căr 
Naţional din Budapesta. tate un exemplar complect, il im~ ţile sale, dar în cele din urmă 

Cea' de-a treia, ca valoare, din~ prumuta, şi făcea depe paginile d . 
ragostea aceasta li revenea tot 

tre colecţiile Muzeului Naţional lipsă facimile, Aşa lŞI pregă- mai rar, şi a sfârşit~o într'o totală 
Maghiar, arată autorul articolului, tea cu cheltuială neprecupeţita . f - d I 

- • f apatIe ata e ee. 

1) f"1. Vignon, profesor de . 
la Institutul Catolic, Il reeonSI,r.'I 
sirumenllli supllclului. Acestll 
un bici Ili cărui fiecare slare 
minat cu două boabe de 
laDtale de 3-4 cm. 

e colecţia lui. E aşezată Într'o carţIle defecte. ! .Acesta a fost inceputul sfâr~ 
f " 1 A.restărl de sală1separată, într'un dJlap cu trei I "Din ne erîcuc, mlOunata co ec- ! şirului. Cu câteva săptămâni mai 

J~ d' . l' T d k G 1 . 1 nişti la LudapeSI1ilt'ec:turI aripi Conţine 1500. ue- cărţi, tnt.r~ I ţie a U! o oresz u yu a ara· , apoi, Ia 27 Nov. 1919, a răposat 
00 S t . t- La 1914 con I d In noaptea primei zile a cari 1 sunt uruce. unt carţl mas ne ermma a. ~ lin în vârstă de 53 e ani. ,1 

din Ungaria şi cărţi din alte ţări, 1 flagraţia mondială i-a închis sur- "După moarte, la propunerea tilor unllureşti s au facut 
.şi intregesc tocmai bine biblio- sele din străinătate de unde-şi Muzeului N<lţional, a fost numit I dapesta ~O dt aresidll 
teca de cărţi referitoare la Unga· achiziţiona cărţile, Îar la 1919 co~ consilier ministerial. munJşti. ŞI s'a confiscat o 
ria a lui Apponyi. muniştii i-au conriscat biblioteca. "Nevastă-sa, conform dispozi- de multIplicat. 

Iata câteva dintre rarităţile a· Paza provizorie a bibliotecii i-au ţiunilor luiIuliu Todoreszu,k a daJ olganizafi de un anume 
cestei biblioteci: încredinţat·o Însă lui Todoreszku. ruit biblioteca Muzeului Naţional". Ilosval, care fugise din 

"Nouum Testamentum'" a lui Incepând de-aci, lampile din sala Fireşte, nici-o amintire in în~ la Moscova acum cdjiva 
Pesti Gabor, tipărit la ~536 l~ 1 de biblio:~Câ dela etJ.jul sau ~i~ treg artic~lul că M~z~ul Naţio~ lusest trimis acum la 
Viena. "Todoreszku" 1-.1 vanat am strada Nepszmh;~z ardeau pana nal l\1aghlar datoreazaaceastâ a. ca sd reo1ganizez,e ml~~~IU''!>'W 
de-arândul, până când un librar J in zori. Iuliu Todoreszku i~j cer~ . vere UtIui valah. munistd.· 
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~ri ituatia Ungariei năzulă de controlorul 
financiar al Geneuef 

Martirii Bihorului 
SambAt'a folt siptimh., la Mihai BrAnda, din Bezoea. 

20 AprlJle, .'aa prlznult la Oride fmpaşeat. 

~a2ă ele budftpesfene din 24 A-
b 8U dat publicitălii raportul 

~ ue re sltua1ia Ungarfei din ul
'ebDI~enouă luni. până la 31 Martie, 
iti r 'Ide d. T,.ler, conlrolorul LI. 

gU Natiunilor peste finantele ma. 
ghiare. 

Vom reproduce din acest ra

port partile mal mslructive: 
I 1 

eaat! 
Izle 

aJitate excesiva şi sporiri 
şi de impozite 

de cheltueli 

nlrolorul genevez conslata 
perioada aceasta de nou8 

alât Incasărlle câl şi chel· 
tlD au fost mult mal mari ca'n 
[ IID ada corăspunzăfoare a Mulul 
~ele Illr treeu'. Urcarea aceasta 
aM alncasartlor a rezulta' numai 
atia Impozite, deoarece uzinele şI 
rllij! mur rând căile ferate au 

alrl detlclfe mari. Cu foată ma
pilI urcare a incasarilor de im
mp e, ceea ce cu alte cuvinte 

mnă UeHalit şi rigori fiscale 
fie~ătoare, restantele de Im-
14 sunt mai mari decâl in pe-

a corespunzătoare a anului 
933 ,La 28 Februarie crt. im
,Aj. le restante erau de 290.6 
IIr e penga (opf milIarde de lei 
" I sferturi), in timp ce la 28 Fe
DI934 erau de 287.9 milioane. Cu 
rg cu,lnte: S'a Incasat mal mult 

decat in trecut, şi totuşi restan
lele-s mm mari ca 'n trecul. Ceea 
ce Înseamnă cii nu s' au Inăspril 
numai execuliUe, ci s'au sporit 
şi Impozite lei sau ~s'au Introdus 
impozite nouă. In priYinta aceasta 
.,Gazeta AnUrevizionistă- a pu
blicat până acuma dovezi nenu
mărate şi foarte grăitoare. 

CheltueJile 
CheltuIelile slafafului s'au spo

rit deasemenea. In anul bugetar 
1932(33 fuseseră de 608.1 mi
lioane, Iar in anul 1934/35 au 
fost de 608.6. Aceasta in weme 
ce In toale tarile bugelele s'au 
redus in chip considerabil Din 
suma de 608.6 milioane, 62.2 mf· 
lioane (adecă aproape două mi· 
lioane de lei) s'au cheltuit peste 
prevederile bugetare. 

tit icitnl cailor ferate şi şperturile iredentiş-
t~i tilor dela tfSz 
elI capitol special e Inchinat 1 tist~ din Ungaria, şi a lost 
1, ortul dlul Tyler deficitului I m~reu discutată după at~nta
jh r ferale, cari au trebuit 8sl. I tul dela Marsilia în legătură 
Iti: jutafe de stat. Confrolorul ca Iankapuszta. De-o part~ 
I ez spune că deficitul acestft căile I~rate îi dau acestei aso. 
I dalorit recoUei proaste a ciatii irfldlmtiste şperţuri de fil!" 
I • Irecut, deCi sc!derll transe car~ dintre zecile şi sutele de 

It ore mii d~ călătorii ce ii aduc~ la 
R! • Tyler ar fi putut să a- ~xibitiile ir~dentist~, iar de 
. ească şi desprfl destăinu· altă part~ le dă ac~stor căIă-

~. senza/ională Iăcută astă tari r~duc~re de căIătorifl. Şi 
fi ă 'n parlament de con- totuşi vina deficifelor MA V~ului 

Somsich! cA directia gene- v v 

!, a cAilor ferate dă Asocla- o poarta. numai, Tflcolta slaba 
Iii Iredentiste dela Budapesta. a anulUI trecut. 

,perturi de câte un penoH 
fileri (48 de IeI) de fieca

IAtor ce-J aduce cu reducere 
nsport la exibitiile Iredent/ste 

Datoriile interne şi 

externe 

Din capitolul datoriilor Interne 
, Budapesta. , şi externe retinem c! Ungaria 
. ecum se ştie, TESz de sub nu şi-a plătit creditorU, şi că d8-

cerfa lui Gambas şi a 
'{icatorilor de f,anci fran- toria internă şI externă i s'a rl· 

, Baross şi Szartsey, ~ste dicat la 604.3 milioane pengo 

Rezultatul real al le
găturilor revizioniste 
cu ItE.lla. 

16 Ini dell tntrarea trapelor ro- Filimon Dolog ,1 Mihai 00101' 
mâne,tl eUberatoare ta capitala din Crl,tiorul de JOI, omortţi fa 
Blhorlel. bitAI. 

ReamlnUm tn legAturA ca anl- Fetfta Elena Tom,a din Crl,-
Capitolul referitor la ex- versarea aceaatl lista mucentcl- floral de jos, Impuşeatl. 

port şi import e cât se poa- lor judeţului Bihor, cari la cAzat Preotul Mihai DinUI din Dljfr, 
te de instructiv. tn anul izbăvirII \li~tlme de ultimi bătut, tmpa,cat ,1 Ibat fo mljlo-

Ni s'arată că mai bine de orA ale aalatllllluluJ uogarelc: cal drumului, 
trei sferturi din exportul Dr. Ioan Cford.ş ,i dr. Nlcolle Oheorghe Fiicat din Fini., 
ţării nu produce devize. A- BoIea" avocaţi In Beluş şi fron- impu,c.tl 
pol, că exportul anului 1934 ta,1 al ml,cArll romlnefU din Vasile Ridac al lui lonaţ, din 
a fost in mare scădere faţă Bihor, uulnatl mişeleşte In bo- Câmp, Jmpaşcat. 
de al anului' 1933, dar nu tarul satalul LUDc2. Marfa Bara din Halea, tmpa,-

numai cantitativ ci şi In al- Mateoc Nicolae, tatA a trei ca- cat. 
tă privintă: Ungaria nu mai pll, din Belf, tmpaşeat. ilie TOlder, moşneag din La-
exportă făină CI numai grâu gaşal de JOI, IchlDglult. 
şI nici cărnuri preparate ci Gbeorgbe Groza ,1 Mitra Un- loalf Slllghl Varga dia Mldl-
numai animale vii. Exportul gar, ţlrlnl din BAnlaca, pa,1 sA-,1 rll, Impuşcat ra clraţ! In timp 
ln Austria a scazut, dease- .. pe groapa apoi Impaşcatl pe ce-,I adacea acad lemne de foc. 
menea şi In Italia. In schimb marginea el de locotenental Mol- Po.,a Ioan al 101 O,el din Şe-

nar Ern6. s'a sporit attit importul din blş, omorit. 
Austria ccU şi cel din Itallal Bologaa Dumltra. ţlran din Ştefan al 101 Simon din Bălţi, 
Asta se chlamd marele suc- Blrtln, tmpa,cat. Vasile Ghergarla din BIlta, Paşca 
ces al convenţiei dela Roma VlIlle Filip, cleric din Boiel, lIJe a Clootalal, Taduc COltan 
cu care generalul G6mb6s I acis ca baioneta. a Llcutlt, Boldor VasUe a Anei, 
se laudd pe toate drumurile. I David Tepele ,1 Damltru Te.. Boldor Marlnel, Roman Marlnca, 

De Incheiere sd reţinem! pete din Bratea, omorttl. ' Hene, Ileana, Pişca Aniile a LIU 
din capitolul referitor la TIolie Pele Pala ,1 Tlnase Costel, - copII, femel ,i bArbati 
consumaţia internd, cd aPele Blba din CAmpanll de JOI, Impuscati la 2 Martie la Sfghl,tel. 
scdzut mult şi consumaţia Impaşcaţl. MicaIa Petrut a PopII, din 
articolelor de primd necesi- Teodor Magdiel ,lloaa Sorca Poiana, Impaşcatt. 
tate şi a celor fabricate. din Cfutelec, Impa,catf. Toma Petrlşor 1 Hacalal ,1 
e d , _ _.... ' , A'" 'se' $ , , ca ._... Tahan Gbeorghe, tmpaşcatl. 

Pătania babei iredentiste f edak Sari 
Teodor Corb din Tetche Im

puşcat; mimA-sa Rasanda Gal 
străpunll cu baioneta. 

Soţia lai Hogea Ioa dia ŢlgA-cu justitia americană 
Un ziar budapestan a anunţat fratele fostului impresar evreo-- ne,tl,omorUI. 

săptămăna trecută că s'a inceput maghiar al filr:nului ei, fiindcă im.. Şlefan Stolţă al Marcalal din 
la 15 Aprilie la judecătoria din presarul o denunţase pentru fu~ Sohodola Va,cl.alul, omorit. 
Hollywood judecarea procesului strarea de fise, S'a dus deci cu Popovlcl Flore din SanlazAr, 
artistelor maghiare Fedak Sari şi I Vilma Aknai la fratele impresa, ucis. 
Aknai Vilma. Pe ziua de Joi, 25 rului, care~i autor de scenarii la Nicolae Bogdan din Va,ela. 
Aprilie ziarele budapestane au I Hollywood, ca să~i pretindă să omorit IAngl Lunca. 

- 'd' 1 - , divorţeze şi s'o ia pe Aknai de F. l I t iZJ vesttt upa o te egrama partIcu- oţ-e - f f . d 't ~e- e pomen rea veşn c 
1 

_. l' f" - h- SI, aşa cum l,ar 1 aga Ut. • • "1" _u, • .-.... -

ara ca procesu sas arşlt cu ac 1- Cel şantajat a dat~o 'n judecată a • c. u 
tarea acuzatelor. Rămâne să ve, pentru şantaj, iar la acuzaţia acea, 
dem dacă-i adevarat. sta judecătoria a adaos o a doua 

Cititorilor noştri li-i cunoscut acuzaţie: de jurămănt fals, fiindcă I 

Căsătoriile mixte la 
Budapesta 

cazul acestor artiste - Fedak Sari a jurat la justitie 
, , _ ~nguroal~e. strâmb, Baba iredentei maghiare, Dupăcum arată ziarul ,,?viagY;lr~ 

Fedak San plecase In Amenca I prezidentă a partidului lui Găm~ &lgq din 21 Aprilie ert,. procen~ 
anul trecut, cu un film revizio- I bas Într'un cartier budapestan, a tul căsătorii lor mixte inch;?iate !a 
nist, ca să facă propagandă in I dat deci bir cu fugi ţii, dimpre~ . - ,- -
contra tratatului de pace dela ~ ună cu' tovarăşa sa de şantaj Ak~ Budapesta mtre creştinI ŞI evreI a 
Trianon, Succesul propagandei i~a I nai. Pe urmă a rea părut, după fost in anul 1904 de 11.1" t. in 
fost nul, iar de altă parte vestita I ce li s'au trimis dela Budapesta 1 ,lUuI 1912 de 14.5u/<1' iar în annl 
a!tistă, s'a băgat_ in bucluc inşe~ ! bani pentru cauţiune: 50 de mii 1 1934 de 19 '':. fn 40 de ani, ce 
land flscul amencan cu .tax~le ,de de dolari. Parchetul_ a pus ~âna I când s'a introdus in Ung-tria că-
spectacole. A fost umanta ŞI a I pe ele, le-a fotografIat, le-a ţmut i . - .. ' - , . . T 
fugit la Budapesta, de unde apoi I câteva zile in prevenţie, apoi le-a I satona CI: da, s au tJ_lch~lat • .1 ~u'_ 
s'~ întors c,u o ~Jtă arti,stă, cu I eliberat provizoriu până la jude~ : dapesta mtr:, ev.:et • Şl CrcştlfH 

I Vtlma Aknal, ca sa-l şantaJcze pe ' cata, 18_267 dc casatofll_ ! rala organizatiilor Îreden- (18,129 milioane lei). 
,~~~~~~~_~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~Je~~~~~~~~~~@.~~~~~~~~~'~,,~~L~_tC_'_.~~'~~~_~'~~~~'ţ~f~~.~~ ____ ' ___ _ 

revenit un teritoriu de 2754 km2 

,1 an Important nu măr de Ro
mâal (clm 25000 de laflete). 
Judeţal Blhor (trunchiat şi rlmas 
in partea Ungarlel), e impArtit 
in şapte plaac: 1. Bereteuuifaldu, 
2. BihorcristurJ 3. Cefa, 4. Dr/ş
ca (Oerecike) 5. Leta Mare, 6. 
Sa/onla şi 7. Sdffetul. In plasa 
Bertteuilli au rdmas 16 comune: 

111 cete şapte plase ale Blha
rulul ungaresc, găsim Româal tn 
comunele QrmAtoare: 

oDlânii din Ungaria 
Câteva date statistice romAne şti şi ungureşti asupra 

omâni1or rămaşi in Ungaria după tratatul dela Tria
-.on. Satele romAne şti din apropierea frontierei noa-
I stre dela vest -
i _ Studiu statistic -

~ Comuna Vechetd, are 1500 
altorl românI. Are o bisericA 
i preot şi fAri fnvăţUor. 
I Comuna Iaca, are 800 ro
~I, l bIserică, . fărA preot, 
'1 fnvlţător. E ca total lipsiti 
educatie româneuci (Cttat 
Ictul confidential No. 256/933, 
lectura jud. Arad). ' . 

,ceutA statistici fn,iri DU-

comunele cu popDlatie ca
româneascA IIU cu majorl
mari române,U. Comunele 
PopUlaţie mixtA, fu cari I

I români, ta jud. Bihor. lunt 
S~. 

rU11farui Rom(1nlior in aceste 
!e comune roml1ntiti ar li de 
~ sa;'Jete. ' 
fI/marul biserlcUoT e de 7., a-
" ! 

de: Petrfl Petrinca 

vând un singur preot (ta Miche
recht). Al doilea preot, ,enegat, 
ar /i in comuna Apateu, care 
line slujbă. relie/oasd ln limba 
maghiara. 

/'.tllmdrul şcoalelor ar fi de 4, 
dintre cari una (cea din Dar
vaş), e predatd Statului, având 
un s/neur Invdtator. 

Acestea ar fi datele tntocmlte 
de autorltătlIe noastre de fron
tferă. Mal jos vom expane pe 
acelea fornlzate de oflci.lltatea 
maghIarA. 

Inainte de rbbof, jadetul Bihor, 
avea ~ intindere de 7855 km? 
şi 42".296 locuitori. Prin tratatul 
dela Trianon, cea mal mare par
te din judeţ a fost adjudecatl ,1 
anexatA României. Ungariei l-a 

Intr'a Crlstlltulul 13: intr' a Ce/el 
7, intr'a Letet Mari 6, intra 
Drişc 7, intr'a Salontet 3 şi intla 
Şdrritulul 8. 

Stat/sea maEhiard din 1920, 
ne aratd în plasa Bereteuiili abia 
793 Români, Intt'a CrÎşturullii 
2290 Romani, într'a Celei 929 
Români, într a Ltt~i Mari 1342 
Români, Intr'a Salontet 2063 
Români şi intr'a Sd,rellliui 54 
Români. 10tal : 7507 Români. 
Vom vedea însd, cd cifra ard/atd 
de statistica moghlard. nu cores
pllnde adel/Mulul. 

Numdrul comunelor Bihorulul 
unguresc e de 60 şi din acestea 
cam fn 50 'l!t1sim elemente ro-

mârlfşti. 

Românii uniţi (gr. catolici) au 
8 paroh il, aparţinând episcoplel 
unite maghiare de Hajdadorog. 
Ac~ştia sunt treculi i'l rubrica 
populaţIei de nationalitate româ
nd ("a gOIOg kat. mal!)'arok 8 
pliban/aja a hajdudorogi el!)'hdz· 
mel!Yihez... vannak beosziva flo

• 

Cit. din "Rival Nal!)' Lexikonal 
voI. XX, Budapesta 1927, pag. 
15). Deci Rom{1nll Iln/Il nici nu 
mai sunt socotiţi ca jdcl1nd par
te din naţlona~tatea româneascd, 
el ca veritabiU maghiari. 

Românii ortodocşi au 8 paro
hii, apatţlndtoare Eparhtel ori. 
rom. de Arad. O paroh it ef. cat. 
romând (Bedeu) , apartine epar
hiel ,mite de Oradea. (C/.. ReI/ai, 
p. 15). 

Atât biserica gleco-orlentald 
rom. - care n'a lost anexatd 
încddellnitlv episcopiei maghlate 
unite de Haidlldorog, apartine 
conducerii insdrcinatului spt.cla 
al guvernului maghiar din Bu
dapesta (e}. blv.) 

..... -------------------------------------

1. In comuna BeTeteu (Se-
rettyouifalll, centrul pllSel ca a
cela,1 name). la 1900, e arltat 
1 Român, dar la confesiuni gă~ 
Iltn 179 ortodocşi (aceşti toti 
sant Rom ânl) şi 30 de gre ca
toUcl. Atât ortodocşll câ~ ,i gre
co-catollcil .unt RomânI, pe cari 
ItaUltica maghiară "după criterilll 
Umbei-. l~a trecat drept Ungarl. 
Deci, la această datA avem in 
Beretea 209 safletele româneşU. 
RomânII uniţi au foat anexaţi 
eplscoplel unite maghiare de 
Hajdlldorvg. La 1910~ statistica 
maghiară, ne .rată, 53 de Ro
mânI, Iar la cODfeslllnl 85 gr. 
cat. ,1 253 ortodocşI. Număral 
Românilor era deci de 338 SIl

fiete. Ortodoc,H Români din Bew 

reteu lunt adminlstratr ca fllIe 
de parohia ort. rom. din Plfat
dea (Mezopeterd). ŞI astăzi mli 
aunt tn Beretell vreo 200 Români. 
Iar restul aII fOlt mcghlarlzaţl~ 
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A .. adu. d. azi fi d. demult 

Stră ..... ecL.ea Liserx.::ă rODuineas.:ă a Aradu.Iu.I 
depe locui unde-i asfă:d la~eul Mois~INic::oară 
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Prim~ria Aradului 

In carind vor dllpllrea complet. 
2. In comuna Berlteu SI. Mar

tin (Befttfyoszentmalton, plasa 
"Bereten), la 1900 sunt arit-ţl 6 
Romani, far II confulunl aflAm' 
30 ar. cat. ,1 119 ortodoc,f. 
Ace,tla erea cu totII RomAni. 
Total: 209 suflete. RomAnII uniti 
aa fost Inexatl Hajdadorogulul, 
far ortodocşfl lunt .dmiolstratl 
CI tlUe de parohia ort. rom. dIn 
Pttardea (Mezopeterd). La 1910, 
It.tlstlca m.ghlarl De arati 10 
Români, Iar la confeslanl găsim 
8 gr. cat. şi 217ortodoc,l. DecI, 
225 Români. A,tjlz', lunt aprea- ' 
pe complet maghlarlzat'. 

. 3. In comuna Cecmeu (C~kmlJ. 
plasa Budeu), la 1900 sunt arA .... 
tati 59 Roman., Iar la confeifuDI 
179 ortodoc,1 ,19 greco·catolfcl. 
Namâral Romlollor era deci de 
188 saf1efe. RomAnII ortodoc,1 
lunt admlnlstratf CI fille de pa
robIa ort. romAni dIa Darva" 
.vlad 179 credhtcJo,f. La 1910 
lant arltatl 9 Români (mal pa ... 
1101 ca 50, decât la 19(X)!), Iar 

fa confellani 143 ortodocşi ŞI 9 
gr. cat. Total 152 suflete. PllIa 
Cecmea, care apirtlne parohlel 
ort. rom. din Oaeva,. are " as
,thl vreo 180 credfoclo,1 romAnI. 
. 4 In comllna Dalvaş (Darvoş, 
plasa Bertteu), la J 900 IDDt ară
titl 57 Români, far la confesi
uni 503 ortodocşi (toti Rom.ol) 
şi UD gt. catolic. Total: 504 Ro
mâni. La 1910 sant aritatl abia 
14 RomanI. Iar la confestuul 500 
ortodocşi (Itatl.tlca magblarA 1-, 
con_Iderat pe RomânII ortodocşI 
drept Uogarf, pentracA vorbeau 
şi limba maghlaril) ,1 5 treco
catoJlcl. Total: 505 RomAnI. 10 
Darva" RomAoH aa o parohie 
ort. rom., care la 31 Dee. 1919,·' 
dtlpl d.tele eparhlel nOls-tre de 
Oradea. avea 694 credlDclo,1 
(toti RominU). ParohII are ar
mltOirele 'mI: BtJrbdlll, BOf1Od, 
Ceemen, Szeghalom ,1 FiJzUiYat
mai. Totalal credlDclOfllor ace
Itel parohII era de 746 laflete. 
Parohia are blaerlcl ort. ro 0,., 

o ,coalA coafeslonalA, u.a fiII 

Oazeta AntirevfzfonlstA DumlnecA 28 Aprilie 

Greutiitile asa-ziselor coloniz , . 
ale guuernului· Gombos 

Am anuntat acum câteva I şi de valorificarea el. "Peşti 
sdplâ'mânl dupa ziarul bu- I Hirlap" este foarte pesimist. 
dapesfan ,.Ujsdg·, cd gu- Ne spune ctJ 'n anul trecui 
vernul G6mb6s se gândeşte Gambăs a venit Încit 'n 
sti 'nceapd mult- tnmblţatele Martie, dupd convenţia 'n
c%nlzări (cari dup'aceasfd cheiatd la Roma, cu planuri 
ştire a lui .Ujsdg- nu vor de valorificare a recoltei, 
fi coloniza,i. adecd mutc1rJ, iar de data asta n'are nicio 
ci numai parcelare În hata- soluţie nici la sfârşitul lui 
rul satului celor cdrora ar Aprtlie. 
urma sti li se dea pamdnt) Ingrijorarea aceasta a 
printr'un apel/dcul ia bdnci oficiosuluJ Ligii Revizioniste 
şi la casele de as;gurare, e 'n legdlurd cu instrdina
ca sd cumpere deja lat!fun.- rea din vremea din urmtJ a 
diarl pdmânturile de cari a- Italiei de Ungarla~ Anul 
cestia nu au nevote (adecd frecut Ungaria era In re~ 
pdmânturile In datorate) şi lafii bune cu Ila/ia, avea cu 
apoi stJ le dea In arendd, ea o convenţte prin care 
garanlându-li-se arenda prin Italia se angaja sd ia tol 
obligaţii de slat. prisosul de bucate al Un- numea sed .. II'U"JFJF", 

Ca alte cuvinte: urmeazd gari ei, şi totuşi exportul I md agrard14 
, şi 

sd facd o afacere latijun- unguresc in Italia n'a cords·tnjurtlnd reforma 
diaril şi bdncile, iar ţăranii puns aşteptdlilor. Acum re- Romântei. 
vor fi simpli arendaş/o "Uj
sdg- a şi spus·o răspicat: 
Pdmt1nturile cdpatate astfel 
nu trec ln propri€latea aşa
zişilor colonişti, ci rdman 
proprietatea bancilor #wa 
caselor de as'gurare I 

Acum ne dd o noud ştire 
despl'e acesle mult trimbi
tate "colon/zdri" ziarul 
• Pesti Hirlap·. oficiosul 
Ligii Re'lJlzloniste, prin n· rul 
din 18 Aprilie. 

Ni se spune c(J guvernul 
lşi are deja planul {man/tirlt 
colomzdri/or (planul arătat 
mai jos), şi-i mai trebue 
bani ca sd finanţeze îme
putul gospoddrJllor coloniş
tilor. In privinţa aceasta 
a inceput tratative cu credi
forli din strdindfate al Idrii, 
ca sd-i deie guvernului o 
conversiune, adecd si'l nu 
trebuiasctJ stJ le achite da
toria ci banii şi cametele 
sd rtJmdnd în lard, ca im
prumut pentru finanţarea 
coloniştilor. CredUofll nu 
s' ar impotrivi acestei cereri, 
dar ce sd se soluţioneze 
chestiunile cametelDr mini
male ce urmeazd sd se pld
teasct1 il2 valuM, iar aceasta 
depinde de viitoarea recoltd 

preot şi tnvăpltor romAa. 
Cei 700 de RomânJ din Dar

va, sunt expuşi unei asimildr' 
Erabnice. 

O "altA statistici romAntatel 
ae dl urmltoarele date: D.uva
,al e loca It de 1504 Romani; are 
o biserIci, Iar ,coala confesio
nală • fost preluati de statul ao
gar,fărl tl1volrea locuitorilor 
români. .Din partea prlmpreto
rulul se fac presiuni, cu I'lmenin
larl, incllt in fiecare $/lrbdtoare 
şi Dumtnic4, c:u asistenta jan
darmUor, In biserica romaneasca, 
fJfedlca şlliturghla tnbutnc Jd
eale In limba maehiara- (CIt. 
"Gazeta AntlnviZlontsld, - Arad. 
21 Oct. 1934.) 

Darva,ul ;' e comunA tlfare 
(,,JIaeyklJsee") ,1 ta 1910 avea 1301 
localtorl, fa atarea majoritate R().o 
mAnr. Aro oficia POfta I ,1 tele
Ir.fie, o bancI, cooperativă ,1-
totreprlnderl Jadultriale. 

10 bl •• rica ort. ruSI. le pAs
treazl o .eaml de odoare ,1 o
biecte .flate de mara valoare 

Revizuirea supuşilor străini 
Ministerul muncii a ho· 

flirîf si se facă rn cursul 
lunilor Mai şi Iunie o re
vizuire a tuturor supuşilor 

streini, cari Jocuesc in Ro
mânia pe bazA de bilete de 
liberă petrecere. Odală cu 
aceasta, se va face şi o re· 
vizuire 8 autorIzatiilor date 
acestor" sfd\ini de a exercita 
profesiuni în România. examina situatia 

In Rusia nu mai este Iucal 
ciumă şi holeră 

(.A elJr. kel. eohdz . birlokâban 6. In comuna Furta 
irtekesaranytdrgyak vannal". Vezi reteu), la 1909, Bunt 
Lexieonul Revat, val. V., pag. 316). Român', lu la t't"I"I' .. atn,.e~ 

Deci, dapl ultima .tatlstfcl ro- 30 ortodoc~l. Total: 
manelsc!, tn Darva" ar mal trAI mAnl ortodocşi. La I 
,1 IstAzI 1504 ROtJlânf. Aceştia mal arati nici un I 

IDsI sant la mare parte maghla... Iar la confe.luDI 54 
rlZlt' şt .tatlatlea magblarl dia (totI RomAni 1). RomAnII 
1920. il arati In mare. ]or ma- suot admfnf,trltl CI . 

jorltate drept uogarl. roh!a ort. rom. din Jle'. 
5. In comuna Eszfdr (plasa Astbl mal trlliese fo 

Btreteu), paţinll Români de acam proape 100 de .uUete 
20-30 de 101, au fOit In cea IXpuse anei m. 
mal mare parte maghlarlzatl. Sta- alee. 
tlltlca din 1900 De mal aratI.... 7. In. comuna Galbori.lk. •• J. 

bia 16 Români, Iar la coofellual Benteu). Ia 1900 OII le 
găltru 23 gr. cat. ,1 43 ortodocşI, uo lipgur Roman, dar 
Total: 66 RomânI. La 1910 e un si unt 30 de Români 
alngur Român, lar)a coofeslunl La 1910, gAstm 1. 
25 gr. cat. ,1 18 ortOdocşI. To- de Români 
tai: 43 RomAni. Aceiaşi IUaltle catolici. Toti] 42. A.tlIZl"I·~I"r 
o ghlm fi la 1920. RomânII din : din ac ... tl comunA 
Elitar, sant aproape complet ma-J p]et magbllrlutl. 
ghlarlZltl. (Va arma) 

TOT Ro.ANUL DE a.IIE GITE'TE -<La_.'" 

_~LVj:~~~t ,_==:..- c. ___ _ 
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Sărbătoarea portului 
.A. romanesc la Curtici 

ul, sărbătoare a biruinţei, Arad la Chişin,", s'a pornit anul 
tru graniţa c"rticeana o acesta in judeţul tJostru o acţiune 
e sarbatoare' a unei bi# vrednică de toată lauda pentru re

nu se poate 'ndeajuns ac- impământenirea portului românesc 

Cuvintlrile 
Intiiul a luat cnântrd preşe

dintele Camerei .grlcole. d. dr" 
lustln Marş/eu, fellcltAod pe 
cartlcenl pentru atr:ljnlcf. ca CI

re aa tinut in trecut 1. neamal 

a mllltam!t Camrrel .grico!e 
pentra gândul ce 1-1 avat ca ii 
Invete popa]atia ace,tei granIţe 

,1 revlnl ]a portllJ Gtrlmo$e.c, 

apoi a avut cuvInte doe dildu-
• roasA apreciere Il _!'Irttl bIte-

Ni,a fost dat sa sarbătorim în partea apuseană a ţinutului A~ 
, zj o biruinţâ a portului radului. Inceputul s'a făcut Ia Cbi. 

, "u, la o graniţa foarte bine şineu, ţinându~se seamă de faptul 
oJ d f . t' f t' . lor " pentru strAdalnta prin care 1riViţ" . sufleteşte. e. nişt: . o~rte ca aceas a run aşa comuna, cu un . 

d t - t t t 't d l' l' d I 411 ajuns dupl unire .1 fie a 

rlelt ,1 a şcolii coofeslon,.le, da· 
torltl clrora popal'ila ac('stel 

Imi place " cred, a racbeta t P. 
S. S., că ceea ce, sArbltorlin 
.lci la Curtlcl la Clplt de ţari. 
va ti gn Indemn ptatra toate 
părtlle de tarA unde portul ro
mAnele ,i ctnrecal romAnelc .'. 
pierdut Iau , Incepat si le piar. 
aA, ca II re vini aşa cum revine 
utbl CarUclul la broderla, la 
tesAtura romAneascA. Să dea Oam
Dezea tnceputului acestala o 
cAt .al framouă rodIre. 

are 'ni, un e msa s apamrea recu a a e g onos, upta aşa e 
. 1 . d 1- d b'l d •. . • • gospodari tn fruntea satelor arl~ Ire lăsase 1'1 nlce urme e cor~ au a, e caţ/Va am ca sa re'n- I 

1 ' • p . .. tII" '1 • dane. Curt!ceoll, a SPUI oratorul. 
frontiere ş!-a "tIut !lăttra nt.
corclte sufletul ş!lImba. A [n
cbelat cu bătrloe8scă 'n(tlep. 
dane rugând p" latelectualll 0-

rlişenl sA vini Intre sltenl 1J11- 1 

mal cu ramura de mlelia a pă

cII. şi a asIgurat ci orldedlteorl 

re dl ra portu UI romanesc. TIn Vie m par ea acu UI VirtUţI e stra~ • _ 
d ~ . 1 . ..J bu 1 . d' 1 'd aa ajuns după desroblre IA ia a I 'Vre nîcă ae toata aUaa ne, -a urmat Ime lat cursu UI e 

{, 'd d . 1 - -t" d b d' d 1 Ch' locul şvabllor din Sântana. cari 
sd ci ara ane t agrlcu tura ţesa oTle ŞI e ro ene e a I~ 

era a vestIti cA 10 hotarul lor 
te'(J', : sama a .neobositului ei, şineu un curs asemânător la Curtici, 
6~ Du-,I pIIne nimeni din ,It sat 

ce" tor insp. Nlc. Popescu, ŞI şi s'a ales acest sat de-a parte 
Premlerfle 

D ... p! cavlntarea p. S. Sale 
a declamat ° poule naţionali 
fetiţa Cornelia Munteau, apoi 
oaspetII .a vll:ltat expozIţia. ' 

piciorul, in schimb dAnşll aca
)Jin ăduinţa şcolii de industrie din consideraţia care a fost m'uta 
!.lI pareazA pământarlie dIn hotarele 

din Arad, portul românesc în vedere şi la Chişineu: câ·i unul Da vor venI să samene tIri! ~I 

desb!nare, vor găsi '1 popor cea 
mal mare aseultare şi aUplre. 

altor sate. Tot astfel plugurile 
"tl'V' ! din nou apariţia intr'o dintre cele mai bbgate în manifestari 
~ t curticenlJor au Intrat tn toate ho.. 
rai" fruntaşă de graniţă, unde româneşti, iar de alta parte din 

~ tare le sateJor inveclnate, pAnl In 
e a, ce viile in România vedea consideraţia ca strainul ce viziteaza D. JDSp. Clollee a adu reali

zarII deja CurtI ci aprecierile mi· 

Serbarea s·a incbel<'t cu prec
mierea următoarelor cure!ste: 

col rnt se deosebeşte prea mult România, aici da 'ntâiaoară ochi 
Ire brăcdminte de lumea Un- cu ţara noastră, şi o vede sub a; 
de! re râvneşte să mute stâlpi! spec!ul îmbrăcămintei aşa de puţin 

~ala r implântaţi de dreptatea românească. Cursul dela Curtici a 
i 'ască la Curtici, luat acum, la Sânjorz, sfciT şit, şi 
iral m am mai aratat şi cu' pri- anume în cadreIe unei serbari cu~ 

S' mlIai de ţesatorie şi de bro- . , ., . 
omâneasca organizat astă adel'arat stmboltee. N a fost numa, 

O c Camera de agricultură şi I sarbatoarea Curticiului, a fost o 
, de itldustrie casnica din sărbătoare a ideii româneşti. 

ni sul de ,esălorie ,. de Lrode
.. ie rODIâneas«:ă dela Curliftl 

:n 
~nt pot fn z~lele dintâl ale ]a· 
'j ete, curiul de tc .. ~torle 

rIl broderie româlleucă dela 
ri! I • avut două sectii: uoa 

fetele dela şcoala compH. 
llii' Ii il alta pentru adalte, 
fefrecventat deopotrivă de 
le, luale ,1 de tărăoc 1. 
1 llnut la Casa Natlonală a 

~el,sab conducere. d-şoarel 
Sl tre a ,coltl de iodustrle 

cA din Arad Irinl PopelctJ, 
lesoarelor acutel şcoli d-na 

Militara, d-,oara Ellfro
Verzan, d-,oara Demetra 
mu, d-şoara lallana Pop, 

Ci' st<praveghlerea unul co-
B de localnici alcătuit din 
1; Zenovle Brădean, pre~e-

e Casei Naţionale, ,1 din 
rv 'e dr. Iancu, dr. Colceriu, 
1 Allmoreanu, Llaba. Henţlut 
I şi Uriu. A fOlt organizat, 

m iim mal apul" de d. Ing. 
Nicolae Popescu. neoboai-

tul secn"iar general al Camerei 
agricole reg1onJle. asistat de 
d-nll NJc. Crl,.n ,i Cioban deja 
Clmera de agricaltură a jude
talu!. 

la cadrele carsulul S'AU tInut 
şezători cu poveştl ,1 profecţ\! 

cinematogrilft.:e pentru elevele 
şcolii compllmentare, Iar pentru 
adulte şezători ca conferinţe 

despre creşterea coptl1or, despre 
frrgrijirea păsărilor şi loimalelor 
domestice, ,. a. Conferfnţele 

le-au ţinut d-nU dr. Cornel RI
du, diractorul spitalului de copil 
dia Arad, dr. Şt. Ţiriac. prof. T. 
Marlş, prof. Ing. Bgr. luncu. prof. 
N. Blaga. De alti parte s'a to~ 
fllnţlt la şcoala de fete o ră

sădnlţl de fiori ,1 zarzavllturl, 
ca sA fie de model ,i să se dea 
curalstelor zarzavaturI. Li ,'a mal 
dat deasemenea, ca premii un 
ca preţ redas, oel de gălal de 
rasă. 

Un prazni<: de neuitat 
rsc1 S'l Jochelat Marţi dupA 

~ zA, cu o serbare cat se poa-
d 

,e măreaţă. 
aa cultarală a parohIe!, ande 
se loc cunul de tesitorle 

, broderie ,1 nude aJa ser
, muti blrolntă fa portului 

cese. ,I·a aşteptat oaipetll 
meDtata. toată ta .plendide 
are Şi Icoane româneşti, a-

fli cArora Iti era mal mare 
,gul slHI plimbi privirile. ŞI 
n mare nl-a fost surpriza In 
~ expozfţlef. unde eşteptl1a 
i~lzltltorl adevărate comori de 
I românellcă, lucnte de ml-
• femeilor acestal .at de gn-
'ob!şnulte piu',cum namal 
POdoabe cord te de infJuenţ. 
fureascA. 
5trbarea a fost onoratl cu 
izenţa lor de an mire Dumăr 
oaspeti, In frunte cu P. S. 
epIscopul dr. Grigorle Com, •. 

I notat Intre altII pe d~nll: 
ector general Mândru din Ba
't,tI, lusp.1 ,col ar Cloflee din 
n1folra., amAndal trimişi spe-
1, preşed. Camerei agricole 
ILllstln Mar,lea, revizorul şco~ 
azlr ]grl,ao, con.lUeral; e-

parblll Mihail pad1ţean, păr. T. 
Guleşll şi d. Jalao, şeful girll 
Şofroou, funcllonarll Camerei 
agrIcole N. Cr.lşan, CIoban ŞI dr. 
Seymlnn. IDllp. agr. bncu. dir. 
'C. vltlcole din Ml01, JIIDCU, iov. 
Trifo. din Arad, păr. Crlşovan 
din Radna şi profeaoarele ~colll 
de industrie cllsnlcă din Ar_d 
in frante ca d-,oara dlrectollrl 
Irina Popescu. Localnlctl &0 par
tiCipat 1. mirele prazniC ca mic 
ca mue, ia fronte ca comitetul 
lupraveghietor arătat mat sus şi 
to fronte cu d-nll dr. lanca, rde~ 
putat, dr. A1ămoreaDa, păr. lo
rînfla, dlr. şCo DrBgo~, dr. Zaha. 
Tie Cokerlu, d-n. ~I d. inv • 
Eremle ArdeJ~al1. d-aele invl~ 
tătoate Blro şi Popescu, d~na Nl
colait!scu, d-nlJ Pasca Ursu, file 
Macuţa. Pavel Henţiu. O. Preca
pescll. Petre Bonea, CODSt. Li· 
păd atu, Simion Iancu, 1, Chere
cbeş, D. Gherm.n, 1. Plntcl!mo~ 
nelCll, Toma Chlra, ş. •. 

La IOllrea oaspeţilor, aa cAn· 
tat eAnteee de bon sosit corul 
şcolăresc de Bub conducerea 
d·net Illv. Ridalelca ,1 coral 
bărbătesc de sab' coodQcerea 
d-lal inv. Eftlmle Ardelean, apoi 
sJ. tnceput serbare. fn ritmurile 

, Imnalal Reglll. 

marginea Ar.dalul. Vrednicia 

curtlceoilor s'a dnvedlt şi prin 
faptul că aa ajrltJI să aibă cel 
mal ban (lI âa din tot iudeţul, şi 
Camera agricolă se felicită că-I 
vede ajunşi in frunte, pentrDcă 

are şI ea o parte de contribuţie 
11 aceeGtă 'inai"tilre a lor. 

mea ungureascA Alexa Bulboacd, 
nlater1llal de it'!stTucţle, ară-tâna 

cA infăptulrl ca aCttasfa dela 
Cortlcl sun t m erl't~ să lntre-
geneă gâodul Cf~ I.a <! \,l:t ş;:o~.1a 

când 1\ 'of,nţat cUP~l'rl1e p'im-re 
compllmentare. 

Dela cursul de adulte, Ploare 
ArdeleaD, Elena Jlvlu. Elena O •• 
bor. ' 

Dela cursul pentru elevele 
şcolii compll mentare: Maria BI
tăneanţ, Ana HOTi~a. Ana Laca.· 
ţlJ, PJcrjca Roşu, Mart. Isprav
nlca, Magda CblJlan, Ellaabehl 
Hentlu, luHana Popovlcl, Florica 
Galeş, CaUta Curtut1u, Llvla Don. 
Maria Don, ADa Moţ, Mari ''\ 
Macaţa, Lucreţla Ş!c1ovan, lulii
na Fărcaş, MU';a Tăuceilo,. Eleu 
Lacata. Borbea Meter]e, Florlca 
Traţa, AUl BulbolcA şi Stel ... 
Precapesca. 

U ... 'S' '$ aPa re ..,., •• 

PublicCifiile străine alB 
Ligii Revizioniste 

Maghiare 
~Pesti Hirlapa din 24 crt. pu~ 

blici sumarul numarului depe 
D. Insp. N. Popescu, organiza- D. Mândru, d frtctor .. get1f'i al. Aprilie al publicaţiilor străine ale 

torul carsulul de tesători~, • fă- a adus salutul mlnl&truh;l d'! a- Ligii Revizioniste: "Nouvelles Da~ 
cut O dare I de seamA deipre grlcaltllră. nubiennes", "Corriere deI Danu~ 

bio· şi "Donaukurir." Reţinem 
realizarea prhnuită prin serba- Ce] din Ilrmăa luat I:~v!ntn! Între altele următoarele: In pu-
rea aceasta. şi a arătat Smpor- P. S. Sa I;:pls::opul dr .. Gngone blicaţia franceză' secretarul dela 
tanta naţloaală ce o are acest Comş!J, evocând \'remurlle nu.~ Paris al Ligii ~evi~ioniste, Honti 
curs la graniţa apusead a lărl1. tAt oe 'lldţpărt.te, când româa- ~crenc,. polemizeaza cu d. ~rank~ 
V d ă f ,. Im,Bomlon, care a spus mtr'un 

olm, a spus -SI, s acem pe cele Doa8~re nu ştalll ce·1 uantela discurs rostit in parlamentul fran-
cartlceni Il fie c. inVfşmântare şi deeolb]ul. A amIntIt de ~or· '1 cez la inceputul lui Aprilie că. 
vrednici de Dtomele părintelui tretele de boteri ,1 d~ dO, m!J;te ungurii sunt. păsări r~pitoare ş~ că 
Decebal, care împodobeşte gara din ve.:.b:Je DOal\tr~ b:ser!ci il!- sunt o anexa li nemţllor. Intr un 
lor. veşmântaţl ta balnă româa~as:ă. I artÎc?1 se. con:entează s.er:.tin,ta 

Curţl1 romaneştt de casaţie pnn 
Păr. Zenovie Brddean a vor- A arătat aflOI că I6tAli po-rtul care s'a dat dreptate in contra 

bit in numele comitetului de românesc e tot mal mult ptt-!- ministerului instrucţiunii profe~ 
sapr .... eghlere a cursulu!, şi a alt, că e purt~t tot mal pUlln sorului ungurizat Borcsa, care dă.~ 
accentuat rolul ce~1 revIne fe- din coovlngere, şt" el, tlfcep ?use. ~tatul. în. judecată . p~ntru~ 
meU româuce in todromarel! acam tA năp!d(8Scă satcle coas. l~a slht fettţ~ ~n baza axttc?lulUl 

"'1 ' de lege prIVltor la ş::olanzarea rOlturllor vIItoare ale neMmulUi. tre cântec:e strâl[li' dl!coltatr, desromânizaţilor, să treacă. dela 
Al patralell oralor, tiranul ca plerzâDdll~nl·se astfel cele mal şcoala primară maghiară la şcoala 

patru cLase de liceu depe vre- caracteristice comori ro·dmşf'. de stat. 

. : " ,. 
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~e fel· ~e ziare ~u~aDestene 
se adDlit în ROlDânia 

De IItl toamol a fost annl, I tncllz.e,te Inimile patriotice. A
de dud la ziua .Iredentei Iri· vem nevoie de mace credinţA, 
dlDe- (6 Oct.) Jolarul ./u Est· t de loflet mare. ca.1 ajungem 
a indrAznit ai publice o Instlga- I peste calvar la mlrlrea pascalA 
tie de cea mat mare cutezantA I a dreptiItii maehiare.· 
tn contra RomAniei, ,1 de astA I . 
ură de cind ~oflcJosuJ socialist Cum e cu put/nld sd se 
.NepaZlva· .'a dat pe brazda admitd in Romc1nia aseme
JCtdentel. nu mai lunt admise nea Inst/gaţle? 
in România decIt do al gazete Şi de ce nu se mai lace 
bl1dapeatane zilnice: .UJIăg* ,1 Importul acestor gazete pela 
• Magyar Hlrlap·. Curt/ci, unde de bine de rdu 
. .Ujsag* l'a partat pAn',cum mal erau controlate, şi sunt 
deatul de precant, ferlndu-se de aduse pela Episcopia Biho
atltărl cari l-ar fi putut atrage rulut? Na vede nimeni cll e 
anularea autorizaţi el de Inltare ceva la mijloc, dacil In loc 
ia tiri. $11 le Ir/mitll pela Cart/ci, 

Magyar HlrIap·, fn schimb. ca s'ajungd la Arad, in Bd
,t-a angajat UD colaborator din nat şi pe toatd linia Murd
RomAnia, care .ab tltlal ci pal>- şu/ai dup' amiaza şi seara, 
Jicl ImpresII de cilltorle din Instigatorii dela Budapesta 
oraşele ardelene, le dedAt. ade.. tşl trimit ziarele pela Ep/s
vArate fnstlgltU. Se ,tie asUel copia Bihorului, suportdnd 
dintr'un numAr recent al "Oa- riscal unei regulate Intdrzi· 
zetel AutirevizlonJlte*, ce atatArl eri de 12 ceasuri, pe care 
,'au pnbJlcat ta aceaatl gatetA orice om ca mintea lntreagd 
admisA ta România in legături 11 ştie ce Inseamnd? 
cu Aradul. . Pentraca cetitorii sd lnţe-

Acum. de Pa,ttle aDlllretU• Jeagtl putintel lalna acestui 
amlDdottl aceate gazete aa cre- risc, acestei Intc1rzierl de-o 
zut el pot Ii-,I permiti sA faci jumdtate de zi pe care ins
iredentism In cblp făţl,. Şi nu Ilgatorii dela Budapesta o 
S' au Inşelat. Au lost lilsate sa primesc ca draga vale (a
se "andd la toate chJo~curlle din lunci c4nd gazetele dela Bu
lard, ,i n'(Ja fost confiscate dl- careşll se dau peste cap ca 
cat la Arad. sd evite o lntdrziere de-un 

latl ce le Icrle rn articolul ceas), vom aminll cd oficiul 
de fond al Jal .Ujsăg-, sub titlul: jup4nulul Darvaş (fost co
.Invlere* ,1 lab semnAlara con- mlsar al poporulul) şi al ce .. 
telul Gheorghe' Apponyi: lorlalţl ca ddnsul cari fac 

~PeDtr. noi .ugurlt, ca unn ce averi şi palate, In Romdnia 
luntem rlstfgnlţl pe cruce ,1 mal- şi la Budapesta, din nego
mal ae ingroapA tJmpulJ IArbA. tul acesta iredentisl. faimoasa 
toarea InvierII tn.elmnA mat malt .S L O V A", fosttJ Inainte 
decit pentru fIII altor natiuni mal tIP AL L A se, se afld la 
fericite ,1 mal llbere. Noi vrem Orade, şi poate deci acolo 
si trAim fi vrem Il arltlm el sa facd şi stJ dreagil ceea ,1 ,Um si trăIm. Cu toatl el- ce la CurtJci nu prea patea. 

-" , anţ' ,n 
" $ 

Gazeta AntirevizfonfstA DumfnecA 28 A rlUe 

Catr! cetitorii cărora le 
trimitem numere de proba 

P'"UM a. 111",.'"1, ."",Mui d. fll16 oi 

RugAm pe ORoratfi catltorl 
cArora le trimitem numere 
de probA, sA nu ni le trimitA 
'napol in cazul cA n'ar vrea 

lei .A..~;,eOiJJ;Dlli8Itt" • .dli".,d CII 8. "'11; 
,eslg",;erl c",1 .u "erlo, fi lKhitlll 14,,6 1. 
1II6CII' o p.,t. di,. IIIodeslul .lIoll4",e"l. 

o IA se aboneze, deoarece prl. 
mlrel 'or nu-i obliga. Ia nimic. 

Le trimittm gazeta de probA 
o lunA de zile, Iar dupA aceea 

Odal6 C. BUSjUJllda," l,i",lIerii skl,,,I,,I, fIO". 

c" 'Ilceper. din $4p'6",4110 oillo,,'. ,,, /UCO,.. 
galleltJ /islll lJCeslo, ,.ulil",ie,.. fi-II dom"ilo,. 16,.6 
ani ti. IICIJs6 ca,i IIi,,," celit g(l.sela ,,,,,i de .i1e~ 
tii" Seple",o,ie~ fi-lIpo; ";"11" ,.eluslll-o /",11 8i1-,; 
10,.ilJ pe"",, ""me,ele ,efi","e. 

o trimitem numai celor cari 
88 aboneazA ,i·,1 achitA abo
namentul Inainte. 

YDt' fi fie,.,; tii" lislll "ellt!"J """,11; Ine; cllri 

Ji oc1lII,,' ,,,lr6 limp daloria. 

Politica internatională • 
Tratativele dintre Franta ~l sO-1 pactului pltvedea cd In caz.l a

videle ruslştl pentru închelerta nei atdedri flagrant, din partea 
unuJ tratat de sprijini" mllitard vr'unul stat, Fran/a şi RusIa VOI' 
reclprocd nl·au rezervat de Paş- lua imediat mtlsuri de apdlale 
tile catolice o surpriză care a şi VOI' înştiinţa Liga Naţiunilor,. 

dat mari speranţe Germaniei şi iar articolul al doilea, In jurul 
aUaţilor sai: Discuţiile pentru In- celrula au 10st nelnteleEl!rUe, ple
cheierea tratatului s'au lutrerupt vedea cd se va a~tepta avizul 
fdrd veste, din pricina ca Sovit- [)gil Naliunilor. Ctta ce putea 
tele paneau Franttt cond/IU ml- sd t"semne ca dacd "r'un stat 
lUare cat i nu puteau fl primite. sau altul ca care Franţa a ln
Comisarul Litvinov, care ducea cheiat inţelegeri ca aa dela Lo
tratativele, a fost chemat (tlra ca,.", buneloard se lmpotriveşte, 
ptste la Moscova. Indata dupa pactlll ruso-francez devine ina
sdJbtltorile catoUce s'a. publicat pllcabil. Rusia a pretins schlm. 
apoi comunicate ta Intrerapelea barta acestut articol ln sensul ca 
tratativelof s'a datol'lt de-o palte numai se va aVlza Liga Nal/u
şi de alta unei talmdcirl Rreşile nllor, dar nu l se va aştepta avi
a intenţiilor etlor. doua tari, şi zaI. E vorba acum ca s'al' fi a
ca negOCierile s'au I't'nuput. juns la o inlelegere tn sensul 

Neinlelegerea se Iscase din pri- acesta din armiI: adecd cd nu se 
cina rolului rezuvat In pact U- l'a Qştepta aviz.l plen ului SocJe
gli NaliunUor. Articolul prim al tdtu Natiunilor. 

Conferln,a dunăreană 
Se Itltgra/laza din Roma cd r striel. Se 1Ia s~mna o con"enţle 

pregiItirile conferintei dundrene generala de neamesttC in trtbu
se fac de zor, ,t ca s'ar fi fixat ,ile Aust,ltI. şi alta prin cal'/! se 
data con/erintel pe ziua de 3 la. vor fixa melsurlle ce au Bti .e ia 
nie, llrmând sa se lina la Fi- daca se calcd aceasta conventie_ 
renze. Convocarea o vor face 
Franţa şi Italia dela olaUa. 

Con/elinţa urmeazd sd discute 
ollcial şi sd oduca hotdrO-ri nu .. 
mat In prlvlnla nfatacdril Au-

,cn 
" $ 

..... 1',. 

]"tS~",6~ile ""gureşli 

Răsvrătirea 
Ghimeş:j 

Justitia romanealcA 
dlt foarte lertitoare ,1 
saI rAzvrltlrU ce 
ta Săculme dupA 
Marsilia agenţii 

ghIare. A condamnat 
vrltlre (la trei lanl 
numai pe nD Cip al 
pe .vOlvodul claogăl 

cum il zice presa 
Emeric Tanko; Iar 
a PUI pe banca 
pe 17 In", şl-lname 
tra ultraj, ,1 a pedepllt 
numai pe trei, Ja o 
eAte-o jamătate de 
80are: pe nevaata lai 
fllndcl a dat ca bita 
unal funcţionar public, 
mAnU maghlarlzatf .... u"vCllllLj 

Uhog ,1 Gheorghe 1\00t&O.lat 

jocar). 
Nil vom discuta .,..!li.'I"I&: 

titlei, le ImptlDe insă 
ce comentarii 1 le flc 
peatL .Pestl Hlrllp*, 
LigII Revi:zioni.te, merge 
colo ca obrAznicia, Inc 
cheie editorIalul ce J·a 
cu privire la Iceută 
n·ral deja 19 AprlUe, 
el Ungaria trebue si le 

ze pe această chestie 
nUor. ŞI Iname: Pentrud 
vodal cfaDgă!elc· ro rn .. nr. 

a fost condamnat dia 
.'a dUI .1 predele 
din sat o hArtie prIn 

derea sa, naUunea crede ta re
Invierea .t. Credfoţ.a aceasta a 
el are puterf, paterl minunate ,1 
InvAtAminte de neJnvlos, pe cari 
putem II Je tragem din trecutul 
vleţil naţionale. Multe Jupte am 
trAit in cel o mie de anI, multe 
incercAri ne-au chinuit, de muJte
ori a foIt rinlt vupu) natiunII 
noastre. Totdeauna am ,tiut si 
trăim dlD noa. ,1 totdeauna am 
,Uut sa fnvl.tm. DIn aceasta pu
tem Il luAm patere şi Incredere, 
ca si De continuAm lupta pentra 
dreptatea nQastra, pentru dreptul 
DO&tns la viu ti, pentr. eeaUta
'ea ca" ethlalte natiuni " ptntrll 
ca sa putem crede In mllle"a 
Ungarid.-

Galeria Lronxurilor 

Chestiunile celorlalte .tate, şi 
In prImul rind relnumlrii 
Ungariei. nu vor veni decl In 
disculie oficta~ şi cel mult Jlor /1 
discutate ca Informare şi ca do
rinţd. Pretentia Ungariei de a I 
se da drept de Inarmart va lipsi 
din discutie pentru motIVul ca la 
Stresa ~a holdrlt sa nu se dis .. 
cllte tntNmdrlle ungureştl şi bul
gdreşti dectit dupdce se va fild
cut şi semnat de edtrd statele 
europeni uu plan de asIgurare 
eenerald. 

să respecte RomAnia n'''''InI~I''' 
pace. Aş. nume,te otIIClo5~al.a. 

ArUcolul bAlatalul Jui Albert 
ApPo1Jyl se ~Dcheje astfel: 

.Si vrem ,1 si ,tim crede fo 
viuta naţlQnl~ aA vrem fi .1 
,tim crede ci fiecare fia al Da

tinuti dore,te ca adevArat IA 
lucreze ,1 IA activeze pentra ma
rele viitor al vieţII Dationale,.1 
,tim crede tn tnvAţlmlntele tre
catului ,1 la nldejdUe viitorului: 
aeeatea-. eterDeJe adevAruri ,1 
eterneJe 1nvăţltarl, clrt Jrebueac 
limţite atanel dnd credem ,1 
ae'Dcredem In Inl'ielt!-. 

UD alt articol, Il primarului 
aenera! al BUdapestei EugeD 
Slpo.cz,. pubJlcat 10 pagina a treia 
a n-ruhli de Paşti al Jul .UjIăg" 
le Incheie cu cuvintele: 

" ... ,.t, .. , •• tn lavlerea 

_ SeLellllT." Joz_ef. Holo",' JaDO"'. «:.8110 Oda .. ,,1 ceilalti i ....... -
daipăIo .. ' •• cinste' _mo .. Uare dela .d .... Dilllt ... t ... fhaaad ..... dia 

Să ........ -

W mal aduceti aminte de obriiz.
ruda la care s'a dedat oDciosul 
sJonlst • Uj Kelet· dela Cluj Intr'un 
artlcol referitor la numeros .,ala
chJcus. pe care U numea nume
rus pungaşlcus. Avea adecă ofi. 
closul siontst indrazneala să spună 
că se cere darea afară din slujbe 
a minoritarllor cinsUIf. ,1 -nlocut
rea lor cu români, odecă cu pun-
9a,1. Celelalte zjare mInoritare 
din Ardeal. chiar dacă n'au fo
losit astfel de expresH in cornen
tarlile ce le (8ceau nume rusului 
valechIcus, nu 8' au lasot mai pre-
Jos decAt .Uj Kelet-. In toate 
aceste comentarH a 10st .,orba 
despre cinstea inlrupată a func· 
tionarllor minoritarf, pe cari il 
atinge proportionala ceruti de 
dr. AL Vatdo-Voivod. 

Noi am mal arătat în coloanele 
acestea ce fel de dnste intru· 
pată sunt funclionarH aceştia, de 
cari, tară să şfie româneşte nlef 
Intr'al 16-lea an după unire, gem 
cele mal multe oficH publice ro· 
mineştl. De data osfa vom da 
ca exemplu cinstea ce s'a Intru. 
pat in funcfionarH minoritari, un· 
guri sau ewel, in orice caz insă 
WtguriZ8tf, al administratiei finan
ciare din Salu-Mare. S'au ridicat 
In contra acestei fi· 

din tot 

Sălmftruluf, plângeri peste plân. 
gerl că nU rezolvă cererile de 
reducere de Impozite decât pen
tru şperjurf şi că fixează Impozi. 
tele numai pe bază de şpert, În. 
cât .. trebuit să Intervină primul 
procuror, să faca descinderi şi 
să bage pe-o seamă de granguri 
dela administratia financiară la 
dubă. Intre cel arestati e un con. 
trolor financiac Sebeş.t,en lozsef, 
un controlor Csoto Odon şi şe
ful secJiel pecsonalulul şi-a tim
brelor Holosi lanos. Parchetul 
a constatat că unii dintre arestati 
au automobile şi palate, deşi leafa 
nu !j.f mal mare decât a orică. 
cor functionari de seama lor: 
câteva mii de Iei pe lunii. 

Fireşte, gaz~tele Dudapestane 
nu vor scrie numele arestatilor 
el numai că s'au arestat la ad. 
mlnistratia financiară din Sătmar 
un mare număr de func,lonari cari 
şperjuiau pe contribuabili şi*şl 
făceau din spoUerea ceta'enilor 
palate şi automobile. Poate ares
tMea lui Sebestyen, a lui Holosi, 
8 lui Csato l>don şi.a celorlalti 
cari introchipau la administraJja 
financiara din Săfmar cinstea mi· 
noritară, .,a 8junge ,i'n presa 
apuseană tot in chipul acesta. In 
orice caz In publicatiile străine 
ale editurii .Pesti Hirlap· aşa va 
ti arăta ti. Vom vedea dacă au
toritatile noastre işi vor CUnoaşte 
datoria ca s'o la 

lnceltsf'etl (lcţi,jlli' reci. ia
niste 

C. (l.doo. ,,, hotllrl,ea ctJ 
.u fIOr /'UN ,,, primejdie ;" .. 
dep •• den'/ll fi Integ";t/llea .du
BirUi, 81alele c"'I"; fior ptHll
elpo 10 COII/erlllţIJ 8e flO'r OJl. 
gllja cel... 8e vor "",eaUca 
.n..1 U. oJac6l'iie ;ntern~ au 
celuilall, ,eeflIW8c4ndu-,i ade· 
cII ,ee/proc Biillaţi" t»"eald, 
p'" wlJUJtele de pac •. 

Atit"di"etl Ungtw;ei, Ger-
fll.llnie; fi II PoZolliei 

La con/trinta dtla FJ/'enze 'POr 
fi Invitate sd parI/ci pe prin minis
tlil lor de externe urmdtoarele 
state: Italia, Franţa, Germania, 
România, IugoslaVia, Austria, Ce. 
hoslovacia, Polonia, şi Ungarla. 

Polonia şl Ungaria ar /1 ade .. 
rat ptJ.nd acuma numai In prin
dpiM la convtnt1a ce se pldnue~e. 
Germania a cerut liJmuritl cu 
privire la tdlmdcJ/'ea ce trebue sd 
se dea 

RevIzIoniste aomaţla 
seri autoritAtilor 
vrătftll paşi la cile de 
lredentel, ca sAse 'nchld! 
române,tI, tA le Înceteze 
mânlza venlrU la matcA I 
rea retllor ,. .. m. d. 

Indemnul acesta al lui 
HlrJap·, ca si fim pArItl 
oeva că oa respectăm 

referitoare la minorităţi 
tatulul de pace, e de sigur 
no.tlm. Dupăce le ştie 
loanele Doastre ce-au 'pa, 
l'rD~ şi .Peati Hlrlapc~ ti 
oflclolul gavernnJDI 'U.KUlI~" 
dapesU Hlrlap·: ci tn 
na le poate face referire 
ste clauze (evident, e 
spre apUcarea lor in 
fiIndcă tratataJ de pace 
simplu petec de hârtie 
magblarllor ca forta. ŞI 
acam .Pesti Hirlap· tipI 
toll bojocII: lati cam ae 
'n România cine cuteazA 
rl aplicarea tratatului de ~tl",{"i> 

- ba tndrbne,te să De in, 
Dinte ,1 cu Liga Natiunilor, reviziOI 

N'are decAt. tnerse5 
Căci demult aşteptăm ce~ 

dIscutie InternationalA I 
coatrast: a aplicării dela 
din Ungaria a tratatului de 
a lmparţlalltAţli 

• m 
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