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ziarul 1/ Brass6i Lapol( II 
ert. şi 'n numărul din 
a] publicatiei c1ujene 

Vi Futăr· s'au publicat 

Un cerc Martiri pornografi 
eu totului separat de actiunea vilios 

judiciară pentf'u falsificaf'e de 
de lei, - iar jertfa aceasta a statute şi pentl'U fapJe if'eden
fost dictată numai de socoteala tiste ce-a pomit-o d. pf'(Jf uniu. 
că trebuie ferită de bolşevizare Onisilof' Ghihu În contf'a călu
lumea sătească năvălită la oraşe. 

apeluri desperate la d. 
de justiţie dr. Valeriu 

preşedi ntele Asociaţiei 
or greco~catolici. ca să 
capăt campaniei ce~o 

'n contra ordinelor călu
iredentiste d prof. uni\l. 

Ghibu. 
urile acestea sunt o 
că a 'nceput să le cam 
iredentiştilor călugări 
Şi sunt totodată şi o 
de ne mai pomenită 

dintă. Şi o dO\ladă in 
că ungurii noştri şi~au 

despre slăbiciunea ro~ 
şi despre mirtiştrii şi 

legile tării o părere 
e trebue să le fie scoasă 

I rap dacă nu altminteri cu 
,ele 
~elfele călugăreşfi ale ire~ 
~ei socot că pot s'atragă 

~ora lor pe românii grecQ~ 
,Uci ca să~şi scoată cas
de din.foc cu mânile aso
lei A G R U, al căn~t pre~ 
iIlle (întâmplător, precum 
~ie, certat cu d. Onisifor 
lU pe chestia cunoscută a 
:zisului acord dela Roma) 
It întâmplare tocmai şef 
~slllntelor judecătoreşti se
le de d. prof. Ghibu in 
Ira faptelor antipatriofice 
acesto:, călugări. 
10 spunem răspicat: 
hiar dacă preşedintele 
: R LJ~lui n'ar fi din intâm· 
~ ministru de justiţie şi 
'avea cu d. prof. Ghibu 
ic, şi-atunci apelurile ace
I al' fi cu totului deplasate. 
lan ii uniti nu se pot 
!solidari cu nişfe duşmani 
~ii,pentrucă sunt fot pe~atâ~ 
omâni pe cât sunt cato
'ln imprejurarea de fată 
.când preşedintele români~ 
Inili e totodată şi şef al jus
i sesizate oficial in contra 
Igărilor ungureşfi, apelul 
l se face e curală bleste
le. Curată necuviinţă. Şi 
ua putea fi tratat decât ca 
'e. România are legi, şi 
lai un obtus şi per\lerfit 
unguresc îşi poate 'nchi
câ tocmai ministrul legilor 
~ putea opri aplicarea din 
uve confesionale. 
i ne dăm odată seama de 
etea ce se dovedeşte prin 
~uri ca acesta că . s'a .. rn~ 
âcinaf despre noi la ungurii 
ifri, şi să li-o scoatem din 
1. 

» 

Ungaria face pregătiri sistema- cum s'a văzut şi din articolul lui 
tice ca să-şi ducă la capăt pla- Lengyel Zoltan reprodus În nu~ 
nurile iredentiste. ! mărul nostru trecut - dintre 

E ştiut acest lucru, şi cetitorii i 8 milioane şi trei sferturi 
noştri il pot urmări de-aproape I! de locuitori ai Ungariei 
săptămâ~ă de săptămână .. , vreo ,ase optimi nu sunt 

AlătUr! de aceste pregăhn se I maghiari, şi dacă o în sem
fac. Însă. În Ungaria şi altele pe nată parte dintre maghiarizaţi 
can e bme să le cunoaştem. Pre- n'au încă deplină conştiinţa obâr
gătiri pentru cel mai rău dintre şiei, pe măsură ce trec anii, pe 
cazuri: că Ungaria "a avea măsură ce creşte autoritatea ţări
să diSilpară depe faţa pămân- lor conaţionaJe, îşi revin la matcă 
falui înghi,ită de sla"i şi de tot mai mulţi. Să punem şi cazul 
germani, şi .. anume înllhi'ită că Ungaria s'ar băga 'ntr'o bună 
no,.ma': prin expan.iune în zi În vr'o aventură. O ocupare 
"reme de pace, pvin reve- străină îi va face pe şase mili
nirea la matcă a maghiari- oane dintre cei 8 milioane şi trei 
zafilor de orif!ine f!ermană sferturi de locuitori ai Ungariei 
,i .'a"ă şi prin slăbirea din să se declare nemaghiari de azi 
ce in ce ... ai 'are a puferii până mâine. 
biologice, adecă a puterii de La primejdia aceasta - ger
"leală un,ureş';, ocuparea mană şi slavă Întâi de toate
fiind numai o pece"uire a se adaugă primejdia contin uei 
aceshd proces ce pare ine- slăbiri a puterii de fteaţă ungu
""abil. reşti. Slăbire pe care statisticile o 

Se vede şi din această a doua arată dia an in an mai al3r
serie de pregătiri că asigurările mantă: prin descreşterea din ce 
revizioniste ce le face mereu ma- în ce mai mare a naşterilor, prin 
ghiarilor guvernul unguresc, nu creşterea mortalităţi infantiIe, şi 
sunt câtuşi de puţin sincere. E prin disproporţia îngrozitoare a 
absolut sigur că niciunul dintre sporului populatiei săteşti în 
cei ce 'mbată lumea În Ungaria comparaţie cu-al celei orăşeneşti. 
cu iredentismul, nu crede într'o (A ajuns astfel - precum am 
astfel de izbândă a iredentismu· mai arătat - să reprezinte spo
lui decât adusă de-o minune ruj populaţiei dela sate numai 51 
oarecare, de-o împrejurare mon- procente din totalul sporului ţării, 
dială cu totului independentă de şi-anume din pricina şi-a scă
unguri. Pregătirile iredentiste se derii prin lipsă de naşteri şi prin 
fac în vederea unei asemenea mortalitate uriaşă a sporului na
minuni. Şi in vederea unui caz tural sătesc, şi.a năvalei egală 
extrem: în care ajungând În Un- cu o mare primejdie de revoluţie 
garia cuţitul iobăgiei la os, s'ar a lumii proletanzale a satelor 
arunca lumea ungurească in foc spre oraşele ce nu-i . mai incap 
pentruca să-i abată furia in con- nici pe cei ce sunt deja în ele). 
tra vecinilor. • 

Lucrul in care cred cei din Primejdiile acestea au pus stă. 
Ungaria e allul, nu revizionismul, ruitor în Ungaria chestiunea com
nu iredentismul. E stingerea un- baterii marei plăgi a descreşterii 
gurească prin înghiţirea lor de uaşterilor. 
cătră slavi sau germani. Politica Fiindcă nu le dă însă mâna 
de moment nu lasă să se între- să recunoască că au şi latifun
vadă la ei această temere. Coche- diile cu iobăgia lor un rol in 
tarea cu Germania ar însemna chestia asta, au dai-o pe mâna 
că depe partea nemtilor n'au ni- mitropolitului primat Seredi, ca 
cio teamă. Şi totuşi groaza de să o soluţioneze dânsul. Şi mitro
expansiunea germană e cumplită politul primat s'a oprit la o solu~ 
in Ungaria. Ceea ce am arătat ţie care-i demult un desiderat al 
în atâtea rânduri despre trata- bisericii: să se oprească lumea 
mentul germanilor din Panonia, de-a se mai căsători numai la 
despre violenta reacţiune a autQ~ I primărie. 
rităţilor ungureşti la fiecare din- Stadiul luptei în contra des
tre tet mai desele semne de creşterii naşterilor e până acuma 
emancipare ale celor 600 de mii acesta. Adecă: vax. 
de germani, o dovedeşte cu • 
prisosinţă. Niciodată dela abso- Guvernul şi-a dat seamă (ba 
lutism încoace această frică de bine că nu 1) că cu mijloace pa
germani nu Ii~a fost aşa de mare. peşti nu se vor putea 'ndemna 
Până acolo au ajuns cu-acest cei trei milioane de iobagi dela 
coşmar, încât ministrul de in- ţară cari n'au o palmă de pământ, 
terne a venit deunăzi cu-o lege să facă copii, deci a venit şi cu 
pentru oprirea peste un procent alte măsuri pentru îmbunătăţirea 
ce rămâne să-I fixeze, a filmelor situaţiei demografice. 
vorbite 'n limbi străine (ceteşte: Noul buget al ţării, pe 1935-36, 
in limba germană, pentrucă de are un deficit cu 14.74 la sutA 
filme franţuzeşti sau englezeşti nu mai mare decât bugetul expirat 
le poate fi teamă). acum o lună Totuşi guvernul a 
- Groaza li~i bine motivată. Nu căutat şi a găsit posibilitatea ca 

numai pentrucă au în Panonia să bage in noul buget lucrări 
regiuni intregi de germani reve· publice de 100 de mtlioane de 
niţi la matcă, ci pentrucă - pre- peng6, ceea ce face trei miliarde 

Alte trei miliarde de lei (cu găf'ilof' minof'iti din RI'deal şi 
3.27 procente mai mult decât în a comandamentului 101' dela 
anul bugetar trecut) s'au destinat Rf'ad, s'a făcut JYJicI'curi la hi~ 
sănătăţii publice. Şi ziarul "Ma- sef'ica şi la f'eşl?dinta dela Rrad 

g;[t~~g~~~:[:r i~rr~~~ea~~er:~:~! a acestui comandament călugă. 
articol ce l-a publicat la 29 Iunie, resc if'edentisf, În uI'ma unui 
explică: denunt al cuiva din Rf'ad, o 
"Să fim sinceri şi s'o recu- perchezitie caf'e a dus la ftezu/-

noaştem fără nici un înconjur: tate senzationale. . 
drumul reînvierii maghiare este re- ,1 Vom fteveni În număf'ul viiloft 
naşterea morală, refacerea sanitară. cu amănunte co f, J 

Şi exempltfică "Magyarsăg" 1 . mp . ec e asu~~~ 
după cum urmează, cu statisticile f'ezultatulUl acesteI pef'Chezl!lI. 
anului 1934: Putem deocamdată 5ă af'ătăm 

Sporul natural al Ungariei a (fiindcă cel'ceta/'ea continutului 
fost in anul !recut de 7. Ia . mie; i documente/of' comp"omitătoaft8 
adecă la o mie de loculton au I nu e Încă IeI' . r) - , 
fost 21.4 naşteri şi 14.4 morţi., \ . A mma o, ca sau 
Proporţia descreşterii naşterilor a ! conflscal mtre altele: hărti stra
a ajuns spăimântătoare. Mortali..: : tegice, corespondentă lreden .. 
tatea copiilor e îngrijorătoare. In j tlstă, steaguri ungureşU In .. 
anul 1932 au murit dintre o sută I doliate cari se aflau mascate 
de copii cari se născuseră vii 18.4, I In biserică. un camion intreg 
în anul 1933 13.6, in anul 1934 de hârtU, şi intre-acestea o 
15. Populaţia satelor, fiindcă n'are ! sumedenie de fotografii .şI de 
ban de leac, se lecuieşte singură; II albumurl pornografice (adecă 
toată asistenţa medicală se reduce chipul'i cu goliciuni ftuşinoase 
la vaccinări, dar primăriile n'au şi cu mcio/ă"i scâ"hoase) gă .. 
bani de-ajuns pentru vaccinuri. I site la spiritualul mănăstlrU 
Dintre 9000 de fântâni publice i Szab6 fii la alti prea cu cer .. 
câte s'au examinat, numai 2900 ~ nici husarl călugăreşti al ge
au apă buna de băut. In 67 la : neraUlor Monay fii Pazsitnv. 
sut~ dintre sate nu e nicio instituţie! . Iată ~eci deplin doo,editd (chiaft 
samtară. In plus: "o bună t ŞI daca nu saf' mal li allaf ni
parte a lumii .ela sate 1 mic altceva În cal'ul de Iucftuf'i 
lomeşte, lomeşte in inte~ · compf'omifătoaNi confiscate de~ 
lesul biologie al cuvân.. câf cele ce am al'ăfat mai sus) 
tului, fiindcă nu capătă câf'dăşio cu if'edenta a acestoft 
ealoriile de care are ab.. că/ugăI';. Şi iată dooedltă din 
solută nevoie. Examinări nou - penff'ucă s'a mai dooe
preeise au stabilit eă in dif odată 'n anul acesta, cu pfti. 
unele părţi poporul no.. leiul judecăf'ii pf'oaesulul ce s'a 
sfru e ameninţat să piară intentat of'dinului călugăf'esc 
de Inaniţie". penff'u Întf'etinefteo copilei din 

Acestea-s stările de lucruri. 1I0f'i Q popii Rngello - sâmbf'o 
flr fi un leac pentru ele: re- cu Satana Q acestof' pf'efinşÎ 

forma agrară. Dar numai de asta Pf'opovi1duifo"i ai Sfintei Eoan· 
nu vreau să audă guvernanţii. ghelii. 
Şi de-aceea agitA iredentismul, şi Ce/ela/te concluzii ni /e uom 
umblă de altă parte cu paliative spune 'n număf'ui viitof', când 
ca pregătirile acestea mai sus S8 va pulea şti lotul despf'e fie
arătate, cari vreau să 'mpiedece zultaful pel'chezifie;. 
dispariţia Ungariei depe faţa pă- Pentf'u astăzi fteamintim ci1 
mântului pentru cazul că nu se of'dinul acesta călugi1f'esc uzuf'pă 
va întâmpla minunea revizuirii. hisef'ica romano~cafolică a fffta~ 

Paliativele acestea sunt însă un dului. Ia adecă dela statul ftO-
cerc viţios. mân leafă de paf'oh, de catihef 

Pe vremea lui Bethlen impo- a/ şcolilof' paf'ficulaf'8 şi ale 
zitul ţăranilor (fără sumedenia statului, şi de confesoft a/ sol
de taxe revizioniste) era de patru dati/oft catolici din gamizooni1. 
ori cât la noi. Sub OOmb6s s'a Bis8l'ico nu i·i a sa ci a paflo
sporit mereu. Acuma se sporeşte I hiei, a cI'edineioşiloft f'omano
din nou (căci asta înseamnă spo- catolici din Rf'od, caf'i sunt pe 
rirea bugetului) pentruca în afară I ff'ei sfertuft; nemti şi pf'olestează 
de alte investiri, să se dea pentru mef'eu În conff'Q acestei UZUft
îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei. păf'i. Faptele şale nu·i anga
Adecă mai iai o piele depe ea. jează numai pe că/ugăf';; iubi
atunci când fomea în înţelesul tOf'i de chipuf'i poftnogf'afice, oi 
biologic al cuvântului, pentruca şi pe toată paf'ohia. 
să-i dai o oarecare îngrijire Se mai p6ale tolefta după cele 
sanitară I slabilite UZUf'paftea aceasta 1 

Cu-asemenea procedeie dispa- Uzuf'pal'ea aceosta În conf/'o 
riţia depe faţa pământului se ci1fteia cele tl'ei sfef'tuf'i de Cf'e
poate eventual amâna, dar nu se dinoioşl nemaghiaftÎ ai paf'ohiei 
poate 'mpiedeca cu totului. p"otestează la fiece ocozie? 
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• zl·are revisie 
Urîta înfrângere maghiară 
--------~----~-----------------------

Mai iari ca Horvath Milzâly ••• dela 

. Istoricul ungur Horvath Mihaly , şi până azi raporturi in cari stăm parfe dintre cele mai congresul Pell-Clllburilor 
• e faimos la toţi câţi au avut rte- străini in Europa, in zguduitoare popoare de baştină ale si 

norocul să tnvet~ la şcoală se- lipsă de soţi intre Răsărit şi între pei, şi in orice caz etan 
"E de multă vreme doJeanţa i-ar putea veni în ajutor? Cine cundară ungurească. Cetitorilor Apus.· vechi popor cult al ei i it 

cea mai mare a pieţii literare şi ar pulea sprijini propunerea ma- noştri cari nu ştiu ungureşte li-i Ni se spune apoi in articolul ; fopei I n. tr.) l-au fOsl lih 
în general a culturii maghiare, ghiară? Francezul Benjamin Cre- cunoscut din foiletonul ce il-am P. S. Sale că Europa nu poate; alte popoare europene ut~ 
împrejurarea că statele succesoare mieu:!:, care cu puţin mai 'nainte inchinat astă iarnă. când s'au înţelege că ungurii "nu-s o coo- 1 vechi: bascii, efruscii, n 
nu ingăduesc răspândirea fără; sprijinise călduros o altă propu- împlinit o sută de ani dela moar- tinuare a invaziei barbare ci un i dezH, esfonienii. iar li I ~ 
pieded a cărţii maghiare in SI 0- .: nere mai puţin importantă a lui tea lui. Inceput ~i-o propăşire europeană". ! vogulii, cari, in să, dup' al 
vacia, în Ardeal şi in ţinuturile: Kâllai. nu e în sală; delegatul Horvath acesta e cel care i-a .. De aceea mulţi unguri se ţin' se ştie, acum vreo 800 1 

adjudecate Iugoslaviei". ' olandez e la prea mare distanţă. decretat unguri pe Adem şi Eva, la distanţă de tot ce vine din 1 trăiau încă de partea 
Cu minciuna aceasta sfruntată i Dacă În momentul acesta Kăllay pe Nabucodonosor, pe Fa- Europa. În .schimb altii se leagă; laltă a Uralilor. Rude 

(care ascunde adevărul arătat după \ ar. Înteleg~ situaţia, ar ~a fugă la raonii Egiptului, pe Alexan. de Europa cu desnădăjduire, şi l depărtate le sunt fUfCi 

Înseşi statisticile ungul'eşti Oli-, oncare dmtr~ delegaţI;. Klaus dru Mahedon. După dânsul se s'ăr .. e la noi ira idei cari! insă. ca şi toate celelai iT 
ciale în numărul nostru dela 6 Mann, amerIcanul Canby sau cultura europeană e moşle- in Apus san' nemai modă t poa:-e înrudite cu ungur re 
Mai: că dira fo'a'u' impo,.'u.... oricare altul i-ar întinde o mână nire dela· unguri. Drepfu' 'recătoare." (Vrednic de reţinui!) ! emigrati din vremi sI s~ 
de că .. ,i şi publica,ii al Ro- ',' de ajutor. dacă nu pentru alt roman e copie romană depe "Intelectul, sufletul, ni le-a dat; din Europa centrală. on 
mânie; căr,ile şi publica,iile motiv din bunăvoinţă, ş~ în ac7st drept .. , unguresc. Şi aşa mai Europa - spune mai departe P. : cuceritorului de ţară A e 
ungureş'. a .. reprezen'a' ira 1 caz propunerea maghIară s ar departe S. Sa. Aceasta-i de netăgăduit. De ; fost deasemenea un IrL ân 
anul 1930 84 0;., tn anul I putea desbate imediat. Precum a arătat-o ill necrolo- aceea ungurul ce se dorea spre ! nostru emigrat in vren: " 
1931 87 Ofe, iar în anul 1932 , ,,?ar Kallay,. s'a putut ~ede~ gul ce i l-a făcut ministrul de spiritualitate, spre uman, spre I vechi, turcit apoi acolt II~ 
90 a/o!) îşi incepe se mi oficiosul n a lI1feles cuvmtele preşedmtelul instrucţie de mai apoi EOtvl}s. cultură, cu un cuvânt spre ade- 1 străinătăţi, devenit un r 
"Budapesti Hirlap" din 29 Mai o şi nu şi-a dat seamă de situaţie. Horvalh MiMly a aiurat, dar a vărata vieaţă, a fost totdeauna: de nomazi viteji. şi c .arE 
corespondenţă prea de tot nostimă Preşedintele face semn: - "Ni- făcut În Ungaria şcoală. A ramas european şi european şi rămâne. pe urmă total In ung la 
dela Barcelona, despre congresul meni 1" Propunerea maghiară a după el la unguri o mentalitate Şi dacă învredniceşte· Europa de stră',leche de-aici (din .frt 
ţinut acolo de asociaţiile Pen- căzut deci depe ordinea de zi. hiper-naţionalistă. care-i va f; un atentie faptul acesta, şi dacă nu-l centrală, - n. fr.) dup:': m 
Cluburilor din diferitele state. Kallay se ridică, tremură tot, merit neşters. . Înv(edniccşte. E totuna. Nu pen- intors acasă. Ei au ini ad 

Va să zică minciuna aceasta se vede că vrea să vorbească. Dacă Eătvos ar mai trăi şi tru ea, ci pentru noi trebue să I numai statul noslru ci Iri 
blestemată pe care iredenta ungu- Preşedintele nu-i dă însă cuvân- astăzi, ar avea fericirea să COll- fim o naţiune ungurească. Poate i dar nu şi naţiunea ma r 
rească o agită la fiece prilej, a tul, ci invită pe delegatul argen- state că la 100 de ani după 'ocmai noi suntem aceia i Adevărata ungurime sL' al 
fost debitată şi acolo, la congre- tinian să exprime oraşului Barce- moartea lui Horvâth. mentalitatea cari redăm credi'ar acestui 1 trăia din vremi veşnice 
sul internaţional dela Barcelona Iona şi Pen .. Clubului catalan creată de el dăinue şi înfloreşte; cuvânt, rf!alizând virtu,i eu- ! rHoriul Bazinul ui Magh: 
al scriitorilor. Şi anume: la sfâr. mulţumiri pentru organizarea ba ar putea să constate că nu ropene fără păcatele Earo- de că in Ungaria de azi 
şitul adunării, pentruca - precum congresului'4. numai mentalitatea Ii-i robită şi pei." tr.). şi a fost totdeauna 
a arătat congresului delegatul Amuzantă de tot, precum vedeţi, astăzi ungurilor de trăznăile în- Aşa I por de plugari paşnici, ~Con 
cehoslovac Edmond Konrad - păţania aceasta a delegatului fierbântatului istoric, ci _ dupăce • cător de fructe (aci ac 
să se treacă peste ea pe-" ne- maghiar şi a provocării incercată a Încercat i!'!lr'o vreme o eman- La Budapesta apare' o revistă leagă istoria cu vegef' e IT 

observate. prin mijlocirea lui de iredenta cipare, o apropiere de metodele vegetariană: "Elefreform", "Re· mul, - n. tr.). In is! 010 
Delegatul ungur, Nic. KâlIay, maghiară. In tot congresul Pen- critice _ însăşi ştiinţa maghiară forma vieţii", ajunsă într'al pa- fiindcă erau un popor ,cu' 

despre care aflăm acum întâiaoară Cluburilor nu s'a găsit nimeni, a revemt la trăznăile, la meto- trulea an. - n'au făcut niciodalj (: 
că-i "un eminent traducător ar- nici chiar din milă ,,(Budapesti deIe lui. O scoate un arpadian cu nu- • zgomot, dar totuşi k. (~I 
tistic", a cerut congresului să Hirlap" zice: "din bună-voinţă") Am mai avut prilejul în două mele Antolik Arnold. cultură a Europei sL. hlll 
voteze in chip de moţiune o a- să sprijinească măcar cererea de rânduri să arătăm in coloanele Şi publică în afară de propa- purcede dela dânşii. S; .11 

dresă cătră guvernele statelor suc- a se spune chestia pe ordinea de " Gazetei Antirevizioniste" reve- gandă vegetariană obişnuită arU. animal de casă al vech~ b( 
cesoare. c~rându-le să asigure zi, cu toate că delegatul maghiar nirea aceasta a ştiinţei ungureşti cole de istorie ungurească, de guri 'e'ra căprioara. dar . a 
cărţii maghiare acelaşi tratament rofea prin sală cele mai miloage la metodele lui Horvath Mih.ily. istorie pusă -, fireşte _. fn slujba tăiau niciodată, cÎ-i fo:. 8pl 

ce·] dau celorlalte cărţi străine. "priviri rugătoareH• Intr'un rând. când am reprodus vegetarianismuluL numai laptele şi coarne ~ 
Imediat a luat cuvântul delega- După asemenea p!ţanie oricine din "Magyarsag" un articol in Deci, ceva nostim de ,o,. pădate de animalul ace z,~ 

tui cehoslovac. care a protestat altcineva ar învăţa minte. Dar care se arăta că un~urii nu-s Să pui ira slujba propagan- fiecare an. Din acestea a' 
în chipul arătat mai sus. şi" a iredenta ungurească nu se va asiafici, ci dimpotrivă. în vreme dei "ege'ariene is'oria anui f cea mai veche unealtă. ' 8 
cerut preşedintelui să nu admită cuminţi. O vom auzi iarăşi, la ce 'oate popoarele europerte popor care a peni' in Europa I rească: străvechea sa. la. 
desbaterea. cea dintâi ocazie, plângându-se îşi au originea în Asia, ei ca cavnea 8U& şea I chip de bâtă păsforeasC se 

"In urma acestui lucru - spune că tipăriturile Budapestei sunt sanf europeni de baştină. Şi Am mai amintit în treacăt de- 1 cum şi alte scule-. sul 
,,8. H. A - preşedintele nu şi-a oprite in statele succesoare, şi 'n alt rând, când am reprodus spre propaganda aceasta vegeta- I Urmează după scrisoar'. st 
dat incuviinţarea. A pus întreba- cerând să se ia în contra acestor din "Pesti Hirlap" nişte destăi- riană a celor dela Budapesta a- I sta tratatul istorico-veg aI 

rea, dacă este cineva intre con- state măsuri. nuiri ce ni se făceau despre în- cum două săptămâni, când vor- l' care-j nu mai puţin o ; ~re 
gresişti care să sprijinească, De-aceea guvernul nostru să cercările unui nou filolog ungu- beam despre noua ştiinţă (,.hun- peră. ~f~ 
respectiv să-şi însuşească cererea nu se mulţumească cu înfrângerea resc de a aduce toate numele garologia") ce s'a inventat în t Ni se spune În tratatu! rel. 
delegatului maghiar. Aceasta ungurească dela Barcelona, la topice din fosia Ungarie-Mare la ţara lui Horthy spre a spori mân- ~ următoarea genealogie ŞI .pe 
pentrucă in baza statutelor nu care noi n'am contribuit cu nimic o origine ungurească. dria de sine a uncrurilor. . I a ungurilor: 1, l 
se pot desbate decât astfel de (Pen-Clubul nostru nu tine să se Pe ziua de astăzi vom pre- Se cuvine - p:ntrucă e ceva I Stăpân al lumii a fost D', a 
propuneri pe cari şi le insuşeşte manifeste la asemenea prilejuri, zinta pe alţi doi succesori vred. ce nu se întâlneşte la dese oca- Ceriurilor. Egatya, alias ~ lOr! 

în afară depropunător şi un alt in schimb îşi Iasă preşedintele nici ai aiuristului de-acum o sută zii - să vorbim mai amănunţit alias Numitaron. alias ti, lIal 
delegat. A cC'astă regulă a fost să trimită telegrame de solidari- de ani. despre lrăznaia asta. acesta a avut fiu pe ani 
respectată, ca şi până acum, şi zare cu iredentistul Daday Lorant I • In n*rul al treilea din anul Soarelui, care la unguri J fi 
la toată şedinţa de astăzi. alias Szekely Mozes, condamnat In n-rut dela 21 Aprilie crt. al acesta al nos!imei reviste (dela numele 'de Mag. Magar, .\' CUll 

"A fost un moment tăcere ge- de consiliul de război pentrucă a ziarului ·timişorean "Temesvari 3 Aprilie) se publică sub titlu~: Mag, rv1agar sau Magyar " ÎI 
nerală. Preşedintele a intrebat tipărit la Budapesta romane an ti- Hirlap" a apărut sub titlul .,Un- "Despre ungurii s'răvechi": e străbunul ungurilor, şi 1. dai 
din nou, ;:i tălmac(ul a tălmăcit româneşti). garime earopeanău un articol nişte "specimene dinfr'o 'u- laşi cu Heracles al Grecii a z 
pe franţuzeşte. Bulgarii nu-s de Guvernul nostru are datoria să al episcopului protestant Alexan- crare inedită referitoare la I care antecesorii poporului g 1. ~ 
faţă - au plecat indaiă după facă cunoscută în cercuri cât mai dra Mahlla)' dela CIuj (cel cu cultura vechil01 .ngari", ale "I-au numit Magar sau ~f. re. 
discursul profesorului Balabanoff, largi din străinătate statiStica ofi- băiat în parlamentul unguresc), unuia Mo&!yar Adorjan. (Face I deasemenea identic cu ze'.lio~1 
binecunoscut şi la Budapesta. cială ungurească a importului in care se spun următoarele: să-i subliniem numele, ca să i-l ! kar sau Magar al fenic lui 
KaUay s'a uitat rugător la dele- nostru de tipărituri budapestane "Ştiintaistorică a dovedit mai reţină toată lumea 1) care avea frate pe Khun sau 
gaţia catalană, căci doar a relevat aratată amănunţit in n-rul nostru presus de îndoială că na,iunea "Specimenele" acestea sunt pre- identic la rândul lui cu H~' 
in scurta sa vorbire meritele de dela 6 Mai, şi pe deasupra să maghiară n'a fosl niciodată cedate de-o scrisoare cătră re- tele lui Magar al ungurilor 
neuitat ce şi le-a câştigat la pună Ungariei in vedere că avem asiatică; locul ei de naştere e I da~tie în care ~e spun: că scopul care se trag hunii). ,1 

congresul minoritar dela Geneva reptesalii pentru fiecare agiiare la deja (sic!) pe laturea euro- artIcolelor publIcate pan'acum de Numele DumnezeulUi I 

delegatia catalană şi . în special care se va mai deda pe-această peană a Uralului. Faţă cu Răsă- : domnul Magyar acesta este să (Dumnezeul Soarelui) di~ CU 
deputatul Ioan Estelrîch. Catalanii: chestie. ritul, istoria noastră a fost dela i arate următoarele (cităm): se trag ungurii, e derÎI'Z: într'l 
grasul şi pleşuvul Segarra, lun- 'nceput isto~ie europeană, dar I . Ungurimea n'a umblat nicio~ cuvântul unguresc mag I :dU'1 

ganul, uscăţivul Soldevila şi mi- faţă cu Europa însăşi desvoltarea dală prin Asia, n'a fost nicio- , bure), care e in JegăturăC'J inla 
titelul Carles Riba tac. Cine aceasta e cu totului specială. Sunt dală nomadă. Ungurimea face (Continuare in pag. ilhi a el 
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",ăşi poflollăriile _ fostului 
ministru unguresc losil 

BIBLIOGRAFIE 

Vass "Pesti Hirlap" din 2 Iunie razboi dela Cluj, a apărut deu
crt anunţă trei cărţi poloneze nazi în franţuzeşte, tradus de 
revizioniste apărute recent; .Sys- Victor Regnier. 

~ lea de apel din BUda-1 Ca "n codru... rului sănătăţii, pentruca să nu tem polityczny Europy. a Pols- Poate avea deci prilej şi Vic~ 
,ur d' i se compromită memoria şi k.a·, Sistemul politic al Enropei I torul nostru, d. Eftimiu, să-şi dea 
da a judecat eunăZI ape~ Am reprodus la timpul său şi Polonia. de Vladislav Stud- seama ce scandaloasă nesocQ-~ b t d tat 'D să nu intre la apă şi alţii, Aşa 
,ostul

ui 
su s~cre ar e s, aceste destăinuirI ale lui rehr. s'a asanat o bancă evreiască. nicky ... Wegry" (Ungaria), de dr., tintă a facut protestând în nu-

amnat Emerlc Drehr. ŞI a şi le reamintim aci numai in Ioan Dombrowski. şi .. Wegry mele Pen-Clubului romdnesc, 
d I i cu care dece datul prelat papal 

It reju ecarea procesu u, treacăt. S'a arătat tribunalului i dookola Wegrer" (Ungaria şi 1 care nu i-a dat autorizare, în 
ă d d 1 l f V făcea speculaţii. 

litorilor noştri le sunt cu~ c ece atu osi ass, prelat în jurul Ungariei) de Marian contra condamnării faimosului 
ule afacerile pentru cari papal, ministru de sănătate şi O datorie "delicată" lală Zdziechowski, Se cere 'n ele I răspopit iredentist. 
uns pe banca acuzării !ntr',! vreme prim-min~s~ru ad- de o doamnă româncă luarea "Ruteniei dela Cehoslo.. De sine înteles. traducerea a 
I sllbsecretar dela sănă- lnăteărtlmă \:, a o~erat Ida mlnAlstedr~1 La desbaterile dehl Curtea vacia şi impărţirea ei între Po- : fost făcută de iredenta ungurea-

I ernului de-acum s n 11 ca n co ru. ll~ I " 't' 1 f ţ 1 dI . 
a guv 't f d '1 . â d I l de apel au ieşit la iveală câteva lonia şi Ungaria, SCu, ŞI IZU ran uzesc a UI 
ani al lui Ştefan Beth- mUI on Uri e )~c n, u- e.. a • I Eftimiu n'a făcut alta decdt 

b rsă d t d ă 1 capete de acuza1ie nouă, cari 
V Ah e 'nv'lnuit că a fă~ u ; a a or ln prIm m or ă . d t b' ~t 

Tt; r d I d f ţ' . se sparg tot în capul deceda- .Magyarsăg" din 18 Iunie crt. s 'ŞI ea pen ru am semna ura. 
serl'e ']ntreagă de potlo- in oraşe e un e avea ra 1 ŞI • 

d d f d 1 tului şi urmează să fie cerce- anunţa că lectorul de limba ita-
dJ'j'mU'lnd fondurl'le ce le ru e. Să. ea intreg on.u ce Din "Pesti Hirlap· dela 11 

d d b tate la reluarea procesului. Hana dela Universitatea finlan- Iunie crt, I~inisterul penlru aiufora~ era '1 eSh
f
nat

1
'I e ă~ă ~torld ŞI 0- Vom remarca unul; deză din Helsinky, Luigi Sal-

I- 'ţ'l d' f t 1 merI or, ra 1 or s I ŞI ru e or "Se telegrafiază din Paris: 
repafrta 1 or In s a e e ale' a dat e nume fictive Curtea de apel (ci. .Buda- vini. autorul cartii ,.L'ltalia nei T d f t ă 

f d '1 . s, p ra ucerea rau uzeasc a ro-
tesoare, on UrI e şomerl- fondurile de ajutorare a re- pesti Hirlap", 22 VI erI.) a in- canti popolari maggiari·, a pub- manului ,.Zatony" care a apeirut 

Ilondurile ~.entru cumpă- patriaţilor diferitilor săi clienţi drumat tribunalul să ia cu licat de curând în italieneşte şi deunăzi. s'a bucurat la Paris 
de sanaforu. etc. ~i politicienilor; a cumpărat prilejul rejudecării procesului polonc:!zeşte un volum cu titlul: . 
[1 Y mărturia fostului prim-minis- P I 'A '. 1 ~ de o primire favorabilă. CriticiI 
tâns în c eştele acestor pe preturi supraevaluate co- tru IUliu Kârolyi, cu privire la "o O~IQ ,/n , pOlezlQ b p~pora a lui ,.La Republique" şi ,.Le Pe-
~a!ii. fostul subsecretar de nace boiereşti (inlre altele, faptul dacă-i adevărat sau ba maghlQr.a, ŞI, are su bpar ~ tit Journal" îi închină rdnduri 
IDrehr a arătat la tribunal precum a destăinuit ziarul ceea ce susţine acuzatul Dr~hr: I flntologte ItalIana de traduceri călduroase cărţii care se ocupă 
l'are altâ vină decât că a .. Ui Magvarsâg". până şi dela că dintre delapidările ce i se din lirica maghiară a secolelor cu soartea de martiri a unguri-

preşedinfele de consiliu Şfe- impută. o sumă de 18 mii de 15-19. 
ulat ordinele fostului său fan Belhlen) ca să le trans- pengo (540 de mii de lei) a • lor din flrdeal. Marea gazetă 
siTU Iosif Vass, şi apoi. forme In stabilimente sanitare plătit-o la ordinul consiliului .. Pesti Hirlap. din 18 Iunie săptămânald de literatură şi 
moartea aceluia, ordi- sau balneare, _ etc. Dupăce-a de miniştri, după moartea lui crt anunţă cd romanul antiro- critica .. Vend~m.iaire" socoate 

I aduse de consiliul de ă d ă 1 d Vass. femeii lui Cornel Poto- mdnesc "Zcitony. al fostului că rom ,anul lUI Szekely Mozes 
I murit, au r mas up e a- ran (nume românesc). care 
şlri pentru stingerea da~ torii compromiţătoare. cari au avea "o pretenţie delicată" de popă Daday Lorant, alias Sze- I are. o tmp~rtantă ~ocu?Ientard. 
~r compromilătoare ale trebuit plătite de consiliul de 28 de mii de pengo faţă de kely M6zes. condamnat, . săPtă-I"DIPI?matll - ,scne ZIarul -
~datului. miniştri din fondurile ministe- 1 decedatul ministru Vass. mâna trecută de constituI de au tătat prea dm cale aferă de r .. " ... _ ........... __ ... _ .. • ....... ~ ...... _ ..................... 1" ... " ............... __ ......................................... _ ........................ ~ adânc în carnea vie a Ungariei 

învinse, Ne putem oare mira 

S b ..., · dacă această mândră şi dârză er arI naţiune e nemulţumită de situa-
ţia ce i s'a creat? Chiar daca 

~i tari ca Horvâth Mihâly ... 

i(Conlilluare dirz pagina l-a) maghiar când ungurii vor fi iarăşi I " tat aspru cu romdnii din flrdeal, ardeleneştI-" monarhia austro-ungară s'a pur-

le makk (ghindă), mak (mac), băieti buni ca pe vremea când: aceasta nu poate fi nn motiv 
~Dr6 (alună), meggy (vişină), ştiau cei dintâi depe lume că; _.- . -_. - ca să li se interzică ungurilor 

() , din l1rdeal să-şi folosească Fuvintele gyUmijlcs, gamiS, soarele tatăl lor e sferic. I limba, şi, încă, să-şi aducă a-
~ (nod), gomb (nasture), Poporul unguresc, locuitor al Aşa numeşte faimosul Spectll- pal al acestei lozinci subversive, minte de neamul lor. Durerea 
~ (sferă). Simbolul religiOS paradis~lui terestru, er.a deci. ~~-l tor (Nicolae Krenner) dela Cluj, şi a fost condamnat pentru ea romancierului maghiar este în-
~hnor unguri era deci sfef'o, pranumlt pe TremUri .fenclt. într'un articol apărut in fruntea de două instantett

• tr'adevăr impresionantă. Roma-
l.mărul de aur", care era Fericit se chiamă pe limba su- numărului dela 28 Iunie ct1. al "Un lucru e neIndoielnic nul acesta arata mai bine de-
· S • h ' In cât orice studiu lung cât de Imbolul -soarelui; angarii mirilor magaru, pe limba grecilor ziarului budapestan "Magyarsag", spune pectator 10 inc el ere. imperfectă e pacea europeand. 
II aveau adecă,,,o cul- Makaros. ftmândouă aceste cu- jubileele literare maghiare ce-iU Ardeal literatura ungurească, nă- ,.Zcitony" este un strigăt de re
spirituală (na tehnică) vinte derivă din ungurescul Ma~ fost la noi zilele trecute: cel de I scută aşa-zicând din nimic, a iz- voită şi totodată un apel adre-

~ o în 'recea şi pe cea gyar. .Makaros· şi .magaru" 10 ani al aşazisului IIHelicon Ar- I butit in cei 16 ani în chipul cel sat se~time~tului de dreptate 
Izi, ,i ,tiau deasemenea sunt numiţi în legendele greceşti delean" şi cel de 20 de ani al : mai strălucit." al lumII. Cetttor?le francez, ee
oatefe e de formă .Ie- h' b .. d' S 'ţ' 1 ' I ' ". b r I Recunoaşterea aceasta a liber I teşte, ascultă, mţelege apelul Ip~r oreenll. m CI la, a cau 1 revistei "Pasztortilz a slm. o IS- I ă" , R â' t. -1 I acesta şi judeca ,,, 
~, Sfera mai închipuia tot- a ajuns rătăcl,ndu-se la o . vân~- , tului şovinîst Alex- RemenYlk. I t tu ce o are. n om n.]a ]~aru I Noi încă zice~: ,'. 
,la dânşii .paradisul pă- toare de căprIoare Ercule (Idenhc Pentru informarea cetitorilor ro- 1 unguresc, e bme să fIe ţmută Ceteşte d-Ie Victor EftImIU ŞI 
~sc·, "adecă grădina zânelor cu Magyar), de a nemerit la zeiţa mâni reţinem din articolul lui ' minte. trage-te de cap! 
~sula Csallokijz" (deasupra flrtemis (identică cu Ileana, ne- Spectator următoarele: ..................... _ ............................ _ ... -.... ......... _-'1 
pestei). Insala aceasfa vasta soarelui unguresc). Sciţii Societatea scriitoricească "He- \ 
paradisul blblic; "le- numiţi de legenda grecească co- liconul Ardelean" a luat in . pri- CaZUL RJlKOSI Condamnat de două 
IeI. despre paradisul piii lui Ercule, sunt ungurii, fiii mire la 1926 editura "Breasla ori pentru aceeaşi vini 

IÎnlesc 1'orbesc despre zeului soare. Hiperboreenii aceştia. beletristică" ("SzepmUves ceh"). Curtea de apel din Budapesta tul francez şi 'n parlamentul 
Irile şi despre epoca in supranumiti de greci "cei fericiţi" ce-o infiinţaseră la 1924 la Cluj a confirmat sentinţa prin care englez s'au cerut guv~rnului de
· pe 'erifor'ul odinioară ("makaros" şi "magari") trăiau şase scriitori unguri. Editura fostul subcomisar al poporului mersuri. deoarece e vorba de 
il, închis bine de rea'ul numai cu lapte, cu miere, cu aceasta a publicat până astăzi 86 Matei Rcikosi a fost osdndit o calcare a tratatului de pace, 
~ al Bazlnulal Maghiar, fructe, nu mâncau carne nici- de volume, .. Ht:liconul Ardelean" la muncă silnică pe vieaţă pen- care prevede că nu se poate 
forma' tntâia cul'ară odată şi aveau vieaţă lunga are membri din toate nuantele tru Iese-majestate, pentru rebe- nimeni condamna în Ungaria 
(Rafă a un,u,imii, adecă Deci vine concluzia nosti- scriitoriceşti, intelegând prin ace- Hune, pentru 27 omoruri, pentru pentru fapte politice anterioare 
rani.mulai, cuUară care mului tratat de istorie ungurească: ste nuante nuanţele politice. Pro- falşificari de bani şi pentru 12 ratificării tratatului. 
It tofodată cea mal ve- Să revină ungurii la vegeta- sperează - spune Spectator - instigări la omor. ficum, cu prilejul rejudecării 
ealfură a omenirii". rianism. tocmai din pricina aceasta, că nu Rcikosi se refugiase dapd că- procesului, comuniştii din Praga 
l, in paradisul de din SUI Autorul a uitat să spună în caută uniformitatea. derea bolşevismului unguresc au facut o mare demonstraţie 
Jdapesta, trona Zâna Ileana, concluzie şi lucrul celalalt: să Despre revista "PAsztortfiz", ]a Moscova, de unde la 1924 la legaţia ungureascA iar în 
ta zeului Magyar (a zeului fie mai buni băieţi decât cum care a apărut Întâi acum 20 de s'a reintors sub nume falş în englezd a lprzilor s'au cerut 
~ l"iici era şi izvorul vieţii, sunt, căci altfel DU mai vine intre ani, sub titlul "Erdelyi Elet", Ungaria, şi a fost apoi arestat guvernul să faca demersuri 
are ,cine bea .se scula ei nevasta soarelui, ca să le Spectator ne spune că are prin- şi condamnat la 8 ani inchi- guvernului maghiar. Ministrul 
lorţi" (sic l ! I vorba ungu- transforme Csa1l6kijzul intr'o gră- cipaJul merit că popularizează soare. de externe Hoare a raspuns 
lui Speranţă: .dimineata dină cu mere de .aur. Probabil transilvanismul (ceea ce se tra- In februarie crt., dupăce-şi că nu se poate amesteca, de-

• mort-.) Oamenii din para- InIă lucrul acesta e subînţeles. duce cu separatismul, cu desli- ispăşise pedeapsa, in loc să fie oarece dupa concepţia maghiară. 
unguresc s'au inrăit însă uRevenind" la vegetarianism, vor pirea sub indiferent ce formă - pus în libertate a fost Jude- isprăvile comuniste nu-s crime 
o vreme, ŞI' 7Ana Ileana deveni poate implicit băieţi de deocamdată - a Ardealului de cat din nou~ de tridbuna! pen-

I 
politice ci crime pe drept comun. 

~ tru aceleaşi pacate in hmpu 
Iare pare furată din pove- treabă. Şi atunci Ungaria va fi România. Spectator. dupăcum se bolşevismului şi codamnat de Luni seara dupa ce s'a pro. 
rOntaneşti, - Ileana Cosân- iarăşi un paradis terestru. ştie. e şi el un matador princi- astă dată la muncă silnică pe nuntat senstinţa celei de a doua 
,cu părul de aur), i-a pă- I ....... __ ...." .. ·• .. ·_ ...... ~ ... l-... - vieaţă. instante, un grup de comunişti 
Intr'o bună zi pe unguri, Tot romanul de blne ceteşte Zlaru Precum se ştie, sentinţa acea~ au făcut pe ~trăzile Bud~pe~~e~ 
~u.se in ceri şi atabilînctu-şi m IV!'RSUL m'r' .... ' sta a tribunalului a produs o de~onstr8ţle contr~ JustIţIei 
IOla pe insula Dunării Ce- t.h ~i ,UN ~ :~ mare indignare în străinatate, maghJare., O s:a~ă dmtre de-
,1 căii laptelui. De-acolo va .,::.' -..u.o UIIOM".... - .......... nIIo<IAA ~ -;;:~ şi anume nu numai la comu- monstranţl au lncaput pe mâna 
I Să riÎnfiinteze paradisul ~--=::-=-- ~---.,.:,:~:="- ----- ' niştl ci şi la alţii, In parlamen- I poliţiei. 
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Gazeta Antit'evizionlslă Duminecă, 7 Iulit OI 

Legea apărării 
anliaieriene maghiare 

- Generalul Gombos a obJinut votarea ei 
punând chestiunea de incredere -

Terorist· ungur 
la Constan1a 

aresta! 
- EI venea cu gândul să 
şeascii 'n România mai 
afenfaie 

~ fic 

J . f t ă t~ A • • t deie conţinutul ce-l vor crede E . f~ h Siguranta generală din se află în serviciul ~dle 
01 a os s p amana, 10am e .. XIS a oare c iar şi in timp Bucureşti a fost informată reprezentante maz la 

cu o zi de inchiderea sesiunii de cuviinţă de război, pentru asemenea acum câtva timp de un deşi. după cum s'a ~ 
Camerei maghiare a deputatilor, I Cu privire la protestele opo- , împuternicire nelimitată, pentru agent secret al unei pu- dit imediat, era de; PI~ 
s'a" vot,.at de cătră ~e,?u .. tatii lu.i I( zi!i:i a s. pus că s'a aşfe. plat I asemenea dispunere după bu- t ' l' t " t ' t I 

~ ~ 1·1 'd 1 efi a la e, ca un erons rie acafuş. h< 
Gombos legea aparam anh- a t! e, şI •• anu~e It oema, e nul plac de averea şi de ve- ungur s'a îmbarcat ]a Is- , t 1 f ' 
aieriene, despre c~re am vor~ aceea, 'undea guvernul ca- nilurile cetăţenilor, şi anume tambul pentru România, Terons u a ostito 
bit amănunţit - ŞI numai nOI pă'ă (prirt aceasfă lege) o! fără nicio precizare a bazelor . t t' d ~ A • tat la debarcare de ă 

~ ă d' f t- ~ • • d I cu In en la e a savarşI ŞI'I' sl'gurantel' ŞI' a e pan acum In .oa a ~resa Impu'ernlclre aşa e mare de impunere. a cheilor de im- 'd t t t 
românească - In ulhmele • d 1 v ~ , I O sene e a en a e. arestat imediat. Sal'.:lS' şr e. arga, cu~ p~an ae"m~ I punere, a principiilor stabilirii Teroristul, care se n u- ~ I 

două numere ale .. Gazetei An- nu s a pre.a I~f~,,!plat, Ş' , şi egalităţii sarcinilor publice meşte Kiss Lajos, a sosit Ia el două revolver ai 
tirevizioniste", care e neob,şnuda In genul' şi a forurilor de apelare? S'a! în Românja la 27 Iunie, mai mu1te încarc ră2 

Inainte de votare a fost o ei". (Cf. .Bud. Hirlap", 28. VI). mai pomenit oare în vr'o Iară I CU vaporul "Regele Ca- de rezervă. Continu .al 
discuţie din cale' afară de Generalul Gombos a constituţională ca un guvern 1 rol". având un paşaport lor şase geamar:ta.1S( 
aprinsă, Protestele vehemente pus apoi chestiunea de care datorează răspundere eliberat de consulatul ge- le av~a, urme~za I ( 
ridicate de toată opozitia in incredere. Şi fiindcă mai parlamentului. să cuteze a neral ungar din Ankara, I e~ammat amanu~!.ru 
ziua dintâi a desbaterilor le-am bine de trei sferturi dintre de- In paşaport se arată că I SIguranta generala" că~ 
arătat in numărul nostru pufati sunt guvernamentali, pret.inde corpurilor legiuitoare 
trecut. In ziua a doua - şi proiectul i-a fost votat cu mare in timp de pace o astfel de 1 
ultima - a desbaterilof' au majoritate. 1 de imputernicire, o astfel de ŞI..· · .. 'os 
lilat cuvântul următorii: Proiectul de lege votat de predare in mânile guvernului I Iri ~I S P I CUlrl soZi

I
' 

. Eugen Dolin, din partidul C.ame~ă a ajuns ,Miercuri în a dr~~tului l~r ~e-a stabili ., 
lui Eckhardt a spus că con- dIscuţia SenatuluI. sarCInile publice? . y • h Din "Maguarsâg" , 

form paragrafulUl 1 al legll, ... . IIIMagyarsâg face apel la arestat pe un student şi un elev Iulie crt: n 
'" ·"1 * (( ~utontattle ce oslovace au l 

toti locuitorii ţării, lncepând cu Ziarul ,,~agyarsa~ ~ p~bl~. i Senat, care e mai neatârnător I de liceu de 12 ani întorşi dela LJngaria are prim-ca-Y 
fetitele de 14 ani şi până la cat la 2 IulIe un edltorlal 1Oh- J d ,. ., Statele-Unite ale Ame ul 
babele de 60 de ani, pot fi tulal .. Scopuri corecte, metode e guver~ ŞI m~l cons1JlutlO- şcoală din Ungaria, pe student Gheorghe Ghyka. c( 
mobilizati fără nicio limită. incorecte", in care se spun 1 ~al, să sIlea,sca guvernul să pentrucă s'au găsit la el cărţi III m 

1 - t Î 1 1 f t iredentiste, iar pe elev pentrucă Articolul acesta de lege poate următoare e: In re nega I a e. Consiliul comunal al ul 
făcea parte dintr'o societate ire· 

fi deci folosit ca notarii şi dentistă. (Cf, "Budapesti Hirlap" pesfei, ales prin fără 'jr 

prim-preforii să dea ordin de P r e V e de r il ele 9 i i 27 VI.} ştiute despre cari an Z 

chemare pe timp nelimitat la Iată o nouă dovadă ce fel de in alte numere ale ici 
oameni cari eventual pot fi Proiectul de lege, aşa cum. război cu' 6 luni de închi- carte fac în Ungaria odraslele noastre, s'a constitui! t 
exceplionati din punct de Qe· a fost votat de Camera depu- soare: , celor ce-şi trimet copiii ]a şcoală tre~:~:rnul, după cum. e. 
dere politic. Ar fi deci corect tatilor, prevede următoarele: a) cei' ce nu' execută hortistă. 
ă • t ă' t 1 are 29 de mandate, din· 

s se In regeasc 1 prOlec u cu ~ 1. Sunt obligaţi fără §-ul 1; l1dăug~m că la noi în judeţ A trebuit deci să fad d 

un simplu artico, prin care deosebire de sex toţi ce~ b) patronI'l' carI' .. . .. încă s'au găsit la o famile care 
să se dedare că în timpul t~ t .. t ţ' d IIT ' IŞI lm- alegeri cartel cu creşti! era 

a enll recu 1 e "f: am piedecă anga)'aţii de a îşi are odrasla la universitate Zl'tI'onl'ştl' al' lUI" Wolff, pre, alegerilor nu se pot face in- .. - 1 60 d '" 
t .. d r' pana a e am, sa par- executa §-ul 1; la Seghedin, cărţi de şcoală dimpreună are 64 de an 

s ruclll e apărare an lale- ticipe la apărarea antiaie- e) cei ee calcă sau de- iredentiste. l1nchetatorii s'au 
riană. Fără aceasta se poate . ă' t f br - adecă tocmai jurnă('e 
• f~ lAt' d 1 ,rIaJ~, JI. vor pu ea .. I o l~ joacă dispoziţiile date în mulţumitinsă să ia notă că fami- )'oritatea a fost asigur dj 

In amp a ca In lmp ea egen gaţl sa I.a part.e m acest baza .§-ului 2. Ha n'are nimic cu manualele 5 
să se mobilizeze lumea din 1 t t alegerea pe sprânceană 
sate intregi cari sunt cu opo~ scop a ~n~ ruc1le. '" . I § 5. Se extind şi la cei cu pricina deoarece sunt ale od- silierilor din oficiu. c 
liliac<, .. § .. 2. MInIstru de ra~bOl! I ce strică instalaţiile de a- raslei dela Seg~edin~ prezintă la primărie şc 

.. Sanctiunile proiectului - a m. ~nţe"egere cu. ceIlalţI I părare antiaieriană pedep- alte instituţii. Jiei 
spus mai departe deputatul f!1I~IŞtrI. competenţi, ~oate I sele cari se aplică celor In Uugaria s'a serbat săptă- III d. 
agrarian _ sunt în contra- lImIta ŞI r~glem~nta hber~ j ce aduc stricăciuni instala- mâna trecută centenarul naşterii La Budapesta se dese 
dicţie cu sistemul juridic un~ tatea de CIrculaţIe. i ţiilortelegrafice. lui Qlio Hermann, folkloristul toamnă un institut cu Ii 
guresc". (Cf, "Magyarsag", . § 3. Ministrul d~ război 1 Cei obligaţi a satisface despre care am vorbit în nu- predare italiană, având 
28. VI.) fixează oraşele ŞI. c0f!1u- arI. 1 (adecă să participe merele noastre. trecute. primară, un gimnaziu şi 

Horvath Zoltân a cerut o ~~le •. ~easem.enea. mstltu· j la apărarea antiaieriană şi Ni s'a adus la cunoştinţă că fiecare deocamdată cu 
modificare a proiectului în ţlll~ şI,mtreprmderIle ~epe ; la instrucţiile respective) cercetările ce le face la Palatul clase, Certificatele şcolii 
sensul că femeile nu se pot teritorml acelora, carI vor: se socot ca unii cari C vor fi valabile şi in Hali· nj 
chema decât la instrucţie te o- fi obligate să se ~pr~vizio-I ;unf obfiFlafi a lace slaj- G~~~~~\:i~c~r~~ !:~::su~~::~ Totastfel fiinţează la B' il 
reti că, iar elevii să facă in- neze CU unelte ŞI mIjloace I bă saa lucru sub con- o şcoală nemţească, numai 

d ~ t'·· v nlui Militar din Budapesta. unguri. 
structie la şcoală, A protestat e apara.re, an laIerIa_na. . Il ducere mi'~loră." In schl'mb şcoll'le prl' edE E oare o simplă întâmplare că 
in contra faptului că fără să T<;>t mInIstrul de razbOi 1 § 6. Se pedepsesc cu vicepreşedintele executiv al a80- limbă de predare minori 
fie pericol de război, se tra- va Îlxa de~a caz .~a ~a~: 1 închisoare până la 5 ani ciaţiei militare aviatice din ca- adevărată raritate, şi 
duc cetă,enii în baza acestei ce fel de mstalaţll ... Ş: In ! cei cari in caz de atac pita la maghiară, ofiţerul superior cari sunt se desfiint 
legi pe băncile de acuzare ale cât timp ţreb,uie .. saA acă 1 aierian sau de pericol calcă Eugen Kara, are acela nume ca după alta. 

* I'ustitiei militare. (Cf, "Magyar- comunele, mstltuţule, mtre· cu voia sau fără de VOI' e 
l şi clientul Palatului Cultural din 

sâg tl
• 28. VI), prin~eriI:. şi particu arii, şi I dispoziţiile date. Călcarea Arad? Am arătat cândva în Cu 

Au mai criticat aspru pro- dup~~e... Il va 3lscl~}ta, va 1 cu intenţin a acestor dis- acea stea că e in slujbă '''1 
iedul contele Gh. Apponyi şi stal?lhţ.m . ce masu~ba ,sun

l 
t I poziţii se poate pedepsi .,Magyarsag" din 31 III. crt. Budapesta un anume Ivan \ e 

Iuliu Eckhart. Singur fostul ob 19a. I . a con.tn ~l a I cu temniţă până la 15 a anunţat că se organizează la vicepreşedinte al oficiului q 1 

prim·ministru friedrich, din cheltUIelI. Cont~lbutllle .. a- . ani, dacă fapta sa a pri- Bucureşti o a doua parohie ma- merj extern al Ungariei. ns 
loată opozitia, a spus că VOM cestea. se . vor I!'casa m- I cinuit statului daune mari, ghiară protestantă, deoarece nu- Fiindcă scrisesem că rOi 

fează proiectul cu amândouă tocmaI ca ImpOZItele, sau a cauzat morţi şi ră· mărul protestanţilor maghiari din e probabil dintre Şerbân ',,, 
mânile. Interesaţii, vor putea face niri, pe cari făptuitorulle-a Bucureşti se sporeşte mereu cu Seghedin, am primit dela re 

A luat apoi cuvântul gene~ apel pentru reducerea su- putut prevedea; iar dacă noi veniţi din Ardeal. titor o întâmpinare prin 'de 
raIul Gombos, 'spunând că mei, dacă ar fi nedreptă- fapta::1. fost făcută dina- • se desmintea presupunerel ta 
vorbeşte pentruca să nu mai' titi, la judecătoria admi- dins ca să pricinuiască a- Din .Pesti Hirlap" dela 23 Acum aflăm că Şerban ar I 
glăsuiască nimeni, deoarece ~ nistrativă, care va judeca semenea rezultate .. se pe· Iunie: • are predicatul nobilitar "dt!. iosl 
vede că opozUia e pornită pe I dinpreună cu trei delegaţi depseşte cu temni,ă pe Recolta de grâu din anul Aflăm acest amănunt di" 'itor 
obstrucţie, A spus că nu pri- f dela trei ministere (inclu.. vieafă, iar în cazul că a. acesta a Ungariei va fi cu formaţie a lui "Pesti Hir!- pe 
meşfe nicio schimbare în pro- , siv dela cel de război). şi pricinuit morţi sau daune mult mai slabă decât cea din 13 Iunie crt., in care se i ,r dl 
iec!. şi că l-a făcut fără pre-' § 4. Se pedepsesc cu grave statului, cu moarte. , anul trecul. ' Ivan Şerban de Voyla a: , di 
cizări amănuntife in ce pri- două luni de închisoare - i Celor pedepsiti pe baza 1 Ungaria să nu-şi pună nă- intat preşedinte al aa:. are 
veşfe instructia, deoarece e dacă infracţiunea nu emaii acestui paragraf li se sus- dejdea in exportul de cereale I oficiu de comerţ extern! eze 
treaba "comandamenfelor" să-i gravă iar - în caz de I pendă şi drepturile politice. I ci in exportul de vite. vernului maghiar. năt 
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• Cazul Daday ••• Sl cazul Eftimiu .. 
.- o trădare care nu poate să rămână nesanc,ionată,.-

Acum o lună şi jumătate se mă, geniu literar, care - vezi 
'puse in redacţia dela Cluj articolul ce l-am citat din "Er
oficiosul ui parlidului maghiar delyi Hirlap" in numărul trecut _ 
eleti Ujsag" o 'ncercare de, a merită nu condamnare ci altceva, 
idatiza pe scriitorii unguri din , Altceva: decoraţie (ca iredentistul 
eal cu un autor de romane şi ,; Zima Tibor dela ;,Erdelyi Hirlap", 
piese de teatru iredentiste,! cooptare onorifică în Societatea 

, 'nceput pân' la capăt anti- ' Scriitorilor Români sau chiar şi 
he: Cll faimosul fost popă şi , la Academie, şi toate câte le mai 
ilor de ecazie Lorant Daday, , ştiţi din categoria aceasta, 

numele-i literar ŞI antivala- Culmea a venit apoi. 
~ simy,bol~c Szekely Moze~; Preşedintele Pen-Clubului ro-

, lse ,SaculUI, trădătorul, ~Ul : mânesc - adecă al secţiei româ
. ai VI~eazul). pe ~are consll1ul : neşti a organizaţiei internaţionale 
răzbOI dela CluJ avea să-I a scriitorilor _ d Victor EfI' 'u 

' '1 6 1 . d ,Imi , 
• amne m,aI ~~Ol a ,um A e se afla tocmai când se dedea 

isoare (Justiţia maghiară, m ; sentinţa în contra lui Dad A 

I ' Ar', A d ! ay m 
I ce el romaneş 1, I osan ~a i tren spre Budapesta, Mergea să-I 
Iru asemenea cutezanţă.' dac o . vadă francmasoneria ilegală din 
rşea la adresa ungunlor, la capitala maghiară du ăce- ' t '_ 

'1 . ă 'fă' , P ŞI fi că SI TIlC pe vlea ). ! misese avangardă o traducere 
cerearea celor din redactia; ungurească a unei piese a sa la 
'osului maghiar (în speţă a ! săptămâna din luna trecută a 
Szasz Endre şi-a lui Olajos: cărţii ungureşti. 
okos) s'a făcut întâi la o l Pe drumul dela CI' . I 

d "t·· bl"" uJ InCO o e scm on ŞI pu lClŞh i domnul preşedinte d P -CI b 
ri (prob~bil la tripoul. dela ! românesc a aflat del; vr'~~ g~_ 
-York), ŞI pe urmă (fiindcă I zetăraş magll'lar c _. ţ' t d ' "b ' are 1 mea rena 
ul ela tnp~u, n a. IZ uht) regală, că consiliul de război a 
coloanele OhClOsulul., condamnat tocmai adineauri pe 

m arătat aceste lucrUri la un scrl'l't r magh'a ' " o I r, care n avea 
111 său. ŞI am reţInut ceea ce ! altă vină decât că' 't-.,. , K I ' U' . .. dIn a scns oc 
mUEla dPnn " ăe efI . .Jsa~ :. mai lucruri măgulitoare despre 
z n re: c scrutorn ŞI 1 )'t" .. R A" Ş' ., .. , d I C' i po I IClenu omamel. 1 repede 
hC1Ştll ungu,n ea lUJ au Cocoşul Negru al Pen-Clubului 

pzat să pnm~ască să f~:ă românesc a fabricat pe seama 
Dosferă favorabilă arestatulUlIll P t ' '1' d' CI' ăt t . . I .. a nel In uJ urm oarea e-
derea procesul~l, ŞI anume au t legramă de protesta re în contra 
!uzat uu ,nu~al pentr~că nu se I sentinţei Consiliului de război, 
~. 11 soltdanza cu cmeva care , d' tă d l' ă 
,. • ~ t expe la ea pnma gar : i era mcă Judecat, CI penfruca 1 

'precum spuneau - Dada)' I "Pentru libertatea scri-
IIan' alias Szehe')' Mozes sului, rog publicati 
le seriilor ci un simplu 1 protestul împotriva 
izgălilor de hârtie care condamnarii confratelui 
pljneş'e 'aler"a' C8 provo- meu Daday Lorant. 
rea polifică. După judecata consiliu
~sta e părerea scriitorilor şi lui de război din Cluj, 
liiciştilor unguri la cari ape- maioritatea scriitorilor 
t d, Szasz Endre, despre are- români trebue să mear
~l dela consiliul de război ga la ocnă". 
! Cluj. Precum am arătat în Victor Eflimiu 
~ărul nostru trecut, exact 

preşedintele P. E. N. 
Clubului Român. 

~aşi părere a avut-o despre 
Ilanul său antivalah "Zâtony" 
triticul ce i l-a recenzat în lată o inconştienţă, o neruşi
Oanele semioficiosului guver- nare, o trădare, ce nu poate ră
~i maghiar "Budapesti HirJap". mânea ne sancţionată. 
f * Oricât o fi avut nevoie vanita
~edentistul mâzgălitor de hârtie tea d-Iui Victor Eftimiu de re
levenit a doua zi după con- cunoştinţe in turneul său la 
nnare scriitor în lege. Scriitor Budapesta, oricât s'o fi simţit 
re, epocal, căruia trebuie să i se d-sa îndreptăţit prin trecutul din 
mită totul in virtutea libertăţii timpul războiului ce i l-a arătat 
isului. revista "Săgetătorult< confrate 
la Budapesta, în Camera cu osânditul Daday, oricât o fi 
pldafilor, ministrul de in- d-sa de obligat lojii masone din 
'Re Kozma a declara' in Lipscani la confrerii de-acestea 
III de 6 Iunie ert., ea ră. cu duşmanii României întregite, 
~ns anai interpe'cdor care abuzuri ca acesta nu-i sllnt în
profeslat că nu s'a ingă- găduite nici chiar unuia ca d-sa, 
il să se reci teze ia o ser- Un preşedinte de Pen-Club româ
Ire nişte versuri de Ad)' nesc nu poate acorda libertatea 
de Pelaf)', că se poate scriitoricească oricărui mâzgălitor 
ntura şi Sfânfa Scriptară. de hârtie, şi încă unuia din 
I~r la noi, dupăce s'a scris in scrierile căruia n'a cetit un rând, 
CJosul partidului maghiar că unuia care face sub pretextul 
iitorii unguri din Ardeal îl so- literaturii numai şi numai instiga
i pe Daday un simplu mâzgă- I ţie antivalahă. Un preşedinte de 
~r de hârtie, vin ziariştii poli- I Pen-Club românesc nu poate 
i din redacţiile ziarelor ma- protesta din fuga trenului, fără 
iare şi li se 'ngăduie să-I de- ~utorizarea celor pe cari îi pre
~eze a doua zi după osândire zidează, în contra unei sentinţe 
: năbădăiosu] vânător de reela- a justiţiei româneşti, chiar ne-

dreaplă dacă ar fi acea sentinţă, 
Şi nu poate un preşedinte de 
Pen-C1ub să asemuiască pe ma
joritatea scriitorilor români cu un 
mâzgălitor de hârtie care insti
ghează în chip ordinar in contra 
ţării româneşti. 

Un preşedinte de Pen-Club ro-

mânesc care face-aşa ceva dupăce 
a fost iertat pentru ceea ce a 
făptuit în timpul când românii 
pe cari ii Înjura la Paris luptau 
pe fronturi, e bun numai de 
pachetat şi trimis pe veci la 
Budapesta. 

Sancţiunea nu-i poate întârzia 

Un comunicat al Ligii Antirevizioniste 
Comitetul regional pentru Tran- d~sa se soIidarizează cu 

silvania al Ligii Antirevizioniste Lorand Daday, condamnat 
r~omâne a dat Luni următorui la 6 luni Închisoare' de 
comunicat în legătură cu tele- consiliul de război din Cluj, 
grama prin care d, Victor Eftimiu pentru scrierile salc: inju
se solidarizase cu scriitorul ire- rioase şi mincinoase la 
dentist Lorand Daday: adresa naţiunii române, în-

"Comitetul regional pentru fierează cu indignare atitudi~ 
Transilvania al Ligii l1nti- nca nesocotită şi nepatriotică 
revizioniste Române, luând a d-Iui Vidor Eftimiu, aştep
cunoştinţă de telegrama d-Iui tând ca d-sa să facă imediat 
Vidor Eftimiu, publicată în ,1 pe cale publicistică rdradă
ziarul IIPatria", prin care riIe cuvenite". 

Demisia secretarului Pen-Clubului 
D. prof. univ. Ioan Sângeorgiu, însă să nu protestez public îm

secretarul Pen-Clubului românesc, potriva atitudinei preşedintelui P. 
a dat ziarului "Universul" urmă- E, N. Clubului Român într'o. 
toarea declaraţie în legătură cu chestiune naţională atât de gravă. 
fapta incalificabilă a d-Iui Victor Iar pentru a provoca o grabnică 
Eftimiu: 

Iim pazire a situaţiei preşedintelui "Sunt consternat de gestul prie- . 
t 1 · Eft' , • l't t p, E. N. clubulUI nostru, mă soco-enu Ul ImlU, care, In ca 1 a e d' 'd' , t l ' , ., tesc emtSlOnat 10 secretana u 
de preşedmte al aSOCiaţIeI noastre '1 lIP E' N • b I ' 
, fă ă It ' 'd' genera a , , ,CIU U UI' ŞI r a consu a pe nimeni 10- . 

tre noi s'a solidarizat cu un de- .,l1dunarea generală extraordt-
făimăt~r al ţării noastre. Nu voi nară, care trebuie convocată de 
polemiza acum cu d. Eftimiu, care urgenţă, va trebuie să stabilească 
se află, mi se pare, la Budapesta, dacă o asociaţie literară româ
sau Viena. nească poate deveni protectoarea 

Conştiinţa mea nu-mi îngăduie trădătorilor de ţară". 

Comentarii ungureşti la cazul Daday 
In oficiosul part. maghiar "Ke-l reta rasistă "Szaba~sag" dela Bu

IeU UjsagU s'a publicat în legătură dapesta, la 30 lume. 
cu depoziţiile iertătoare ce .le-au· l1rticolul e 'ntitulat: "Unguri 
făaut unii români la procesul ire- şi români. Cu prilejul cazului 
dentistului Daday, un articol în Goga şi-al cazului Daday". 
care se arătau aceste depoziţii nu Cazul Goga despre care·i 
ca un gest de iertare românească, vorba ~u e , cunoscut, la noi. A
de mărinimie românească, ci ca f1ăm d10 articolul lUI Patkos că 
o dovadă că "intelectualii români cineva - nu i se spune numele 
nu-s cu totului umpluţi de dema- - a dat deunăzi o declaraţie in 
gogia vărsătoare de foc a. presei contra primirii d .. lui Oc
de stradă (adecă a presei româ- tavian Goga in societatea 
neşti naţionaliste, - n. tr,) şi că ,.Kisfaludv· a scriitorilor 
sunt în ,diferitele clase ale socie- dela Budapesta. 

Oeclaraţla aceasta venită ca 
tăţii româneşti şi unii cari nu văd 
în fiecare ungur un iredentist pe-
riculos.« 

Ziarul "Fiiggetlenseg« dela Cluj 
citează rândurile acestea provo
cătoare într'un articol al număru
lui său din 30 Iunie, şi-i dă con
fratelui său care a scris această 
provocare şi care i-a mai spus 
între patru ochi că fiecare ungur 
din România îşi are românul sau 
românii săi de casă, o lecţie no
stimă. Dacă-i aşa spune "F. U," 
de ce să nu se caute o apro
piere de români, căci doar în
seamnă - chiar dacă nu se so
coate ~ecât un român de casă la 
un ungur - că ungurii au între 
români un milion şi jumătate de 
binevoitori I 

• 

din senin - pentrucă nu se 
Iăcuse din nido parte nici 
an pas in chestia p,imi,.ii 
d-Iui Goga în zisa socie
tofe - a fost aspru criticată de 
scriitorul Zilahy Lajos, D. Zilahy 
spunea că asemenea iniţiative de 
apropiere, departe de-a fi indezi
rabile, sunt foarte de dorit; şi 

anume, penfr.că ar. fi bine
făcătoare penfra ungurii din 
România. Ar fi deslul o 
scrisorică dela Budapesta 
căt,.ă an "coleg'" dela Bucu
reş'i, ca sa-' roage să in'er· 
vma pen'ru solu,ionarea 
dolean,ei angareş'i culare 
şi calare, şi s'ar face treaba 
imediat. Aşa crede d. Zilahy, 
iar d. Patk6s la fel. Dar d. 
Patk6s cere avansuri • 

Un alt nostim comentar la ca- Cere sc,.iitorilo, români 
zul acesta S'!! publicat sub sem· - apropos de cazu' Daday
nătura unuia Gh. Patkos în ga- I să~ş; Înceapă depe-acum 

interven,iile penfru ungari. 
Să 'nceapă ca cazal Daday. 
Cu inte,.venfii pen,,.a "con
fratele" ireden.ist condam .. 
nat la Cluj. 

"F ă,ă aceasta - incheie 
numitul domn Patk6s - orice 
ac'iane care ar ajata aii;;'.. 
pierea culturali!, es'e de
ocamda'ă zădarnică". 

Pretenţiosul rasist nu ştia, se 
vede, că ceea ce cerea d-sa 
"confraţilor" dela Bucureşti, se 
şi produsese în numele Jor. 
Acum, dupăee va fi aflat de 
telegrama d-Jui Victor Eftimiu, e 
obligat să revină. Şi să propună 
în locul primirii nesolicitate din 
nici·o parte a d-Iui Octavian 
Goga in societatea "KisfaJudy", 
primirea in "confreria" de-acolo 
a d-Iui Eftimiu. 

Dela Gombos 
citire 

"Intre marele partid În fruntea că
ruia stau şi între celelalte partide e 
În mai multe privinţe multăcomuni~ 
tate şi poate nu va depinde decât de 
împrejurări personale ca mai cu
rând sau mai târziu să se unească 
ca parlament al renaşterii ma
ghiare, care va avea această sin
gură misiune în aceste grave şi 
grele vremuri; Să facă Ungaria 
mare şi puternică." 

(Din discursul rostit in şedinţa 
dela. 13 Iunie crt. a Camerei de
putatilor, - ef. "Budapesti Hir
lap", 14. VI.) 

Ca o complectare a apelului de 
mai sus la unirea partidelor : 

"Sunt convins. că dacă nu va 
aduce naţiunea Întreagă Într'o sin
gură tabără puterea străbătătoare 
a ideilor mele şi puterea de atrac
fie a partidului meu, vor aduce-o 
evenimentele.'" (Din discursul dela 
21. VI. crt. din Senat, - ef. 
"Bud. Hirl." 22, VI.) . . 

Din acelaşi discurs dela 13 Iu
nie din Camera deputatilor: 

"Mie-mi pare r~u şi-i simt lipsa, 
că muncitorimea nu e cu noi, 
deşi recunosc că în ultima vreme 
factori foarte importanţi ai parti
dului social-democrat au stat în 
chestiunile nationale întotdeauna 
pe punctul de vedere pe care-l 
acceptăm şi noi. Liniile de legă
tură cu Apusul sunt aşa-zicând 

rupte," (Cf. "Bud. Hirl. ... , 14, VI.) 
Incă o dovadă deci a câr

dăşiei socialiştilor din Un· 
garia cu iredenta. Tocmai 
bine le vine deci recunoş
tinta ce li-o dă, Gămbăs pre
gătindu-]e desfiinţarea. (Vezi 
articolul nostru din numărul 
trecuţ în care arătam că 
partidul social-democrat din 
Ungaria, ameninţat să fie 
scos peste câteva săptămâni 
din lege, Îşi pregătqte refu
gierea în Cehoslovacia.) 

Rugăm pe onoraţii 
restanţieri să nu uite 
a-şi face datoria faţă 
de "Gazefa Antirevi ... 

zionisfă " , achi .. 
tându-şi modesfuI 

abonament. 
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Ce 
1 

are cu cianjăii . episcopul Un guvern care recunoa,. 

Alba-leaală ? . C~lam~n~1 u~u~~~~!~{C~!~se ~~ăI!e~ " din 
Alba-Regală i se zice pe ro· două memorii cerând să se I decât să aibă în şcoală, in bi· 

mâneşte ofaşului din Panonia Introducă in bisericile ciangăi- serieă limba ce o vorbesc, 
unde se incoronau pe vremuri lor din Moldova limba ma· chiar dacă această limbă e 
regii Ungariei. ghiara I limba românească. Şi nimic 

Şi tocmai un episcop ungu- Este de sine inteles că bobâr- I mai firesc decât că până as-
resc de-acolo din Panonia, din nacul n'a fost sortit numai lăzi un singur glas ciangăiesc 
Panonia cea vestită pentru popii din Torokbâlinf, ci şi nu s'a ridicat in contra tra~ 
tratamentul mai mult decât ep,iscopului. Shvoy. f.ără a că- I tamenfului pe care singuri şi-l' 
sălbatic al minoritarilor ger- rUI ştire ~l poate mdrumare. I voiesc. ' 
mani osândili să trăiască in nu s'au putut întâmpla cele I Cazul nu e acelaşi in epar-
raiul regentului Horthy, a gă· intâmplate la Torokbălint. hia vlădicii Shvoy din Pano-
sit de cuviintă să şi bage na· Iată dar un caz de duplici· nia. Acolo e o lume nemfea
sul in tratamentul ciangăiIor tate cu adevărat strigător. Cu scă care cere limbă germană 
din Moldova, înaintând la Va- adevărat unguresc. . şi nu i se dă. E o lume ger· 
tican două memorii prin care Un vlădică din Ungaria ÎşI mană pe care o silnică ma
cere să li se deie slujbă un· pune preofii din satele sale ghiarizare de pomină n'a pu
gurească. nemţeşti. cu limbă nemtească, tut-o incă face maghiară, şi 
Aflăm despre aceas~a din să introducă limba ungurescă pretinde deci limbă nem· 

ziarul budapestan .Magyarsâg· Şi 'n bisericile unde prin mi- tească. iar Ungaria şi cu Shvoii 
dela 18 Iunie crf., care repro· nune rămăsese neintrodusă. săi nu vrea să j~o deie. 
duce ştirea din numărul dela Şi totatunci Prea Sfinţia' Sa Cum vine deci vIădica Albei. 
9 Iunie crt. otal unei gazete găseşte nemerit să-şi bage na- Regale să se amestece in Ira
sAptămânale nemteşti din Bu- sul în tratamentul ciangăilor tamentul ciangăilor din Mol
dapesta" ( .. Sonntagsblafft1• - din Moldova noastră. cerând dova, în loc să-şi aplice .. prin· 
fiindcă altă gazetă n'au ger- in două rânduri Vaficanului cipiile" la el acasă? 
manii tn capitala maghiară). li~bă ~ng.urească în bisericile Şi dacă cu toată această 

Ziarul nemtesc din Buda- clangăleşh. scădere a memoriilor dela 
pesta o amintise in treacăt. in ,Acum, tratamentul ciangăilor Vatican ale episcopului Shvoy 
legătură cu faptul că in salul. dm MOl~ova . este a.şa~ cum ungurizatorii voiesc să 'ntin dă 
nemtesc din Panonia TorOk- e~te. ~O) admItem orlcand o discutia despre chestia cian
bâlint s'a întâmplat o bleste- dlscutle despre tratamentul găilor mai este ceva de 
măţie. In satul acesta se fă- minorităţilor Gela noi, pentrucă spus.' 
ceau de două ori pe săptămână n'avem, ca ungurii. nimic de , . .. 
slujbe _ Sâmbafa şi Dumineca ascuns, nimic ce să nu poată Cum VIn aceşti, unelhtorJ să 
_ şi anume (mare minune 1) fi recunoscut fată de orişicine. se am~stece. n Moldova, 
nemţeşte. Preotul catolic de Dacă tratamentul minorităţilor când ne mterzlc să ne ocu
acolo a Inceput la sfârşitul lui, dela noi este mai mult păm de desromânizatii din 
Mai crl să .facă slujbe zilnic decât ideal liindadeseori Săculme cari lşi cer singuri 
pentruca să găsească un pri- egal cu inc~nştienta din par- reincadrarea in naJiunea ro
lej să introducă in biserică tea noastră, o recunoaştem că mână?' 
limba maghiară. A făcut acesl la dangăi avem şcoli româ· -----------
Inceput aşa, că slujeşte intr'o neşti, biserici cu limbă româ- , Editura "Panteon" din Brad a 
zi nemleşte, In cealaltă ungu. nească. Dar e aşa pentrucă publicat în ediţia a doua strălu
reşte. ciangăii aceştia sunt numai cu citul poem otHoreo" al poetului 

Ziarul nemfilor din Buda- numele ciangăi. S'au româ· Aron Cotruş, închinat luptetor 
.pesta s'a sezisat şi l.a dat preo-I nizat singuri in aşa de mare naţionale ale Moţilor cu prilejul 
fului magharizator peste nas. măsură, încât emisarii trimişi aniversării lor de 150 de ani. 
spunându-i să se pună de I de partidUl maghiar şi de bi- Volumul e minunat ilustrat de 
acord cu intentiile episcopului sericile maghiare să-i desco- pictorul bucureştean Mac Con
său Shvoy din Szekesfehervăr, pere, le află urma numai cu stantinescu. 
care de sigur nu~poate cere in lupa, In anumite obiceiuri, in De vânzare la toate librăriile. 
eparhia sa slujbe In limba anumite feluri de a vorbi adu- La Arad la librăria Munteanu, 
maghiară In loc de cea ma· I se 'n limba românească Ş 8. str. Eminescu. 
ternă, dacă a trimis la Vatican m. d. Nimic mai firesc deci ___________ _ 

vacanţă. Tocmai la timp. ca să lament. 
se pună capăt divulgărilor ce Ministerul de interne , 
se 'ncepuseră să se facă des- nit acum şi a dat un co, 1 
pre "reprezentantii tinuturilor cal in chestia asIa (lleZÎ j 

ocupate vremelniC- ce şi i.a dapesti Hirlap" din 3. ~t ~ 
vârit in parlament gent:ralul spune ministerul urmă!o' 
Gombos. Certificatul i-a fost da: l 

N'a fost deci vreme să s'a. Meissner ca să poală sl ) 
rate decât despre doi dintre 'nsoare, aşa cum se E 
.reprezentantii aceştia ai ţinu- până la 1933 şi altora G 

nul Unguresc a obişnuitf " 
turilor ocupate- ce fel de oa- până la 1933 asemenea a

J meni sunt. Amândol sunt cu-
ficate - valablle numai {JJ 

noscuti cetitorilor noştri. Unul, 
băiatul rabinului din BeIiul mai la căsătorie - pen if· 
bihorean, Kauffmann alias Ke- altfel respectivii trebui! Şi: 

ştepte prea mult până mi 
nyeres, s'a dovedit un excroc 

aranjeze situfia şi să se al 
care are perspectiva să în căsători. Dela 1933 s'a int i 
Ireacă pe cei mai gigantici alt sistem. Nu m.!li e n {JI 
excroei din lume. Fiindcă alt- la căsătorie de certifica 0", 
fel n'a fost chip, a fost deci cetăţenie false (căci aşa ~ 
scos din parlament şi~i astăzi buie să le numim), el se el 
in cercetarea parchetului. Ce- gistrează cetă1enia astfel: C 
lai alt, deputatul Meisner, n'are troversată" Cvifâg"). t 
nici el cetăţenia. La capăt de • ~ I 

sesiune i-a fost apoi recuno. Spune foarte multe a 
scută la repezeală. Şi cu asta municatul acesta. .lată e~ 
s'a pus capăt - odată cu 'nce- guvern, care recunoaş!'~ 
putul vacanţei parlamentare - dă pentru un uz sau .~ 
seriei de divulgări ce se fă- certificate falşe. t~ 
găduia extrem de interesantă. Nu ne miră faptul d~' 
Băiatul episcopului protestant Tot astfel au putut fi l 
dela CIUf, Ioan Makkay, şi cu ţeni şi necetăţeni ai l',' 
el dela olaltă multi alţii, au riei (dupăcum o cerea a 
scăpat deci de datoria de a-şi resul) teroriştii dela J 
dovedi cetăţenia şi buna pur- puszta. În 
tare. Rămân buni .. reprezen. ---------... e 
tanti ai naţiunii- fără să aibă Cum $1-8 'acut al ~ 
cel 10 ani de cetetănie ceruti rIIe generalol Gti ~sj 
ca să se poată alege 'n par-
lament. Din "Magyarsag" dela;\ StI 

• crt. ' 
Am amintit din nou acest Familiei iobagului Iosif li 

din Peterfapusta i s'a luat 
ciudat caz al parlamentarilor de către oamenii stăpânirii el 
excroei şi cetăţenie a-i d lui corteşie electorală, Tot atumi 'm 
Gombos, fiindcă ministerul de familie a trebuit să se' m it 
interne unguresc a dat in le- alt stăpân. Nevasta şi cu r' 

fete mari au plecat la noU: 1 
găfură cu numitul Meisner un 'Ill fund iar cu boscârţele 'n sp 
comunicat ce trebue remarcat. au murit tustrele pe drum i S, 

Meisner acesta îşi scosese tate de frig. la • acum pafru ani certificat dela ,gl 
ministerul de interne că nu e' Din "MagyarsagH dela e 

Martie crt.: j 

cetăţean maghiar. Deci in nici In circumscripţia electora ar. 
un putea spune că are cei locsa sătenii nu pot ieşi 
zece ani de cetătenie ceruţi sate decât cu permis de cir 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CI 
Tot 

I ~ala), la 1900, statistica .~a- , cu ~887 Români,,iar la confesiuni l' 13) III comalla Gad SUl1 
ghlară n~ a~ată 2754 Ro~âm, Iar 1 găSIm 2936 ort. ŞI 8ti gr. cat. To- (Gadoro8, plasa Orosh CI 
la confeslum 2773 ort. ŞI 14 gr, talul RomAnilor era deci de 3022/1a 1900 sunt arătaţi abia 4 To 

- Câteva date statistice româneşti ,1 ungure,U 88U.. cat. Numărul Românilor era de suflete. mâni, i~r la confesiuni 10 g:. '. ei 
pra Românilor rămaşi !n Ungaria după tratatul I 2773, plus 14. Total: 278.2 suf- In. 1?1O. sunt arătaţi 2967 Ro- şi 3 ort. Total: 13 Români hlar 
dela Trianon. Satele romaneştl dIn apropierea fron- lete. In ]910, sunt arătaţI 2842 mâm, Iar la confesiuni 3061 ort. 1910 mai sunt menţionati 1 '1 

tlerei noastre dela vest - Româ.ni, iar la confesiuni 2841 (toţi Români) şi 25 gr. cat. To- mâni: iar la confesiuni 12 ~ 

Românii din Ungaria, 

- studiu staUstic - ort. ~I 6 gr .. cat. Total: 2~47 R?~ tai: 3086 Rom.âni. , 3 gr. cat. Total: 15 Româl1l" .el 
de: PeIre P.frinca ! mâm. Parohia ort. rom. dm Chl- In 1920, sItuatIa e aproape m!nii din Gadoroş până În: laI 

ti~h~z, ,în 1919,. avea, 3~97 cre- aceiaşi. au fost aproape c~mplet m. ~t. 
7) III oră,el.1 G)'o .. a (een- ghiară ne arată 33 Români, iar 1 dIOC!OŞI ro~âm, o ~Jse,,!că, dou~ 11) III ~o!"a!,a Bichi"am.. rizaţi. a~l, 

'"al plasei ca acela, name), la confesiuni 59 ori. şi 17 gr. cal. şc~h confeSIOnale, ŞI dOI preo~l ,on (~eltes.am.oll, plasa 14) In comana Se Şl 1 
la 1900, sunt arătaţi 5 Români Sârbii sunt inexlstenp. Total: 76 AZI are dea~emenea ~ preoţI: O~oBhaza), I~ ~900, sunt ~ră: Mare (Nagy.zencie, sun 
(şi 3 Sârbi), iar la confesiuni 23 Români. In 1910, sunt arăta ti 19 Ioan Borza ŞI Petru. Mlş.cuţă. In taţl 85 Rom~nt, tar la confeslUnJ O,o,haza), la 1900, este, ) II 
o"!. ~i 4 gr. cat. Total: 25 Ro- Români, iar la confesiuni 51 ort. 1?3~, ~umărul aproxImatIv al cre- 37 g! .. cat. ŞI 130 ort. Tota} 1~7 un R?mân. iar la confesiUni II 
manl. In 1910, sunt arătaţi 3 Ro-- şi 8 gr. cat. Numărul Românilor dmcloşJlor or~. rom. era de 3420 Romam. J~ 1~10 sunt arăţatl . abIa ort, ŞI 12 gr. cat Total: 26 al 
mâni (şi 2 Sârbi) iar la confe- era de 59 suflete. Deci mai puţin s~!~ete. Parohia are următoarele 18 R?mânI, Iar la COnfeSIUnI 83 mâni. In 1910, sunt arătafi2 esiu 
siuni 10 orI. şi 7 gr. cat. Total: decât în 1900. Ei au fost aproape fJlu: Ba ncut, Alsokamaras, M. ort. ~I 48 ~r, .. cat: To~al:. 131 Ro· ~âni iar la confesiuni B ~r, 1: t 
15 Români. Românii din Oyoma complet maghiarizaţi. Dombegyhaz~. M. Banhegyes, T. m~m. R0'!1anu dm .Blchlşşamşon ŞI 15 ort. Total; 23 Româm, ,\1 ~ 
au fost compleet maghiarizaţi 9) 1 Gy' ••. Banhegyes ŞI Kakuts. aZI sunt 10 cea mal mare parte in 1920 Românii din Se ,17 

• II comana a avar,! D ă t t' t' ă a f t .. 1 t h'" ' , , Pe intreaga plasă Oyoma, la (plasa Gyala), la 1900, sunt up . o sa IS IC pre ec }lr~1 comp ec mag lanzah.. mare au fost complet maghla, om. 
1900 sunt arătatl' 6 Ro â ' (' ăt ţ' 114 R .... I f Arad (CIt. ant.), numărul Romam- 12 In comuna C.orva, 15) III comalla Oroş p 

, m m ŞI ar a 1 amam, Iar a con e· lor ort din Chitighaz ar fj de (e . I O,,) (O la • f . 
3 Sârbi), iar la confesiuni 34 ort. !iuni 112 ort. şi 64 gr. cat. Nu- 4000' f 1 2' ' aorva., pasa . roş aza! 'OB aza, celltru' p alfl ,al 
şi 11 gr. cat. Total: 40 Români. mărul Românilor era de 176 suf-, . su lete. n cele ~coh con- !a 1900, sunţ a~ătatl 50 Ro~ânI, I acela, name), la 1900, 1), i. 
In 191O~ sunt arătaţi 9 Români lete. In 19JO se arată numai 92 !eslOnale ort rom. ţunctJOna până Iar la confesl~nI 121 ort. A ş! ]7 a~ăt~ti 47 Români,. iar Ia C( Jr 
(şi 3 Sârbi), iar ]a confesiuni 22 Rom!ni, iar la confesiuni 59 ort n anul tre~ut o stnţ:;ură tnvătă: gr. cat. Total. ) ~8 Romam..,1n slUm 48 gr. cat. ŞI 88 @rt. T: ani. 
gr. cat. şi 29 ort. Total: 48 Ro- şi 17 r. cat. Total' 76 Români' toare ro~ană, soţIa preotulu! 1910, sU!1t ~rătatl 29 R~mâm, I~r 142 Români. In 1910 sunt~ 19 
mâni. Aceeaşi situaţie o aflăm şi Deci,;u 100 suflet~ mai puti~ fnet~f ă M1ŞCUţă. Şcoala e astăZI J~ confeSIUnI 100 ort .. (tOţi Româm) , in acel~ş număr. CredincioŞIiâni 
in 1920 deşi o mare parte dintre decât în 1900 Românii din această Cc ~ : h . ŞI 16 gr. cat. Total. 116 RomâOl. rom. dm Oroşhaza sunt adll' 138 
R â i! t· I f ti" hltJg azul este una dIntre cele Până în 1920, in mare parte au traţi ca filie de către parohil T 

om n 1 ac~s ~l p. ase au os corn- ocah~at~ s~nt aproape complet I mai puternice comune româneşti fost maghiarizati. Ort. rom.' din, rom. din Bichi ciaba, Jiot 

plect maghlanzaţl. maghlanzatl. ~ w ' din Ungaria.. Ciorvaş sunt administraţi ca filie I 16) In cor:. Pa.da,old ( 
8) In comuna Dob.oz, (plasa I l.o~ In com~ftCl "0'!laneaaea I In 1900, plasa Oyula (fără ora- de cătră parohia ori. rom. din I (PulztafOldvar. plasa Oroşb' 

6)o.la), la 1900, statistIca ma- Ch.ffghaz (Kefegylaaza, plasa şul cu acelaş nume), elte arătată I Bichişciaba. Ia 1900 sunt arătati 9 RaC 
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inia ferată depe 
Valea Iadului 

Ca v sa se şfie! 
- In chesfia cluburilor aşa-zise 
gazetăreş'i -

i I - o realizare pilduitoare a 1. P. s. Sale Arhiepiscopului Pren'iu -

~
eri a fost saptamâna şi să yti~ să jertfească. I va mai putea trece multă 
inaug urat cu mare Astaz~ Stdn,a . de !~al~ vreme până sd·o vedem 
pa în, prezenta /. P. e legata cu linia Orazlt r... v • ~ • 

Sale Arhiepiscopului şi a ClujuluI: şi mai ră- 1 tnJvaptu!ta ş~. pe-acea-

Sindicatul Presei Romdne i nici pe viitor nimic comun 
din l1rdeal şi Bănat a dat' cu cluburile adecă cu tripo
următorul com:.micat, asupra urile t1şa zise gazdăreşti, 
căruia atragem atenţia auto- înfiinţClk în dikritc oraşe 
rităţilor şi românilor din ora- din l1rdeal, Banat şi Cri-
şele ardelene: d .... t' . 

Valenu Frentiu, a mâne s'o vedem legată stalalta: Imi!} .Ora
.andantalui garni- cu-a Orazii şi vaşcdului. de-Deva, qu legatun ~pre 

Comitetul Sindicatului a- şana e unII Zlanş] mmo-
du~e la cunoştinţa obştci ritari, şi interzice mem· 
româneşti că n'a avut nici brilor Sindicalului să 
până acum şi nu va avea Iacă parle din ele. 

net' orddane gene- E mare iucru acesta, Bucureşti, spr.e Banqt, 
: flcaşiu, a prefectului într'o fară unde nici ~pre Arad.., ŞI. Oltenla, 
Bihor dr. Picu Bdn- după 16 ani linia Ora- lmpqrtanfa dl[l cale a.-
. a prefectului de de - Vaşcdu .. Brad- Deva fara ntţ n.umal econom~· 
'ai dr. MlhaJ o ur/!au', nu poate lua Jiinfă, deşi ceşte Cl ?l .. pentru apa: 
primarulul ClUJuluI nu-[ vorba decât de leg a- rarea taru. Se aduna falsificalDrul dela Strigoniu 
if· Nicolae, Draga.n, Cf. lea unor capete de linii pe ceriul Europei nori Am vorbit pe larg în ultimele 
şedintelul "Act/unll de câteva zeci de kilo- cari nu ne lasă sa stăm numere ale acestei gazete despre 
mâneştr din Cluj ge- metri şi deşi lumea din cu mâinile 'n sân. De-a- descoperirea arheologică ce şi-a 
al Dani/a Papp şi a partea locului a obosit de ceea, Înc'odată: nădaj- comandat-o la Strigoniu _ fiindcă 
i mare numar de mult ce-o tot cere. duim ca ceea ce nu s'a avea nevoie de ea în scop politic, 
peţi, linia ferată care Realizarea depe Valea jăcut in 16 ani de zIle, în contra habsburgiştilor _ gene-
rră statiullea climate- lada/ui să ne fie un în· se va face În cea mai raIul GombOs. 
J Stâna din vale cu cepllt de nădeide ca nu scurtă vreme. S'a descoperit Ia Strigoniu un 
cea, adecă cu linia ~~----=----~~----........ ~ ........ ~~~~~ ......... 

Din parlamentul maghiar 
ncipald Cluj-Orade. 
ată deci că se poate 
a noi ceva când se 
esc oameni de iniţi
'ă. A stat atâta vre~ 
Stâna de Vale şi 
tă partea de nziazazi
Lirit a Bihorului lip
. de legătură cu lu

ra, a sta~ atâta vreT7}e 
!ia ce o la dela CIU
~ spre mOfii Bihoru-

Deputatul Ruppert a spus în! rit bugetul apărării naţionale cu i Germaniei) au inghiţit-o scrâşnind 
şedinţa dela 28 Mai crt. urmă- I 7 milioane de peng5" (210 mi- i d~n dinti, de două ori mai 
toarele (ef. semioficiosul »Buda-I ! lioane de lei). "Armata maghiară, ! g:-eu va fi să impiedecc iitigiul 
pesti Hirlap", 29 V.): a spus raportorul, e armata păcii, : dintre Ungaria şi statele Micii 

- "In vreme de pace prim- I pacea mag?iară, e pacea Eurpei, i Inţeiegeri·'. (Cf. Bud. Hirlap. 
miniştrii Unga~iei-Mari se mul- I pe care VOlm s o .. scoatem dacă! 29 V,) 
ţumeau cu un fond secret şi nu altfel cu unghIIle noastre din • 

I în aşteptarea cuiva 
re s' o continue, s'a 
~uţ atâtia: ani, şi . an{ 
~ ztle legată din Inte-

de presă de 950 mii de peng6. mormântul în care au aşezat-o Din aceeaşi cuvântare a lui 
Astăzi cele două fonduri fac' marile puteri europene acum 15 GOmbos: 

, strate!! it partea a
usta a Bihorului cu 
ria ferată a Orăzii şi 
Cluiului. şi iată mi
rlea Întâmplată. S' a 
umplat fiindcă s' a 
sit un preşedinte de 
uring-Club ca profe
u/ Buşi{ia eate să 
r stărui cerând-o pâ
la capăt, şi fiindca 
găsit un vladica care 
se intereseze sub toate 
rarturile de vladicia sa 
: 

1.870 de pengo. In vremea din ani. (Cf. "Bud. Hiriap" 29 V.) 
urmă amândouă aceste fonduri • 
s'au sporit mereu. Sumele acestea Vorbind in aceeaşi şedinţă la 
sunt şi mai mari aztăzi decât pe discutia bugetului său, ministrul 
vremea lui Bethlen". de război GămbOs a finut o 

Somat de Ruppert să dea so- înflăcărată cuvântare militărească, 
coteală, prim-ministrul GămbOs vorbind tot mereu despre apropi
a spus că nu dă seamă de fon- ata reîntroducere a servicului 
durile acestea nimănui "deoarece militar obligatoriu. Ca pentru 
sunt puse în slujba unui interes ochii lumii, a spus că Ungaria 
maghiar, şi nu sunt ,În s{tuaţia nu-şi poate permite să imite 
de-a da IămurirLu exemplul Germaniei, care şi-a 

'" proclamat cu dela sine putere ega
In aceaşi şedinţă deputatul Far

kas Elemer, raportor al bugetului 
apărării naţionale, "a arătat moti
vele pentru care a trebuit spo-

litatea de inarmare, dar apoi la 
capătul cuvântării Il spus în le
gătură cu "exemplul" Germaniei: 

.. Dacă aceasta (reînarmarea 

S'au împroprietărit până acum 
iu Ungaria, dintre 12 mii de 
"vitejj", 3000 de inşi. Dacă se 
vor face colonizările, vin la rând 
să se improprietărească şi ceilalti 
9000. 

'" 
Fostul comandant de până 'n 

anul trecut al garnizoanei Seghe
dinului, generalul rn retragere 
Shvoy, astăzi deputat În partidul 
lui GombOs, a cerut în şedinţa 
dela 12 Iunie crt. a parlamentului 
să se pună cercetăşia şi leventis
mul (armata camuflată a tinere
tului) sub conducere unică. (Cf. 
"Budapesti Hirlap", 13. VI.) 

~ confesiuni 10 orI. şi 23 gr. 1 di~tre 190~ şi 1910 se explică 
Total: 33 Români. In 1910, pnn maghl3nzare. •• ~ 
lunt arătaţi abia 7 Români, 19) '!' co~a?a B.ch.şsa.n
~ confesiuni 15 ort. şi 2 gr. 'andreI (Behesszentandras, 
Total: 17 Români. Până în plas,! Sar.,as)~ la. 1900, sunt 

l, ei au fost aproape complet a!ăt~ţl 4 Ro~âm, Iar la confe-

Români, iar la confesiuni 21 gr. i 25) In oră,e'.' Szeghalom 
crt. şi 30 ort. (între ort. un Sârb). ; (centra' plasei c. aee'a, 
Total: 50 Români. Românii din I n_me)_ la 1900, sunt arătati 2 
Sarvaş sunt complet maghiariZati., t ~omâni, iar la ~onfesiuni 41 ort. 

In 1900, în plasa Sarvaş 5unt ş~ 43 g~. cat. (mtr.e ono se ~fl~ 
arătaţi numai 24 de Români (şi ŞI un Sarb). Total. . 83 Roman~. 
3 Sârbi), iar la confesiuni 45 ~n 1910, sun~ a~ătaţt 6 ~omâm, 
gr. cat. şi 61 ort. Total: 103 Ro. Jar la Con!eslUlli 70 ort: ŞI 'l.7 gr. 
mâni. In 1910, sunt arătaţi 36 cat. !otal. 97 Românt. .EI. a~ 
Români, iar la confesiuni 93 ort. fost!n .ma.~e parte Am~~hlanzaţl. 
şi 68 gr. cat. Intre ort. sunt şi CredmclOşn ort. romam, In număr. 

'hiarizaţi. SlUm 9 ort. ŞI 3 gr. cat. Total: 11 
~ 1 S tefo. ~omâni. In 1910, sunt 25 Români 
IJ n comuna zen ~- I . f . . 37 t. . 2 J ' 
I ( , O L a) la Iar la con eSIUn1 or ŞI gr. pasa roş"oz, T J 57 R A' 

I, este arătat un singur Ro- ,eat. ota: omam. 
, iar la confesiuni 4 ort. şi 21 20) In comana Condoro, 
:<It In 1910, sunt arătaţi 14 (Kondoroş, plasa Szar~aş), 
IAni, iar la confesiuni 10 gr, [la I~OO, ~ste arătat ~n. smgur 
şi 19 ort Total: 29 Români. ~oman, Iar la confeSIUni 7 orţ. 
,sunt co let maghiarizaji. ŞI 6 gr. cat. Total: 13 Ro~âm. 

mp, In 1910, e arătat tot un smgur 
1) Ira eom.na rol"om'08 Român, iar la'confesiuni IJ gr. caL 
!Sa Or~şhaza), ~Ia. ! 900. şi 4 ort. Total: 14 Români. Ei au 
~ră~atl Il Rom~m, Iar la fost complet maghiarizaţi. ' 

~lUnl 19 gr. cat. ŞI 49 o~. 21) In com....Ocsod 
Il: 69 Româ~i. ~n 1910 sunt (plasa Szarvas), la 1900, e 
~tl 9 Româm, . Iar la confe- arătat 1 Român. iar la confesiuni 
~ 17 ~r. cat. ŞI 49 ort. Totat: I 3 ort. şi 23 gr. cat. Total: 24 
omânl. Români. In 1910, sunt arătaţi 2 
I plasa Oroşhaza. Ia 1900, Români iar la confesiuni 14 gr. 
'. arătaU 210 Români (şi 5 cat. şi 22 ort. Total: 36 Români. 
)1), iar la confesiuni 336 ort. şi Ei au fost complet maghiarizaţi. 
,g!eco-catolici. Total: 612 22) In ora,a' Sarvaş (8zar-

lam. vas, een'r.1 plasei ca acelaş 
1,1910, sunt arătaţi numai 128 nume)_ la 1900, sunt arătaţi 
nani (şi 12 Sârbi), iar la confe- 18 Români, iar la confesiuni 13 
b 381 ort. şi 163 greco-cato- ort. şi 13 gr. cat. Total: 26 Ro
Total! 554 Români. Deci mai mâni (sunt şi 5 Sârbi ort. intre 
~i decît în 1900. Diferenta ei! In 1910, sunt arătaţi abia 9 

3 Sârbi. Total: 161 Români. d~ pe~te 10~. suflete, sunt adm~
mstraţt ca fJlte de către parohia 
ort. rom. din Bichiş. 23) In eomana Fiiz •• gyar

ma' (plasa Szeflhalom), la 
1900, sunt arătaţi 7 Români, iar la 
confesiuni 86 ort. şi 17 gr. cat. 
Total: 112 Români. Intre ort. se 
află şi un Sârb. In 1900 sunt 
arătaţi 4 Români, iar la confe
siuni 84 gr. cat. şi 52 ort. Total: 
136 Români. In mare parte au 
fost maghiarizaţi. 

24) In oră ,el.,. Korosla
dan)' (p'asa Szeflha'om), la 
1900, 5unt arătaţi 2 Români, iar 
la confesiuni 25 ort. ,i 13 gr. cat. 
Totalul Românilor era de 37 suf
lete. In 1910 sunt arătaţi 5 Ro
mâni, iar la confesiuni 14 ort. şi 

8 gr. cat. Total: 22 Români. Ei 
au fost complet maghiarizaţi. 

26) In comana Veszlo 
(plasa Szeghalom), la 1900, 
sunt arătaţi 13 Românllar la con-
fesiuni 47 ort. şi 7 gr. cat. Total: 
54 Români. In 1910 sunt arătaţi 
33 Români, iar la confesinni 15 
gr. cat. şi 85 ort. (intre cari şi 2 
Sârbi). Tofal: 98 Români. Cre
dincioşii ort. rom. sunt adminis
traţi ca filie de către parohia ort. 
rom. din Bichiş. Românii din 
VesztO În mare parte au fost 
maghiarizati •. 

In plasa Szeghalom, la 1900, 
se arătau 24 Români, iar la con
fesiuni 199 ort. (intre cari şi 2 
Sârbi) şi 80 gr. cat. Total: 277 

palat regal de-acum 400 de ani, 
şi fiindcă lui G5mbOs ii trebuia 
această deecoperire ca să spună 

'n legătură cu ea că lui nu-i 
trebue rege Habsburg ci arpadian, 
a decretat-o f.1ră niciun scrupul 
ştiinţific palat regal din vremea 
Arpadienilor, şi-anume, precis: 
din vremea lui Bela al III-lea. 

"Budapesti Hirlap" din 13 
Iunie ne informează că descope
rirea a fost făcută de profesorul 
Gerevich dela Universitatea din 
Budapesta. 
Aşa fiind, nu ne mai miră 

nimic. D. Gerevich, dacă aşa i-o 
cerea generalul GOmb5s, era in 
stare să-şi declare descoperirea 
medievală dela Strigoniu palat 
regal din vremea lui Adam şi-a 
Evei I 

Fiindcă Gerevich acesta e cel 
care a publicat astă toamnă în 
revista "Magyar Szemle" a lui 
Ştefan Bethlen un aşa-zis studiu 
despre arta arhitectonică, din 
Ungaria de azi şi de ieri, şi a 
avut neruşinarea să spună că 

românii şi-au furat arhitectonica 
bisericilor )'Or de lemn dela 
unguri. 
.a 

Glume ungureşti 
- Ce asemănare este Între 

Statul major austro-ungar şi 
Între presa maghiară? 

- Statul major Qustro-ungar 
e un ~uniformiertes Vieh. (do
bitoc tn uniformă), iar presa 
maghiară e un .. un-informiertes 
Vieh" (dobitoc neinformat). . 

Români. In 1910, sunt arătaţi 93 
Români (şi 2 Sârbi), iar la con
fesiuni 143 gr. cat. şi 196 ort. 
Total: 318 Români. 

27) 1,. ora,., Ghiara (Gyu
la, capitala Jad. Bichi,), la 
1900, statistica maghiară arată 
2608 Romani, iar la confesiuni 
găsim 3190 ort. şi 60 gr. cat. 
Numărul Românilor e de 3250 
suflete. In 1910, sunt arătaţi 2540 
Români, iar la confesiuni 3391 
on. şi lOt gr. cat. (între ort. se 
află şi 8 Sârbi). Deci o scădere 
faţă de anul 1900. 

Românii din Ghiula au două 
parohii şi anume: 
. 1) Parohia m'aferă Ghiala, 
oraşul mare român (,.Ghiala 
Ragy roman .,oros.), în 1919, 
avea 1546 credincioşi ort. rom., 
o biserică, 2 şcoli confesionale, 
doi preoţi şi câte 4-5 învăţători. 
Azi, parohia are preot pe Dim. Sa
bău. In 1933. numărul aproxima
tiv al credincioşilor· ort. rom. era 
de 1550 suflete. Cele două şcoli 
confesionale ort. romAne au un 
singur învăţător român, care 
predă in limba maghiară. 

(Pa ul'ma) 
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Săpiărnâna internaţional 
- Mare Încordare diA pricina 'n,elegerii englezilor ca nem,ii şi-a polilicii engleze din Africa răs 
Trafative J!ermano-po'one, escursii ale foş!rlor lupfălori englezi in Ungaria şi demonslra,ii bul~a,ofile În 
'avia. Cooperare militară ilalo-franceză, manevre J!enerale În lfa'ia la granita Auslriei şi-a la~oslaviei, 
gătiri În Turcia penlra Înlărirea (anliengleză) a Dardanelelor. -

Situaţia internaţională s'a. mări cu englezii, având scuza, /v'am crede in alte Jm-; In urma înţelegerii ce s'a făcut Participă la manevrele 
înrăutătit mult de tot în; că-i vinovată franţa fiindcă ! preiurări prea mult unor I săptămâna trecută între Marele pe~te 500 de mii de, o 
zilele din urmă, Şi nu atât I n'a voit o înţelegere. I asemenea declaratii. cari; Stat Nlajor italian şt între cel trela parte a armateI "'''''.',-
din P!ici,,~a, că suntem i.n! 11 oi: ' : de obicei una spun. şi : francez cu privire la o cooperare stul m~nevrelor e să . 
Juna mtmel scadenţe a pn- 1 ~" i alta ascund. Dar d, Tztu- . militară italo-franceză, în partea f rea ammte a celor cart 

'd" ~ b ' I ' d' "Mb" MinIstrul englez Eden a 1 J d A A /' I 1 ,.' ă profite de mq lel raz OIU Ul 111 1 1 ]- î f . , ; eseu s a us In ng la i nordică dinspre Franţa atalieI I s" .. 
sinia, profcţită pentru luna ~ ost. zIJle';; trecute, la ,~ar;s! ' ca preşedinte al eonsiliu- i nu vor fi niciun fel de manevre l' AI'efnecad~nle EI~~lolep)a' csAu 
1 'c t t s ,apOI CI 1,oma şI-apOI taraşl I ' M' .. 1 tI' . : 1 n 1 
U1 ~p or" sa~ pe~:u ~p-; I P' ~ t Y b- ;Ul. ICIl n,e egen Ş.l. I sau de concentrări de trupe. ~_ i în tot momentul. 

temvne, cat dm prlcma CIU- ( ~ y ans, ca sa cau.e sa o ! mal ales al Infelegerll i -" 
datelor regrupări ce 'ncepe ! ţtna ° r~c~n,oaştcr~ ~m p~rtea I Balcanice, Iar în vremea I 5 d" .. b '. 1 
să le prikjuiască în Europa 1 franţ~l ŞI a ItalIeI a l,nţe: când d-sa arăta guver- von espre Inceperea raz OIU 
.. ţII ~ 1; legern anglo-germane, ŞI sa I ,. b·,· .. 
m e ege~ead l na1vSa al ,ang O-II propună Italiei O împăcare nd~,ul .... r,. anle p"mer- I Agenţia telegrafică Ra-I ritreea ar f.l fost o 
germana eal ume,., cu libisinia pe socoteala u e cOlor .. noua ap'!.- j dor a adus Miercuri dela nică ciocnire. 
. Inţelegere? ace~s,ta PrIVI- l1ngliei. 11 oferit adecă Ita- ca'e de pollllca ~nglezo, I Roma ştir-ea că a clrcu ... 1 Cercurile oficioa I 

toare la remarmanle depe 1" Y A t b'" la .4nka .. a se Intrunea lat in acea zi in capitala liene declară că nu 
Y) ţ'l f t IeI un paman a ISlman .,. I ".,.. ,. 

aPt~tWa e nem :Ior a dOS vStO- care i s'ar ceda în schimbul con, SI,'U aPf~Jt,!rlh' n,~ 10· italiană zvonul că la fron.. primit nicio co 
co I a ,ca o ca care, e ca re nit r"t ri I-ar d lib'- no ~ arceş .... !' "o ara.: tiera dintre Abisinia ,1 E- a acestei ştiri. 
englezI a tratatulm de pace u, ~ . e 1 o u ce , . a I de.o parIeI sa In'areasca 
dela Versailles, faptde ce SmlC] Mar:a-Br~t9n.le .. Ofert~ ca 20 de avioane şi ca U 
s'au aflat apoi, dovedesc că i era. ,curata ma:II,lJm,le, ~I an mare număr de aa- II LI EST IRI E X TE Rit E · 
e mai mult decât atât. Do- I to~uŞI d" Mus~ol.ml n a .. pn: 'omobile blinda'e paza II 
vedesc că llngIia oricât I mIt-o, N a ln,?llt-~, fIIndca vămilor din Strâmtori, IA Polonia s'a adus o nouă 
caută ea s'o desmintă - era o oferta facuta n dauna iar de a"a să imite 'd 1 f ţ' O ,+, lege electorală, care ia partI e or 
se înstrăinează de foştii-i ~a~ CI. ~, 0./ ertă car,e exemplul Germaniei, re· dreptul de a fixa candidaturile 
tovarăşi, de francezi, de ita- sa nstralneze pe Jtalla Înarmâad Dardanelele, de deputat dela centru. 
Iieni. de Franta. cari au 'osl după război Guvernul polonez a cerut 

Presa franceză a arătat Sunt lucruri ciudate demili'arizate la stăru- Ligii Natiunilor să i se dea co-
in urma semnării acordului acestea, inta 'ndeosebi a A.ngliei. lonii. 
naval dintre llnglia şi Ger- S v vd v'd' " v v Să ne reamintim, că che- Rezervele de aur şi de devize 
mant'a lucrurI' dt'n cale afaraY a na al Ulm Insa ca J P 1 " ă tI' ăt t nu VOI avea continuare, sfianea aceasta a Dardane- a e o omel au sc zu a jum a e, 
de ciudate în privinta acea- deşi continuarea (strân- 'elot i-a mai malcomi' odată S'au început tratative pentru 
sta '1' au fost spuse raYspi pe englezi, în zile'e con'e- l'ntensificarea alianţei germano-

• y - - O"erea raportarl"lor O"l'Jr- " I cat şi intr'un lIrticol din &' / & ~ rin,ei de astă primăvara fie a polone, Germania a executat pe 

"Unt'v"'rsul" al d-Iut' J::Ir,'eux, mano-po one, O excursie Streza. Din pricină că Pran- , , I .' a "nc p t 
... U la 11 Iunie a foştilor fa era la conferin'a aceasta doi splOm po oneZI ŞI 1 e u 

ftnglia mersese până acolo luptdtori englezi' în Un- izolată, Anglia era cât pe judecarea altor 13 spioni din 
că nu numai n'a cerut fran- , ce să reaşească să pană slujba Poloniei. In unele cerc~ri 

t · 'It /" Y , gana, O mare demon- con'erin,a să recanoască poloneze s'a început o putermcă 
el ŞI a IC] parerea cu pn- stra/ie bul·cynro+'llav la 1 

vire la această atât de ho. & LI Il înarmări~e gc:rmane,~ să''!.,,: agitaţie pentru o reapropiere de 
tărîtoare înţelegcre, dar În Belgrad) a şi 'nceput să 'e (Jn~ar.a ,. B.lllaua sa-f' Franţa, 

S' arate, prezinte ,i ele dori.'ele re- * 
ziua semnării înţelegerii a T 'eri'oare 'a ,.dnarmare. Şi In Germania s'a adus o lege 
comunicat la Paris alte puncte ln momentul când si- lacrarile a .. 'aaf întorsă'ara 

luafl'a I'n ~e f' I v prin care se obligă marile intre-de învoială decdt cele cu- II rna lona a a pe care a. I .. a'-o din prici-
EU rOpei' " ~'" v , d. .. " prinderi să dea statului pe de-

Prinse în acordul cu nemţii. ' I lncepea sa la na ca • a a rasp.ca en-
ea urmaro a purtavrl'l' An .tlezifo,. să în,eleadă că dacă geaba un miliard de mărci, pentru 

Ş i mai mult: dupăce acor- , ~ - 5 .. 

/ ' , ~ / ~ se adace la Streza a.eme- sporirea exportului german, Se 
dul s'a semnat, n'a dat pub- g lel aspeCte e aceStea nea hotărîre, Tarcia imită 'n Încearcă să se contracteze un 
JI'cl'tawţt']' decât o parte dl'ntre ciudate, a apărut la Lon- nard nele e mpla' Germa • 

d d r · 1 .,. . a xe - împrumut în Anglia, Toate dovezi 
Puncte, Cu alte cuvinte, acor- ra , du eseu, minis- n.e. 
dul naval are un adaos trul nostru de externe, .I~ momentul de faţă sta-\ că ,re~imul hit}erist nu ită toe-

Ş ' J d t v d "t . d' I l' ţ"I "'t mal bme cu fmanţele. 
secret, pe care franţa şi 1 n a a upa ratatz- lU c~n:p lca II or pn~I~Ul ~ Monitorul oficial a publicat un 
Italia nu trebue să-I ştie. vele ce !lj-a avu~ cu gzţ- de politica .. germanoflla ŞI I decret rin care se admit în ar-

l1cordului naval e vorba vernanfll engleZI, Anglia - putem sa spunem - re- p , ,. , d t ' v' v .', t v "A" 1" t l mata germană ŞI oamem can nu 
. să-i urmeze o întelegere a, a aşlguran, cC? n..,u VlzlOtS a a llng ]el, es e . sunt cetăţeni germani, (e vorba 
engleză cu Germania privi" s a schlll}bat nlmlC !n acels~, d t w .. '"d "'d' bineînţeles de germanii din alte 
toare la înarmăriIe aiericne rap,!rturile sale d~ Ţ)rtţ- nc o a a: sa na aJ Ulm ţări), 
ale nemţilor. O înţelegere te,n!e cu Fran~a şlItalla că s'a ajuns Ia un punct • 
asemănătoare e vorba să se ŞI, In raportu':lle sale cu care va pune capăt surpri- In Aa.'ria se fac pregătiri 
propună dela Berlin şi fran- LIga Nallunllor, ze10r ce se anunţau, pentru readucerea Habsburgilor. 
ţeL Ribbentrop, care a sem- Guvernul a anunţat că a pregătit 
nat acordul naval, e vorba Prega"'" tI· rI· d "'" bOI· un proiect de lege prin care se să meargă la Paris ca să e raz declară desfiinţată legea dela 1919 
trateze această înţelegere" Şi care prevede că Habsburgii nu 

Ziarul parisian "Le Matin" a la porunca guvernului - au re· t ~ t • ta ă ' ă l' ca, o patrulă de recunoaştere, se po In oarce m r Şl c 1 
publicat un inferview cu minis- fuzat să execute o comandă de f' ă '1 ca deschizători ai drumului a- se con ISC aven e, 
trul de război al Abisiniei, în armament a Abisiniei. * 

cestor tratative, s'au trime? la care se arată că Abisinia are Deasemenea guvernul belgian In Fran,a s'au pus la dis-
congresul internaţional din acum sub drapel 350 mii de a interzis fabricilor de arme din pozitia guvernului credite de 
franta al foştilor luptători oameni, şi că peste două, trei Belgia să mai furnizeze arme două miliarde de franci pentru 
O delegaţie de foşti luptători s.liptămâni va avea 800, sau 900 Abislniei. marină, aviatie şi pentru men~ 
germani, ca să facă franţei de mii de soldaţi. După ştirile ziarului "Le Matin" ţinerea sub arme a contigen
declaraţii de pridenie (şi tot- Ziarul englez "Star" arată că se află în Abisinia un număr in- tului ce trebuia eliberat la 1 
odată să influenţeze în sens Abisinia are 500-600 de mii de semnat de ofiţeri germani în Aprilie, 
pacifist motiunea congresu- puşti, dintre cari numai un sfert rezervă, Comisia financiară a Carne-
Jui). Dar presa franceză a- sunt moderne, iar o parte se în- rei a votat propunerea unui 
rată că se propune din adins careă pe dinainte. Are 2000 de, Manevrele generale deputaf, ca să se nationalizeze 
frantei înţelegerea cu Gcr- mitraliere. 8 baterii şi 20 de avi- din Italia industria de război. 
mania referitor la înarmările oane conduse de piloti străini. Parlamentul a desbăfut pro-
aieriene germane, pentruca Bineînţeles nu se poate şti dacă Zilele acestea se 'ncep în Italia iecful organizării natiunii in 
dupăce franţa nu va fi pri- se poate da sau ba crezare manevre generale, pe uscat şi pe timp de război (rechizilii1e de 
mit pretenţiile nemţqti, Ger acestor fel de ştiri. apă, cu direcţia cătră Austria civili şi de materiale), 

feslaliile politice. 
protestează şi pre 
Iru ziua de 14 Iulie 
toarea republicană a 
Basliliei) manifestatii 
toase. 

* 
In Ungaria s'au oprit 

menea orice adunări I ,pu 
ţară, Pentru bunul 
cum s'a arătat în 
că nemulţumirile populaţiei 
aşa de mari încât se 
ge la revoluţie, 

EVREII LA' 
BUDAPES 

Situaţia in 

Capitala ungurească, 
vremuri Iudapesta. are un 
uriaş de evrei, puternici 
sub regimul fostului 
fiomMs mai mult ca 
dela revoluţie încoace, 

In comertul Budapestei 
li-i următoarea, după 

oficiale ce le publică ziarul 
gyarsag" in n-rul • din: 
eri. 

In comerţul de sticlărie 
teJanurî negustorii evrei 
denti au reprezentat la 1 
pocente. iar la 1933 r.. 75.5 
cente, 
In comerţul de textile au 
în 1925, 85,6 procente, 
1933, 88.2 procente. 

In comertul de mobile 
lărie procentul li-a crescut la 
asemenea, dar in măsură c 
mică (nu ni se spune cu , 

In comerţul de metale ~ 

rărie se simte un spor al 
nilor, dar nu e arătat in 

]n comertul de librărie 
tui creşlinilor a crescut 
%, cât era la 1928, la 

Creşte deasemenea -
se spune in ce măsură 
creştinilor din comerţul cu 
male, cu cărbuni şi cu 
deasemenea al băcaniior şi 
torilor de coloniale. 

La categoriile acestea nj 
întelege dacă-i vorba de o 
tere a procentului, sau mania să se poată înţelege Se anuntă din Londra că fab- I (iar după ştirile ziarelor maghiare Dela 14 Iulie inainte sunt 

şi în privinţa acestor înar- ricile engleze de arme - desigur cătră Austria şi cătră jugoslavia), oprite In toată Franţa manj~ spor numeric, 
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