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naţională dela Bu
otezata mincinm. ex

internaţională, şi-a in
săptămâna trecuta bi
Nu bilanţul adevarat, 
cetitorii noştri îl vor 

afla din rubrica noastra 
ziare, reviste", ci cela

al rt!zuitatului momirii la 
ta a cetăţenilor din sta 

succesoare. Ziarele buda

Provocările călugărilor minoriti , 
D. prof. univ. Onisifor Ghibu, I galiza totoJâtă ';Îtuaţia acestui 

datorită căruia avem astăzi la Şim- ordin călugăresc iredentist in 1 
leul-Silvaniei un liceu românesc România - după.ce n'avea per- ' 
in locul liceului maghiar al mi- sonalitate juridica - şi era pus 
noritilor, ne inştiinţează prin" Uni- astfel in situaţia de a-şi putea 
versul" din 16 crt., că Inalta Curte continua neturburat activitatea 
de Casaţie şi-a spus la 13 crt. cu- destructiva. 
vântuI in privinţa acestui liceu, 
şi anume menţin,ind localul liceu
lui in mâinile statului român. 

Sentinţa Curţii de Casaţie con
firmă faţă de recursul minoriţilor 
sentinţa prin care tribunalul din 

I Zălau a intărit intâbularea pe nu~ 
mele statului român a localului 

ritilor, adecă n'au un paroh anume, I 
pe care să·I poţi face răspunză

tor, ci paroh e ordinul călugă~ 

resc, care ori .decâteori l-ai trage 
la răspundere, se transformă din 
nou in ordin calugăresc şi se de
clară responsabil numai superio
rilor săi de peste hotare. 

o sărLăI_re .. B ..... ulul 

Orăşelul Beiuş a avut saptă, 
mana trecută o zi de mare. sar
bătoare: i~a fest dat după stăru~ 
inte de peste un deceniu ale de~ 
putatului şi fostului său primar 
Nerva Tr. Cosma, sa poata sa 
înceapă construirea unei cazirmi 
moderne ce va adăposti in cu
rcind garnizoana făgaduită acestei 
stravechi .:etaţi bihorene de cul~ 
tura romaneasca: două batalioane 
de vănători de munte şi un di~ 
vizion de artilerie de munte. 

Inceperea lucrărilor de cons-
trucţie a fost sarb.itorită de popu~ 
Iaţia oraşului şi a imprej urimilor 
aşa cum se sarbătoresc adevăra
tele evenimente. Au asistat re~ 

anunţă că dintre cei 
hotare veniţi la această 

majoritatea sunt din 
succesoare. Dar mai a
aceste ziare ceva. Ca de 
Ungaria a fost şi pe 
chestie mişea. In timp 

nţu] vizitelor ce-au fost 
Ru!IU<lap,est:a cu acest prilej a

rezultatul acesta. ministrul 
Kanya se plângea 

comisiei parlamentare 

E cunoscută povestea acestui 
local de şcoalâ, pentrucă s'a făcut 
multă vălvă in jurul Jui. A fost 
construit de ordinul caJugaresc al 
minoriţilor in timpul războiului • 
mondial, pe un teren căpătat, din 
bani dela stat şi dintr'un impru
mut pe care nepTă.tindu-J ordinul 
călugăresc, l-a plătit apoi statul 

liceului. Şi s'a ajuns la această de~ 
finitivare .1 intabularii, spune d. 
praf. univ, Ghibu, numai datorită 
campaniei dusă de d. Ghibu prin 
"Universul", Datorită acestei cam
panii, cei cari se fâcuseră uneltele 
ordinului minorit n'au mai îndrăz
nit sa puie Casatiei piedeci, 0-

prind-o ca să judece procesele in 

Echivocul acesta ne mai po· 
menit le permite iredentiştilor că~ 
lugări minoriţi să făptuiască orice 
în dauna intereselor statului ro
mân şi într'a credincioşilor, de 
Cumva nu sunt - dupa cum in 
cele mai multe cazuri nu sunt
unguri autentici, unguri ciulitori 
la Budapesra. Ca să reveriim la 
uzurparea parohiei dela Arad, că
lugării minoriţi au făcut din bi
serica acestei parohii o adevărată 
unealtă iredentistă. Parohia e al
cătuită din trei sferturi de nema
maghiari şi un sfert unguri, to~ 
tuşi partea care nu se face lati
neşte a slujbei bisericeşti se face 

I 
prezentanţi din 62 de comune, 
s'a oficiat pentru sfinţirea 10cu1ui 
o slujba religioasă, şi au ţinut cu~ 

t vântări dnii Petru E. Popp, pre~ 
şedintele secţiei Ligii Antirevizio-

discuta bugetul InÎniste- român, dupăce la iniţiativa d·lui 
, ~ s.tate~e succesoa!e pun 1 profesor Onisifor Ghibu, pe-atunci 
cetaţemlor lor carI vreau secretar general al resortului in~ 

~OJ'11~~ la Budapesta. Bine ca ' ", C ". 1 D" '1 '-' if' ., . . I I strucţlUnu, onSl IU mgent 1 spec lcan, ŞI ca n a . , ., . 
aceasta 'plângere direct lu~se ca sa nfllnţeze un h~eu ro-

__ 1114.11:11:1, ca mulţumita că sta- manesc, bazat pe faptul ca era o 
a pus In aplicare in- şcoală infiinţată cu bani dela stat, 

. date viz~tatorilor. de~a pe un teren căpătat dela primărie. 
al. BudapesteI cu o sapta- '.. 
, Înainte de-a se deschide Ordmul caJugaresc, uzurpat de 

de mostre de-acolo! unguri, s'a consolat multă vreme 
dacă faimosul domn cu găndul că nu poate revendica 

nu ne-ar provoca, şi niciun drept asupra ş<.::olii, până 
dacă. presa maghiara dela cănd apoi, incepându-se epoca 

s'ar deda la instigaţii]e 
se dedă in contra nlunii subvenţionării funcţionarilor un-

Int'efl'l~!or , chestia asta a par- guri cari au refuzat jurămăntul şi 
SOlJaJlnIe,r din România la exi- a altor abdicâri româneşti faţă de 

Budapestei trebue odata maghiarii centrifugi, a prins şi el 
lan!r~~~tat nu odată că. curaj, şi a cerut prin justiţie să 

participârii la o i se dea drept de-a deschide acolo 
mf'GlI''',L~,", sau alta, Ungaria mo- un liceu unguresc. 

pe ungurii şi ungurizaţii Călugării ungureşti au ştiut să,şi 
noi la provocări ireden- găsească in unii români unelte 
Faptul s'a dovedit şi cu 

• _~h,!SIIUI expoziţiei de-acum. Vi- prin cari ~tatut sâ-şi. ~ea sing~r in 
din statele succ~soare cap. Se ajunsese pan acolo ca se 

TnrI1",",~L momiţi acolo ca să vadă' obligase statul român - dupăce 
. săcuiasci iredentistă I tot el a plătit datoria contractată 

altele scaune. pe~a căr,?r '. de ordinul călugăresc pentru aco-
era pe faţa chIpul dai, . '.. h I . 1'1 

regelui Matia, iar pe dos penrea uneI, parţi .3. c. e tUI: I or 
Ştefan şi Arpad), şi o de construcţie -:.. sa plateasca or

ce O face cadou lui Ro- dinului călugăresc al minoriţilor, 
aptmFlcre Camera de industrie până la un termen care expira 

!~dapt;8ta. Dar, au mai acum două luni, nu mai puţin 
mlţl acolo ŞI cu '1' d l' Ş' iredentist mai ': în ca şase mi Ioane e el. 1, pre· 

s'au ţinut cum arată prin articolul său din 
cameradereşti", ~ Universul" d. profesor Onisifor 

adunări faimoase ale Ghibu, partea cea mai gravă .a 
• din regimente (dela Arad, chestiei încă nu era asta, Se Je-

Cluj, etc., etc.), CJlri sunt 
. ca să se dea .u ..•• __ ._. __ .. ~.~-.' .... _'~n~u .... _c_~a_a 
dela noi instruc, 50 de pengo (adecă 1500 de lei). 

li se ia informaţii cari Inţelegeţi I Ungaria împiedeca 
Spionajul f cu totului plecarea cetaţenilor 

dacă nici toate a· săi în vilegiatură în străina tate, 
var deschide in sfâr~ şi totatunci momeşte pe cetă
miopilor dela noi, să ţenii statelor succesoare la exi, 
ceea ce a hotărît acum biţiile sale iredentiste, iar mi, 
guvernul unguresc in oapele state succesoare se gră~ 
\l'alutei ungureşti sau besc sa le dea Inlesniri peste 

ce-o pot duce cu ei ce- inlesrul'Ît pentruca apoi domnul 
ntaghlari cari pleacă in Kanya, ministrul de externt- al 

S'a hotărît că nu Ungariei, să vină să le 'njure. 
in valută decât 30 de Nu e scandalos f 

• (adeei. nouăsute de lei), Şi nu se va găsi odată cineva 
III alte titluri d. valoare să pună treaba asta la punct? 

curs. r 
Să mai, retinbl'J din articolul 

dlui prof. Onisifor Ghibu urmă
toarele: 

~Se găsesc în faţa înaltei Curţi 
nu mai puţin de opt procese de 
acestea, toate câştigate in instan
ţde de fond, de către stat, şi cari 
din cauza unor amestecuri asupra 
cirora nu vreau s.i insist deocam~ 
dată, au fost necontenit amănate, 
unele chiar de şapte ori!" 

* 

numai ungureşte, deşi credincioşii 
germani reclamă mereu slujbă 

germana; parohia pe trei sferturi 
nemaghiară sustine un liceu ex
clusiv unguresc, pus in slujba pan~ 
maghiarismului; la şcolile de stat 
trimite elevilor catolici nemaghiari 
catiheţi cari nu ştiu sau nu vreau 
să ştie decât ungureşte; soldaţilor 

Dupăcum s'a văzut mai sus din catolici, in mare parte nemaghiari, 
fraza pe care am subliniat-o, or- din garnizioană, le trimite confe
dinul călugăresc al minoriţilor sor ungur. Şi aşa mai departe -
n'are in ţara noastră fiinţă legală, ca să nu mai amintim dintre cele 
şi inseamna sa-t fie legali- multe provocări decât una: pa-
7..ată prin hotărirea prin care rastasul iredentist ce se face pen
i se recunoştea dreptul asupra li- tru koşutişti la 6 Octomvrie, in 
ceului din Şimleu. Tribunalul din ziua denumită prin ordonanta mi
Zălau inscrisese adecă liceul pe nu- nisterială prin care a fost oficia
mele statului romăn şi pentru mo- lizata astă toamnă a fost anul in 
ti,'u1 că ordinul călugăresc al mi- Ungaria: .ziua. iredentei arădane u • 
noriţilor n'are fiiuţă legală. * 

E bine să se reţină acest Aş~ l"er.,. s. 'IIJ4mpltJ la 
lucru. 110; I VII ordill clJlflgăresc CIH'. 

Şi anume, pentrucă avem de .'~r.' • .RonId"ia fii.,ă le
constatat O ciudăţenie, despre gtlltJ.. /OlMal lUI s. ..hsiil". 
care a mai fost vorba în aceste ,,~,.o"iilor, ~a slJ 1. flU4 ;"'e3-

coloane. .IollsalJil., elI slJ le m~g";ar" 

Ordinul călugăresc al mino- .~. dlUtJ .'a" ",,,ut fi ma
rităţi10r n'are deci in România ghiorill,.te P4,,4 1. 1918, (!O 

personalitate juridică, n'are fi- . slJ 8. dedel. 'n ntlwul. 10#" la 
inţi legala, şi totuşi i se tole- Il '" ~l I ~. li'R I . . hii'I ,,"ofJoc,,.r., e ce e m,.. ctI 'J~c. B, 
reaza sa uzurpe paro e ro- • 4 ; le .tr 
mano-catolice dintr'o sumede- " 'e..t114 ClIP· pe " 
nie de oraşe din Ardeal, iar In 1001. aee8le. leaftl '.lreillJ: 
această calitate, de paroh (sic! eo ptHo", eo ,rof •• 01" d. nI .. 
un ordin călugăresc paroh 1), să. eu, ea preol mll#.,. 
aibă şi cateruzarea elevilor rO· N" fJtI '.'.leg. ",III/slNUl 
mano~catolici din şcolile statu, e.IIeIO#" "Ici dflJ4 ,edl.ftJ del. 
lui, ba să deţină şi confesoratul 1j Moi a IIUIlkl efi'" Ik C ... 
soldaţilorcatolici 1 

La Arad şi 'ntr'o mulţime de 
alte oraşe din Ardeal, situaţia pa
rohiilor roman o-catolice e aceasta, 
Sunt uzurpate d~ ordinul mino-

e.ptJl •• "rptJril dcukUJ o #<l
rolUl/oI' eololk. di. or.,e/. 
.,d.h". it 

niste, căpitanul Ioan Zane, con
ducă.torullucrărilor de construcţie, 
şi deputat Nerva Tr, Cosma, In 
s;>mn de mulţumită, s au trimis 
telegrame M, S. Regelui, primu~ 
lui mmistru şi dJui mihistru Al 
Lepădatu. 

lnregistrând praznicul acesta al 
Beiuşului, gindul ne duce fără să 
vrem la linia ferată Lunca-Vâr~ 
furi, Brad-Deva, a cirei realizare 
tot întârzie şi după 16 am dda 
desrobire. Garnizoina destinată 
Beiuşului face parte dintr'un vast 
program al beiuşenilor de apărare 
a graniţei apusene, din care un 
punct principal era legare.a Orăzii 
cu Deva printr'o linie strategică. 
de cale 1erată, destinată in acelaşi 
timp să fie şi o binefacere eco
nomică pentru ţara Moţilor. Să. 
nădăjduim oare col garnizoana be~ 
iuşanâ care a devenit acum un 
inceput de realitate, e şi un pro~ 
log la mai buna legare strategici 
a Bihorului şi a judeţului cu Arad 
Munţii Apuseni şi cu restul ţârii? 

ŞI .hă IMrLăto .... 
a OrăxU .a-a ideii 
ro .. âne~1i 

Reuniunile româneşti de comer
cianţi. meseriaşi şi muncitori din 
Ardeal şi-au ţinut Dumineca tre, 
cută (in chip simboJ:ic: la Casa 
Naţională româneasci din atât de 
'nstrăinata Orade) intiiul lor con
gres de când s'au unit cu toatele 
in cadrele CentraJei dela Cluj a 
reuniunilor naţionale româneşti . 
de negustori, de muncitori şi de 
meseriaşi. ~ 

E de prisos să accentuăm ce, 
mare eveniment a fost acest con~ 
gres. Ce mare eveniment e-această 
organizare naţională a muncito
rimii noastre, ce mare eveniment 
e- această. organizare naţională a 
comercianţilor, a meseriaşilor noş
tri, intr' o vreme când şovinismul 
străinilor porneşte la cel mai tur~ 
bat atac in contra inceputulw de 
trezire românească, de organizare 
a apărării româneşti in oraşele in, 
străinate, 

Să nădăjduim că scepticii, ci 
neincrezătorii, ci trâdătorii stlJi.
darităţii româneşti vor trage În;;. 
văţă.mintele cuvenite din exemplul 
acesta dela Orade, şi ci nu va fi 
departe ziaa când cea d-a doua 
'desrohire spre cuc merge mişca-
rea aceasta, va fi bpt implinit. 
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2 Gazeta Antirevlzfonisti 

Viz.ita. lui 
Tara regentului Horthy are de 

Miercuri un oaspe mare, pe ma~ 
reşalul von Mackensen, venit în 
capitala ungureasc.i ca să-şi vizi~ 

teze bii.atul c.ue e ministru al 
Germaniei in Ungaria, şi ca să 

_/ râ,spundă "unei invitaţii mai vechi 
a regentului Horthy". 

Deşi s'a trîmbiţat că. vizita ma~ 
reşalului nemţesc e-o vizită par; 
ticuJară, fară nici un fel de colo.
rit politic, este sigur că avem de-a 
face cu o vizită intâi şi 'ntii po~ 
litică. 1 se va 'nţelege lesne ros<
tul dacă se va ţine seamă că vine 
'ndată după conferinţ.1 italo-aus
tr~maghiară dela Veneţia, şi in 
ajunul participării ungureşti la con, 
ferinta dunăreană dela Roma. Da
că din partea nerotească vizita 
aceasta n'are alt scop decât si 
'ncerce a atrage pe unguri din 
sfera italiană sau macar să strângă 
raporturile germano,maghiare, din 
partea maghiara e ne'ndoielnic că 
aranjarea acestei vizite e un şantaj 

în regula, adresat Italiei. 
Şi mai este ceva. 
Mai este o 'ncercare de~a băga 

puţin curaj in unguri. Fiindcă e 
lucru ştiut că păţaniile ce le~a pă~ 
ţit in vremea din urmă in poli
tica internaţională revizionismul 
unguresc, au decepţionat pe ce
tăţenii regentului Horthy într'un 
chip de speriat, intr'un chip care 
lasă să se intrevadă inceputul a~ 
propiat al unor socoteli interne 
cari nu pot de loe suride celor 
cui au imbătat lumea ungurească 
naiva cu amăgelile revizionism ului, 

A fost ales dinadins mareşalul 

Mackensen ca să faci aceasti strân, 
gere a relaţiilor maghiaro-germane, 
ca să fie "unealtă şantaj ului ce-l 
face Ungaria la adresa Italiei şi 

ca sa bage niţel curaj În ungurii 
decepţionati, pentrucâ Mackensen 
este acela care a oprit in loc la 
1916 ofensiva româneascâ şi a o
cupat apoi Bucureştii. Vizita aceas· 
ta vrea să fie deci o vizită sim, 
bolică. 

~~&! & UMd 

Ma.~ken.sen 
Editorialul semioficiosului se 

'ncheie astfel: 
• Il salutam pe pământulmutilat 

in chip dureros, Salutam pe elibe~ 

ratomi Ardealului, in Ungaria cea 
fard Ardeal. Azi nu~l putem duce 
pe câmpul' glorioa ~elor lupte de odi, 
»ioară. Dar vrem să i ne arătăm 
aşa cum ne-a cunoscut la 1916: 
în asprimea de neinfrânt a sufletu.
lui ungure&c care ştie sa IUPk, care 
nu se clatina nici in urma celor mai 
mari lovituri. Pentrucă ceea ce nu ni~ 
au putut lua,' suflttul, ni-a râmas 
intreg şi sănatos". 

Aşa~l salută pe trimisul Germa
niei hitleriste semioficiosul guver~ 
nului m~ghiar, in ajunul unei con, 
ferinţe dunărene la care Ungaria 

UngarÎa.' 
va trebui sa-şi pună botniţi re· 
vizionismului. Să nu scape niroj.. 
nui inţelesul acestui şantaj . 

... 
Mareşalul, venit in viziti _par. 

ticulară", a fost primit cu un alai 
de mari proporţIi. aşa cum le im
punea şantajul CC?-l urmăreşte prin 
această vizită Ungaria. 

După vizitele dela Budapesta, 
făcute lui Horthy, lui Gombos şi 
in alte părţi, a vizitat oraşul S~ 
kesfehervăr, unde, şi au sediul un 
regiment care~i poartă numele şi 

un alt r~giment care e proprie
tatea fostului Kaiser. 

Pretutindeni .i fost încadrat de 
delegaţii ostăşeşti şi de ale foşti~ 
lor combatanţi. 

ee "tu , '$ ..... ... •• $ • 

"T ric::enleDarul" 
UDiTersIIăfii. dIn Budapesta 

Ungaria a sărbătorit Dumineca 
trecută a treia sută de ani de 
când şi-a pus cardinalul Petru 
Pazmany iscălitura pe hârtia de 
intemeiere a Unlversităiii dela 
Budapesta. 

Aniversarea a fost inscrisă în 
lege. Prin legea specială votată 
de parlament cu câtepa zile îna
inte de comemorare, se autori .. 
zează baterea unei monezi come· 
moratfve (cu privire la care vom 
mai revenO, cedarea unui număr 
de 20 de imoblle de ale statului 
pe seama Universitatii, şi întabu
larea pe numele ei a tuturor imo
bilelor ce le are azi în folosinfă. 

La comemorare rectorul Ke-
nyeres, acela care a dat poruncă 
anul trecut tuturor studentilor cu 
nume nemaghiare sa-şi maghia
rizeze numele, a linut o cuvân
tare iredentistă, şi a anuntat că 
adevărata comemorare va fi la 
toamnă, când se vor invita la 
serbare savanti din toate tările. 

• $ • ." .. $ a's 

• 
Comemorarea asta are un cân

tec. E falsă, ca multe alte lucruri 
ungureşti. De cum au aflat mal 
anii trecuti că ungurii se pregă
tesc să-şi comemoreze trlcente
narul Universităiii, ziarele ceha
slovace au sărit şi-au arătat col 
tricentenarul acesta e tot atât de· 
adevărat ca bancnotele frantu
zeşti tipărite de Windischgratz 
et comp. Ia institutul cartografic 
al ministerului de război din Bu
dapesta. Universitatea budapes-
tană e la Budapesta numai dela 
1777. Dela 'nmntarea sa din anul 
1635 şi până atunci, a fost la 
Tîrnavia, in pa*a apuseană a 
Slovaciei, ~i n'a /05t Universitate 
ungurească ci slovacă, cu profe
sori În cea mai mare parte slo
vaci, cu studenti în cea mai mare 
parte slovaci, dupăcum slovăceşfj 
au fost În bună parte şi cărtile 
ce le-a tipărit (a tipărit printre 
altele şi cării româneşti). 

; ... ,um ..... 
Un· epIlog al ~azului B!eve~" 

O şi spune semioficiosul gu~ 

vernului, nBudapesti Hirlap", in 
editorialul ce i~l inchină 10 nu~ 
mărul dela,. 16 Mai. La tribunalul din Budapesta s'a Îndrăznit acum doi ani să arate 
, Cităm: judecat săptamina trecută un epi- dela tribuna parlamentului trata~ 

"Azi a' fost aşteptat cu flori... log al cazului Bleyer: duelul mentul asiatic ce-l au in Ungaria 
dintre şeful rasist Ba)' csy-Zsilinszkv '1"; 1 Când a venit întâia oarei ,la Tloi, conaţlona 11 SăI, germanii, ipsiţi 
şi dintre şeful astăzi decedat al d 1 . I l ... a primit doliul ş,i strâmtorQrea. Ne e ce e mal e ementare drepturi 

efa invada,tă şi călcata inpiâoare germanilor, din Ungaria Jacob cetăţeneşti şi siliţi prin cele mai 
mareanoastrâ ~moara... veşnica Bleyer. Raslstul ungur a fost con~ , grozave persecuţii să se maghia-
noastră mândrie, Ardealul. Şi el a damnat pentru acest duel la 6 I rizeze. . 
fos~ cel care ne-a scăpat 'de doliu zile închisoare. 
şi de strâmtoTllre, el a fos/. conducă~ ~I Pentru acei dintre cetitori Cart 
torul eliberator;, ;-,'aşa l-am cunos- n'~r ~ti desp:-e' ce este vorba, rea, 
cut: în fruntea oştilpr ungureşti. in, mmttm urmatoarele: 

tru ~păraTea Ardealului, a p,aman, I . Jaco~ Bleyer, profesor univer
tuiul nostru care nu poate ft furat sltar, ŞI . deputat guvernamental, 
mişeleşte~. ' ',' " '. . fost ministru' al minorităţilor, a 

." .'1 _ .," .. ,..'sl "A , u " 
\ 

PENTRU, COPIIIDV. 
'~ 'cele' ·mai bune . publicaţiuni sunt: 

care apare regulat in culori 
fiecare' Miercuri • " In 

" . .. '~. '1 
CEI ',TREI 'CERCETASI 

., ',; ".. . .. ~!t ' 

pub~talie de' aventuri extraordiD~re, 
C81'~' ., .. apare in fieCare· Sâmbătă. ' 

Destăinuirile lui Bleyer au pro, 
vocat o enormă agitaţie la Buda~ 
pesta, condusă de deputatul Baj

csy~Zsilinszky. Studenţimea a fost 
asmuţată in contra lui, i,au asăI~ 

tat casa, i~au scuipat şi pălmuit 

nevasta, iar Universitatea "l-a sfă~ 
tuit" să. nu mai ţină cursuri. Cal, 

varuI acesta l-a băgat pe Bleyer 
in pămănt, dar prigoana nu şi,a 

ajuns scopul. Precum s'a văzut 
din cele ce am arătat în luna 
trecută despr~ campania electo-

rală din circumscripţiile nemţeşti 
din Panonia, redeşteptarea ger
mană a luat acolo aşa de mari 

proporţii, incât însuşi primul mi; 
nistru şi ministrul de interne au 

trebuit să se ducă intre alegăton, 
ca să,i dăscăleasci să nu voteze 

cu candidaţii germani. Contra; 
candidaţii guvernului au izbutit 

să se aleagă in două locuri abia 
cu o mică majoritate de votur~ 
iar in al treilea loc a izbutit C.31l. 

didattJI german. 

, Cu prilejul conferinţei Inţele

gerii Balcanice, România a avut o 
seamă de oaspeţi iluştri din ţirile 
latine ale Americei de sud, diIY 
lomaţi şi ziarişti, veniţi să strângă 
legăturile ce s'au înjghebat intre 
ţările lor şi intre ţara noastră. 

Ministrul nostru de extcne d. Ni, . 
colae Titulescu li,a dat iluştrilor 

oaspeţi un banchet, la care a vorbit 
despre solidaritatea latină s[nmând 
urmatoarele: 

Desfid să se gaseasca una 
asupra căreia România şi 

Americei Latine să nu fi 
1'Ot identic. Şi aceasta. fărd 
tare prealabilă. 

Un olrlaglu llJ 
'Brland 1 

Cind compari străduiQ~ 
c.ari anii trebue 5ă le d ' 
spre a ajunge la o linie d 
duitâ identici, cu autom 
în solidaritate, pe care il 

Discursul şeazi colaborarea noastre 
d.hd Titulescu tele Americei Latine, imi 
. , " ,posibil să nu recunosc 

Scumpi pnetem dtn Amenca, poruncilor rasei! 
ULtină. I r::. d ' '-eln compar cu anUIIlJ 

Fiţi bine veniţi pe pământul ro, suri de coheziune arm • 1 • o 
manesc care este a vostru, prin domneşte in sinul rasei 
acel drept de coproprietate pe .. t' 'b'l" imI es e lmposl 1 sa nu 
c~re membrii marei familii latine fericit că aparţin latinităţii. 
şl-l recu~osc pretutindeni unde se Solidaritatea Americei 
găsesc, Şl care nu e, în fond, de-

şi a României in sânul S 
Naţiunilor în servicul păc 

bine cunoscuti la Geneva. 
Ea a primit preţioase O 

cât un reflex al inimei lor; fiţi I 
bine veniţi în mijlocul naţiunei t 
romăne care este a voastrâ prin 
legăturile frăţieî de sânge pe care malul Lemanului. Dar ni' 
nimic nu ar putea-o şterge, care, nu întrece, in ochii mei, 
in viaţă, alcătueşte pavaza impo~ I pe care, intr'o zi, il-a .1 

triva sentimentului de primejdie t h'p sp t d' t 1 
1 l d 1 ICI on an preşe 10 e e 

sau a e ce ui e izo are, pe care l P t' 'p - d . 1 

! ar ICI am arnan 01 a 
depărt:trea il poate transforma in l'ntr'o ch t' d'f' '1· es tune 1 ICI a. 
nostalgie, clar niciodată in uitare· : 
fiţi bine veniţi sub cerul româ~ ,1 

nese, care mai mult decât orice 
este al vostru fiindcă din sufletele f 
româneşti s'au avântat spre el a' 
celeaşi idealuri îndrăzneţe, aceleaşi 
nădejdi generatoare de sforţări 

desinteresate, aceleaşi rugăciuni 

fierbinţi pentru pace şi buna În
ţelegere între popoare, aceleaşi 

strigăte de suferinţă contra nedrep' 
tăţii şi apăsării, ca cele ce fac din 
istoria Americei Latine un titlu 
de mândrie pentru rasă şi un ca
pitol de glorie pentru omenire. 

interesate se incapaţanau 
ziţiile lor respective. ~ 

eminenţi ai Consiliului i 
niră ca să emita opinii ... 
gente. Preşedintele Briand 
şură comorile sale de SUpl 
persuasiune, de farmec. De 
nici judecătorii, nici jus ~ 

nu cedară. Ca întotdeaun 
ceste împrejurări când nu 
ce să faci, a fost suspen' 
dinţa. "Trebue sa incer' 
pregătim un proect de r 
imi zise preşedintele B' 
culoar. ,,0 rezoluţie? intre' 

Latinii eunt ana.. ingrijorat. Da, imi răspun, 
şedintele Briand, o rezol Da, scumpii mei prieteni, voi 
care vor figura cuvintele a 

şi noi suntem tot una. Mările ce 
ne despart, inalţii munţi ce se cei patru stâlpi ai Societi 
ridică pe drumurile noastre, in.. ţiunilor; în principiu, evenJ' 
tinsele câmpii cari se desfăşoară tuşi şi in măsura posibilulu:1 
intre noi ca un pustiu de netrecut, unicul mijlo~ de a pune I 

ca un simbol al drumului renun, de acord aZi la Geneva. I 

ţării, toate acestea nu,s decât de-, ş~~in:ele Bri,~nd adăogă: J 
şartă iluzie. ft mca un mf11oc. Aceladt 

A fost deajuns ca să ne găsim J o Societate a, 1'!aţiunilor ~. I 

faţă în faţă într'o zi la Geneva, i St~telţAI~ence, de S~d ŞI 
pentruca toate piedecile fireşti vo,. mergeţ' totdeauna ,mprelif. C 

să se prăbuşeasci intr'o clipă şi c.um lucr~1 acesta nu este, 
pentruca să ţâşnească, in plină f~ re~oluţl.a ~e car~ o . cer Pi 
lumină singura realitate care are sa ~şlm ~ln. l~ncurcatura. ). 
preţ pentru noi: perfecta unitate Ş, am IeşIt. 
sufletească pe care o alcătuim. Cfocllegafil 

IS ani de colabo
rare cu America 
latinA 

Şi 15 ani de colaborare intensă 
şi continuă Îmi îngăduesc si afirm 
că această unitate s'a amplificat 
pâni la punctul de a fi astăzi 

indisolubilă şi integrala. 

Nu cred că existi un fapt mai 
isnitor pentru a dovedi, in clipa 
chiar in care credem că construim 
viitorul din piese noi de tot, cât 
de puternic vorbesc in noi morţii, 
ca faptul pe care il constitue de 
15 ani experienţa colaborării inter-' 
naţionak a Americei Latine fi a 
Românid. Deschideţi procesele~ 

verbale ale Societăţii Naţiunilor. 
Ele sunt numeroase. Unii se plâng 
chiar că. sunt prea numeroase. 
Alegeţi după plac oricare ches~ 

tiune care a făcut· obiectul des, 
baterilor noastre. 

nelŞtI in .it Il! 
sudicA 

Ministrul nostru deer..1 
incheiat anunţând ci drep: 
giu pentru aceastâ comun: 1, 
sentimente şi concepţii, R 
va infiinţa incă trei leg, 
lângă cele două ce le are ;. 
sud;americane. ' 

Pentruca cetitorii noştri 

ţelegez.i întreg sensul ac, 
monstraţii a solidarit.i~; 

precum şi al noilor înrun 
legaţii româneşti, e ne' 
atragem atenţia asupra io 
stăruţtoare (de altfel fari • 
precum s'a spus şi ta d: 
din săptimâna trecută a bc, 
Ungariei in parlamentul ' , 
dapesta) ce le face U ngaril 
zionisti CA să deschidă p~ 
dei sale drqm in ţările: 
sudice, pe cari ar 'vrea SJ dt, 
teze pentru marea impo rul 
o au la Liga Naţiunilor. 



Oazeta Antfrevfzlonlstă -
antivalachicus nlNU m e rus 

- la~~şi aţâţările partidului maghiar În contra 
legII pentru protecţia muncii româneşti -

de 
;d una 
'lia şi 

1" fi 
, făTa 

caJJl am arătat in numerele 
rml ale ",Gazetei Antlrevl
te-; partidul maghiar a dat 
n organizatiilor sale ,1 pre

~ta 1l,ln Ilujba .a iii InaUgheze 
_ntrl legll pentru protecţia 

riduin~1l romiceştl, să ceară tntre
Ie d~erllor minoritare Iă na 
.inie .. depte legea, ,1 si se facA o 
lutoma tlcl a şomerilor maghiari 
:are il Ilujbaşllor daţi afari din 
'astre le de stat pentru el n'au 
• îmi si 'uvele romAneşte, pentru
lOSC treprinderlll.'l mInoritare, in 

primească fi români in 
anumi ele ce le au, deşi sporea
armo' personalul mInoritar ca 
rasei ni cuprinşi In statistica 
i nu ia a, partidului maghiar. 
.nităţii'uoăzI, precam .'a văzut din 
:ricei dacerUe noastre, s'a Jnatlgat 
luI SOeit chip la adunarea comi
Il piei i organizaţiei din Cloj ,l-a 
enen din TimIşoara a partidului 
ase om Iar, Iar in presl prla zla
~ar niCi .Aradl KOzIOllY· fi •• FOg
mei, D Vjd,ga. 

,I-a ac Uggetlea Ujsăg" dela Cluj 
I~telee Icum ,. publici Ja a-rul 
~l .l~ '-Iea un arUcol aţâtător al 
~clla. dr. Eogen Peterffy, pe care 
mau rli nOftrl tI cunolc din re-

Dep! asemenea blestematl tn caz contrar ni se pierde na 
mlclună, debltatA atunci dnd fncet ci repede orice Yalo.re 
statlatlcHe personalului din in- ungureascA". 
treprlnderl şi ale diferitelor pro- I 
feslanl, publicate de ziarele ro~ SA se dea afară 
mlneştf de câteVi luni de zile şi puţinii români' 
Incoace, arată că rom~ntll e 'n ce .lInt in Între-
ţara II tn jalnicA, În sufocantă prfnderile mino-

ritare Inferioritate pe toată linia, d. : . 
P~terffy acesta vorbeşte despre, lndemmlrile acestea, ab!a p!lfin-
carierele libere, clrl DU le mal 1 tel mascate~ sunt o inst!gatte 
pot aa!gura minoritarilor vIItorul, 1 directd ca In loc sa aplice legea 
flfndcA .Bunt impovărate cu tm~ I muncii Ilaţionale, Intreprinderile 
pazite pină la gâtalre M • .Nlcl· minorftare s~ dea afară şi pe 
aici - spune InstIgatorul mln- putinii angaja1i români ce-j 
clnoa - na avem ce teme; şi au, fiindcd n'o sd ne inchipuim 
aleea numerus valachicui e de- cd intreprinderile vor crea de 
malt realizat; suntem cu mult dragul şomtrJlor pattidulul ma
sub plocentul ce ni s'ar cuveni ghiar, de dragul celor concediaţi 
dupa proportia tlnicdM

• din slujba statului pentrucd n'au 

• A.tentat la pro
prietatea IIriv.tă.' 

volt seJ 'nvete 'n 16 ani de z;/t 
româneştt (precum se ştie, 

.Aradi K6z1ony· i-a trecut şi pe 
aceştia pe Usta celor recoman. 
dati Intreprinderilor şi celorlalll 
patroni minOritari), posturi In 
plus, posturi prisositoare, 
posturi de jerU~. 

3 

D, ritulescu Vii tinea O 
la Paris, 

conferinta 

Ziarul .Le Temps" din 13 Ma. 
anunti armitoarele: 

"Seria conferinţelor ziarului 
... Le Temps" InaugaratA prin 

In urma luccetulul considerabil 
Ivat de prima conferinţA ,1 ~dln 
cauza ImposlbUltătil in clre .'au 
găsit multi dIntre cititorii ao,trl 

conferinţa lui Sir John Simon, de a~şi proctlra ]ocarl. roglm 
delpre clre cititorII noştri ,,1 persoanele doritoare de a asista 
amintesc, va fi continuatA la 12 II conferinţa d-Ial TittdelC8, si 
Iunie, ]1 ori 21, tn u]a OaYela, le inlcrle de pe acam 11 birou· 
printr'o conferintA a d-Iul Nlco- rile z.laralul nostra Indicând na
lae Titulescu, ministrul afacerllor mele ,1 adreaa număral şi natara 
străine al RomAniei şi preşedln- I 

tele tn exerciţiu al MIcii Intl'le_llocarllor de care au nevoe. Se 
gerl ,1 al Intelegerii Balcan!cl". va da prioritate abonatilor no,trl", 

, .. nr .... - . $ $' •• euA new. 

ve. ~ ea din rAndul trecnt a adu· 
Jl,~i i comltetalul organizaţiei 
na . " ne a partidului maghiar. 
;riand, rffy acesta e cel care a ce
e sup In alIllnUta ,edlnţl a partl
:c. ,De I maghIar (pas de sigur la 
1 JUS), să se fiCă o statistici a 
deaun erllor uognrl şi iă se pre
:f nu Intreprinderilor minoritare 
lspen- 11 tII loc de romAni olmenl 

In continuare domnul acesta 
dela Cluj găleşte ci legea pen
tru protecţia muncii româneşti. 

care .obl!gi intreprinderile si 
DU mal angajeze minorItari· (ca ,1 cu:n legea a,. ceva ar pre
vedea) eate atentat ta 
contra proprietătii pri
•• ta J Parcel Intreprlndtrile a
clstea ar li in lund, ar spaUa cu 
preturilt lor o populatie din lund 
şi Qr avea avantajele ce It ali 
dela un Ilat din lund şi nu dela 
statul român, fatd de cart au 
deci·oblleaţit cel puţin in mdsura 
milioanelor şI sulelor de mllioane 
ce le fac prin bundvolnta acestui 
stat J 

Sa remarcăm cd stilul pdrţlt 
finale a aCtstui articol (aparat 
dapace- a vdzut lumina tiparului 
articolul u l-am reprcdus sdptd
mâna trecutei din "Aradi KtJz
IOny") este la fel cu al atâ/drUor 
lui .Aradi KiJzllJny·. Cu altt 
cuvinte: se dovedtşte ceJ al1em 
de-a face cu un IIlCTU comandat 1 

de partidul maghiar. Cu o ins ti- Vi~liIIlele din ROBIiinia ale 

efi In aceastA Itatlsticl. 

Minciu.i ti in.ti
gaţil 

sa .e dea numai 
ungurilor fiecare 
firimlturA de 
114ine 

ăspunl~ tlcolul acestui Peterffy e Partea finalA a articolului a-
rezo' ele o: al Instlgatlo ,1 minciuni. cesta! Peterffy e următoarea: 

, , " telteaz.ă·, " Inci .solemn-, "Slvlrfeşte un pAc.tin conlra 
OCleta Dtra afirmaţi el cA I'ar da- propriei sale raie acel proprie-

cvent 'b'l 1 minoritarilor faptal cA tlne- tar de Intreprindere, care va vrea 
I I II u: 1 rominelc nu găseşte anga- ,1 dansul Il Iporealci pentru 
pune ., eot. Se datore,te aceaati - avantaje mlrante (sdracelt I -
ev~. \ ne omul partldulul maghiar n. tr.), saa pentru favorizAti In .. 
~l!a~ n.mal cumu]alul românesc chtpalte (de I'gar zecUe ,1 sa
I ' fi cum odati cu protestarea tele de mtlloane ce le 'nseamnă 
ar Il~ contra excluderii românilor anual aceste favorlzArl pentra 
Id şi intreprinderile mInoritare şI tntreprlnderlle minoritare nU-I 
~lprelir. cootra covârşlrll lor de cAtrl decât lucruri tnchlpalte I - D. 

1 este:, IDI ia celelalte 11ojbe, nu s'ar tr.) ceata tril ti a şomerilor un
o . Cel protntat ,1 in contra cumulu- garI. Conllder, de aceu, ne
llra. ~,Deblteazl apoi minciuna că condiţionat necesar ca atât tn 

deja porţile tuturor oflcillor abal organizatiei locale a par
"fU bllee sunt iochise rn faţa mi· tldului (maghiar, - D. tr.) cat ,1 
AIII Itarllor uoguri cu dlp]omă-. in centrala lai, sti se infiinteze 
. j., 

D comisie, care In primul tdnd 
te cI: .N'am pierdut nol nimic prin sd alcdtulascd statistica industrl
. drer: erui valachlcul. Portile ofl.. aşI/or, comere/antUor, intelectuall
:>IDUn: lor publlce, ale angajArilor lor şi diplomaţilor unguri şomeri. 
,ţii, R, bllee, DU acum le inchid tn şi seJ facd o statlsticd despre 

leg; Doastră. N'am pierdut nimlc toate lormaţfunile, intreprinderile 
numerus valachica. uicl in şi 10elirUI maghiari unde s'ar 

lecele libere, ta carierele co- plttea plasa mulţimea fald lucru, 
lOŞtri rciile ,1 industriale, pentru ci şi In &copul trezlrU adevărate! 
1 ac· lcolo l'a infăptalt deja .Iate- conştiinţe maghiare " al orga-' 
ritiţiaUc ideea namerusalal vala- nlzărlt adevAratet solidarităţI un
infiin !cal, ,1 de geaba a 'nteles gureştl să gAseascA aceastA co-

Irul ungur dia Ardeal dupA misie ,1 modalitatea, ca sd cerce-
.' blll'lbarea Istorici glaaul vremii, teze toate IntnprindelUe şl lor-

1 farJ lod in manl In locul conde-. maţtuni/.e mazhlare, ,1 sd le Jacd 
,a d~ III unealta, 'Aci olcl al:Cllta sa 'nleleaed ca cel putin pe 
i a b~.-I mal dl acum o pâine, aşa viitor sl dea fiecare firimi
~tul ,. lzl DU mal este' deoleblre turl ,1 fiecare pâine fiUor 
n.gMll Ire cel ca diplome de ,coall noştri cari trliese In comu
da p!' perloarl ,1 Intre cei c. prac- nltate de· sentimente cu noi. 
rile :' . ci Indultri,IA uu comerclall, 'II pe aceştia si·1 sprijinea· 
ea SA dtolrtce toll bat drumul Cain- scl, pentrucA 'namal aşA putem 
~ ar. mlu\-. organln unitatea maghiari, iar 

eaţfe, cu o recidivl a acestui 1" l' d' 1 h' 
partid. Partldlil maghIar nu se " •• n, el BIe I«::a e BIag Iare 
mulţumeşte CII faptUl cd şeful - $1 ale Loic:olului in c:onlra 
sdu, Gheorghe Bethltn. a tndem- şlii .. ,ei Dledisale rOIDâneşli -

nal direct prin Intervitwul sdu 
de aellm doud luni intTfprinderUe 
sll nu respecte legea muncH 
nationale, şi ca s'a dovedit cel 
instigaţJa bethleneascd a avut 
efect, cH mal trebue acum şi 
darea afara din lntrtpr,,,derUe 
milloritare a puţinilor român ce 
au reuşit In decursul anilor sd-şi 
lacd loc in ele, 

N,,, se fllJ gtisi oare odată 
4;: de cojocul (lcestor duş-
1nani ai neamului şi ai 
ţării ;. 

• la ti. ,un 'tA 

Sti r i • 
Frontul romAnesc al .numeru-

lulol valachlcusM şi.; ţinut Duml
Deca treclI.tă adunarea de consti
tuire la Bncureştl. D. dr. Alu:· 
Valda-Volvod, care a fost IârbA 
torlt ca-Icellt prllf j de cAtfYa 
zeci de mII de paTticlpanţl ai a
dunărII, • dat an manifest cătră 

români ,1 romlnc~, ca si le ttl
reglmenteze ta mişcarea sa natlo
nală. 

C. o demonstratie la contra 
acestui eveniment politic, d. Ion 
Mlhalacheo, prtşedlntele partidu
lui natlonal-tărănesc, " d. Mihai 
Popovlcl. laccuoral d~lal Valda 
II pre,ldeDtla organlzlţlllor ar
delene, IU venit tn judeţul Ara
dului ca să rostească cavintArl 
de lotldarlnre cu mlnorltarfl 
pa,nlct şi să readucA in partid 
pe d. Sever Boca dimpreună ca 
organizatiile sale bănăţene. 

• • 

Congresul a n u Il lat de 
multd vreme al avocaţilor 
naţionalişti, convocat pe ziua 
de Ieri, 19 Mai, la Bu
cureşti, a fost amanat din 
nou, pentru luna viitoare. 

Săptămâna trecută a mu- clinică sănătoşi şi iefind 
rit la un sanator faimos de, acolo pe targă, cu pi
din Budapesta, al lui Vere- cioarele 'nainte, adecă omo· 
bely, un inginer timişorean, rîţi. Hulirea aceasta a ştiin· 
fralele şefului călugărilor tei medicale româneşti a 
minoriţi dela Arad Wild. mers paralel cu o propa· 
Un doelor minoritar din Ti- gandă din ce în ce mai lău· 
mişoara îi făcuse o injecţie dăroasă Iăcută ştiintei me
şi acul s'a rupt în corpul dicale budapestane. Şi re
pacientului. Bolnavul a dat zultatul se vede: ştiinla me
fugă dela Timişoara la Ba- dicală românească a ajuns 
dapesfa, ca să·I salveze sa- vestită in toată lumea, în 
vanfii de-acolo. Şi a murit timp ce a Budapestei dă 
în mânile savanţilor evrei unul după altul gata pe cei 
ai Budapestei. ce merg dela noi în Unga-

Acum e mare poll!mică ria s'o cheme 'n ajutor. Aşa 
prin presa maghiară: Ba că s'a 'ntors de~aeolo cu suf· 
moartea i s' a tras dela me- letul la gură, ca să moară 
dicul minoritar din Timi- a doua zi dupăce a ajuns -
şoara, ba că de vină e sa- acasă, Miclea dela Arad. 
vantul Verebely dela Buda- Aşa s'a 'ntors, cu vagonul 
pesta. mortuar, Pocol dela Baia· 

Chestia asia nu trebue Mare. Aşa s'a Intors acum 
lăsată nesemnalată. E a inginerul Wild dela Timi
doua oară in dl!curs de şoara. Trei întrto jumătate 
două luni, că oameni dela de an, doi într'o lună. 
noi cari se dric să·i salveze Vorba evangheliei: Cine 
ştiinta medicală budapes- are urechi de auzit, să auză J 
tonă, vin de-acolo "napoi ......... \l1li ........ $4 .... ' ........ _.c .... ttA-.. c _1IIII01bIII."-_ 
cu vagon"l mortuar. In luna Bătrân dar trăZnl·t 
trecută murise acolo româ-
nul Po~ol .dela Bai~-Mare. Consiliul de război din Cluj, 
A~~ Ingmerul Wtld dl!la I precum aflăm din n-rul dela 16 
Tlmlfoa,.ra. v " I cn. al lui "Brass6i Lapok~, a ju-

... S! ~azbuna cumpld ~nn decat zilele trecute pe un fost 
palanllle .. ace~tea ~ bOlco- şef de gară pensionat, locuitor in 
ta~e a ftimlel medIcale ro~ Orade, pentrucă a trimis in Ro
ma~eş~ ~e care nu ~e aZI mânia dela Budapesta . (unde se 
de I~n ni-a l0s! dat s o ob- dusese - şi âsta 1 ~ să Se trateze 
s~rvam. C? ~olco!are ca~e la un sanator) o ilustrată irede.~ 
s a reogllmllt candva In ti stă, chenăruită cu roşu - alb
acele scandaloase crochiuri verde. Acuzatul j Beothy Kălman, 
din ziarul clujean "Ellenzek M

, s'a scuzat c~ a găsit _ilustrata ,l~ 
cari înfăţişau pe pacienţii U? ~otel ŞI pe buna ce~~ mCl 

1, . 'i rr· ',p •• ..a n a vazut cum este. Consl1ml de 
c Jnl~ um!,ers:,~ţil ATom~- război l-a achitat. ţinând seama 
neşti a ClUJulUI rntrand In că~i de 70 de ani. 
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Dela Liga Antirevizionistă Moartea IDareşalului 
PILSUDSKY 

- EXPOZIŢlo. ANTIREVIZIONISTĂ OIN PALATUL ZIARULUi .. UNI~ 
VERSULu. ADUNAREA GENERALĂ A COMITETULUI REGIONAL 

DIN TRANSiLVANIA. -
A marIt Ieri a fOlt aăptimina I departe peste granltl, 

ş! a fost iogropat Sâmbătă ce-o I Klew. Dela 1923 • 

Precum am anuntat lncd de 
astă toamnă, Liga Ant/revizlo
nisM Română a luat hotdrirea 
să deschidd 'n primdvara aceasta 
o expoziţie referitoare la mijloa
cele dt propaganrld revizionisM 
ungunasca ştIa situatia de drtpt 
şi de fapt a României. jatd de pre. 
tenţiite nejustificate ~i periculoa
se pentru pacea europeand ale 
mag hlallJor. 

ExpOZiţia s'a chschis aCltrn Săp· 
tămâna in palatul ziar.lui .Uni
versal- ~I are un caracter obiec
tiv şi informativ. 

Prin materialul bogat şi variat 
documentar ce se expune, publl~ 
eul cart o va vizita va avea PTi-, 
ltjul sa se convingd, cât de in-
tinsd ~I cutezătoare este pfopa
eanda revJzlonlsta maghiară atât 
pe terenul politic, literar şi didac" 
tie, cât şi pe cel educativ şi reLJ~ 
elos. şi cât de variate şi con· 
damnabile sunt IIlJjloacele ce le 
Intreb"inlează oreanizatorU fi 
sprijinitorii lor in scopul mdrtu
"sit al restabil/ril fostelor hotare 
alt Ungariei aşa zise mllenare, 

Pe lânga aust materialt Liga 
antirevizionlstd română expune o 
lmportantd colectie de Iu1rţi ttno
eralJee IltTăine, dinainte de fdz
bol precum ŞI cele întocmite dupd 
aplkarea tratatului de la Tria-

ne'ntreclltll pompA an om ca a- puterea polItică, rămă 
non. Amintim dintre ele faimoasa unde distinsul primar al oraşului, devărat mare, cam numit rar le mareşal al armateI. 
hartd austTtacd din 1855. care d. dr. Bireescu, intr'o iPlcndida nuc În istoria uDul popor: ma- rbtumat guvernul lai 
estl un document de o valoare cuvântare rostita in cea mai ex- re~,tlnl Iosif PlIaudsky, care a care ajun.ese in c 
incontestabUd. caci e cea dintâi presivă limba franceza, a aratat, iV.:tt o parte prlaelplJă in readu- luat preşldent!a cOlalIl 
hartd etnograjJcd a teritorltioTce cum Liga şi acţiunea antirevi~ cert'a Poloniei la vleată ,I-apol În fll Oetomvrle 1928, 
au aparţinut ""Ilstriei ~i Unga- I zÎonista reprezinta în mod ho- ulvarea el de năvlia bo;şevlcă. ras din nou, rămânând 
riei şi e jdcuM pe baze ştiintifice I riuitor voinţa şi hotărîrea între~ Iar in vremea de pice şi de gt- mal departe, ca 
şi pe date statistice nejaisijtcate. gului popor românesc, d. Paul nenle frărnâo.tărf europene a fOlt armateI, dictatorul de 

Se mai expune între altele ma- Boncour a fost viu impresioIlat. dictatorul intelept al ţării ilIe Polonlef. Tot ce S'I la 
ter/alul cartografic prezentat la dealungul Banatului, de conştiinţa ferlod-o de zgudafrl şi ducând-o' Polonia dela re'nvlerea 
corzJerintapdcii. apoi, pentru întâia şi puterea so1id~{fitâţii noastre na~ din progres in progres. astăzJ, ca excepţ!a auUoI 
oard, situaţia demograjicd a zo- ţionale cate se manifesta at.it de Iosif Plllud.ky a'a aheat la 26, când a stat fntr'o 
nei dela jrontiera de Iv. V. a Ro- puternic prin "Liga antirevizio- 5 Dec. 1867 ia localibtea Zulow pulvlbfe, a fost ftpta 
mâniel, pe baza lucrdrilor efee- nista". de lângă VHni, d!ntr'o vechefa- il. ŞI nu patine lucruri 
luate de Institutul de demograJIe D sa şi~a exprimat nu numai mIIle noblJA Iitvaoă. Dapăce-a tâmplat ia latoria I-/V"UI['" 

şi recensdmânt cu prilejul recen- aJmiraţia dar şi dorinta de <\ cu~ Isprăvit şco~I. seeandară, i'. d!plomatlcă a Poloniei. 
sdmântlliui din 1930, pe urmd noaşte cât mai de aproape ;>.cca, iusc:rl. la medicluă la Varşovia. Illsmal pasese şi acolo 
întreaga situatie a Ardealului, stă frumoasă organizare naţională. dlr repede l-au dat afară, nu ca ~n aproape toate tărl 
din punctlti de vedere economic, Cum HEXpoziţ:;!. .1ntirevizio~ nemai de acolo el din toate Uol- pel; democafla işl făcea 
cu progresele ce s'au realizat de- nist.i" oferea un admirabil prilej versItătlle Rusiei, la virita de 18 de cap; ItrăioIf, şI ie 
la 1919 până azi în teritoriile de edificare, d~sa. a ţinut s'o cer- aal, pentrucă activI in socIetăţile mulţI, ajunieseră foarte 
allpile, etc. ceteze Luni, odata cu· vizitarea polone antiruseşU. Peste - 3 ani, torl. Mareşalul PUitldsky 

ExpOZiţia .LiZii antirevlzioniste ziarului ~Uni\'crsul" pc care~l 1. vârsta de 21 de ani, l-au exl. ordine. Ceea ce ,'. 
române- nu urmăreşte alt scop onoreaza. cu pretioasa d-sale co- Hat pe timp de 5 ani in Siberia privinţa râpanerli politl 
dl ctlt sd oglindeascd realitatea laborare. pentra complotare 'a contra ta- lui păcătos în Italia, in 
In ci/re şi documente, respectând I1ust~ul. om de st~t francez a ralui. Dupăce-a atat acolo patra nla, s'a fntâmpl11t sub 
adevărul. ~~st pnn~lt ~e l' .Ste~a~ Pop~:cu: \ aol, a Izbutit să fogJ, şi re'utor- formA În Polonia lui 

Este deschisl publicului I lfec~.ru ta~ ~~ " .mv~r~u " ŞI I~ cându-se la Varşovia a luptat in PolonIa a fost sdlpat! 
In fiecare zi, Intre orele 9-12 preş~ l~te ~"~gl1.~n~~evl:lOmste contra Ru,lel ln organizaţiile so· clnărf cari l-ar fi patut fi 
şi 15·20. CAlAtorii d~n pro· rN~mane,' J e 'znu

h 
f' ,oŞpesfcu I eia liste. Arestat din DOU la 1900. 10 politICI externă 

vincie şi tofi cari merg in :cşeştl, . ean .' a aro Şl te an I a reaşlt Iarăşi să evadeze. La 

it I
x iJ • 1 1 'J B BratlolU ŞI de lOtregul personal 1904 s'a da. sâ-1l1 ofere servl- mers pâd'n aaU trecuti ca 

cap a CI. cu pr eJu "unI u. d' 1 l' l' U . 1" ... Ia, Iar acam treJ, patra 
cureştilor", si nu uite a tre. re aCţIOna a Zlaru UI ~ ntver~u. cllle 'n coatrl Rallel japonezltor. in speCial indreptat! spre 
ce pela aceastA unicI. şi deo. D. Paul Boncour a exammat RAzbolal mondial l-a apucat in 

cu mult interes' bogatul material G 1 nla. Mareşalul PlIi 
sebit de instructivă expozitie. i ltll, la austriecf. lodatA .'a şi vizitat, precum le Rtle, 

al ~Expoziţiei antirevizionÎste", apacat Iă organ!zeze2 in contra " 
, d .. 1 multe rândurJ, sti ad la 

care pnn ocumente ongma e, raellor O legiune poloneze ,1 
h"· f' f f'" T me 'ndelungati. Paterea 

arţJ., gra lce, otogra 11, pnn si~ O'uvernaJ polonez ce s'a con stl-
Adunarea generală a comitetului regio

nal pentru Transilvania ., " h" ~ a ajuns inii Rasla in 
tuaţn comparatIve, arată vec lmea tult tn lecret l.a namlt ,ef al 

/,. 1 l mondială In vremea din 
Ş1 contmuitatea e ementu ui ro~ leglualf. PUsudsky şi cu-al sAI 

Ieri, 1. 19 Mal, s'. ilnut in cititi de d. dr. Aurel Goc/mant I mânesc pe pămintul străbun şi I 'ndramat Polonia lai 
ula fe.tivâ a primăriei din Cluj ii tiI I It 1 I aptia In cadrele oştirilor ger- Ipte Germania, pentraca., eere aru genera • com etu u. J mijloacele de constrângere prin mano-austro-ungare, dar gândal 
adunarea genenlă anaali I ca· Darea de leami a cllieriei I care ungurii au incercat desna~ na le era decât la Polonia lor. ln zilele din ar mi ale 
mltetulul regional pentru Trln- Comltetalul Rei10nal . cu pr'- J ţionalizarea românilor şi maghia' GermanII dec(, când IU văzut că lalal, dapăcC! incercuirea 
silvan la al LlgU Antfrevlzloo!ste vire la gestiunea finanCiari depe rizarea Transilvaniei. nici dnenlle tot mal 
Romlne. anul 1934, citită de d. dr. Virgil D·nii Stelian Popescu şi Al. na mal au nevoie de actiunea Il pentru Polonia, Iar 

Ad 'd t d Scridon, caslerul comltetulal. Popescu~Necşeşti au dat ample lui Pllsadsky. fiindcă Raii. ae le dădase tot mal mult 
aoarea a prezl a·o . pro- D d18e peste cap. J-au Internat la F 

fesor universitar dr, Ioan Lupaf, area de seaml a comitetului lămuriri, ar,itând mai ales regimul tea rlntel,.ă vedem in 
dl t ] It tii ! I cenzorflor. de larg,i toleranţ,i si progresul pe 19J8 la Magdebarg. ReuşInd al ră cu apropiata conferinţa 

preşc n e e com e Il u reg ona scape de acolo, indatl ce s'au It I 
pentru Transllvlnla, şi au parU· Descărcarea Comitetlliui Re- care l~au inregistrat în toate do- reana an nceput de 

prăbuşIt puterUe centrale a apă. 1 I bl t • 
clpat la ea cei o suti de mem- glonal de gestiunea din anul meniile minorităţile etnice din e a oca dirijat de 
b 1· It tII I 1 1934. Transilvania sub regimul româ, rat la Varşovia. ,1 guvernul pa- Ziarele engleze spun CI 

r 1. com e II U P eoar Ş pre- lonez constituit atunci, in Nov. ~ 
şedlnţll sectiilor judetene. Demlal. comItetulal executiv nesc, prin contrast cu lipsa corn, tea lui Pilaudsky va ' 1918, l-a numit ,ef al armatei 

Ordinea de zi I aduaărU a şi alegerea anul noa comitet. pletă de drepturi şi viaţă naţio~ Ichlmbare in politica 
fost următoarea: Pregătirea aduDIrJf generale a naIă pe care au avut-o românii poloaeze. Peste cinci zile dupA Poloniei. De fapt Ichlm 

C 
0\ t I d sub stăpânirea ungure"sca- S,l' o au aceea PlIiudiky a luat in mână J UVan a e deschidere al pre- LIgII Antlrevfzionlste Române G nceput, Impusă de im 

. Încă cei rămaşi in Ungaria. " puterea aapremă polltfcă ,i a 
şed(ntelul regional, d. prof Ioan dela Bucarectf. fncă pe când era el in " - "Expoziţia antirevizionista", a detloat puterea dictatorială pA ai 
LIl'Pa·'iI. . . PropunerI. d B d • .. spus . oncour; este extrem e in anul 1922, dapăce Intre timp, 

D,rea de seaml a 'eeretarla- Despre importanta aduna;e Vom interesanta ca valoare docum~nta- In anII 1919-1920, a avat de M 1 d f 
taiul Comitetului Regional de- publica In numărul nostru viitor tiva. Ea raspund~ totodată urlei are e e anct 
spre activitatea din Inul 1934, I o dare de seamd amdnunţita. mari necesita ţi. ca sa se poată puna purtat războhd cu Rusia, a cArei testament li I le fa 

în evidenţă, sub. toate oaspcctele şi armată năvălitoare a Îofrâat-o cu aă fie pusi tn coscJoglll 
raporturile, dreptatea cauzei româ- aintoral Franţei ia apropierea sale, Iar creierul ,1 1·, 
neşti". Varşoviei, fugărlod-o apoi până pentru cercetări ,tlInt1flce. Adunarea generala a Ligii Antirevizioniste 

Reamin.tim ed Dumineet1, 
la 26 Mai, Inainte de amia
zd, are loc in palatul zia
rului .. Universul- adunarea 

• general Il anuald a Ligii 
Ant/revlzloniste. 

Vor putea partiCipa dele
gaţil etit mai numeroase din 
provincie. protittind de re
ducerile de cale feratd ce se 
dau pentru .Iuna Bucureş
tilor-. 

Fostul prim-ministru francez Paul Boncour 
la expoziţia antirevizionistă 

~tDtislici ~eSDre in~ustriH UnlUrească 
In Ungaria sta despărţit in cesc, 80 la sută sunt în industrie. 

două minIsterul de comert şi in- (PopuLatia satelor. Impinsa de 
dustrie, făcându·se din el două mizerie, fuge la oraşe, la fabrici, 
ministere, ca să se poată căpătui iar cea rdmasa la lard nu Se 
un locotenent-colonel prieten de-al mal sportşte). 
lui Gombos, căruia i s'a dat pe Producţia industrfală a Unga· 
mână ministerul Industriei. riei a fost in anul 1924 de 1214 

Din clipa trecerii pe pimântul neamului, impotriva oricărei atin~ Crearea noului minister a fost milioane pengă, iar in anul tre-
românesc, la Jimbole- d. Paul 'd' d 1 - motivată de guvern cu importanţa cut de 1163 miiioane. Indemni· ... gen, a usa reptu Ul nostru!. zafille şi salarl"I"Ie dt'n industr.·e 
Bo cour tut . D' 1 d ul mare ce-a ajuns s'o aibă în Un-n a pu cunoaşte '1 a, lUCO o e omagi protocolar s'au rid,'cat lAn acest tImp dela , fI garia industria. S'au arătat intre 
preCla su etul organizaţiilor să~ al oficialităţii, mulţimile organi~ altele in parlament următoarele 112 milioane la 284 milioane • 

. te,ti şi oră.şene~ti ale "Ligii Anti~ zate sub deviza Ligii Antirevi, statistici, pe cari le reproducem Numărul stabilimentelor industri· 
re'f'izioniste". : zioniste .. Nici~o brazdă de pă~ după n-rul din 16 crt. al lui .rl ale a crescut dela 2739 la 3352, 

S . il 1'" I M ' • ....., iar al muncitorilor din industria ecţtun e 19U erau prezente mânt" aduceau în manifestarea agyarsag: 
. " '. • textilă dela 23.000 la 50.000. 

nu numai cu membrii, cu coru~ Jor de recunoştmţă, profunZimea PopulaţIa UnganeJ, fară agrl- Partea ce revenea industriei din 
riIe şi cu fanfarele lor, ci mai a~ şi puterea sufletească a întregului I colă fnsă latifundiară. s'a sporit export (la 1924), a fost de 26.8'1. 
les cu acel entuziasm al mulţi, nostru neam, pentru marele ap,i~ deja 1920 până la 1930 cu 700 Iar în anul trecut de 37.1 1

/.; ex· 
milor stipânite de mistica unei rător al drepturilor românismului de mii de oa~eni, dintre cari ,_ portUl fabricatelor s'a ridicat dela 

o ....Linte <1:1- _~ .. te t . 1 d '360 de mII t r ă J e s c 14.3% la 21.6°'0' In timp ce im-
U T u. ..... e. cauze cum es e consacrat~ pnn tra~te"e e pac~. din Industrie. Din sporul a- portul fabricatel~r a scăzut dela 
.tp.irarea lhotarelot istorice ale Dela Junbolea pana la LugoJ, cesta, la rubrica celor cari mun· 48% la 26%. 

InmormIntarea a avat loc 
bUl, duplce de Miercuri 
mlntele I·.a fost expuse pe 
tafaIe la catedrala Sf. Iosif 
Varşovia. A fost prohodit 
eal de nnde 1,1 trecuse 10 

. sti trupele cind le-a 
la 1920 tn contra armatei 
ti ee, apoi a fOlt tr 
Crlcovll şi aşezat fn n." .. nltll 

geaseă din castel al Wavel. 

LI funerarli aa luat 

, rezelltanţl de-al aproape 

ţărilor din Earopa. 

Tratativele Paron i 

cu finlanda 
Polonia 

t.!tivecari 
Finl.tnda. 
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tolţă, reviste 
a rfU 
mânâ. 
el. LI Pa.rada desperafilor Imposibilitatea de a rezista a tru· : după război a inăsprit..o şi mai I baină de elot mgru. Nu sufăr in 

pelor sai!, şi-a 1mbltlcat cea mai mult, A venit apoi marea criza I jurul lor {ucTUri de acelea cari "Î-
lai \\' , . 
confll Ziarele maghiare, dela nOi au 
IniW' ut, precum se ştle, o reclama 
, â'~! mai pomenită expozitiei dela 
1, c nd , • h' 
lând' dapesta care ::. a mc 15 acum 
spe i, ramâna, - pentruca in schimb 
1 de o. înjure Bucureştii şi să-şi în-
'a i ~â ne editorii să nu meargă în 
[ o itaI a româneasca cu prilejul 
erea B ., (P 

II 
nii ucureştllor«. entru o 

ar; or . -, 1 E , t' menea isprava, Zlaru 41 r-
o rOL k 1 h' . t yi apo» a epar leI romano-

;> a 8a, O . " . I f . I 1 c I olke a raza şI-a almosu u 
rur l, . EI ' f t d loHtle! rfa:; emer a os. upa cum 

'liP ştie, suspendat pe timp de 
, e '1 ) 
:010 sti I Zi e. . . 
l ţârJl eil-motlvul aceste~ propagan-

fă ! făcut~ Budapestei a fost în 
cea '1 h' d I . te ziare ~ nug Iare e.a nOI 

liet ,1' ia Budapesta e·o ieftinătate 
Jar e, .. .. 1 ' , h' b nicaieri pe urne. ŞI n sc 101 
udsky găseşte la f,iimoasa expozitie 
intam ce nu gâseştj nicăieri. şi mai 
lUtlcl seamă se găseşte acolo o 

pă cum nemai Ungaria, 
âl de mutilală, o 'are. 
espre ieftinătatea şi despre 
pa aceasta dela expozitia

Jtat fi a BUdapestei s'a publicat 
l Pol 'no. 102 din 5 Mai crf. al zla
ut! cu i .Ujsag- din Budapesta un 
tril I interesant articol al publi
l spre, ului Bela Zsolt,întitulat -Cel 
.adsky urmă galbeni". 
l ştie, reproducem părtl1e prin el-
Ia DO dupăcum au fost redate in 

~rea 11 ron~ul Românesc· de d. C. S. 
Il dl ). helanu. 
dl p. • Bela Zsolt descrie întâi a· 
I ~l" unfit fastul cu care a fost 
Itraci ugurafă de insuş Regentul 
1 RTV NICOLAE .Marea ex

Il e Jl), lţle Nalionala·, denumită. târg 
rea f' 1 i ~ ~ I rl rna,lOna, apo arata ca stră-
r ~' 'rea, valoarea şi leitinătatea 

U rilor expuse "distrează amă
laIt d! r privIrea miHor de vizitatori 
I 1n I inl şi Ispitesc credinta aces

in puterea de vială rezis· 
ă şi creatoare a natiunii ma
re... i toate acestea stârnind 

%D ci primul rând admiratia a in-
'osen: poporului maghiar. ispitit şi 
extc sâ creadă într'o realitate, care 

Imbal eKistă •• 
criitorul ungur fac8 apoi cons
ea reaJită111 stArilor din Un-

St al i b strălucifoare uniforma de paradd, economici, şi lipsa de pământ a ează, cari inseamnă 'Vieafă, Pomii 
• T ac rea sdr dtorii orbeşte, ~ 

d l a pus In bnzunar ultima sutd de insemnat dintr'odată mizerie". ii taie şi nu lasă decât saIcâmi. In ar numa pentru un moment 
f. i d ' (la/benl, apoi ln~arcd un ultim D. Kovacs arată 1n continuare ,'urul bodailor lor piere totuL Este 
I n cd ,a dosul pardzli se va. d 

şanturile Jortdretel astdtaie in disperat tfort şl. .. fortăreaţa cade, legătura dintre lipsa de pământ şi o sectă (cea dela Hodmezovasar' 

i A Iar el, comandaniui ma ar" eroic"'. şi progresarea sectelor:"Că în ce beh'), care ia în serios condamnarea car mire timp combatanţU işi CI' 1 ' J 
onc UZla a care alunge scrii· mare.> măsura joacă cel mai mare la moarte. Nu mănâncă, "postesc" 

poarta lupta ca şi mai tnainte t 1 B Z 'f 
t a oru . SOI este că «dacă di· rol in apariţia sectelor cauzele ci a<a vrem, să moara. _PostitorW ns cu o rezistenfd tot mai scd- ' . . y· r " 

rlgwtorli de astazi şi de mâIne sociale, o adevereşte mai cu sea, sunt cei mai radicali; aceştia nu 
zuid. şi cu speranţe de blrulnţiJ 'u .. d 

al nganel vor con uce fat pe ma faptul că credincioşii sectelor condamnă la moarte eteneraţia ce ar tot mal reduse... Jntreprinderlle . <'> 

d ~ aceste căI nava tării şi dacă vor se recruteaza 'ndeosebi dintre luc' veni după ei. ci inCep executarea 
e tot ,elai din (ara iot aşa se . A • ib' . 1 . 

ramane msens. lil Ci tnstl!] spec' ratorii agricoli, dintre J'ileri şi slu· af~tocondamnarii cu ei î.nşişi. Intru-
prabuşesc ca mai lnainte. cazu- t 1 "1 f aco pe care 1 O eră privirilor gi, şi numai in mică măsură din~ câtva mai blânzi sunt "tremurăto, 
rtle de simtcidere ale industriaşi- A )' '1 1 I ' svarco Iri e grozave el e poporu UI tre ţărani." rii" şi ftizgonitorii de draci", cari 
lor, comercianlilor, etc. scoşi la • t t ." '1 1 • r T 

10 oa e ramurile vIetI. Ul. un- Mai incolo explici că trebue sunt apropiaţi de pentecostalişti. 
mezat, se inrteistreaza ca şi ga i 1 li d t 't pând ael." fa - cart-ş reog n eş e via a să inţelegem prin slugi şi jileri pe Aceştia (~izgonitorii de draci") se 

el in strdJucilea expoziţiei naţlo- slugile Iatifundiilor, şi mai explică chinuesc groaznic, ca să plece din 
Expozilia aceasta se aseamdna 1 d t 1 fA . i 

1ltl e e as az - S8 va S ar,1 n· şi de ce tolerează latifundiarii aceas-- ei diavolul." I 

foarte potrivit "unei fortdleţe au- l' IA d I IAIă I 'd t t I r un arg 8 8 are ŞI e O a ă tă răspândire a sectelor printre slu-
diate, in care trupele paradeazd II hld .. 
Z~n strdJuc,'re de an/versapea Dom- CI are. I gile, printre birişii lor: "Sectarii sunt • atat - îşi încheIe reproduce-
nltorulul, ta vreme ce alard pe rea d. Begheianu _ adevărurile, oameni pasivi. Sufăr orice: dacă-i 
firant acl./uH"'a de ln'~loratoare maltratează, daciH înjură, sau da-

'u; '.II curate şi crude, ale politicei gu-
maceldrie • lAn pl'ln toi. Sau, a- 1 B I ca'i pedepsesc in orişice fel, ei nu .., vernan1ilor de a udapesta. şi 
ceasta exorbttanta strdlucue a . zic nimic, tac, stau liniştiţi şi se 

Iată cum se provoaca ruina şi roagă în 'sinea lor. Nu se razvră. 
expoziţiei naţionale seamăna ac- prăbuşirea unei tări şi tragedia 'tesc în contra sorţii lor nici cbiar 
tului întlimplat la Szigetvar. Ni- poporuiui maghiar. otrăvit cu i- - dacă ei au dreptate. Dela un lo. 
colae Zrinyi. eroul acestei slin- deia revanşei concretizată in re-
/leroase şi traelce bâtdJiJ~ văzlînd I vizionism şi iredentlsm. 

"Ungaria «:are «:ade" 

Sub titlul acesta se publică 'n ~ tratatul dela Trianon"?, etc.) Co-
continuare in revista "Magyar Ut" piii au răspuns scriind fără ex
a tineretului calvin din Ungaria cepţie: "Dacă aş avea O mie de 
o descriere interesantă a satelor pengo, aş cumpăra Întăi de toate 
din raiul hortist. privite sub ra- o căsuţă, ca să nu trebuiască să 

portul refugierii lor în sectarism, mai lucreze tata". (Urmează pe 
I 

pe care latifund!arii o sprijinesc petk ranteza d·lui KIWacs: .. Paril1ţii ca' 
trucăiobagii sectanţi stmt mai as· piilor sunt cei mai mulţi slugi şi 

cultători, mai paşnici şi mai bar, jileri la latifundiari R
). , 

nici decât ceilalţi, iar autorităţile ~E 'ngrozitor - spune d. Ko
(deşi sectele sunt declarate in afară v.ics - cât de mult se aseamănă 
de lege) pentrucă ţăranii sectanţi nu esenţa tuturor acestor lucrări: do
le fac niciodată opoziţie, eul după pământ şi dorul d'a 

In nrul dela 15 crt. autorul lucra pe moşia proprie. Aici o-
acestei descrieri a vieţii săteşti din mul trăieşte cu fiecare atom, cu 
Ungaria, Kovacs Imre, ~şi Începe fiecare picătură. de sudoare şi cu 
povestirea arătând că toată ţiră- fiecare gând al său numai pentru 
nimea din Ungaria nu viseaza pământ". 
altceva decât pămănt. Un învă, Apoi, dupăce a arătat in trea
ţător bătrân dintr'un sat de sec' cât inceputurile de mişcăn ţăr.i

tari a făcut imprudenţa sa dea niste ce-au fost În trecut în Un. 
copiilor această temă: "Ce-aţi face gari a, continuă: 
dacă aţi avea o mie de pengo"? Inainte de răbzoi atmosfera în 
(in loc să le dea teme ca acelea popor devenise deja revoluţionară 
ce le prevede programa analitică: din pricina lipsei de pământ, iar 
.De ce nu trebue să recunoaştem prost·reuşita reformă agrară de 

gofat de moşie domneasca am au
zit că s mult mai buni muncitori 
decât ceilalţi căci se supun cu te' 

tului, fac orice le ai porunci fi sunt 
foarte harnici la lucru.· 
Aflăm apoi că se răspândesc 

in Ungaria mai ales secte cari a
iurea (de o pildă la noi) sunt 
socotite cele mai periculoase, Mai 
cu seamă bântue pentecostalis
mul şi secta zisă a studenţilor în 
biblie, iar în unele parţi s'au i' 
~t secte nouă ai căror adepţi 

nu aveau să facă copii, 

Cităm: 
"Lllmea hodăilor (a taselor de 

slugi depe moşiile latifundiare. 
- n. tt.) e teren bun pentru ele 
(pentru secte, - n. tr.) oameni a
aceştia chinuiţi, cari sufăr mult 
le urmeaza. In multe locuri trec 
aşa de mult in exagerare, incăt 
de,o pildă sectanţii din Ibrany 
sunt adepţi ai scopirii. Nu vreau 
copii, căci l1U vreau să le sufere şi 
copiii atâta cât sufăr dânşii. Pun 
pur şi simplu punct la marea su 
ferinţa i se condamnă singuri la 
moarte. Se 'mbracă cu toţii în neg' , 

Iru, şi până şi copiii le umblă în I 

"Astazi sunt pe cămpia ungu
rească circa 30 de secU şi au CT!' 

dincioşi aproape 'n fiecare sat. Se 
sporesc cu adevărat ca ciupercile, 
Ceva nu e aci in ordine, Braţele 
ridicate, deschise spre rugăciune, 
ale ţăran ului ungur sectar sunt o 
grozavă acuzaţie în contra tuturor 
conducătorilor, fie policieni, fie 
preoţi sau notari săteşti, Ce va fi 
sfârşitul acestui lucru? Că nu va 
fi bun, e sigur. Dacă. sufletul ma~ 
ghiar, dupăce a dibuit prin intu
neric, nu va fi găsit drumul cel 
bun şi se va rătă.ci, vom ajunge 
pe un povârniş unde nu va mai 
fi oprire şi ne vom da iremedi, 
abil la fund de parcă nici n' am 
fi existat vreodată." 

* 
Desor'ere4 aceasta a desnd

tkjdii In, ca,.e li Impillg pe 
.,i/ioalUle de iolJag; Gi Ur.
gar;ei ,.eviswn·lste /atiflllldii
le, ute d.t:4d,ept"lln/ionJtofl,
,e. 

Orice conte,lIo,. al nostru 8 

tk pr;SflS, c4nd faptele VQT

bUt! .tât de stnl",t,u. 

, 
• 

Cetftl şi rAspInditi: 

"Gazda Atirueflz1olllstl" 

oD1ânii din Ungaria 
r~l_ Câteva date statistice romAneşti şi ungureşti asupra 

saat aproape complect m.gbla
rlzaţl. 

,coală confesionalA, dar fări La 1920. Insd. în întreaifl 
preot şi illv~tător romb. 10 pltlsa a Drişcdi (cu 1 comune). 
1900, statistica magblarA, ia fn- mai existau aproximativ 1200-
tresga plasă • Drl,cif~ ne arati 1400 Rom4nt, tn mare part, de 
numai 32 Români {dar Dumal TeUg/une gr. cat. Dar cu toate 
douA comuneI Vlrtlşul ,i Paleul acestea statistica maghta,a din 
aveau aproape 1000 locuitori ro- 1920 ne arata abia 36 Roml1nl. 
mânl, dar la confesiuni gAsim Asemtnea anomalit prea izbi-
947 români gr. cat. ,1 47 ort. toar" la ochI, nu sunt admisibile 
Total: 994 RomAni. din partea nici unei statistici oft-

-1 omânilor rămaşi in Ungaria după tratatul dela Tria
flce, ono Satele româneşti din apropierea frontierei noa

stre dela vest -
- Studiu statistic -

se pe -de! Petre P,trinca 
losi! 7} 

dU In comuna Paleu (HosziI.- namără ,1 aatizi cam 500 lufle .. 
I f P! yJ, pL Dr/şcat), tn 1900 mal te. Ei sant expuşi unei maihla
e D. e arltat an Ifngur RomAn, rllărJ grabnice. 
I ce 1 

l
' I confesiuni aflam 237 de 28) In comuna Konydr (pl. 

ate t . rt' CI. ,1 13 ortodocşi (toti Ro- D,/şea), la 1900, pe RomAni il 
.po II; nI). Adică, 250 RomAni, in gblm doar la confesiuni ,1 1.
'OP~I e parte maghlarizaţl.lo 1910 nume: 9 ir. catolici şi 16 ort. 
Ive. t Irătaţl 3 Romani, Iar la la 1910, e acela,1 Iltuatle. Ro

fesluoi 262 gr. cat. ,1 2 ort maoll din acelSti localitate aa 
III 264 Rominl. Vorbind bine IOlt compleet maghlarlzatl. 

illvet iure,te, aceşti Români aa IOlt 29) In comuna Mlina$lUT Pa
lt.~ cuţl ta aLaUltlea maghiari hu (Monostorpa/yl. pl. Drl,ca) 

~pt uneori. In comana Paleu la 1910, pe RomAni Du-I mal 
lIlânli uniţi 1.0 o bllerlcl ,1 gAsim decIt la rubrica confesfa

don" ~ollii confelionall rom. uniti, oilor ,1 anume: 108 gr. catoU
, firi preot ,1 Invlţător rg.. ci, ,1 5 'ort .Total : 113 Romlnl. 
a, II. In 1920. după dltele ePIC-IlO 1910 luat arltaU 2 Romani 
~t ~I DOlltre unite de Oradea, ra 'Iar la coale.IDDI 99 gr. CIt. şi 

°d'~ tiei le aflaa "97 Romani' aD ort. Total 100 RomAnI. 
nI, Cltollci. RomAnII dlD Palea: RomanII din acelltl comuni 

30) In comuna Şarand (Sd
rand, pl. Drlşcal),)a 1900 mal 
găsim la confesiuni 11 gr. cat., 
,1 7 orf. Total: 18 Romlnl. 10 
1910 gAlim tot la confesiuni 23 
Români. Şi aceşti Romani au 
fost complect maghlarizatl. 

31) In comuna 1epe (pl. Drlş
cat), la 1900, mal este arătat un 
IlngarRomln. Iar la confesiuni 
tot tinD. In 1910, soot Indicati 
4, la rebrlca confeslunl1or. Ro
maatl din aceasti locaHtate aa 
fost complect maghlar)Zilţi. 

32) In comuna Virtiş (Vertes 
plasa Dtişcal), la 1900 sant 
arita,t abia 7 romAni, Iar la con
fellunl 490 Român gr. cat. ,1 un 
ort. Total: 500 RomânI. In 1910 
lant aritatl 15 Români, Iar la 
confe.lanl 453 gr. "cal (mii paţln 
ca 47 decât In 19(0)" Sort. 
Total: 456 Români. . 

Dapl datele eparhlel aolte de 
Orade.~ tn 1919, Vlrtl,al avea 382 
de RomAni Dnltl, o bllerlci ,1 o 

In 1910, se araM pe intreaga clale a vreunui stat. 
plasa n_mal21 Rom4HI, dar la Românii din plasa DrişcaJ. 

rubrica' conJesiuniloT gdsim 897 tinut tn care acum 100 de ani 
(lI'. cat. ,t 41 ort. 10tal :' 938 aveam lnsemnaie aş~zdmJte fo
Romlini. Deci mal paJIn ca In mlineştl, In curând lşl vo, da 
1900 I sflirşltlll tn braţele maghJarls--

D.pa slatistica maghiard din mulai. 
1920, In tntreagaplasd a Drişcdi Din. plasa Cela (Csll/atjdrds)t 
zunt ardtall abia 36 RomtJ.ni din au rimaa in UngarIa 1 comune 
1000 cl11i erau (Vezi Lexlcon.l mari ,1" câteva dtane, din 19 
Rivay. op. cit.. p. 15). comune, câte avea fnalote de 

Datele eparhlel Doastre anlte tratatul dela Trllnon. Ia acestea 
de Oradea, numai tn douA ca- avem RomAnl:fn urmiţoarele: 
mooe (Virl/ş li Paleu), ne aTatd 33) In comuna Ueta (Bihar-
829 de credincioşi gre cat. RO-I Ugra, pl. Cela), II. 1900, lant 
mti.nL Deci. statistica maehlauJ aritatl 46 Români, tar la con
numai in do-a comune sustrage Iellon' tO gr. cat. ,1 279 ort. 
alslenla a 829 Romlini. (toti, RomAnII). "otal 289 Ro-



~ . 
~ ;. 
" -' 

r ,! 

! . 

I " 

" ".', 
\ 
t <' 

~, 

l' ~ -

, " 

, , 

\ 
1 

8 
xc &5 

Gazeta AntlrevlzlonlstA Luni 20 Mal II 
a±i!O 

Consecvenfele lordului 
Rothermere 

Ce s'a hotărît in conferinta 
Inţelegerii Balcanice 

In ... ăfători angaje 
şcolile rODlâneştl 

lugosla"t'i" 

MiniştrII de t'xterne 'al RomA
nieI. Iugoslaviei, Tarclei şi Gre-

Pa/mosul protector englez ia noi ziarul • Universul", clei, Intrunlţi dela 10 pAnl la 13 
01 iredentei ungureşti Ro- l-a reprodus În lacs/mile Mal la Bucureşti ca si fIxeze 
thermere a ţinut la 15 eri. acest angajament. atitudinea Inţelegerli Balcanice 
un discurs tn Camera lor- Astăzi acelaşi revizionist faţă de marile chestiuni ce lunt 
zi/or, dtJnd alarme} tn desi"teresal - tot aşa de la ordinea zilei tn politica luter
contra primejdiei ce o ptJn.:.. desinleresal precum ~ şi in naţionali, aa dat dupl consfA
deşte pe. Anglia depe partea chestia Trianonu/ui - de} tulrlle ce le.aa avat un comunl-
aviaţiei militare germane. alarmd Impotriva Germaniei. cat prin care arată: 

Ziarele ungureşti, cari re· Il intelegem. Era vorba Că IU constatat ca sattdactle 
lateazd in telegrame uriaşe in angajamentul ce-I tdcust. ci sltaaţla din Balcani este bUDA; 
cespre aceasld noud ispravd CU Germania, ca stl ~ se CI "se apropie momentul in 
a lordulul revizionist, uild dea un acont, ni se pare de clre se VI produce o lntărlre $1 
sd inregistreze dacd 1 s'a 30 de milioane de. mtlrcJ, ., lArgire a acţiunII Int\l!legerfl 
rdspuns lui Rothermere iar restul sti i se pldteascd BalcanIce fn Balcan'& (alUZie. 
ceva. dupdce Germania va li rea- de sigur, la tntlarea in aceasta 

De cumva nu i sto fi amin- /izat revizuirea cu concursul alianta a statelof balcanice cari 
tii ceea ce trebuia se} i se lui. Se vede cd Germania a n'au adetat inca formal la ea, la 
aminteascd, sd 1-0 amintim uUat de rest, fiindcd Hithler Bulgaria şi la Albania); 
noi: revizueşte acum fdrd alt Ci s'a luat cu satisfacţie act 

Lordul Rothermere, care concurs decât lipsa de ener- de Incheierea trat.talal franco-ao
acuma se a/armeazd din gie a marilor aliaţi. Desin- vleilc, "pe care li considerd ta 
pricina primejdiei ce-o paşte teresatul lord vine deci şi baza olganlzdrU viitoare a securi
pe Anglia din partea avi- dd alarmd in Camera lor- talil tn Europa-; 
atiei mililare nemţeşti, se zi/or. Că Intelegerea Balclnlcă e 
anRojase mai anii trecuţi Ne 'nchipuim c'a fost In gata IA colaboreze Ja acordurile 
prin hârtie tn regu/d, in Camera lorzilor o generald ce e vorba Iă le 'nchele in con. 
sch~mbul cdtMVa. zeci de slrtimbdlurd când au auzit I ferlnta dunAreanA dela Roma, 
(,zi/IOane de mdrcl. sd ducd expectordrile anligermane dacd se line seamd de Intuesele 
prin presa. sa campanie re-I a/~ celui rdmas acum revi- sale legitime, in prIvinta cărora 
vizionislt1 In favoarea Ger- zUlt~r numai pe seama un- statele din Intelegerea Billcanlc~ 
f/zoniei. Presa {rancezd, iar gUTllor. sunt pe deplin: solidare. 

.. t 2 .... ţ' .... ,. ...~ $' .... 2 ''-'" XiV - Hotiriri referitoare 

Turcia va cere dreptul de a 
Dardanelele 

la intensificarea le
Întări găturiior economice 

Zlarai "D a Il, Herald
anunţd: 

Guvernul turcesc a notl
l/cat fOffnlll ambasadori/or 
paterilor europene, cd dacd 
se .... a proceda la o revizuire 
il clauzelor militare ale tra
fatelor de pace, Turcia va 

a.a ...... 

cere revizuirea conventiei 
Stâmlorilor din 1923. 

In calitale de stat suve
ran, Tarcia 11a reclama 
dreptul de a fortifica Dar
dane/ele şi de a interzice 
vaselor de rdzboi sirdine 
trecerea prin StrtJmtori. 
as' , .. r , , ,. v. 4 

Un "ungur" care nu suferă critica 
OrganizaţÎa dm Târgu-Muraş a spre lucrurile partidului maghiar 

partidului maghiar are 'n comitet 
un dODln pe caterl chiama Bog~ decât ce li se să dela partid. 
dan Istvan. Renegatul acesta de Ziarul "Brassoi Lapok- a desti. 
neam românesc sau poate arme, nat renegatuJui un artIcol foarte 
nescs'a supărat foc pentru nu aspru, b.itindu~şi joc de pretenţÎa 
ştiu ce lndi","reţii de~ale presei aceasta a partidului maghIar de~a 
uogureşti, şi a cerut. in ultima cenzura gazetele, atunci când tot 
~edinţă a comitetului ca să nu el protesteazi in contra cenzurii 
mai fie lăsate s.i scrie ziarele de- j guvernului. 

mAnl. ToSI ododoc,n şI anltll 
din Uara sant Români, dar tn 
eel mal mare parte Itatlatlca 

, maghiară I·a trecut drept unguri, 
oeutrllcl vorbeau bIne ungureşte. 
la 1910, .taUatlca maghiari ne 
<tratl 251 (1) de RomAni (in 
1900 am vizat ci era a trecllţl 

Gumal la confesiuni lJ, Iar la 
confesiuni sunt aritatl 259 ort. 
şi 9 gr. cat Total: 268 Români. 
,\taI putini. ca 20, decât fa 1900. 
In 1920, gblm aceiaşi situaţie. 

O parte dintre RomânII din Ugra 
lUI fost maghlarlzaţl. 

34) In comuna Zsaddny (pl. 
C~fa). Ia 1900, lunt arătaţi 197 
Români, iar II confeaiunl 203 
,lrt. şi un greco-catollc. Total: 
204 Romaal. Ia 1910 lunt ară· 
taţl abJa 7 Români (deci ta 10 
ani, 177 RomAni mal puţin 1), Iar 

/ la confesiuni 204 ort. ,i 10 gr. 
CIt. Total: 214 RomânI. tn 1920, 
e aceiaşi situaţie. 

35) In comuna MezlJ2ydn (pl. 
Ctja), II 1900 IUdt arltatl 6S 
Româal, Iar la cOl1fesiunt 88 or .. 

todoc,l. Total 88 Români. In 
1910. sunt arătatl 67, Iar la con
fetiflui 107 ortodocşi ,1 10 gr. 
cat. Total ~ 117 RomAni. Până 
la J920, găsim acela,. situaţie. 

36) In comuna Ocanl (Okăny, 
plasa Cela), la 1900, sunt ară
tati 44 Romaal, Iar la confesiunI 
47 ort. şI 21 gre cat. Total: 58 
Români. In 1910 sunt arătatl 69 
Români, far la confeslaul 144 
ort. şi 56 greco·eatollcf. Total: 
200 Romani. Aceiaşi situatie rl
mane plnă In 1920. 

37) In comuna Ghest (Gheszt, 
pl. Cela), la 1900, sant aritaţl 
88 români, Iar la confealanl 126 
ort. şi 3 ir. cat. Total 129 Ro
mâni. Ia 1910 lant arătati 254 
Ro mlDl, iar la confesiuni 278 
ort. Total; 278 Români. Altbl 
mal trlelc ln Ghest, aproxima
tJv 300 suflete româDe,tl. Ghestal 
e .ItUlt pe granliA. la Nor-Velt 
de Salonta mare ,1 "eate co
mani romAaeucl tn cea mal 
mare parte" (CIt. L Georgeacu: 
.Romanll din Uagarla-, pai. 19). 

In ce prive,te chestiunile eco
nomice, con,llful permanent al 
Intelegerii BllcanIce a hotArit 
armAtoarele: 

a) Intenalficarea .chlmburilor 
comerciale 'ulluntral IDjelegedl 
Balcanice precum ,1 faţl de 
Itatele terte. 

b) Desvoltarea,' ameliorarea 
comaDlcaţlllor. 

c) IntensifIcarea relatiilor tu
rlatlce. 

ti) Punerea fa studia a che
Itlunllor bancare. 

In consecln'ă, ConslUal per-
,manent a adaptat o serie de mi
suri lortlte să desvolte schimba
rile intre tArile IntelegerII Bal
canice prin indrumarea progre
sivă spre mal multi libertate, 
prin stabilirea uuor rt!gull mal 
clare ,1 mal IlmpIe pentra co
mert. prIntr'o colaborare a lristl
tutelor de export şi prin cea mal 

Românii dlD Obest au fost tn 
mare parte maghlarlzaţl. 

38) In comuna Şdrcad-Cristttr 
(Sarkadkeresztur, pL Csi/ta), la 
1900, lunt arătail 484 RomânI, 
Iir la rubrica confesltlnllor 5Y9 
ort. şi 4 gr. catolici. Total: 503 
RomaaJ. In 1910 aunt arltiil 
493 Români. Iar la confesiuni 
584 RomAni ort. şi 2 gr. catolici. 
Total 550. In 1920, găsim apro
ape Icela,1 altaaţle. Datele epar
biei ort rom. de Oradea ne 
arată, tn Crlstar, 489 ;Româaf, o 
biserici, o ,coali confesională, 

dar firi preot ,1 invAIltor. 
Hollos Istvdn (cit. ,1 ta tltă 
parte), arati in Crlstar Dbmll 
185 RomAnI. In realitate, Sa.rcad
CrlstaraI e localt şi astAzi de 
aproape 500 de Români. 

In a:ute 6 comunt ale plasel 
eefa. rdmase In UnealJa, la 
1900 ,.nt ardtall cU sfatistita 
maehiara 924 Romlini,lar la ru
brica COn!esillnllOT 1242 ori. şi 
39 ,r. catoU,L total: 1281 Ro. 
mDnL 

bună CUDoaştere a produselor Mini&teruJ nostru de ins 
reciproce, ca ajutorul expozl111Ior a adus la cunoştinfâ căt 
(târgurllor) CI caracter perma- terul de instructie al JUgO 

Devt, etc. a angajat la şcolile rOb 

Deasemenea a adoptat pro-I din Banatul jugoslav pe 
panerl privitOare la traficul mlj- torli invătătorii din Româl 
loacelor de plată precum ş' o lan Buza, din Sareia, DI 

acţiune concertată fată de terţi. comuna Toracul Mare. 
In domen!ul comcnlcaţlllor, Leonte Z. Nicolae, din c 

cODslllai permanent a recomao- Vânătorl, jud. Putna, nu 
dat o serie de mburl urmând a Toracul Mic. 
fi luate de admlnlsttlţli1e com- Ursache G. Constanti! 
peteDte din cele patru ţări, spre Geoseni, jud. Bacău, nu 
a inlesni ,1 devoJta comunlca- comuna Ofcea. 
tllle. . Maxlmoviei Vasile din 

O grijă deosebltl a fost dati numit in comuna Sân·Mih 
proectuluf unei convenţII poştale Sandru . Teodor. del~ 
lusceptibllă de a fi Imediat pusă normală dm Arad, numit I 
tn vigoare, ceeace lnleamnă că muna ~eleuş: . 
relatII foarte favorabile vor fi . Opanco ~Icolae. dIn N 
stabilite fn scort tfmp intre P.T. Jud. DarahoJ, numIt ln q 
T.-arl pe un teritoriu care repre- lankovnost.. . 
zlntl o Intindere egală acelefa a .U~rea MarlD dIn . 
Frantei, Oermaniel, italiei, Elve- md in comuna StraJa. . 
ti' i Ati I Stănescu C. flarea din • el' us re. . Olt . A lud. • numIt In comuna 

C9nslilul permanent a aprobat Şchiopu Teodor din 
deasemenea proeetol unei con· Timiş-Torontal, numit in 
venţlanl aeriene (cu aDumlte a- Satul-Nou. 
nexe) care rlspunde la nevoia Dascălu D. Constantin 
de a facilita stabilirea ,1 des- muna Rudari, jud. Doli, 
voltarea liniilor aerleno reeulate comuna Grebenat. 
,1 a turismului .. rlan şi de a Oprea V. Aure} din 
crea o colaborare intre avla111le numit in comuna Mosici • 
comerciale. Volnea G. Marin din 

In domeniul turlamulul au fost $adovil, jud. Dolj, numit 
adoptate propanerl concrete. SIa muna Uzdin. 
sugerat o IntreagA serie de mă- Basceanu D. Nicolae 
lurl tehnice, .orUte si deavolte peştii de Pădure, jud. 
mişcarea turlaticl. Ca prilejuI numit In comuna 
viitoarei intruniri I conllUalal Tincu Teodor din 
economic le .. Jnchela o con- lud. Bălfi, numit in 
vecile Ipec!aII in IceutA prl- tul Nou~ ..... -
vlntă. Vascu G. Virgil din 

In ce priveşte problema in- jud. Fălciu, numit fn 
fllnţărlf unei Bincl Balcanice, Sân>oMihai. 
Ud anteproect prezentat de de- Popescu D. Dumitru 
legaţi a turci I foat PUI iu atu- jUd. Olt, numit in 
dlul băncilor de emlalune. al că- lavo. 
ror guvernatori vor fi ro gat' si RânjaJă M. Conetantin 
le tntruausc! cel putin odatA Dealului, jud. Gori, numi! 
pe an. muna Toracu] Mare. 

Deasemenea reprezentar,tli cre- Vuia Ioan din Capăt, 
miş~ TorontaJ, numit in 

dUalal privat al celor patru tărI Nicolint. 
vor fi InvitaU .ă 16 tlltraneaacA Teodorescu 1. Traian 
in fiecare an. reşti, jud. Vlaşca, numit 

Consiliul permanellt I ajDDI muna Edea. 
Ia concluzia ci măsurile adoptate Invă1ătorU acesffa vor 
DU vor lipsi de a determina o fie pe ziua de 25 Mai la 

unde se vor prezenta la 
tmbunAtAţlre s{mţltoare a con- silier Petre IoneStu. 
d1tlllor economice. I Călătoria se va face 

In anul 1910 statistica ma· 
ghlard aratd 1141 Roml1nl, ia, la 
conjeslunl 1560 ofl. (toli Romtinl) 
şi 31 er. caloUct. Tolal: 1592 
Români. 

In atatlltlca maghiară din 1920 
(V. I..exiconul Revay, op. cit, p. 
15), se arati abia 929 RomânI, 
ta cele 7 comune ale pJasel Cefa. 
Deci mal putin cu 762 de Ro
mAni, decât in anul 1910.. Aceşti 
762 de Români, fIe cA au fost 
maghlarlzatl, fie ci au fOlt tre
catl drept Ungarl ia statistica 
din 1920, ne daa o dovadă certl 
delpre politica de allmllare a 
statalal vecin. 

la realitate, fn plasa Cefa din 
Uogarla, mal trăiesc ,1 utizl 
aproximativ 1600-1800 de luf
lete romaneştl. 

In piua Letef Mari (Nagy 
Leta ,1 fostI a Szekelyhldulal) 
aa mal dmu tn Ungaria 6 co .. 
mane miri ,1 câteva cltaoe. 
Acutea mal toate lunt Impor
tante lşedrl româneşti, dIn 
trecut, ta cari elementul romA· 

\ .. 

lU!IiC s'a mentinut cu 
fata maghlarlsmulal ce 
pădea. 

In plasa Letel Mari 
mânl in comunele: 

39) In comuna 
fosta plasd a <'itcnILJ'llallJliI~ 
a Letei Mari), la 1900 
tall abia 7 RomânI, tar 
fellanl 322 gr. catolici 
RomâniI). In 1910 Illlt I 

16 Rominl, Iar la ,.,,,,,t .. ;II:I. 
gr. catolici f' 6 ortodocşi 
Români 1). Total 387 
RomAnlJ din Almoşd, 
bine ungare,te, atatIIUd!! 
ghiare l-au trecut ia 
lor drept maghiarI. la 
parohia anltl romAnl 
mo,d avea 348 credl 
mânl, o hlserlcA ,1 o 
confesloDalA greca-cat. 
Azi iunt fAri preot şi 
romAa. In ,coala 
romanA le predA la 
ghlarl de cltre un 
ungar. ŞI utizl mal 
Almo,d cam 380-4()(l 
uniti. 
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In sfârşit! 
lTi ....... Ilo ... e .... eudă penl ..... uere.pec:l.ree legII 

Procesul firmei ,',Naschilz", sora 
d 

'. rh-lloare 1. prolectl .... u .. eli •• po ... le, -
e In , lui "Lomaş" 

:ă că! cA Intotdeauna când am 
al Jug~t amenzile ce le aplică 
ile rOtI de Industrie şi comert 
IV pe nderilor cari refuză după 

o amendd de zece milioane Itl 
ptntra abattrl eravt dela Ie2ta 
pentru atmzarea personalllllll ro
manesc In Intreprinderi. 

Când jupânii budapestani dăunează statul iugoslav 

Ramă luni de zile sl-I inainteze 
Ircia, D;oe referitoare la persona
ue. ~ aU, sau ii trimit tablouri 
e, din CltJase, am spus că amen
na, n'stea, de câte 10-20 de 

. plicate unor Intreprinderl 
ilstanti,te să dea şperturi de mi
ău, n câ să li se tolereze să nu 

legile, sunt amenzi de 
le din' ă şi nu vor duce nicio
lân·Mi o aplicare cinstită a le-

dela ru apărarea muncU ro
" ne facem acum o da

Craio 
ja. 

Înregistrăm In chip spe-
'mIle amenzi aplicate in
erl10r cari nu vreau să 
legalitate. 

Fabrica de zahtIr Ilcanl, o a
mendd de clnel Butl mii iti. 

Tesătoria Bucureşti, o amendă 
de 30.000 lei (treizeci mii). 

Fabric2 de pălării .Unlon- Ti
mişoara, o amendă de 20.000 lei. 

Postăvăria Română. Cernăuti. 
o amendă de 30.000 lei. 

Industria Română de tesătorle 
şi Imprimate Medlaş, o amendă 
de 30.000 lei. 

• Teba- tesătorie de bumbac, 
o amendă de 10.000 lei. 

Uzinele de modelat şi emailat 
Mediaş, o amendă de lei 100.000. 

Trlpos & Co., o amendă de 
30.000 lei. 

RudoU Schmidt, o amendă de 
30.000 lei. 

~a din 
)muna~--~""'--"----"----"~--"--""~"-
in Fis 
lit in Ştiri din străinătate 

Londra vin iarăşi zvonuri I se va tncepe pe frontul abesi
aniere ministerială. E vor nien războiul. Anglia şj·a chemat 
de Rusaliile catolice prim- de urgenfă ambasadorul dela 

Macdonald să.şl cedeze Londra, ca să dea lămuriri. 
,osiei. lui Baldvin. Ministrul de Presa englezească se teme că 
I din Simon, în contra cărura Itâlia nu va primi o mijlocire a 
IUmit ' ângeri din pricină că n'a Ligii Natiunilor şi că se va 

destulă energie in ulti- retrage din LIgă. Italia a făcut 
Iiae d' chestiuni europene, va fi demersuri la preşedintele Elve
ud. P cu altcineva. După unele tiei, protestând că se vând Abi
arghil 'ar fi exclus să ia condl1· siniel avioane elvetiene. Proteste 
l Por guvernului d. Eden, păstră- asemănătoare se vor face Bel

'g1liului. E vorba să. intre glei, Spaniei, Germaniei şi Sue
orul guvef'n şi Lloyd diel. 

In 'a zvonit în ultimele două 
,in legătură cu amânarea 

~ru diI luirii privitoare ]a confe
:omu dunăreană ce era s'o aibă 

tă la Venetia d. Mussolini 
ntin dlleftic~ că in Iugoslavia s'a 
numit ' o criză politică din pri
'ăt • oaUlor. Guvernul a dat 
~ i~ 1 in1ire. ' 

Din cauză Că' conflictul cu 
[an. di .ia dă Italiei din ce in ce 
lmlf uIt de lucru şi 'poate că 

cauza împotrivirii Germa
nferlnta dunăreană nu va 
ea loc In primele 10 zile 
ii viitoare. , 
t tot mai mari temeri că 

- S'a semnat intre Rusia şi 

Cehoslovacia o convenţie pentru 
înfiinţarea unei linii aierene Mos· 
cpva·- Praga. cu o escală la 
Cernăuţi. ,. 7'" $ 'b 
o nOUa inuenfie a lui 
, mareoni 

"OaUy MaU" anaoţi dIn Roma, 
cA. Marcont a InveDtat on aparat 
cu ajutorul cArala pot fi oprite 
din faocţlane motoarele electrice. 

Experleoţele s'aa fAcat pe 
fOleaaa Roma-Ostil, şi aa avat 
un deosebit fiU ceea. In modal 
acest. le explici nameroasele 
pane de aatomobll ce .'aa in
regIstrat In ultimul timp pe 
aceută 'Olel. 

Japlnll badapeltlnl cari tn 
timp ce Uogarta hortl.tl adace 
legi peatra Impldarlrea paltel 
aIlgure,tl dlltrag pldllrlle Ro
mâniei sub firma .Lomoş" Iar 
pe-ale Iugoslaviei sab firma cI.ci 
elveţia ni .NaschUzc# aa la trl
bunalal Iugoslav din O.let aD 
procel uemlnAtor ca-acel ce-ar 
fi trebuit să-I albi dar nu l-aa 
mal avut In Romania: pentruca 
aa Ilustrat fiscuJ. aa pus tn chip 
Hegal mana pe pddurl şi pe alte 
terenuri CI t,ebu/au exproprlate, 
şi aII mituit pe dolfoşti min/ştr4 
pe mal mulll foşti dtputaţl şi pe 
o seamd de func/ionart. 

Am relatat amAnunţlt In n-ral 
nodra trecut despre aceste nele
giuiri din Iugoslavia ale jupinllor 
budapestan}t in legătari ca 'nce
putul de Joi a fost slptlmâna al 
procesalal lor dela Oalek, făcind 
cnvenltele comparaţi ca trata
mental ce 1-10 avut ,1-1 aa la 
noi după cele ce au fAptalt in 
contra statalul romAn şi a mo-
ralel romaneştl Ad vom da alte 
cateva amănunte in legătarA ca 
procesal dela Oil~ k. 

Relatia "Radorului-
Agenţia telegraflcă .,Rador- a 

comunicat la 10 Mal următoarele 
despre proceaul Icesta (fără li 
mai revin! de atunci ca alte a
mănunte): 

"Belkrad 10 (Rador). - La 
Oss/ek a tnceput ieri jude
carea unui mare proces 
pentru pedepsirea IncercdriJ 
de mituire a functionarilor 
statului, precum şi pentru 
reprimarea unor fraude fis~ 
cale. 

In proces figureazd CtJ 
inculpaţi 107 funcţionari ai 
marei societdţi forostiere 
" Naş/tcikaU , printre cart (?) 
sunt şi trei deputaţi, fostul 
ministru al pddurilort Nico
lae Nlk/ci şi fostul proprie
tiSr iSI .o.~"iului d~ltl 
I""kiS-PustiS, "nde II fost 
instalatii tabtirtJ emigrtJ"ţi
lor croaţi. 

Cel dati în judecaM sant 

acuzaţi cd au realizat ct1ştl- I vtnzare-cumpArare " pe aael\! 
guri ilicite prin mltuirea blncl din Belgrad. In contra It. t 
funcţionarilor ca ocazia 11- Filip Scbleslnger e o acaZlţle 
nerll mal multor licitaţii specialI. că a prezlntat la 1»
pentru lurnlturi fdcute sta- chelerea contractelor prla Cat! 

ta lui. C4 ,'a dăunat .tatal acte fal.t' , 
Precam se vede, relaţia aceasta jlvco Jlvcovlcl, pre,edlDtele co

elte destal de Incarcată. Despre mlslel de evaluare a averilor dl Il 
eludarea legII de expropriere na tinutul Serem, e il1vlnfilt el a 
e vorba ta ea. Fostulal proprietar primit dela Soc •• Podrlvlna· m~
al ,astel Ianka Da I le spane pe ti ,1 fa Ichimbal acesteia a trt. 
nume. Toti cel 101 acu zaţ', InelU- cat ca vederea că Intr'an COII

slv fostal ministru Nlklcl, fo,tli Iract de dozare-cumpilare fl
deputatft şi functionarII publici gura un pret de 52 mllioUl~ 
Implicati lant arltlţl ca "f.netl· dinari. pe citi vreme pretal a .. 
onarl al marei locfetătl forestle- devlrat de cumpărare era de 85 
re-o miUOlne dinari i 1 ,'a făgădalt 

Cetitorii no,trl, cunoscând IDI Jivcovlcl pentru aceasta CUI 

faptele din ceea ce am mal re- milion de dlnarlr dar aa 1 '-1:1 

latlt $1 din ceea ce relatăm in dat decât 60 de mII. Atex. Sobr 
număral Dostra de fată despre (adecA Şor), Adolf Scblealoger. 
acest mire proces, vor patu re- Alfred Czuczka ,1 baronul Victor 
ţinea din relaţia de mal lUI tot Oattmann luot Invinuiti ci ca 
ce trebaie. totU delaolaltl l-au convin, pe 

Ce destlinule presa 
budapestan! 

Ziarul 11 Pesti Hirlap- a
raltI in numdrul dela 11 Mal, 
intr'o telegramd din Osiek, 
datatd din 10 Mai, urmdtoa
Tţle: 

Jlvco Jivcovlcl .ă prlmeucă mi
ta ,1 .1 comIt! neglljenta Iravl 
prin care 1'. dăunat ltatal. Ulti
mii patra acuzatI sunt dease-. 
menea invlnulţl cA aa mitalt pe 
fostal minlstra al pădurilor ,I-al 
mlnelor Nicolae N!klct. S'aa pre
zlntat la ministru ,1 l-au făcut 

.Acazatll e tn esentA armă- să Icoati pAdurile administrate 
toarea : de .Podravlna - de lub armlrUe 

Sab numele IOPodravlna" s'a 
tnfllnţat pentru exploltarea pA
durtlor ce apartIn la fldel-coml
Itii contelul Ioan Mojldth o so
cietate, care a shArştt grave ne
regall, a lastrlS dela reforma a
grarl pAdarHe a mlta;t o 'ntreagl 
serie de funcţionari publici. (Dt 

nolat: Reiese din· aceste amd
nunte cd e vorba de pădllfUe 

unul absente/st une-', şt ca s'a 
fnfilntat· pentru a le scapa, de 
apropriele o societate de explo
tare ,.natlonalJzattr - aşa cum 
s' ali sc4pat de expropriere prin 
transformarea proprietdţli în socie
tate fictivA, .naţionaliza/a- t ş~ u~ 

nUl lati/undil dt/a noi. N. tr.) 
.. Dapăcam arată ordonanta. 

definltlvl, mo,lerul Sveto~ar 
Grgin, Stepan Milo ariei ,1. ba
rODul Artor Onttmann aa dătI

nat prin fictlvele lor contracte de 

reformei agrare. ,t totodată si 
lnf;llenţeze comisia respectivă a 
Scupclnei ca liiă hotlrucă in a
cest sena. Ordonanţa definitiv' 
arati el minl.tral J'. aogajat 
la aceasta, ,1 cA I s~aa dat 160, 
de mII de dinari, dar dapl anele , 
semne mita a foat lDal mare 
decât atâ.t. 

.Unul dintre acuuti e depu
tatul dr. levrenovlcl, care s'a alu 
fI-acuma deputat pe lista pri
mulal mlnistra Idtlcl. Chcstiunl'l 
la, probabil, va fI despărţltl de 
a celorlalţi 100 aCQZllţl. pentrucA 
Il aplrl actualmente Imunitatea 
pulamentară. 

---rs== '-=rTaT%==7~--

"Contele Ioan MaiIath~ delpre 
a cărui moşle e vorba io acest 
proces, a muIit acam şapte luni 
in Irlanda. Dânsul tncA aV( a 
plângeri in cODtea ,.Podravlnel-, 
pentrucă, dapA d30saJ, la explo
tarea pădurilor ,'ar fi depăşit 

In comuna, Leta Mare· 
Uta, centrul plasei de azi 
/Qş nume), la 1900 lant 
1649 Români, Iar' la con-

I 1981gr. catolici (toţi 
Almo nI), ,1 36 ort. Total: 2011 
/hidal, romAne,tl. In 1910, lunt 
lO la. abia 981 Români (mal 
Iar II cu 662 Rominl decat in 

Itollel 9OO!),tar la confellnnl 1995-
laat tolici (toţi Români) ,1 nu
lufell ort. ŞI ortodoc,U aa IcA
Idocşl 31 suflete in 10 ani. Deci, 

~7 R. ,10. totalal RomAnilor din 
.' 1l1· Mare, era de 2000 saflete. 
'i,tle .19. Romlnll uniţi din Leta 
n fU 1 llumAraa 1880 luflde, aveaa 

. ~ erlel gr. catolici romlnl, 
[lli I alIA cODle,lonall, tn care 
I ne o. antazl azi 8n IDvAţător 

It. ' . Şi .Itbl mii trălesc la 
fi fa Mare vreo 2000-3000 R~ 
:ooft Ilaitl. .Una din cele mal 
lhnbl . I~ comune la această rl-

foI eJ firi e Indoi alI, Leta Mare 
. tr~ Ptste 7000 dt localtorl, dln
,00 R Clrl Ibai. ,bine. Qe Jumlta1c 

t RomAni, sau ~al' bine zll 

gr. catolici", fiindcă aici, intre 
aCfştl creştfnl ca frica lai Dum
nezeUj confesiunea religioasă a 
ajaus Iă ţi ni loc de naţlouall
tate. La intrebarea:, .Ce eşti 

ta 1, vei primi nn odată cludatul 
răspuns: .Ea sard ,reco-catolic·. 
ŞI aici gr, catolicII sant destal 

de nameroşl şi de blue organi
zaţI. EI la doal biserici, mari, 
indipAtoaret ·' cu câte două Cllse 

parohlale şi alte doal şcoli pri
mare: In blserlca romaneascl 
cea mare Incap chiar peste 2000 

această comună, el a dat Dn 
avânt naţional ,1 rellglol sufle
telor româQeştl din reglanlle 
ameninţate, cum na s'a mat 
pomenit pani 11 eL Adevărat ci 
broşuri lai de ,.Poeziell proza
şi mal ale. publlcaţtne elevilor 
Ili dela Oradea Mare~ conltita
lţi tntr'o societate de lectură sub 
conducerea lui, anume .Diorile
(Zorile) BJhorallll· şi • Versamli 
(poelli) românic

, an fost laate in 
zeflen:ea de "janim/~tli- dela Ia,l. 
Nu e mai putin adevărat. Inll, 

de credlocfoşl. Dar nu aceasta e că bune-rele, cum erla aceste 
Importanţa comunei, precam Da scrieri şi cnvântirl, ele eraa ma
e nici fabrica de tatun IIU car- nlfcstaţlunile apotane' ale safle
tea, boeralai Marjal de pe vre- talul romanesc. care le mişca 
mari. ci, pentra noi, este Impar- şI cerea drept la vlaţL Chiar şi 
tant mormlntul nealtatalal Jastln atrllnll erau aneorl vrftj1tl de far
Popfla. Ca proluor de religie fi mecal aceatal marecavlntător 
de limba românA mal tntal la It- romAn, Astfel el a rostit cavAn
cent cllaglrllor premonltratensl tarea comemorativl. doriti de 
dia Oradea, apoi CI redactor.l UDgorl, tn amintirea .toţelepta
celei dlntll revlate bllerlceştl fn Ilai patrie", Francisc Ddk (c. 
aceste pirţl .Amvonul-. ,1 autor f. 1. Oeorgesclt, OPt cit, p, tI). 
al, QQOl atrllac.ltc ,,.On14nJArl- bi~ Am ţltat .aceat puaglQ. penuQ 
serklştl", preCUM ,1 c~ preot la a arltl trecutul romlnesc al Le-

tel Mari, care a jucat UD rol 
Important ia viaţl Românilor din 
tlnatul Sechelhtdulal ,1 a Blho~ 
ralal românesc. In trecut, la Le
ta Maret Romln!t uniti aveau 
şi Dn protopoplat, afarA de 2 bl .. 
aerici şi doHrei 'preoti., 

- (Va urma) -

.", ",a .. "''''4 

dUd." eA' suo ... $CUC 

contractul. Procesul arma,llor 

contelul Majlath şi al acuzatilor, 
,care e ta curgere pentru· satt ... 

facerea succesorilor, va fi o noai 

fDtorsltorl a acestei afaceri de 

proportll urlaşe-. ..,.. 

b#Je. dU' • Olt? , 

In fiecare Sâmpătă: apare 
'. , 

.' Radio .,Universul 
Revistă pe~tru 'p~pularizarea ~ştlintei radi9foniei 

, '1 " " , '. .; 

O'escri'e,r'i' ce' apa'r~ ţe~oi În fiec;a re număr. 
• '. • \. ; ~ .l f -~ " . '. 

insotite' ce fotografil şi. schiţe explicative 
i,' .'. t' l~ ", , '" • '" : \ \ ~ 

Preţu1 5 lei ex. 
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P. " S .. Sa Eplst:opul,' Nl.:olae t ~ară,i dera Spectator cetire I 
, . ", ' , f ' FalmoluJ Nicolae Krenner dela t 

l'Van al CluJ·ulul a implinI' Cluj, care-şi Iscălr,te iodrizae-
, lIle Intiromâae.ti CII pleadont-

':>0 d • ':, ,. mal Spectator, a mal publicat 
o e an. lar.A,1 o bleat.Amlfie in preia ba

" Ne vine din Cluj ştirea 
cA P .. S. Sa Episcopul or
todox al Clujuluj, Vadulul 
şi Feleacului Nicolae Ivan 
a lmpHnJt aCUIR trei zile 
vârsta de 80 de ani, şi a 
fost sărbătorit cu acest 
prilej de· reprezentanţii 

s. Sa II-a răspuns adânc 
e .. oţionaf, arătând că 
are mângâlerea ca şi-a 
servit (u conştJlncfozltate 
şi din toate puterile bi
serica şi neamul, şi cât 
va trAi şl-L vor lăsa pu
terile le va sluji cu-ace
eaşi dragoste ~i rAvnă. 

Populatia românească 
a Clujului II pregăteşte 
inaltului arhiereu o mare 
sarbAtorire, cu prilejul 
adamlrli generale din 26 
Mai a Frătjei ortodoxe. 

"Gazeta Antfrevizlonl
stA", care va avea onoa
rea sA publice In numă
rul său viitor un articol 
Inedit, scris pentru ceti
torii Doştrl, al marelui 
arhlereu deja Cluj, se 8-

P. S. Sa N'c:ol ....... BU socJază CU toată căldura 
preşedinte de ono.re 81 Comlfefuhd Ja urările de fericită vi-

regional pentru Trensllvanla al 
Ligii AJltlrevilloniste ea1ă lungA ce I le face 

clerului Săa printr'un Te- P. S. Sate Vlădicii Nico
Deum. urmat de euvân- lae toatA suflarea romA
tări omagJale cărOra P .• neasei. 

An .. " #il" an .. 

dlpestaoă~ in "Magyanâg- dela 
16 Mal. 

Artlcolal lai Spectator le in
cepe astfel: 

• Vleata minoritari din roml
nla, aşa le vede, a ajuns intr'o 
criză declllvA. Parcă ar dep4,1 
fatala lIole de demarcatie, ande 
le Ifârşelc blestemăţiile prin· 
elplale ,i le 'Dcep degener4rlle 
senzoriale ale ve,olcalul Inltlnct 
de vlaţL Nu mal eate vorba nu
mai ca si le &llveze elemental 
majoritar dia criza economică 
printr'o pustiire a poslbilltătilor 
de câştIg de pAlae ale minori
tarilor, saa ca si le rezerve tub 
milca proporţionalel etnice şI 
de rlsă o exclazlvltate parvenlrtl 
ia splrltal statului naţional, ci e 
vorba totodatA ca si le dlzolve cAt 
mii repede ,1 pe cat posibil total 
minoritAtile, prin prIgonirea 
a limbII. prin prigonire splrituall 
şi economici, ca .i poată jal5a 
bucurIa răabanârll şi a saperlo
rItăţll". ' 

Statul acest. confoz DU pOlte 
masca iodrăzndlle neimpăcltalul 
romAnofob dela Cloj. IJe 'nre
glstrAm ca si le Ja ta Ifâr,lt 
seama Ja ceea ce debitează re
negatu1 acelta fn presa buda
pestei. . -$ • U.' Of' nr.n I 

Sic fransif ... 
o telegramd din Buda

pesia anunţtJ cd creditorii 
Socletdlii unguri/or care se 
deşleapill au cerut justlfiei 
sd declare pe tbrediştl In 
stare de faliment. Telecra
ma adaugtl cll e foarte pro
babil ctI conducdlorll soci
etiJţii ebredfste vor depune 
;uramânt cd n'au nicio Q

'Vere, aşa ctf declararea fQ
limentului e sigur'. 

Şlirea aceasta trebue putin 
explicaM, deoarece vor fi 
unii, alţti cari sd creadd cd 
fa/moasa .EME" (soc/eta
lea ebrediştilor, adecd a un
gurilor care se deşteaptd) e 
tol faimoasa .EMEa a lui 
GtJmblJs, a lui Eckhardl. 

FallmeRtul la care a ajuns 
e datorit tocmai faptului ctI 
"EME- nu mal tsle ce-Q 
fost. Devenise o simpltI bl
ser/cald rosistd, despre care 
nu se mai vorbea de cdtilla 
ani t n c o ace . decdt 0-
datel, de doad 0" pe an, 
cdnd ţinea l'Tta adunare aşa 
zisd generald. Iar acum s'a 
dat din priCina dator/Uor 
peste cap. 

.EMEa, $Oc/etatea ebre
diştl/or. fusese Intr'o vreme 
o organizaţie de pomJntJ, D 
organizatie puternictJ, al ed
rei nume umplea de groQzd 
pe tOI/ ,cari nu erau In Un
garia hortistd de-ai teroarei 
aibe. C4nd jugdnlforil şi u
cigaşii dela hotelul Brltan/a, 

deie lui Gamba! şi Eckhardt 
şi de societatea lor comund 
• T E Sz" ("Liga asocia
ţiilor sociale· J. Activitatea 
li-a fost bolcofatd, ca nu 
cumva sll lntunece pe trd
ddlori sau sd aminteascd 
lumii trddarea. ~ Toatd acti
vitatea a 'ncepuf dela o vre
me sd li se mdrgineasca la 
o adanare, do ud, pe an, fl
natd intre patru pereli, re
latatd 101 mai puţin de zia
re. Noal preşedinte a/ so
cietdţii, Csil/by, tuna din ce 
tn ce mai cdtrdnit, pe mll
surd ce-l amdra tot mal 
mult aceastd decddere şi 
bo/cotare, In contra celor 
cari au trddaf ideologia ra
sistll a ebredismului, dar tu
netele sale abia gdseau ecou 
in do ud, trei rdndur; de 
gazetd. 

Ş/-acum vine sfârşitul. 
La mai putin ca o lund 

dupdce GlJmbos şi·a deschiS 
noul parlament tn ~are nu
mai ce mal m I Ş Q n d 
evreii, .E M E" se dd peste 
cap, chematd de creditori 
In fala tribuna/u/ul falimen
tar. 

E o paglnd de uorle un
gureascd aceasta. 

ŞI e numai un prolog la 
alte multe metamorfoze ce 
'Por mal ,eni In ţara lui Hor
Ihy, a lui GlJmba! şi-a lui 
Eckhardt .. 

Luni 20 Mal 

Săpfămâna 
= 

In ţară lumea e mereu In aşteptarea rezul; 
tratativelor ce le are d. dr. A/. Vaida- VoiVod 
Oet. Goga, cu Liga Apdrdril Nationale Creştiinf 
organ/zi/ilie profesionale cari luptd pentru-acelal 
ca d-sa, pentru inchegarea unuifront naţionalist o 
1?dmâne sd vedem dacd tratativele acestea vor dl 
rezultat. Pdnd atunci trebue sd ne ardfdm mirarj 
congresul advocaţilor naţionaUştl a fost amtinl 
nou.' Şi de alte parte cd deşi mişcarea d·/ui' 
at'ea şi pdn' acuma destule ghiulele, Jrontul rom~ 
cont/nud sti şi le sporeascd. Ziarele cari fac o~ 
mişctJrii 'nol/onallste, . au descoperIt acum cd m 
unuia dintre şefii din cap/tald al mişcdrli, dona I 
e evreicd, şi ; s'a rezervat un rol fn organizarea. 
tulai romdnesc· din capitald. Intel egem prea 
intriga ce se lncearcd, dar de altd parte nu inţ~ 
compromisurile. 

D. mareşal Averescu soseşte mei/ne in caplta 
D, Ion Mihalache şi cu d. Mihai Popovi 

fdcat noi declaraţii de dragoste - şi tocmai pe 
niţa artldand - celor .,patru milioane de mino~ 
cu cari se Jaudd cil 11 (lvem in fard. 

Mişcarea naţionalistd a inregistrat un· 
succes: congresul dela Orade, lnidia, al comerCianfj 
muncitorilor din Ardeal. 

SiptAm4na externă s'a Inceput cu um 
doliu. A murtt mareşalul Pi/sudsky, crealorul şi Q 

torul noii Polonll. Se crede cil dispariţia sa va inSj 
o schimbare in politica externd a Poloniei. 

Conferinţa dela BuclJreşfi a Intelegerii Bal~ 
a fost un avertisment sever la adresa celor cari I 
viseazd lncd revizuirea. Dovadd cd demonstraţia 
revizionJstd a statelor balcon/ce (paraleld cu a fr, 
cu a Rusiei, cu a statelor latine din America de 
a avut la d. Mussolini efectul cuvenit (In vederea 
ferinţei dundrene ce s'apropie), Ungaria şi-a ace 
orientarea germano/Ild, fdcând a doua zi dupd 
derea conferinţei dela Bucureşti o primire demons 
mareşalui Mackensen. Pentruca s'o avertizeze cel 
glumd, . miniştrii de externe al Oreciel " Turci 
plecat dela Bucureşti la Gene,a pela Budapesta, 
ministrul de externe turcesc s'a chiar oprit in ca 
maghiard ca sd vorbeascd generalului Oombăs şi 
nistrului de externe Kanya. 

Ca o urmare a confeTlntel Inţelegeril Bale 
a fost la Bacureştl o mare demonstraţie de soli 
late lallnd,. a României şi·a statelor din Amer' . 
sud, cari şi-au trimis In România un numdr mare 
prezentanţi, diplomaţi şi ziarişti. Ca sd se sezisez 
portanţa acestuJ lucru, trebue ştiut ca statele A 
de sud au un maTe rol la Liga Naţiunilor. 

Ministrul de externe al Franţei şi-a continuat 
Varşopia drumul diplomatic la Moscova, pentru ld~ 
tratatului militar franco-rusesc şi pentru discutarea 
tului oriental. S'a Intors de-acolo odatd cu ştirea d 
semnarea tratatului militar dintre Cehoslovacia şi 

Abislnia şi-a terminal mobilizareal. La Roma 
rostit noi amenlnldrl, de-o parte la adresa Abis 
de alta la adresa statelor europene cari vor 
amestece ln conflictuL italo-abislnian. Urmarea a 
cd demersul anglo-{rancez pentru Induplecarea J 
ca sd inceapd negocieri de lmpdcare cu Abisinia 
s'a mai produs. De insemnat: S'au prezmtat In 
stnia un numdr mare de germani, ca sd ceard sa 
primiţi In armata abisin/antl, dar Abisinie t· a re 
De altd parte d. Mussollni a fdeul tn parlament. 
laraţia cd, Italia e gata pentru orice surprizd nu n 
tn Africa ci şi la graniţa sa nordlcd din Europa, 
orice ca chestia abt$iniand e tntr'un sta diu mai 
ca orlcdnd. 

Astdzi se deschide sesiunea de prJmdvard a : 
l'Iatiunilor. Vom vedea docil va Interveni sau . 
chestia abisiniand. A doua chestie de mare import . 
ce- o l'a discuta e asasinatul dela MarsiUa, avdnd 
judece dacd raportul unguresc despre sancţiunile ce 
luat Ungaria fald de l'inovali' adi e mulţumitor Jao . 

, din pddurea Orgovelny şi 
din celelalte locarJ de po
m/nd ale Ungariei 'Vdzuse,tI 
că 'Vremea trece peste for
maţiunile lor militare nere
gulate, cd Irebue sa Intre in 
aşa-zisd legalitate, ~'all con
stitulf, tn societatea aşa zisa 
.EME' (.Ebred6 magyarok 
egyesu lele " , .societstea UR
zari/ar cari se deşleapta-) 

şi ou teroTizat ani In şir lu
mea din fara lui Horlhy sab 
aceasld flrmd noud, coman
daţi de Oombas, de Eck· 
hardl şi de alti asemenea 
oameni noi al regimului nou. 
Pe urmd Gomb6s şi Ekhardt 
au prins poftd sd devinll 
oameni de stai, oameni cari 
sll se ,poata 'njdţişa strd
Inlltdţli ca reprezentanţi al 
Un}:orlel, ceea ce ca ebre
dişti, ca şefi peste jUkdnl
tori şi ucigaşi şi mat ales 
ca antisemiţi declaraţi, nu 
se putea. Intr'o bund zi deci, 
cam pe vremea cdnd I s'a 
Impas Ungariei sd-şi revi
zulascd numerusuI c/ausus, 
GlJmbâs şi Eckhardt au Ire
cut prin prima metamorfozd: 
au trddat societatea "EME
şi Da devenit oameni pol/
ticl. Mal apoi GlJmbos Q 

deventt peste noapte din cd
pltan general şi ministru de 
rdsbol, ca apoi sd-I vedem 
preşedinte de consiliu, seml
mareşa/, protector al carte
lurllor evreieşli şi ddrdmd
lor al parlldu/ul guverna
mental al lui Bethlen, pe 
care l-a Inlocuil de curdnd 
ca un partid al său, cu un 
pDllament al sdu cllpluşit 
cu evrei a/işaţl ca _refor
mişti", ca' "reformatori" al 
Ungariei, iar Eckhartd a 
devenit tot peste noapte, a
jutat şi el de Horthy ca care 
e rudll, preşedinte de partid, 
preşedintele anul partid de 
dillfrsill1le botezat .fdrdn/st-, ,1 apoi prim-reprezentant al 
UngarleJ, In locul decedatu
lui Apponyl, la Liga Natu
niloT. şi candidat la suece
,iaRea lui GomblJs. 

Abonati-vă la "Gazeta Antirevizionistă" şi recomanda fi-o 

TTtJdaflln chipul acesta, 
ebredlltil aa ajuns de loald 
jalell. Rt1ndul1le H s'au rd
lit mereu, tarale de parti-

noscufilor O-voastră. , 
V'afi putut convinge ca-i o gazetă unică şi indispensabilă 

v. A carul roman. 
,., Restantierii să nu uite să-şi facă fată de 'ea datoria, 

du-şi abona~enfuI. 
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