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Cazul d-rului Basch Inşliinfare Înu~t tDr~iu 
-ltlostră de tratament minoritar din Ungaria - Atragem atenţia restanţierilor no.

ştri şi celor al caror abonament a 
expirat; ca am anexat la numâiul 
de faţa al.Gazetei AmirevizionLte" 
un aoandal po~a" c:a să 
ne Iri .... lă. aLoftaroenluL 

Minoritatea nemtească din Un~ : nică penfru unguri. Trianonul ]i-a 
garia (oficial de 460 de mii de fost o binefacere, că Ji-a redus 

·'l~j;",,;,ni-,. aceasta mult ve--ca. pomul lăudat din pro- suflete, după statisticile nemteşti numărul minoritarilor la circa un 
la care să nu te dud cu sa" de peste 600 de mii) se 'mpăr- . milion, plus vre· o 700-800 de 

s'a mulţumit să ia la cu; tăşeşfe de-aceeaşi soarte vitregă mii de evrei, din totalul de m<li 
călcarea de cătră ger; ca sârbii, ca românii. ca slovacii, bine de opt milioane şi jumătate 

tratatului de pace dela deşi Ungaria e 'n bune legături al locuitorilor ţării. Adevărat că 
alunecată 

'1II;~U;:tU~ acesta, a luat la cu Germania şi mai cu seamă proportia aceasta nu e tocmai 
ţi şi dorinţa ce nu se de o vreme incoace umblă Să-şi exactă. Societatea de maghiari

oficial, a Ungariei şi a lege soartea pe vieafă pe moarte zări de nume a socotit că sunt 
. . ca să li se recunoască de Germania lui ",Uer. în Ungaria patru milioane şi ju-

ţări dreptul de Înar- E de sigur foarte ciudată 8- mătate de cetăteni cu nume ne, 
apoi a lunecat şi mai O' , f 

şi a recomandat sta; ceastă purtare, indeosebi că dela ungureşti. mtre aceştia oarte 
",v.eL HI .... te cu aceşti foşti Berlin i s'a dat Ungariei nu odată mare parte sunt maghiarizati, dar 

sa cadă cu ei la invo- peste nas din pricina aSÎatismu. nu de geaba e secolul nostru se· 
privinţa înarmărilor. lui cu care-şi tratează cetăţenii calul nationalismului: işi revin 
că d. Laval, ministrul de lege nemţească. Pentru cine la conştiinfa nationa1ităiii proprii 

al F.ranţei, a dat o 
acestui text al cunoaşte însă mentalitatea ungu· până şi victimele cele mai pier-

. conferinţei j şi anu- rească, nu mai e ciudat nimic, dute ale celui mai sălbatic pro-
că s'a luat cunoştinţă de Mentalitatea ungurească nu ad- selitism, ale proseIitismului un-

Austriei, Ungariei şi mite altceva decât »magyar em- gurese. , 
, dar nu s'a făcut ve; beri c , de-ar fi minorita'i~ el! ori Nemtii ~rau in C::,g.uia t"ei mai 

101' nicio itlvitaţieli să are de.a face nu conationall' de, ai pierduti. Cei mai mari renega fi la 'nvoială, ci numai 's'a 
celol' trei ţări: duceţi~va Germaniei ci de-ai Angliei sau dintre ei s'au ales. M2joritatea 
'de vorbă cu vecinii ai unei supra-Anglii. Ca să-i facă oamenilor politici, a episcopilor. 
interesaţi. -magyar emberi c, Ungariei î-j în- a demnitarilor din raiul hortist, 

e că, oricum ai suci-o, găduit orice pe lume, chiar dacă dintre renegafii lor s'au recrutat. 
.... "''''U'' .. e pusă pe tapet, tot atunci se erijează in avocat In guvernul de astăzi, Gombos 

sa o fi pus oficial cele (K .. fi) de al lor Homan 
al ml'norftăfl'lor din alte state. nop er e - , state foste inamice. Aşa se d 1 I I 

alunecările, când ai în~ Asta e Ungaria de când e ea de-al lor, Fabinyi e-a or. n 
odata sol aluneci. UngarieI asta e mentalitatea a- parlamentul de astăzi jumătate-s 

tjlmlarua. prin ministrul no.- cestor zbiri de când ii ştie Eu- de-ai lor. In partidul lui Eckhardt 
de externe, d, N. Titulescu, trei sferturi dintre parlamentarii 

. făcut strălucit datoria de ropa. de azi sunt de,ai lor, toti rene-
, . ' • 1.::1 are ea dreptatea ei, no-i Incura,area reVl~ ., gati cu o singură exceptie: Adam 

B"dapest< H,·rlap" dt'n vorbă. Ştie ea bine. şi nu unul 
~ .. • Riesz. Şi aşa-i peste fot. Insăşi vorbind despre lrepro~ dintre publici ştii ei şi dintre oa~ 

dl'n "Tl'mes" ale presei ']' . ă d ă Liga Revizionistă e sub condu~ menii el po ltiCI a spus' o, c ac 
referitoare la energi- cerea unui renegat şvăbesc, a lui 

1."- nu.şi face cu orice mijloace un 
[11'", ..... , ..... telefonice Iăcute Herczeg Ferenc. 

Titulescu la Stresa ca popor numeros. dacă nu asi mi· Şi totuşi germanii din Ungaria 
al Micii Inţelegerii lează pe toJi din tara ei, praful se redeşteaptă şi ei. N'au la 600 

"iIrltl,rt".,;; şi al Inţeleget!i se alege pân' la urmă de ~dom· de mii de suflete decât 40 de 
spune că "TUules- neasca grămadă de gunoi a Hu-

cu ati'udinea sa, a fă- şcoli primare cu limbă de pre-
hDposihilă scLhnLa- niei c

, cum i-a zis într'o cumplită dare maghiara-germană (mai mult 
1. Siresa a clauzelor poezie Ady. A pedepsU·o Dum- maghiară decât germană), şi în-

din 'rata.ele de nezeu dintru 'nceput cu-această cep să, şi pretindă şcoală nem-
I'eferiloare la A.u- pedeapSă. De când tatăl ei Arpad -d 'Il, Un ... -r'a c:' 8ul"'a- .. d fească. Nu pot avea parti po-

~ ... -.... ~ n'a venit decât cu 30 de mn e • t t l .- E un suprem omagiu ce se li tic. şi caută să in re n par a-
lt aduce d-lui Titulescu, aceasta unguri - evalua ti de istoricul ment sub pulpana partidelor un
Ita/are. pentru care semioficiosul ungures' Pauler - în pământul gureşti. In parlamentul de-acum 
mJului maghiar il injura ţiga- dintre Alpi şi Carpati, locuit pe au căutat să se introducă trei 
l atund, după. evaluarea aceluiaşi, inşi, sub firma partidului agrarian 
)ar succesul acesta nu poate de un milion de autohtoni. Pro- . Iim ceea "e am negliJ' at la al lui Eckhardt, şi n'a reuşit de~ 

.. porfia. cu toate maghiari zările J' • f ' R' 
atasă 16 ani dela unire. E cât ce mal !nO enslv: lesz, 

din secole întregi, s'a păstrat jal- • 1 I It' d ' ~ că confeorinţa dunăreană, pentrucă n contra ce or a) OI 

I.se Va mai pune şi'acolo ._~-_~""-I1111-""' .. _""'u __ $ ... n .. ~ _-.,.,. •• 1... s'au făcut presiuni cum nu s'au 
ittunea înarmării pe faţă a UU AU % , mai pomenit, mergând insuşi 
!~riei şi a Bulgariei, se va . "t I d 
~ din pricina impotrivirii ratoare de razboi, ~a să. ~u primul mInistru ŞI mlnJs ru e 
l Titulescu tot fără o rezo mai vorbim despre lllarmanie interne la alegători ca să le spună 
~,Chestiunea rămâne însă regulate, ale ministerului răz~ că in Ungaria nu e nevoe de-o 
Iti'. Şi mai rămâne un fapt: I boiului, Iar noi am făcut in reprezentare 'n parlament a mi
ta~a se Înarmează şi fără acest dec~~iu ş~ )um~tate ceea norită!i1or _ expressis verbis _ 
IVllnţarea ţărilor vecine şi·a , ce cu toţu o ştIţt, Incat - cum~ şi că nu.şi pot nici închipui ca 
Dpei, şi nu de acum ci de "plită de tot coincidenţă -
deceniu şi jumătate, In a- t exact în ziua când la Stresa .s: germanii să voiască altfel. 
d~ceniu şi jumatate şi-a . discuta reinarmarea ~ngar1el • 
t~t tot tineretul ~rin J ia~ d.- Titulescu a~emnţa pe Cei trei candidaţi germani 
llSu-l .sport obligatonu". cel dela Stresa pnn. t~lefo~. au fost: Kussbacb, preşe
transfor~t politehnicile in par1am~ntuI nO,stru. tnmlte~ In dintele Asociaţiei culturale 
,ere de aVIOane iar labora- Judecata pe trei dmtre VlllO~ 
le universitare in labo voţii afacerii Skoda) germane (ginerele martirului 

D 

: Blfyer), dr. Basch, secreta
rul Asociaţiei culturale ger
mane, şi mai sus pomenita', 
care a reuşit să se aleagă, 
Rlesz Adam. 

Pe Basch, filndel a prea 
dat autorităt!lor şi Inşfşl gu
vernanţ:lor de lucru in ale
geri, 1· au pedepsit aCum tn
tr'un chip care caracteri
zeazl cum nu se poate mal 
elocvent tratamentul minorl~ 
tar din Ungaria. 

• 

Avem restanţieri cari nu ni-au 
acbitat un ban, dela 'lIceţutul apa-
riţiei ziarului şi pânci astazi, dela 
'nceputul lui Septembrie şi piina Ia 
Paşti. ApTMpe opt hmi implinite 
li-au putut fi destul, ca scHi dea 
in sfâTŞ't seama ca trebue să-şi fa-

I ca datoria, Noi ni-am faC1it·o. 
dându-le o gazeta cari; e nruc:ă 
nu numai la noi ci 'n toate ţarile 

Mieei Intelegeri vizate de nesaţu! 

Orul Basch finuse În Noemvrie revizionist. Acum de Paşti macar. 
1933 o adunare cu sectia din când fiecare are ban.i de arun
Bâfaapati a Kulturvereir.ului, şi I cat pe teşgheaua tuturor stră
li-a vorbit sătenilor între altele inilor ce ne poartă sâmbeteJe, 
in contra maghiarizărilor de nu sei şi,o facei şi dânşii faţd de-o ga
met începure in vara acelui an zeta cinstita şi indispensabila. Ah
pe cale oficială, silnică. A fel nu .... a fi ,,'ina Doai!Vbă 
spus adtwărH c.ă .cine dintr' ai dacă odală .:u Îoc:elaPe8 
noştri îşi lapădă numele nem· IrhnilerU foU de-acuOl În 
Iese şt'şi maghlarizează nume- două săp'ă ... âni, il '9'010 

le, dovedeşte că nu era vrednic ară'a ia fiec:are bUDIăr 
de numele Cfl l-a avu'-. de gaze'ă cu nU1lDe1e !fi 

Notarul satului, prezent la a· cu 10a'ă adresa oproL
dunare din oficiu, l-a pârit răstăI- riului puLlic:. 
măcind că a spus: .cine lşi 
maghiarizează numde, nu , 
om cinstit.- Au mai luat un 
martor, care a auzit c'a spus că 
au fost siliti în vremea din ur
mă să-şi maghiarizeze numelt 
20 de germani dela Căile Ferate, 
şi incă unul care a declarat că 
'n urma cuvântării lui Basch să.
tenii l-au batjocorit pentrucă şi-a 
maghiarizat numele. 

Pe bat:a acestOf" m4rturi( 
tribunalul dtn PeC-8 (Cinci 
Biseri.cf,) Z.a condamnat: la 
tret luni 'nchtsoare, - eU-a 
ce i-a dat In.repMflre 00.· 
tracandtdatuhd sdu din a
legeriI şvabulu' re.~gtJ.t 1u. 
liu Pekar care Pl'eJ;ideam 
"Societatea tulranic4-, sd 
6/yu_ă 'fftr'un inte'l'me., c4 
In' li () rll,ine ne ma" po
menită pentru parlamentul 
flnguresc, imposibi/4 In ..ltr 
glia, In Franţa, In ltal(a, 
ca cinevG car .. , eondamnat 
pentru Iese-naţiune s4 ajun
g4 'n parlament. 

Aceastll a fost adecă 
calificarea " crimei" 1.,,; 
Basc". 

Ac"",. ; ş' a 11111; dllt o 
clllitica't'e şi s' lIU ",11; II

daoB III pedellpsCJ trib"."a· 
lulu; l"că două 1",,; de 
tem"iţă, plus ridica't'ea 
dreptului de-a 1IUJ.i călcll 
111 satul BattUJpllti. 

Procesul i s'a judecat din nou. 
urmează în pag, 2, 

* 
Am anexat deasemenea mandate 

poştale la exemplarele celor cărora 

li-am trimis În vremea din urmei 

numere de probă. Nădăjduim că 

ni-au apreciat munca şi jertfa şi 

ne VOT onora cu abonamentul lor. 

li înştiinţam că dela Paşti Înainte 

nu "om mai trimite numere de pro, 
bei in satele in cari am trimij până 

acum, deci dacă vor să ne citească 

pe viitor, sa binC'l'OÎasca să se abo

neze, 
'* 

. Abonamentul a fost pe anul 
trecut 160 de lei, deci restan

ţierii din anu1 trecut ne vor 
trimite pentru lunile de-atunci 
câte 15 lei pe luna. 

Dela Anul-Nou am redus cu 

mari sacrificii abonamentul la 
130 de lei pe an, sau 70 pe 

jumătatea de an, fiind astfel 
"Gazeta Antirevizionista" cea 
mai iehină gazetă săptămânală 
din ţară. 

Restantierri C·' rj nu pot 
nici dup,'\ atâtea luni si 
aprecieze munC'1 românea· 
scă grea ce se depune ta 
această gazeta, sunt rugati 
să-şi lichideze datoria de 
până aef , ca s·! scape şi ei 
de noi ,1 noi de ei. 
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2 Gazeta Antţrevlz10nlstA Luni 22 Ap .. lIJe 

CUIul ~-rului 8~sc~ Dacă s'ar realiza Ungaria mare 1 La 7 Mai se alege n 
de C. 1. Dorcaa 

(Continuare d:n POE. l-a) Se şfie: că propagandişHi revi- până la intregirea datelor ce 
la 17 Aprilie, la Curtea de a- zionismului· mttghiar obişnuesc avem la dispozitie, trQbuie s 1 

pel din pecs. Precum arată .,Bu- să argumenteze cu pretinsa su· ne multumim $i cu această 
dapesti HirJap·. .Pesti Hirlap" perioriiale culturală a foştilor stă· cifră •.. Ea reprezintd doar ju
şi alte ziare din 18 ert .. ,crima pânitorl al Ardealului. Ei afirmă mătate din cei 30 milioane ma
de a fi 'ndemnat pe nemti sa insistent. că .Ungaria milenară" ghiari ai lui Eugen Rcikosi. Dar 
nu-şi maghiarizeze numele I a trebuie pusă iarăşi in posesiunea nu face nimic: vom avea noi şi 
fost calificată de astă dată 'n teritoriilor ce le-a pierdut prin cealaltă jumătale !., 
plus: .. aticare a suvera- trata lui de pace dela Trlanon, .. Dacă habsburgii ar fi fost 
nititii maghiare ,i ,tir· căci ea reprezinl~ o clvi~i~~tfe. şi I maghiari, ei ar fi avut reşe
bire' a prestigiului ata. o traditie sup~noară CIV~bZalle,j ,. tiinta permanentă la Buda şi 
tului maghiar.· şi traditiei romane. Este o Imora- ar fi cultivat interesele ma-

Adecd înţelegeţi: statul lUate - ltonlinuft zeloşil pro- ghiare, iar natlunea nsastră ar 
maghiar e suveran să laed pagandişU ai revizionismului - fi azi la 30 milioane. Nema
ce~/ place: sd maghiarizeze - ca cel de-o cultură avansată ghiarii, cari in cursul secoli/or 
numele cu de·a stla! Pro- să fie dominatl de popoară se- s'au strecurat (?) in ţara naos
carorul n/-a dat In ,eeh/zi- micuIte. balcanice. Astfel fiind, tră: s'ar II maghiar/zat. Iar 
torul său şi explicaţia a- este de preferal a se incredinta l'mba maghiară ar fi astdzi 
cestui fel de suveranitate: s08rtea Ardealului - statului un· limba de comversajie intt ma
e 'n funcţie de apdrarea In- gar, care va şti să creeze pen- ţională spre Odent şi Balcanr. 
tegrităţii teriloriale. Iru minorifăli o situatie mult su· ,,8 milioane unguri avem în 

!le perioară celeia de astăzi :dJn Ungaria ciuntitd, trei milioane 
, Cazul acesta tipic trebue statele snccesoare. şi jumătate sub stăpânirea Va
să ne ducă cu gândul la Numai că, nu odată, ungurii lahă. sârbd şi cehă, iaf alte 
spionii din funcţiile noastre iredenlişfi, in patima lor oarbă, trei milioane jumatate 1n tari 
publice (unii chiar fără cetă- se dau de gol, arăfând care sunl stralne: în America, Africa, 
tenie), pentru 'cari dacă cu- ade.,ăratele lor sentimente. Pen- Asia etc·. 
ted,m după 16 ani de stăpâ- Iru cei dornici să ştie ce trata. Datoria noastră este sd lup
nire românească să i SUPU- meni ar dori si aplice un guri- tăm pentru unirea tuluror ma
Ilem la examen de limba ro- românilor, croatilor şi slovacilor ghiari/or. Trebue sa adundm ia 
mână, partidul maghiar şi cu din fosta Ungarie - dacă le-Iu un loc aCEste 15 milioane". 
toată Budapesta sa ne ame~ reuşi să re cucerească teritoriile • Mai întâi de toate, se im
"intă cu Liga Natiunilor. ce au pierdut - reproducem din pune sd desrobim pe fratii noşlrl 

Cu ce ne-ar ameninţa oare .Pesti Hirlap·, cel mai riispân· in t,ritoriile vremelnic ocupate". 
dacă am face ce face Unga- dU ziar din Budapesta, urmato. Pe urmă să vind: deparazi
ria sau ce-au făcut la pro- rul fragment din arficolul intitulat tareal Să pfarh păchtoşii de 
punerea societăţii "Emke" .. 15 milioane maghiari", apăr,dla pe phmânturiJe maghiare I Şi 
cAile ferate ardelene pe vre· 23 Noembrie 1923 şi semnat de in locul celor răi, nereclinOSCd-
lIea ungurească: să nu pri Nandor Urmanczy: tori şi duşmani, sa revind în 
mim şi să nu păstrăm in '.15 milioan, maJIhiari tfă- ţară fratii noştri siliti să 
slujbe decât pe cine S8 ro· iese pe lumea aceasta. Dupd stea azi în străinatale; să re
lI1ânizează CU totului, cu no- toate probabilităţile, numărul vină dtl1 America, din Asia, din 
11'18, CU limbă, cu religie cutot? lor 1/ mult mai mare... Dar. Insule. din pădurile seculare /" 
_ .................. ' ...... lIt:11i11111._ .......................... ", ... , ... __ ... 1_ ....... _ ... un ... , ................... ' ... ·, ......... ,........... • t"Să.tv!nă cUltotii, din Ungaria 

. ~. In regl a Care e Va a o pâine 
Despre stlngele romanesc, soculesc mai hand, un cer mai frUmos 

b - · · m n '- fiindcă e maghiarI" 
eşlnelC ŞI CU a .Nu e$te o utopie aceasta J 

Oficiosul partldulu! maghiar, 
.Kel~ti Ujsăg", pokmfzeazA fn 
norul din 18 ert. cu un articol 
rderitor la românII săcu!zaţl al 
naulul ziar clujean .Naţlunea 

RomiDă·~ şi scrie că dovada fA
cuti de analizele de sloge camel 
80 la Bută dintre săcui aa siDge 
romlDesl:~ nu e .după standal 
de 'astăzi al ,tiinţei medicale" 
dovadă. deoarece ,tiinţa medi
calA nu poate dovedi orfglnea 
calva după compoziţIa sângeilli 
(părerei aceasta, precum am Ulai 
arltat, e a profesorollli Kende
resy din Ungaria ,1 a aJtora de 
a~olo), SAU, in cel mal blln CIZ, 

dovada ce-o fac aceste analize 
dovedeşte el tntre ~ăcul suat 
multi cu sânge caman şI be,l
neic, - ca alte cavinte (ceea 
ce .KeleU Vjsag" n'o mal spune 
dar ne la&! s'o 'ctelegem) că 
românII n'au ilO anumit sânge 
romanesc, ci singe ca miu ,1 be
,loelc, tnrudit cu-al ungurilor. 

Totaşa, precum am mal arătat 
cu alt· prilej, vorbelc ,1 .. auto
rizatii" dela Budapesta, Kende
re&y et comp. 

FIreşte, domnU aceştia babar 
Da au ce fd era sângele cam an 
,1 beşloelc, dopăcam de altfel 
toatl Istoria tlngorealcă o'a pu
tat nici până astbi să descarce 
chestia acestor popoue tllradlte 
laa oa cu ungurii. 

Noi &li admitem că 'o parte 
.autorlza.U" ace,tla şi cu ,1 mal 
autorizatII dlo redactia luI "Ke
leU Ujaăg- au dreptate. Cit iDre 
camanl şi români era 'orudlre de 

sAnge. Habar nu au aceşti aato
rlzat', ce grozăvte li-a IeşIt din 
garA! NoI am mai arătat printr'o 
aerle de Iftlcole tstorl~e j)obll
cate tn ziarul .Cuvântel- (Apri
lie-Mai 1933), ci daci vuta 
Istorioiufle ungareascl referi
toare la camanl n'a patut ajunge 
intr'o lut! de ani la nicio con
cluzie, este pentrucl au omls cu 
totulal din discutie partea romA
oeueă a chestiunII cumlne. Au 
omis să cerceteze aceastl plrte 
atunci când e 'Ddeob,te ,tiut ci 
tn cronicile şI 'o documentele 
vechi românII SUDt oumltl de 
prea multe ori camlnf. firi ca 
- fIreşte - să fi fost cumani 
el tot români sade. ca astAzi. EI 
bIne! Daci după părerea "aato
rlzatllor- ştiinţei medIcale ma
ghIare cumaoif DU pot fi dea
părt!ţl de ro·ljAnr, to.eamnă că 

e " după dâa,U adevArit ceea 
ce am arătat tn citatele tloastre 
cercetAri publicate in .Cuvântul": 
că terl orme a,a-zlse cumane din 
fosta şi dia actuale Vllgarle: din
tre Dunlre ,1 Tisa, din stADga 
,1 din dreapta granIţei cehoslo
va ce (regIunea Komarno-Nltra
Bratlslava), dia Paaonla (reglu
nea dialectului gO=lel, nnde de 
altfel documentele DU vorbes= de 
cumanl) sunt teritorII rămâne,U, 
rom.tue,ti depe vremea rom.oUor 
&Ia prin expansiune. Le punem 
celor dela .KeJeU Ujsag- şI d-Ior 
Kenderesy et comp. dela Bada
pesta, iotrebarea: daci mal stă~ 
rue ,1 dupA expllcat'l aceaata ia 
pilrerea despre Identitatea aln
gelal românesc, cam.o ,1 be,l· 
Deie? Si 01-0 apană! 

Cei 15 milioane -nguri vor fi, 
Ca mâine, impreună! Si vor 
pune temeliile marelui imperiu 
maghiar, asemânhtor cu cel 
al lui Ludovic cel Mare, ,J 
aI Regelui Matia 1-

Proza de mal sus, e afât de 
elocventa, incât renuntam la orice 
comentarIu. Totuşi credem eli 
n'8r strica să fie tradusă in lImbi 
sfreJnle, ca si aUe şi opinia pu 
bUci din occiden', cine sunt re
vizioniştii unguri. C8ri de.o vreme 
Încoace, bat cu atâta indrăzneală 
la poarta Europei. dornice de li
nişre şi pace .• 

(Rtprodueem cele de mal 
sus din eminenta carle .Front 
Antirevizionistc a confrate
lui Corneliu 1. . Codarcea, 
unul dint,e cei mai bunt cu
noscători ai chestiunii un· 
gureşii. Ceea ce spune In ci~ 
tatul de mai sus canlbalul 
Urmârzczy despre cifra de 
15 milioane a Iln2urtlor, este 
o haluCinatie tot aşa ca şi 
cei 30 de milioane de unguri • 
de dinainte delrăsboi ai lui' 
Rcikasi. Scrinteala aceasta a 
celui care a ars de vii p, 
Motii dela Beliş să ni-o 'n
semnăm numai În treacdt, in 
schimb să 8ubliniem şi să re
ţinem ce,a Cel visează sa Iacă 
ac,st canibal cu nemaghiarii 
din provinciile deslipi/e de 
Ungaria - şi visul acesta 
nu-l numai 'al său - dacă 
printr'o biruinţă a diavolului 
asupra dr,ptăţii dumnez..
uşii s-ar refacQ Vrto·dată 
Unzafia Male). 

mitropolit al Blajul 
Scaunul de mitropolit al I Ddupd noul regu 

romdnilor uniţi, devenit va- drept de vot numai 
cant prin moartea mttropo- soane dintre cari 60 
Il/ului Saciu. va fi complec- arhidieceza şi câte 10 
tat indatd dupd Paşti. Con- patra dieceze. Din 
torm hotărlrii statului epis- cezd au drept de vot 
eopllor untţi, la 7 Mai se canonicl, vicaral dela 
vor intruni la Blaj reprezen- raş. cei 23 protopopi, 
tanţU provinciei milropolita· distrJctuali in număr 
ne spre a alege pe ce 3 inşi directorul liceului din 
dmtre cari Sf. Scaun va şi directorul 
numi pe viitorul mitropolit trop o li-ta ne. 
al Blajului. Din celelalie 

Votarea se face dapd noul non/cii, directorii can 
regulament întocmit de epis- lor episcopeşti ş[ n,...."t~.n 
copii BIsericii unite pe când mai vechi, până la 
era Încă in v/eatd mJtropoli- tarea numdrului de 
tul Suciu, regulament apro- fiecare diecezd. 
bat acum şi de Sf. Scaun. Votarea se face in 

!voal regulamen.t se deo- drald, unde nu vor p 
sebe$fe mult de cel vechi. Ira decât cei cu drept 

Lefurile învăţătorilor 
. Ungaria 

Asociaţia tnvăţătorilor din de salarizare cu ceilalt 
Ungaria s'a intrunit săptă- başi publici. se 
mâna aceasta In congres la Ziarul .Uj Magy 
Budapesta. Oratorii au făcut 18 ert. publică tnsă tn a 
numai teorje, aşl cel puţin tură cu congresul un 
s'ar deduce' din darea de din care aflăm: că 
seamă a ziarelor, care n'a- torif de stat sunt cel 
minteşte decât foarte tn trea~ prost plătit! dintre sI 
căt despre lefurj, cu toate publici ai U ngartei, şI 
că - precum o ştiu cetito- vătătorli confeslonali 
rii noştrl- sunt iil satele din neplătiţi .de luni şi 
Ungaria tnvătătorf cu câteva de zile," şi au ajuns 
sute de lei pe lună, şi acelea devărată stare de foh~~I''1a~'11 
neplătite de luni de zile. Mo- pricina scăderii preţtJ 
tiunea congresuluI - aşa catelor,c' fntrucât li se 
cum o redau In rezumat z!a- coate leafa fn raport 
rele - cere numai egalitate I tul grâuluf. 

"Românizati-i sănătoşi!" . 
Conferinta dela Orade a I mâneţi sdndtoşi 1-

d-Iui dr. Al. Va/da- Voivod ,Era stI uildm sd 
a lost dlctatd de I!Qzetari aceastd .gre~eald de 
in comun la ma#nd, aşa cd NJ-o aC/uce lnst/ 
a apdrut In toate gazetele "Badapesti Hlr/ap" 
tn acelaş chip, şi-anume: crt., prtntr'o telegramd 
cu-o greşeald 'ngrozltoare. ris/and tn care se r"n" ... •· 

D. Va/da ardtase, vorbind un atac datat dela 
despre lmprfjurdrile In cari reşti, apt/rut in contra 
a semnat tratatul referitor Vaida in ziarul "La 
la minorittJţi, cd l-a gdsit lique*.~, 
aproape fdcut eata, tncc1t ,54 ne 'nsemndm 
n'a fost chip de indreptare, sa pdrintelui: lai 
şi cd anul dintre regrezen- valachicas. Ca sd 
tanfU marilor puteri dela seama ce mare ortt~ţJnllmsc 

conferinţa de pace l-a spus: Ideut condacdtofli nosllllluca 
• Lasd, bine c'am ajuns pân' curajdnd in fel şi chip 
aci. Semneazd, şi românizaţi-i ţiunile minoritare' 
sănătoşi!" In Joc de- aceastd şi ldsând sub 
vorbd, in gazete s'a repro- cestora pdrul şi pe 
dus aşa: .semneazd, şi ră- desromâ"izaţi. 

Românii săcuizaţi in 'discuţia 
Parlamentului. 

O-nii deputaţi M. Con- citat pe scriitorul 
stantinescu şi dr. A. Bac/u Paul Baloghl care ro 
au făcut fn şedinta din 6 1902 a recunoscut 1 

Aprilie a Camerei interesante tntr'o lucrare publicată RVI.'lnftl 

comunicări despre Românii auspiciile Ministerului 
săcuizaţl) atrăglnd atenţiu- structiunil Publice şI 
nea guvernului şi 'n special lor din Budapesta, .11,!I'U,\uoe. 

a dlor miniştrii de la Culte tia prin 
şi instrucţia publică. i 1 A 50,,/ ni 

Vorbind de opera de ma- ma put n "e ue a I 

gbiarizare a elementului ro- proape 200 comune 
mânesc din Săcuime, d. de-I neşti. (Din .Gazeta 
putat M. Constantinescu acului "). , trei .tat~ 
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~?regătirile conferintei dunărene 
~ , Roma 

epr S 10 eferltlţa deJa treal, precam 
arătat in ou mărul oostru 

o~r t, s'a încheiat fara sd ia 
'a F atitudine fafd de cOlcarta 
i trd Germania a tratatltllli 
r~ n ce de.la Versailles. Cele trei 
fin puteri: Franţa, Ualla, An-

,1 "·nlsetă la cooferlDţă trăgtnd 
lrtf: .~ 

I părţI: Franţa cerind COD-
'eze !I.reageatalui Germaolel şi im
ner carea ImUltll 101 in UDgarla 
010 algatl.; ADgHa cerând 811-
:0 re. pAcU 10 cadrele LigII 

J oDllor, dela olaltă cu Ger-
1., CITe DU poate fi adulll 

'n o dacA i se inflereazi cAlca
ut, tratatalul de pact'; Italia 
tai e&Iâod chiar prin moblHza-

. cOlltea cllciirll tratatulal 
pice dela VersaUes, dar de 
parte Iprl)lolnd cererea de 

reinarmare a Austriei. Ungariei jle cari incheie pactul. Conferinţa 
şi Balgarlel. Franţa deci patra dela a glalt că ioştllnjarea I'!usta 
găsi sprijin la italia in contra j poate duce 1. tratative cu Ger
călcăril tratalul de pace dela mania şi ca Polonll cari să asi
Veraallles, dar de altă parte ar gure pacea intr'o plrte a Euro
fi 'nsemnat să pArAseascA pe pel, decl nu e nemerlt să se 
Mica IDtelrg~re şi pe Intq,erea impledece acelt lucru printr'o 
Balcanică, ceea ce n'o putea il1flerare 1. călcărll tratatului de
face; Italia de alti parte gliea la VersallIel. 
sprijin la Anglia pentru teza Conferinta a lăsat deci Injle
tnarmlrll AUltrlel, Uniarlel şi rarea aceasta in seama Societdtii 
Bulgariei. dar ia aceiaşi timp Naţiunilor, care avea.a le '0-

Anglia Iprijlnea pe Hitler. Din traoeaacl a doua zi, Luol, in It

incurcAtura aceasta l-a scos HIt. alane extraordInarA. Comunlcatal 
ler ,1 .apol Polonia, prin inştUnţa- referitor la Germania al confe
rea ce-au trlmll-o la Stre .. , că rloţel dela Stresa se mărgineşte 
Germania ,1 Polonia consimt ,1 la atât: la exprimarea onel pi· 
adere la pactal oriental ca coo. rerl de rău că Germaola n'a a,-

, teptat lfârşltul tratativelor tnce-
dlţla ca să nu Il se ceară Iprl- pute cu privire la ch~stia inar-
jln militar reciproc el Dumal ca mărilor şi a hotărit ca dela lIne 
să no atace pe vr'unul dintre state- putere că se rdnarmeazi pe faţA. 

Inormarile Unuriei, 8ullOriei ;i Hustriei 
31) mal spus comunicatul: englezi J- a sprIjinit cu tărie in nu va 11 tncuvlinlata fard asiga· 

se va tmpiedeca cu toate aceasti privinţă. PrincIpala ple. rart hotar/te In privinţa intangt
ă oacele o repetare pe vi- deci sunt pretf'lItflle de Ichlm- bllitaţil teritorluilii statelor din 
in a gestului Germaniei. bare teritorială ale Ungariei. dar Mica Inleltget' şi din Inţelege
a arfea aceasta a comuni- impresia elte el Franta şi italia rea Balcanlcd. Asigurarea acea· 
1 lui O anuleazd Insd alttl vor exercita o presiune comuni sta lnStamnd: cd SI va cere 'n
~l ~rtre a conferinţei, care asupra prietenilor lor, ,i MI.ca tâl Ungariei şi Bulgarlel sd re
[u; ne aşa: cd cele trei mari Inţelegere VI putea fi in sfârşit nunle la rtvJzlontsmul ttritorlal 
:' erI au luat la cunoştinţd fAcută ,1 se involascl in schim- Se va 'nţelege deci de ce 
. nta Austriei, Ungariei şi bul unor asigurări teritoriale enervare a ce-a urmat la Buda-

[gaTiel de a face ce·a fd- satisficatoare.U pesta dapi conferinţa dela Stre. 
, Germania, şi 110r aduce Nu ,tIm daci cltatal acesta sa, a fost ,1 mal mare decit 

Jg astd dorinţd a lor pe e un citat din • Times-, alo e bacurla dIn Ijun, când le dă 
u: e diplomaticd la cunoş- aumal an rezumat, eporlt cu cu· dale comunicatul in care le spa
.e la vecinilor acestor Idri, vlate deMite redacţiei budapea- nea cA conferInţa a luat la ca
:u ,scopul ca sd cadd la 'n- tane. Ceeace se Intelege din cele no,tlnţă pretentiile Ilngure,tt. ,1 

lald cu Ungaria, ca Aus- de m.1 SUI, e ci s'a dat d-lul că le dă mal d~parte vecInilor 
şi CU Bulgaria. Titulescu cuvântul cd sporirea Ungarle', ca al ae 'nteleagA cu 

armatei ungureştl fi balgdnştl ea. 
curia prematura 
• celor dala 
Budapesta 

,HotArtrea aceasta li conferln
i a prodUS o enormă dar pre
r tari bucarle la revlzlonlştl, ,1 

.are uimire ,1 Icandallzace la 
I le MicII Antlnte şi ale Inle

erll Balcanice. 
Se vede ci conferinţa tn por. 
Il meargl ,1 mal d~part~J 

: 1Teme ce s'a oprit la atAta 
paCt ~ ,tau }dcut d' cdtre d. 
7ULESCU pl0testdrl enerelce 
n.mtlt Micii Intelegeri $1 al 
lezuU Balcanice. Ziarul en· 

!ltlC .Tlmts- arată ci d. TI-
Itlea a telefonat ore Intregi .'a Mootreax la Stresa, ,1 ci 

It datoreşte interventiei ,alt lap
II ed conferinţa n'a luat :nl. 
tio atitudine lavorablld Ungallel 
~ Bulzarltl. 
f Reproducerea aceitel ,tiri a 
bl. Tlmes· le doosebeşte In ver
Ilane. lieoţlel Rador de ver
Iluoea ce o pabllcă ziarele dIn 
~adape8tl. In verslnnea agenţiei 
,a.dor" nu e vorba decât de 
nt~rventtl d·lul Titulescu şi de 
apta] el din pricina pretenţiilor 
ev-lzloulste ale statelor tnvlDle 
Idee!: prtientil teritoriale!) nu 
i'. luat in ehutla lor nicio ati
IIdlne. Versiunea ungureascA a 
tlrU lai • Tlmes· spune tn 
iCbllbb armltoarele: 
.MUlSoltnl a apărat cu mare sta
onllcle pretenţiile referitoare la 
Jl:alltatea de tnarmare ale celor 
felatate foste In8mice. Delegatia 

h 

Conferinta dunAreanA del. Rom • 
Intelegerea de care-! vorbi In n primul rllld se le.al .1 pAs

comunicatul conferinţei dela Strt- treze Independ~ta Anatrlei. 
la, ar urma II le ~.f.cl intr'o .Glora.le d1talla- aratA că 
conferlntă ce le va 'ntran! la 20 pactul ce le va 'ncheia la Ro· 
Mal la Roma. ma va nea problb!l caracterul 

Conflrlnta aceast., precum unul pact consaltatlv. 
am mal Ipal tn n-rul nostru tre- In afarl de acut docament 
cut, DO e altceva declt confe- vor fi inchelate pacte bit Iteral~ 
rlnţa la eare aa foat Invitate cari vor Inlocui plctul orkntal 
Itatele Earopel centrale prla pac- geaeral. 
tul ce .'a incheIat ia Ianuarie Se pot prevedea cel pllţlo 
la Roma latre Franta ,i italia. patru pacte bilaterale de ,ceat 
pact antlrevlzlonist care a pro- fel, şi anume: pactul franco· ru.s; 
dua la Budaoesta cunoscuta pa- pA.:tul ralcrcehOllo\l'lc. 
nIci. E fireşte, indoielnic, că 

La conferinta dela Romi, pe Germania va participa la 
care. conform hotArlrll conferin- conferinţă. Ungarja ameninţă 
ţel dela Stresa, va convoca-o ,1 că nici ea nu va participa 
va prezida- o d. Muslolfnf, vor dacă nu j se dau mal dina
fi tnvltate: Austria, Ungaria, Oer. inte asfgurărt revizioniste. In 
mania. Cehollovacl., Iugoslavia. cel mal rău caz conferinţa 
PolonIa, Franţa ,1 Italia. Iar An· va duce la o clarificare a 
glia ca sImplA obser'fltoare. oscllatle! Ungariei tntre Ita

Cooferlnta va ţinea zece zile. lia şi Germania. Ungaria "a 
ş. va avea si 'nchele un pact avea cu acest prilej sA se 
prin care toate statele amintite declare: mai ţine cu Italia, 
(afarA de Anglia) se leagA ci sau trece de tot la Germa· 
nu se vor ataca unal pe altal şi nia. 

o precizare a d-Iui Lava I 
DIn pricină ci .genţllle de i luntar dl Il formula orlc, apTt

presA ale Itatelor foste loamlce ciere asupra fondului chestiunii. 
au tAlmlclt botArfrlle dela Stre- .Ei au inţdes sd rezerve aua
sa la seniul el conferinţa a ac- std aprtciere guvernelor direct 
ceptat reinarman8 Ungariei, Au- Interesate, cdrora le aparţine sd 
strlel ,1 Bulgulel, d. Laval, ml- SI pronunţe, liber ,1 sub tdspun
olatral de externe al Frante', a derea lor, a.upra deciziunti ce 
dat LUDi an comunicat, arltAnd poate justifica examinare.a de a· 
că delrgatll dela conferinta dela proape a dorinţit in chestiune. 
Strua .• s'au abţinut In mod ""- .. 3ingura ncomandare pe ca" 

cele ttti guverne au crezut cd 
trebuie s'o formuleze in depllnd 
conformitate cu dispozitiile gene· 
rale alt conferinţei dela Stre.sa 
contra politicii de denunţate un/o 
laterala a tratatelor, este aceia 
care tInde sa inlature orice altd 
regulare a chestilmit decât pe 
cale de acord şi care nu ar fi 
tJectuatd intre guvernele direct 
interesate sub responsabilitatile 
lor proprii. printr o procedurd 
om la blid, de llbad negocia/iune, 
ale carei POSlbllitdti trebuie sd 
fie condiţionate de noi garanţii 
de secuT/tate, pe care acute RU
veme ar putea sel le gaseasca in 
paeteie regional" ca de exemplll 
pactul Europei Centrale"'_ 

d-[ai Nicolae Titulescu, şI la 

df.catat hotărtrllt! dela Stresat 
Comunicatul dat dudă ,edintA 

spune intre altele următoarele: 

,,[o ce prlvt'şte revizuirea st .. 
tutulu' militar aJ statelor semna· 
tare ale tratatelor deja Saint 
Germ ain, Trlanon ,1 Neullly, re
prezentantii celor cinci state au 
luat act de preclzlunl1e date de 
d. Laval : 

a) Guvernele britanic. francez 
,1 Italian s'au abţlout in mod 
voluntar de a formula otlee a
preciere de food asupra chestl
nnU care tr~buie rel0lvatl ln 
mod liber de \ guverncl~ dlre.cI 
lnterente ; 

b) Că singura recomandare 
pe care cele trei guverne Întru

Mioa In1elegere şi I olte la Strcsa au crezut că tre
Inţelegere. Bal- bale a'o formuleze, tinde tocmai 
call1că despre il inlAture orice altă rt'gulare a 
inarmarile state- chestIunII dt'c!t pe cale contrac
lor invin.. tOIIă, propooAud o procedurA 

ConsUlile p~rmaoente ale MIcII de liberi nrgociaţlune, ale cArei 
Inttlrgerl şi IntelegerU Balcanice pos;~bilitătl vor trebui să fle In 
aa ttnot Lant s!ara o ,edlnţâ mod strâllS condit!onate de noi 
rxtraordlDară lub prt~lden1!a garanţil de securitate.· 

Ungaria nu încheie pacturi' de agresiune 
cu vecinii. 

Geneva. (Radio-Central). Deocamdata Ungaria nu 
In cercurile delegaţiunti au· este dlSpusd sd lnchee pacte 
strlace dela Geneva e Salu- de neagresiune CU l1ecinU el 
tat cu satisfacţie faptul cd şt nu aprobd nici pactul 
nu se vor putea începe tra- Dentru garantarea indepen
tative pentru reînarmarea denţei şi integrităţii Austriei 
Austrie, Bulgariei şi Unga- In baza clauzei ajutorului 
TIei, decdt duptl ce se va mutual. 
garanta siguranţa tn bazi- La protestul diplomaţilor 
nul dundrean. ungar; la geneva, s'a atras 

Bine inţeles, cd Ungarin atenţia asupra duplicltdţii 
nu aprobd aceastd hottJrâre. politicei ungare, care a (n
Ea vede In tratativele pen- clinat un anumit timp spre 
Iru garcntarea siguranţei o italia, iar dupd aceea spre 
amenintare a mişcdrii el re- Germania, duptl mdsura In 
vlzionlste şi constatd cu a- care conducdlorii politicii 
mtlrdciune ctl pianUl In le-
găturd ca Europa Centrald ungare sperau eli aceste 
a fost conceputd fdrd parti- doutl suale le .or putea sa
ciparea ei. tisface tendinţele revizioniste. 
Hotitar •• LlgU .a1iunUor in cheatia in .... 

mărilor German. 
La propunerea d~ lui Laval.' sAşi eXIstenţa LIgII Natiunilor, 

ministrul de externe al Frantei. ca institutie InsArcinatl li 111-
LIgII Natiunilor a votat Marti o gure mentinerea plcli. . 
rezolutie de tnflerare a i~ltulal Din motivele acestea, Liga N ... 
Oermanlel tn care le aratA: tfunllor InvitA gavernele cari tra-

CI Germania a promalgd ca tneră c. Oermania Incadrarea 
dda sine putere legea mlJltari Germaniei tn lecurltatea euor• 

dela 16 Mutle. fAri li tlni sea- puoa, si·,1 continue tratative!'" 
mi d tratativele ce erau In a- spre a o adace pe cal~a cu 
ceastA privinţA; la gcatal sAa bană, a ioţelegerll reciproce, -

a.r de ~lltă plrte hotăre,te sA 
tlllburA pacea; se fnfilnţeze in Ilnal LigH Na-

CI gesturi unIJaterale ca al tlunllor un comitet care să pro-
Germaulel pun tn prlmrjdle tn.. pună măsuri pentru vUtor. 

lurcia ameninta ca daca se da drept de 
Inarmare ungurilor şi bulgarilor, pune 

mana pe Dardanele 
Rezolutia de mai sus a I Turciei, d. TevIle Rasi' 

Ligii NAtiunilor a fost vo- . Aras, preşedintele din anul 
tată de toţi delegaţii, afară flcesta al Ligii Naţiunilor, a 
de al DanemarceJ, care s'a (deul o aluzie care i-a ftl
abţinut. Spre surprinderea cut pe delegaţii Angliei şi 
şi stupefacţia Germaniei, a Italiei stl sard ca opdriţi. 
vofat-o şi delegalul polon. Din telegramele româneşti 

Delegatul Portugaliei a fă- nu s'a putut Inţelege bine 
cut observaţia că rezolutia despre ce este l1orba, de 
nu-I destul de drastică şi a aceea reoroducem dupil 
cerut o tnfierare mal ener- "Prager Presse~ şi dupd 
gtcf a gestului GermanieI. ziarele badI'JDestane. cari a· 

Af/nistrul de externe al ((;ontmuare in pal. 4·a) 
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,După c::onferin
fa dela Slre~a 

(Cootlnallre din P8g. 3-.) 

raid ca relrese.ltJ,dul Tur. 
. alti, s/Jriji,,;t de co,.i,arul 
«HJietic Lrt"iHofJ, tS s/l'" 
e6 dtICtJ Liga Naţi_lti/o,. 
., (# .pucat sti aprobe. f"nJ;: 
IIfI.iN tk tratate, lJPO, a.re f' 
TfU"'cia de ' făc".t (} ref1;S!UI;,-e, 

. fi '11& 19u-o Ucd le dă 
_ tlrept de IlUJr",tsre ""gu
rilOf" ţi lJuJgtsri/Qr: "a 
.... izui clauzele .... 
feritoare 'a Darda
.ale, la Gallipoli fi 
la .area .eagra ale 
tratatului dela Lo
zeaa. 

De/eg'atal e"glez şi dele
gatal italian, flilldcd ame
ninţarea o privea pe Anglia 
şi Italia, lnsemndnd cd Tur
cia se va Inarma in Dar
danele şl '/1 celelalte locuri. 
pe~o mdsurt! cu italienii şi 
englezii - aa scfrtt Imediat, 
spundnda-I cd nu trebue sd 
se alarmeze, deoarece Intre 

. ch.estia de fatd, a lnarmdri
lor Germaniei, li Intre 
c!.esUa despre care vorbea 
d4n$ul, a inarmdrilor' unga
reştl p blllgdre$tl, nu e 
nicio legiI/ard. Cu alte 
caviat. I Inarmarea 
Ungariei ,i a Bulga. 
riei nil se " •• p .. oba. 
III acelaşi sens l-a liniştit 
pe reprezentantul TurcieI 
ministrul de externe al P,a
lei. 

Incidentul acesta tnvede
rează că (a conferinţa dună
reană dela Roma nu-i Ta fj 

, de loc uşor italiei să sus
tin! pretenţiile ungureşti şi 

buJgAre,tl, de cumva va mai 
tinea la ele pân'atunci. ., 1: .: $ $4'$ n 

fllfă nitzbtltie il lui 
Gombăs 

Marţi s'a ţinut la Budapesta sub 
preşidenţia regentului Horthy un 
consiliu de miniştri, la care prim' 

, ministrul Gombas a expus pla' 
nul de lucru al guvernului şi-al 
parlamC"ntului pe cinci ani de." zi
le, impărţit pe ttimestre. 

Vorbind despre sinamăgirea a, 
. ceasta a lui Gomoos, ziarul· "Ma, 
- gyarsig" il in",iti pe primul mi, 

nistru să nu~şi bată capul cu a~ 

semenea trăznăi cvincvenele, ci 
să se 'ogrijeasci. de ceea ce tre
bue 'n momentul de fată: să dea 
pâine flămânzilor, să Ufureze im. 
pozitele uriaşe. 

."Pesti Hirlap" ii spu.e incre
xutului Gombos ci asemenea 
tr.iznaie n'a f.ist bună nici ca 
experienţă micar in anii dintii 
după război, când a fost pros, 
peritate şi linişte, dar,mi,te "cind 
cei mai mari bărbaţi de st.tt ai 

, lumii nu pot daci pot - ii dea 
programe decât de azi pe mâi
ne, şi când sitUAţia politici ex
ternă se schimbă dj n ceas in ceas 
iu cea economici din minut în 
minut" .• Nu era oare mai neme-
rit - spune mai departe oficio, 
osul Ligii Revizioniste - ca gu~ 
vernul să implineasci principala. 
promisiune a guvernului GombOs 
de ieri, şi să elibereze cât nui 
repede naţiunea de sub jugul 
sufletesc al alegerilor pe faţj?" 

Panait Istrati I f PENTRU CO~III DV. . . . 
_________ I '~, cele mal bune pubhcaţlunl sunt: 

S'a prăbuşit in nefiinţă una 
dintre cele mai chinuite şi fra, 
mântate vieţi din câte a cunoscut 
umanitatea, marele povestitor TO~ 

mân Panait Istrati. Scriitorul a~ 
cesta genial, omul cu inima ne, 
bila şi sfâşiatd de durerea ''celor 
napastuiţi, s'a luptat ci'lcizeci de 
ani cu vieaţa şi, În ultimii ani, cu 
moartea, cum puţini au avut cu
rajul şi voinţa sa lupte, făra sâ 
se lase infrâut decat în momentul 
când trupul lui nu mai avea ni
mic de ars. O boalei groaznica, il 
transformase intr'o umbra miste
rioasa. 

Panait Istrati a fost un om, 
mai inainte de a ft romancier ce~ 
lebru, care a trăit pentru o idee: 
umanitatea şi iubirea deaproapelui. 
Prea sbuciumat şi optimist ade
seori, înşelat în aşteptările sale 
vizionare de cei cari transformă 

până şi asemenea idee in bani 
marunţi, idealul său nu putea 
însa fi cuprins în forme şi ideo
logii fixe, şi atunci când s'a con' 
"ins ca gâ11deşte in vânt şi nu 
mai putea sa creada în realiza, 
rea apropiata a unei lumi maC 
fericite, Panait Istrati a dn'enit 
"omul care nu adera la nimic." 

Acest Panait Istrati, crainic al 
gândurilor generoase, a murit a~ 

cum, Castelul lui de inchipuiri s'a 
contopit din nou cu pdmântu!, 
dar acum trăeşte pentru totdea
una scriitorul, autorul operelor: 
Kira Kiralina, Moş AlzghcI, Tre~ 
cut şi Viitor, Haiducii, Taţa 

Minca, Spovedaniile unui invins, 
Casa Tburinger, Biroul de pla
sare, ultimele dot/a din cidul 
Viaţa lui Adrian Zografi, care 
urma sa cuprindă, in câteva '1'0, 

lume, trista treeete prin lume a 
autorului lor. Paginele acestea 
autobiografice s'ar putea să nu 
mai apară, ceeace ar fi o mare 
pierdere peutru literatura roma, 
neasca. 

Panait Istrati a iubit şi-a 
duşmanit pe mulţi, dar jntotdea~ 
una a fost sincer şi irzsu!lcţit de 
sentimmte alese, A fost o victima 
a dezaxarii, dar oricât s'a .. in~ 
ternaţionalizat U, ,mintea şi gândul 
sau nu s'au indepartat un moment 
de România sa, de mormântul 
mamei sale. S'a dorit cu desnâ~ 
lidjduire reintors in patrie, şi,j 
o fericire pentru noi ca a murit 
întTe noi, precum a fosi şi pentru 
el o fericire, că poate sa se bată 
cu moartea pe pământul româ~ 
nesc, punăndu-şi depe patul de 
suferinţa toată 'nflacărarea in 
pagini naţionaliste. Drept omagiu 
pentru tot ce-a fost Panait Istrati, 
datoria noastră e sa~i editam din 
nou intreaga opera, intr'o ediţie 
populară şi 'n alta pentru biblio. 
fiU, Ar fi omagiul cel mai pios, 
în locul cuvintelor de circumstanţă, 
adus acestui suflet extraordinar 
de sensibil fi nepotolit, care a vi, 
sat neincetat binele cel mai mare 
pentru toţi şi 'n ceasurile din 
urma pentru românii sai. 

i pg, ., .. ' .... .. U.' 

. vHivmRln:~ rn:}riiL~n\ 
care apare regulat in culori 
in fiecare Miercuri 

• 
ŞI , 

CEI TREI CERCET AŞI 
.~. ~ 

publicatie de aventuri extraordilia.re, 
care apare in fiecare Sâmbătă 

Cititi in fiecare Marţi 

ziarul 
t•• t" I S II n ft'.or· 

'fi al ~ăIăloriilor 
Cea mai veche revistă de popularizarea 
,tiinţei, care apare de 39 ani neîntrerupt. 

~. 
Preţul 5 lei ex. 

In fiecare Sâmbătă apare 

Radio Universul 
= 
Revistă pentru popularizarea $tiintei radiofoniei 

Desr:ried de aparate noi' în fieca re numă r, 
~ 

:nsoţite de fotografii şi schiţe explicative 

Pretul 5 lei ex. 

CEA,r MAI BUNĂ REVISTA ILUSTRATĂ DIN ŢARĂ 
'-~ 

TIPARITA IN CONDIŢIUNI TECHNICE 

SUPERIOARE,PE HÂRTii,; CROMO, ESTE 

1 LUSTRATIUNEA 
ROMANA " Il10_''_--

EDITATĂ DE ZIARUL "UNIVERSUL"· 

TOT ROMANUL DE BINE CITE'TE ZIARUl .. 

~,UH!VERSUL B 
UUI tiiN uRlII. fTIIII (l1li 1.U_1IfTIIbA& _', - .',.. .... , ........ . .. ~-:::=--.-... --.!~ ....... .=..~-- --..-..-..--.......... ' 

'$1 r .... $ 'II $4\' 4A' II 0,$1 

Leg. pro:IDulgale 
S'au promulgat săptămâna a~ ~ birea in timp de pace a stocului 

ceasta următoarele legi: de război al armatei. 
Legea pentru modificarea art. , Legea pentru modificarea art. 

50, 51 şi 52 din leg~a inaintă· 24, 32 şi 37 din legea pozitiei 
rHor in armată. 

Legea pentru modificarea art. ofiterilor. 
33, 70 şi 78 din legea asupra Legea pentru complectarea art. 
recrutării armatei, 

Legea pentru modificarea art. 
a din legea privitoare la ne$tlr-

a .. .. ... dt' 

99 din legea de organizare şi 

functionare a ministerului apă~ 

rărU nationale. 

MHRf fl~lIVHl flRII~I1C ~[ ~ft~JI 
Corul "AURORA" al tlpografilor din Arad, rein

filnţat in Iarna aceasta sub conducerea d-lui diri
ginte profesor OCTAVIA.N LIPOVAN, or2anfzeazA 
de Paşti un festival artistic urOIat de dans. Cit UD 

variat program compus din puncte coraIe, recl
tiri, monolog, piesA de teatru, etc. 

Legea pentru modificarea art. 
2 din legea generală de pensiuni 
din anul 1925. 

Legea privitoare Ia pescuitu] 
in apele de munte. 

Festivalul are loc la CAminul Jndustrlaşllor in 
seara primeI zUe de Paşti, 28 Aprilie, 'II e aştep .. 
tat de populaţia romAneascA a .Aradului cu OIare 
'nCrfgurare. 

Legea pentru modificarea art. 
69 din legea fnvăfământului pri
mar. 

Legea, conform căreia Regia 
cir. e autorjzată a construi Unia 
Checea-Cărpiniş, din Bănat. fq 
lungime de 8 km. 504. 

~~ __ ' __ T-,,","~""----~:-~< <'--;r 
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Răzvrătirea dl( 
. Ghimeş It 

Precam am arătat tu! 
DOitra trecat, .' a taCt 
baterea procesatal rebe 
s'a [acercat to urma ~ 
lui dela Marsllla tn cal~ 
mane din Slcuime, r D 

pail la cale de ag~nţil c 
peste!. 

Confratele .Gazeta C

t
" I 

scrie despre răzvrătlna ,t 
urmitoarele, ia a-rol I 

15 AprHle: e 
• Procesal rebeliunII d! 11-

me, a llmurit .pirital P r. 
sapra primejdiei pe CITI 

prezlntl tn părţile DaU 
mănAtorll ideilor so 
camufLatl sub tofAţtş. 

d~stl I aDor paşolcl cel I 

privirea Iilcrutltoare ,1 ct De 
uea de a dioamlta ar 1,111 
institutllle de bul ale lor 

Inliplrată de tensIunea for 
şardă I Badlpestel~ • ' 
comunistă· depe valea 
,ului s'a dovedit par. 
fluenţele anor prime-jdlot .R 
cari de agitaţie extrem ca 
obiectivul preei. de reSI 
a celei mai curate păI Ilrc 
tară. impolrlvi statulal mei 
"şovln- ,1 .exploatator-., C 

Droaia de avocaţi 8tr~ -In 
olţ! să apere pe .sold- utul 
surectlei-~ ca ,1 z~cile astli 
grame-protest trImIse d 
nlZlţtfle muncitoreşti OI meI 
ne·aa edificat complet {JS 
caracterulal acestei mlş vea 
tat de paţln echlUbrată In ee 
rile ei. Ia 1 

Emisari mlsterloşl debl 
Secuime şI-au stablllt ale lai 1 
ratorlile de aglhţle, a miI{. 
lumea ,tmpl! a utelor c~ II d. 
rlsmul maladiv al agltato, lin. 
meserie. le fo 

la Int~Dtia lor. rebf'lIuD il A 
ranllor de'pe valea Obi • 
trebuia si fie .emoalel ate 
larmA peotru răzvrătirea i pre 
regIuni &leuleştt. curi 
A~um câod desfăşanw tol 

cesolul I lămurit atAtea' 
Doscute şI le pot dUerm: PUDI 
precizIe obIectivele la, 
impune din partea a 
noutre o mal atentă 
dentă supraveghere. 

Sant prea mUlţi 
prin sateJe SecalmU şi 
negustori dubioşi care 
altceva decât să treaci 
mânl o marfă clandestln!,' 

Ştiri deja nemtii 
din 

Ziarul .Magyarsag· G""'t&'~ 
n-rul din 17 Aprilie crt., 
mându-se dintr·un ciclu 
cole al lui .. Somogyl 
tn jUdetul Somogy (de, 
Balaton) se face mare 
gandă pan·germană 
nori tarii nemti, şi că In 
Boszenfa .. locuitorii I1P,·mrJJlIU:le 

stigafi de agitatorii fără 
au mers până acolo încât 
rut sa le fie mutat din sat· 
tuI prentrucă se roagă 

turghie ungureşte şi tot 
re~te işi spune şi 
Inainte vreme. spune 
sa9,- se predica in sat 
dar de când a venit 
Emerlc Arany, face slujba 
ne predica ungureşte, iar 
torii germani cari s'au 
astă toamnă în sectie a 
"Deutsches Volksverein
aceasta o 'ncereare de 
rizare. Locuitorii au trimis 
copului un avertisment! Si 

de 204 inşi. că dacă nu 
alt preot. trec la altă lege, 
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Din SăcuiDl.e 
a •• pp. C .. i,turul DelC, de-a boteza localitAtile. 

ă fie puse Camerele de comert 
rebel. în slujba intereselor nationale .SAcuiesc· 

Ziarul clujean .Elleozek" a 
pubJlclt la ns crt. o leremladl 
referitoare la slcul, ta care e 
vorba intre altele despre oraşa) 

1. o. Daca .• Poate na păcltuim 
fn coatra noUor dlspozlţtt -
spune Ellenzek- - (_deci in 
contra dlspo;tI(ilIor prla cari s'a 
ordonat Il ae Icrle Damele de 
localltătl româneşte, - D. tr.), 
dacA amintim - fiindcă Dumele 
acesta cite IIU necunoscut toci, 
sau duce la confuzII din prlclDa 
multelor Dume asemănitoare -
cA oră,elul acesta botezat dapi 
Duca cel de fericiti pomenire. ,'a 
namlt pe romine,te pAol acum 
câteva lanl Crlştur, Iar de dnd 
I fost Inftlot1t s'a namlt pc Dn

gureşte : .Szekely KerelZtur·_ 

Şi ne oprlm la part~a finală a 
observaţiei lui .EUeDzek". La 
partea unde apune ci Cr1,tarul 
a fost aogurelc., ca nume un
gure.e, din ziua clod a fOlt In
fiintat. 

aa; 
! cal

ţ
' Ouveroul românesc a Incercat I minoritari de .icl la nicio COD

~, r nul tecut si rdormeze Carne· trlbuţle tn scopul Intereselor 
;eetiJ erele profesionale, fări lală si româotştl. 

, ,rea,lt Il rellllzeze decât o Un memo .. iu al 
,a Cfltl parodie de reformA. Ne-Im p .. e,.dintelui Ca-
rta Jteptat - peDtrucA o reformA ...... i de muncA 
111 acestor hat!tuţll era tDtradtvlr din Bllc ..... 'ti. 

e dorit - li vedem focerc4n- DlscaHa d t I ă .' e-a anc a r mlS 
II d 1I.le o reformare a temelurllor vorbi zldarnlcl, mlrglnlti la 
11 P r. I spiritului lor. fn totelelal doal. trei ziare de provincie. 
Cln nel aduceri a Jor pe Ugaşal Guvernul nici gind n'. avut si 
loal rlDt~lor nationale, ,1 'a loc de le atingă de spIritul ce dom-

61! eut. ol-I fost dat li vedem oe,te la aceste lostltu,lI, şi n'are 
lşu total se mărgineşte la creeri aici astărl, fn epoca numerululul 
tel ilupra·camere. menite să atin. v.lachIcIIIi. Am arătat acum câteva 

ca neuel prin blrocratlsmal 0- săptă miol, că preşedintele Came-

rei de muacl dia Bl2cure,tf a inain
tat guvernului ua memoria referitor 
la problema romAnlzlrll InduI
triei din oraşele ţlnutarUor des
roblte, ,1 el preconiza Iceutl 
romAnfzare prin Inlocalrea Ca
merelor de IncSultrle ca Reuala
nne Industriale romAa~fU, cari 
trebae 'ntlrlte ,1 ajutate ca să 
corAspaodă acestei mlslanl ce 11 
s'ar da. Memorial acelt. le ve
de ci 1'. arancat la coş. NimIc 
na le mal vorbt',te despre el,. 
nici vreo misarl na I'aude se 
se la In lensul celor ari tate 
'ntrblul. 

or I'!lait la noi activItatea tllatita- . 

le Ilor ce se chtamă că .'IiO Să luăm seama la ce se face 
Dei form.t. Ungaria 

acum in Trecem peste observatii in· 
tercalatl In fraza de mal sua. 
referitoare la confuzia ce-o fac 
prea maltele 10caHtiti b Jtezate 
'u vremea din arml 1. G. Dac •• 
Observaţia aceasta a mat fost 
făeutl ,f de români cn autorl
bte, tntre alţII de d. prof. Sex
tII Puşcarla, care a protestat 
prIntr'o comunicare făcuti la 
radio fn contra sfstemutut aces
taia nou, nepotrivit flrll Umbli 
româneşti şt obiceiului romi· 

Autoral articolului din .EJlea
z~k. e Ila analfabet laa de to
talA rea cred IotA. Se vede ci 
babar I',re de modul cum ,'a 
format Itmb. Dogarească, daci 
Da ,tle ci po)nogiliia - adecl 
obiceiul anlareac de a varf 
'Dtre eOD'onante o vocili -
trltielzl 'ntotdeauna orIginea 
ueaogureas.:1 I cavlntelor ma
ghiare cari aa lIemeoea Intrr
caliri de vocal. (Kerentar~ -
din CrI,tur). DomlJul autor mii 
dovedeJie cA na ftle nici geo
grafie. Ideci ci nd ,tie ci mal 
lant ,l'a alte plrtl ale . terlto
rlalul româoesc Crlşturarl. Toc
mai din acelti prictn' Crl,ta .. 
rulal dlD Slcolme I s'a adăagat 
un atrlbat: Szekely KerelZtar~ 

Crlştural .săcutesc·, dar adaol!ll 
Da l-a fost dat din zilele iafUn~ 
ţărU, ci dia vremi mai Doi. li 
poate convinge pc domnU dela 
.EUeoz~k· despre aceasta -
mat cu seaml ci aa acolo DO 

mentor care face ,1 Iitoriet pe 
profesoral Krenner - orice dlplo
matu tJngllresc. 

Ca pe " .. emea 
ung .. rUo ..... 

Ilol .Reforma· aceasta a starnit 
'em' câteVl ziare româot'ştl o In· 

r mntl dllcaţle despre rostal 
păt . Uromânesc al Camerelor de 
al mert. complrat ca marele rost 
r· ~ Camerelor de agrlcaltară. 
,tră -Im spas atunci şi 001 ca
fld ataI printr'o gnetA depe a
: d! astă granltl, arătllnd că aceste 
dl mere de comerţ şI Indastrle 
t '.lst lisate sA rămlnă con· 
IIŞ veate pâni la capăt ca rOI

h ce li I-ilu dat maghlarll când 
bl 111 tafllnht: acela de a sob· 
liclol tn scop ungaresc breslele 
n mlghlare desfiinţate voInic, a

=a \1 de a pone comerţulş\ In· 
tQ· .!Iil sub control tlngures: şi 
lU le fololiii to scopul maghiari· 
!l il Am arătat atunci .ca doca
Il ole din monografia noastră 
: pre trecutul din cele două 

cari din urmă al meserla,llor 
'el 
a ,ial dia Arad, cam aco-
~'puns Camera de comert a 
:1 dlliui mlslanii ,ovinlste ce! 
Ir. dat, cum n'a avut sub un-
I . 

Ş, i decât un sil1gur român (n 
I ttl, şi-amlme nil mal in pri
:1' ciclu de cinci ani. ,1 CU!l1 

! tot tlmpal fancţlonărll el sab 

I 
uri a fod unealtă a mlghla-
II Aradlllul, pentruca tn 

1mb, sab stăpânirea româ
Ici, să vedem că nu pane 
marii Industrl.,1 şi Dt'gustorl 

Vorbim din nou despre 
memoriul acesta şi readu
cem in discuţie chestiunea 
Camerelor de comert şi in
dustrie f pentrucd in Unga
ria a ajuns la ordinea zi
lei "nationalizarea· (auziti! 
naţionalizarea!) acestor in
sUtu/ii. 

Corporatiile lui 
Gomba. 

Precum am mal arătat şi altă

dată, tn timp ce făcea pregăUrl 

ca să· ,1 aleagă un parlament de 
f"ştl militari ,I de mamelnd 
cari se voteze trlniformarea re
glmelui de astăzi din U:lgarla 
to rl'glm de dlctatară de slstf'm 
Italian iaU hitlerist, generala! 
00 nblh ,I-a PUI oamenII sA 'n· 
ceapA aă-f organlzue corporatII. 
A brodit-o. Du-i vorb!, paoând 
să-I organlzl'ze corporaţla prof~ 
sorilor an director de lIcea 
Krompaszky care a org \nlzat pe 
timpul revolaţiel sindicatele re~ 
voluţlonare, - dar aGta DU con
tează. Cea ce vrem si arătăm, 
este că organIzarea corporaţ Hor 
l' a incepat, şt că dela organl
urea profesorilor ,1 iDvAtătorl

lor din capitală (se vede că tot 
corpel didactIc dă CII mal mart 
mamtlaci) şI dela organizarea 
portarHor de case ca chlrla,1 
(aceştia soot de maltă vreme 

,!IROlDânii din \ Ungaria 
.:.. Citeva date statlsUce româneşti şi ungureşfi asupra 
omânilor rămaş' in Ungaria după tratatul dela Tria

Ion. Satele romAneşt. din apropierea frontierei noa-
, stre dela vest -

~ - Studiu statjstic -
I de: Petre Petrinca 

Dltele staU5t1.ce pe cari le I aproximaţIe ~amlral Ro~âDllor 
1Il1~,lra mai JO', sunt tntoc- din Ungarta şi al 10calltăţllor 
te de autorităţile româneşti uode trăiesc. Deci. vom cerceta 
I vecinătatea graolţel de Vest' judeţ de judet răspândire a ele
irll. Sunt fntocndte fie după mentulal romAnesc dIn tara 
enalmlatele oflcfoase maghia- vecină. 
(dintre anII 1900-1930). fie 
'1 ,ematlsmeIe credlnclo
r carl au aparţinut cAndva 
'copiilor romAne (ortodoxe ,1 
~e) de Oradea, Arad ,1 Lu-

(t:biaf şi Doele date ale 
rblllor amintite, suot tatoc
! dapl statisticile oflcloue 
:hlare), 
'at~le statIstice ale autorltă. 
noastre bller!ceştl ,i ad tnl

'atlve, le vom complecta ca 
ea ale statlsticUor oficiale 
b!are. pentra a putea afla ca 

• 

1. RomAnii din 
partea rAmasa 
la Ungaria a 

.. Biho .. ului 
Din actele oflclolle ale pre

fecturU jadtttuluf Bihor (vezi 
actul No. 209/1933), rezultă că 

"nllmdrul Românilof rdmaşi in 
jUdeţul Bihorulul unguresc, se 
lidlcd la cI/Ia de piste 20000 
suf/ttt-. 

D.pd tabloul Intocmit de a
ceastd autoritate rom4neascd, nil-

cUenţll Jul GOmbOs şf Informa
torU politiei). .'a ajons acam 
la organIzarea corporat1llor co· 
merci.)e şi Industriale. Organl.:. 
zarea IIta le face Ură mult 
tAmbllAu, de·aceea aflăm del· 
pre ea mal malt pe cale lodl· 
rectă. Din zIarele badapestane 
n'am putat afla tu ce chip Se 

organizeazA aceste do"ă profe .. 
slanl din urmA. ta schimb zlaral 
.Vi M.gyamig- ne-a Informat 
la 14 AprlUe ci organizarea lor 
a produs mare alarmd la Ca
mera de indllstrie şI comert, din 
Budapesta, cart l-a consaclat 
acum sdotămâna o şedlnţd de (n
erljoTatd protestare. 

ne'V' crwr $, U 

pue cd averilsmentul acesta 
al ziarului lui Eckhardt e 

P .. eo,ii c .. iminall 
ai bise .. icii .. oma
ho-catolice 

prilejuit de faptul cd ln E cunolcatl lapta ce O duc 
Ungaria Camerele de co- prt'ottl mlghlart din Slcuime. 
merţ şi industrie, în~Unţate, agenţi al partldalui ml&h1ar şi-i.{ 

'J' Budapestei. tn contra, şcomor 
precum am ardtat mal sus, mlgh'are de Itat. Precam se 
anume ca sti pand comerţul ,Ue, preotU aceştta fac prin or
şi industria în slujba lnte- ganlut'lle economice Iau de 

,.Nationallzarea" rese/or naţionale ungureştl, alti naturi ale partrdulul m~
Camerelo .. de co- ar Irdda aceste interese a~a ghlar ,1 ale eplscoplHor maghiare 

• d- U i v presianea cea mal dră.:rascl 
mar, In ng.... cam le Irddeazd pe cele ro- ta contra sicanor ce-ş' trimit 

Toate cele spule pln'acI le-am mOne$l1 Camerele dela noi. copIII 1. şcoala de stat ŞI chd 
spal ca să ajuogem la ceea ce Nu despre asta e vorba, prealanea na reafe,te, le dedlll 
spune despre ingrIjorarea ,'del- fireşte. Ci li se cere şi mal chiar Ia vloieote. ca d~o DUdă, 
pre proteltarea aceasta a Carne· mare zel dect11 pOnd acum. , ~o:~l~~ tCI~U!~n,pr~~tul\lte~a~ 
rei de comert ·dln Budapesta I Ei bine, Ungaria nu e mu1tu- dU-le si predea ;ellgl~e(a ,~~a~a 
zIarul .mlntlt. . mită cu cât o slujesc Camerele de sht, a luat De o fetltă ca na-

ŞI latd ce' spune: "UI sale de comerţ ,i industrie, mele VIctorta K'ra1y la 'atrebare 
Magyarstig" acuzd Camerele iar noi le lăsăm pe ale noastre ci de ce Da . merge la ,coala 

• A • conle.lanlll, " tundcA fet!C. I-a 
de comert ctl nu-s cu tolu- sA funcţIOneze In aceiaşI spl· dat uo rAipuna ce na f-a fOlt 
lui a~ervite interesului na- rit ce li s'a dat când au fost pe plac, a ctomegil-o in' a~a 
tional, ştie cere o grabntcd chemate cu scop antiromâ- hal, 1n.cât a Tlj~as sltrdil ~l 
transformare in sensul ca nese la vieaţA. mutd. .: ' .1 

sd se pand 'n sla/'ba infere- Se va găsi cineva la noi Legiunea de Jandarmi din 
I • • Mlercuria Clucalul I luat. Cilzol 

selor neama/ull să tragi nvăţămmte dm ca- in cercetare ,1 va da pe preotUl 
Cetitorul sd nu-şi lnchf- zul acesta? criminal pe milo. pucbetuluf. 

mdrlll comunelor din jud. Btho. 
rului uneuresc, tn care locuesc 
Romdni, ar fi de 30. 

,,010 comunele tnşfrate tn a-
ce.t tablou: Bedell, Darva~. ja
ca, Micherechi şt Sileal, sunt 10-
witt mImat de Români, Iar in 
comunele Adonif Apelleul ungu
resc, Leta Mare, Peferd (PttaT
deu) şi Pocel, .Romdnli sunt 
în mare majorltatt" .. 

In bIsericile dlD comunele cu 
populaţie un!tă Intreg lervlclal 
dIvin ae face exclQsiv tn ungu
reşte, şi toa.e aceste comune
rtlpect!v parohII aparţin 

EpIscopie! unite m.ghlare de 
Haj .~adorog. 

Aceste comune, după tabloul 
aDf'Xat actului amintit, ar fi: 

1. Almoşd (plasa Seehelhld). 
avea 1. 31 Dec. 1920 884 de 
localtorl RomânI, de religie gre
co-catoltcl, şi o bisericA ,1 o 
,coall, firi Dreot şi fnvJţător.· 

2. Adoni (NyIradony), ave. Ia 
31 Dec. 1920 2313 locuitori Ro
mAnJ, de religIe greco-catollcl, 
o biserică ,1 o şcoall contest 0-

nală unltl, dar fără preot ,'In- todoxl, fărA bIserică, şcoali, 

vit~tor, 9. Bertttyoujlalll, avea la 1920 
l Apdteul u"guresc (KlJ-os- 80 locuitori românI ortodoc" 

szegapâtl), avea la 31 D~c, 1920 fără blsrrlcl, ,coaJA. preot şi tn-
924 locuitorI romAni, de re)lgle vitător. 

ortodoxă, o ş~oall ,1 o blserkl 10 Cocad (Kakad), avea fa 
ortodoxA. Blserlc. acestei ea- 19lO 18:;t locuitorI româ~l, gr
mune rom!n"ştt era condus! de cat., o biserică ş1 o ,coalA, dar 
preotul GavriIl Mnreşan, care tn- fArA preot şi fărA invAtA tor. 
dtDllnf'. II funr.tla de InvitAto,.. 11. Cr/şrur (Sarkadkereszlur) 

4. Ber' kbOszOrmeny. avea la 31 Ivea la 1920, 489 localtori Ro
Dee. ]920 61 de locuitori ro-

mini ort., o 'COlII. o b~sericJ. 
mAoI de ~Hgle ortodoxA, fărA dar firi prec.t ,1 fAri fnvaţltor. 
bfstrlcl şf fArl scoală. 1~ v • 

5. Bogomir (Bagamer). avea ~. nlJltllYan. avea la 1920 
la 1920 471 de locuitori români 20 de locultorl Români ortodocşI, 
de relfgte greco-catollcl, o bllf- Uri biserică, ,coall. preot Iau 
nleă şi o şcoall, firi preot şI invltător. 
fărA fnvAtltor. 13. Komdndl, avea la 1920,225 

6. Bediu (Beda), Ivea Ia 1920 localtorl romani ort'J oh/serlel şi 
840 locuitori români de religie o ,coaJA, dar fArA preot ,1 fira 
greco·c.t., o biserici şl o ,coa-I fnviiător. . 
Iă, fără preot şI Ură invAţAtor. 1 ... Da"a, (Darvas), avea la 

7. Bihar-Torda, avea 1. 1920 1920, 694 locbltorl Romlol ort. t 

80 locuitori români de religIe o biserici, o ,coall. tndepllnlnd 
ortodoxl, fără biserIcă, ,coală, anctl. de preot ,i fnvltUor O he-
preot ua invăţAto!-. orghe Ardeleana. 

8. Btharkeresztes, avea 1.1920 15. Dancshdza. avea la 1920. 
70 locuitori romani de religie or- 80 de locuitori Rombl ort .. firi 
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Moralitate' hortistă 
.Oj Magyanag-, oflclolul ace

lui faimos Tjberlu Eckhardt des
pre cIre am .ritat in Dumăntl 

tutal din Illul trecut al .Oazeirt 
Antfrevlzlonllte" ci s'a Mudal in 
parlament e'a trtbuft sd intenteze 
30 de proctse de calomnie 1n con
Ira unora, altora pentrucd s'a spus 
şi s'a scris la Budapesta despre tI 
cel a Idcut parte dintre lalslflca
torU de franci/ranctzl, - a scris 
la 9 Aprllfe nrmAtoareIe tn ne
crologal ce l-a făcut foita lai pre
fect de polltfe Il Badapestel, pa
tronului faJalflcatorllor de franci 
Emerlc Nă,doIY: 

.NI-I vie tutarora 'o minte no
bila atitudIne ce-a dovedit-o Eme
rle NădolY la proce. (e vorba 
de procesat fll.lflcatcrllor de 
!rInd, - n. tr.). Când l-au Inltl.t 
la afacerea falslflclrllor, a plutit 
Jnal"tea ochf1or lui exemplnl prl
malol mlufatru eDgl1!!! Pltt şi-aI 
luI KOlauih. Opfnla publicA a 
Europei 1.1 achitat ca unlnlml
tate pe Pltt de lub acuzatii mo
rali ce eventual s'ar fi Dutut ri
dIca In contra ]uf ci a falsIficat 
uJgnatele franceze, ,1 juriştii 

epocII napoleonfene .'ao relem
Dat ca faptul ca prfm-mlnlstrn] 
activ al nnel tiri II falllflce ne
pedepsit moneda altat sfat. Ju
rlal englez I.a Ichltat pe Lndo
vIe KOlsath c'nd tmoArata] " re
lrge Pranz losd a PUI IA se In
tentpze 'o contra luI actlone pen
tra aŞI zIlele bancnote ko,atllte. 
De aceea I!merlc N.do.y • pa
tat spune cu .Incerl franchetA: 
.Am cAzat. dlr lunt om cinstit, 
pentracl exlltl o lege care, firi 
.. Ite .crlsl, Ipane ci patria e 
mal ttrelua de toate-

Asta e educafla ce-o tace 
regtmul hortlst ceUl1eni1or 
UngarieI. 

Şi oamenII ace,tla cutea-
111 si spuni strlUnitifii el 
fArl el cultura Apusului s'ar 
fi dus draculuI. CI ei au api
rat-o In contra turctlor, a 
tAtarilor, a .coruptiel balca
eanfce- ,i-a altor asemenea 
primeJdii. 

Adevlrat ci, la urma ur
melor, nu poate n nimic de 
mIrare In faptul ci nl,te oa
meni cArora 11 se face astfel 
de educatfe, cufeazl si vor
heascA .tifnltlltil astfel. De 

blserfcl,şcoaJ!,preot sau tnvAtAtor, 
16. Derecske, avu la 1920, 70 

de locuitori rom. orI., fArl bise
rici, ,coall, preot SIa InvAtător. 

17. FOzesgyarmat. ana II ]920, 
&2 locuitori, Românlortodoc,1 
fArl biserici, ,coaII, preot ,sau 
lavltAtor. ' I 

I • /-'urta avea la 1920, MIa
ealtorl,românl,. fArl bisericA, 
,coall, preot Iau tnvAtAtor. 

19. Homoroeul uneuTesc, ave. 
la 1920, 226 de RomAni orto
docşi, o bIserici, o ,coaJI, dar 
firi preot ,1 InvAtAtor. . 

loca (Zsdka). ana la 1920, 
1202 ]ocultorf romAnI ort. (co
manl curat româneascl), o bi
serici ,1 o,coall, firi preot ,1 

. InvltAtor. 

21. Leia MaTt, av~a la 19.:tO 
1880 locuitori romAnI de religie 
areca-cat., o biserici, o şcoalA, 

dar firi preot ,1 tnvltâtor. 
22. Michereehi (Mihktrik) avea 

la 1920, 2441 Joc. romani ort., 
. (comuni carat romAneascA), o 
biserIci $1 o ,coall. Şcoala tr-

mirare-i numai c5 se glsesc 
In Apus oameni cari In loc 
sl-I ia de urechi, il cred pe 
cuvânt şi le iau aplrare8, 
mergând pAn'acoIo incAt se 
fac evocat' al revivizlo
nismulul. 

• 
A ItaI tot ln legdturd cu 

rdposatul Nadosy: 
La 11 Aprilie a avui loc 

înmormdntarea fostului pre
fect de poliţie care a pro
tejat pe falsificatori şi li-a 
dat paşapoarte lalse ca sef 
meargef in strdindlate sd 
plaseze Irancii falsificaţi, Iar 
la 'nmormântarea sa a fost 
adusd loald poliţia din Bu
dapesta. ca sd li se sound 
de cdtrd preotul prohoditor 
sd ia exemplu dela Nddosy, 
care a lost .exemplu de mo
ralitate şi de cinste". 

Peste doud zile, la 13 
Aprilie, cei 1700 de pOlilişti 
din Budapesta, gardieni, co
misari, etc., etc., au fost duşi 
in corpore la blsericd ca sd 
se spovedeascd şi seJ-1 cu
minece mitropolitul primat 
tn persoand, faimosul car
dinal Seredl, cel sub a cd~ 
rui atoritate s'a organizat 
Societate de maghiarlzdri de 
nume, ~idespre care an a
rdlat acam ctJteva sdptdmtini 
cd spune 'n tnterviewurile sale 
cd pacea dela Trianon prin 
care s'a pedepsit blestemdlia 
ungureascd e Isprava dia
volului, şi trebue sd se unea
!Ied 'n contra el toţi creş
linii, ca s'o revizulascd In nu
mele Dumnezeului dreptdţll. 

Sacrilejul acesta, cumine
carea aceasta din oficiu a 
unor oameni cdrora cu doad 
zile 'n urmd li s'a spus sd 
urmeze pe modelul de cinste 
fi moralitate care a fost fal
sificalorul de franci Nadosy, 
se repttd an de an In ain lea 
sdrhdtorilor, şI-anume ca an 
scop: pentruca sd·i fotogra
fieze şt sd li se 'rlmild fo
tografia ziarelor din Apus, 
ca sd se spund apoi In strd
iudlale: latd ce laril aţi mu-
11101 la Trianon, o fard unde 
domneşte cel mai aulentic 
creştinism depe lume! 

condasl de InvAtAtoarele Aorelll 
Câmplan ,1 Lacreţla GOf Og (Ore
ca), Jar bllerlea de preotul Ioan 
Olah (V.lahul). 

23. Okdny Ivea la 1920, 16 
localtorl romAni ortodoc,I, fări 
biserici şi ,coall. 

24. Peferd (Mezopeteră). avea 
ra 192U. 1102 Joc. romAni orto
docşI, o biserici ,1 o ,coall. dar 
fArA preut şi tDvl1Ator. Comuni 
e cnrat romântate!. 

25. Poeei (pocra]), avea Ja 
1920, 340 locnltori RomAni or
todoc,1 şt 1926 romaa. gre cat., 
total 2266. Comuna era ta cea 
mal mare parte romAneascA. Are 
,coall ,1 biserici uniti, flrA preot 
şt tnvătător. 

26. Paleu (Hosszu-Pdlyl). avea 
]a 1920,497 locuitori Româal ort. 
o tahiericA şi o ,coalA, dar firi 
preot şi loviti tor. 

27. Sdcal (Korosszokdt), co
muni curat românească, avea 1, 
1920 1148 locnftorf Români ort., 
o bi.erlcă şI o ,coală, fărA preot 

. ';t~ tllvăţător. 

--- ~~--'~'~;'~-":;-,'~ 

9 

f 
Oazpta AntfrevJzJonJstă Luni 22 Aprilie I9lL 

In lU1D.fna ingrijorAtoare R cifreI 

Mişcarea populaţiei României; 

NODI numlr, depe A!~ crt~'~~t~~~:!~ Ct~~n~~lfeni4 nu J 
al • Bu/etinului demogra/lc al infantiJd, şi anllme mOftalitatea Intre pro'Di"ciile defici· e 
Romtlniet- pllbllcl mişcarea po- genfllald dela 21.31a mie la 22.5 iar CrişfSlItI II'QfJea ti 
palaţlei ţArfl fn 1001 Decembrie la mie. iar morialitatea copiiloT spor 'Îmbucurător). 1 
1934, şI arati ci tn comparaţIe dela 24'6% /a 25'40/0, In oraşe, excede CI 

cu statlstfctle anterloarei sltaaţla La oraşe na exiltl .por na- natural este 'de -O . 
D dIn ultima JunA a anul al trecnt taral (adecl sporul ce rlmAne mie. Marea majorJta

t este foarte alarmantA. dupl scăderea morţilor din oraşelor sunt lipsite re 
Se constati o a,oarl imbuoA~ naşterl), ~I aname din CIUZI excedent natural, U fI 

tltlre a condlţtan!lor unltare număralal redal al Da,terllor, având proporţii hllpre 
din oraşe, fatl de cele din De- dar mal alei din catlU morta- nante de scăderi. A 'd 
cemvr1e 1933. Datorltl acestal lHatll exceslve, care a atlnll 21.7 ZIMNICEA (-3ft.oo/ool J j 
lucru, mortalitatea gtoeralA a la mia de locuitorI orlşeol pe DORHEI (-20.7°/10)' t 1 
Icbut dela 18'5 la mIe la 18'3 toatA Iara, fltA de 20.8%0 din IUŞ (-25.5°/01)' etc. C a~1 
Ia mie, Iar mortalitatea !nfantlJl acei.ş luni a anului precedent. prind ală a scăderU 

IatA cum le prezintA prin cI- PI J m~ 
(a copUlor) dela 19'5 la suta de paIele fenomene demografIce din .. orta itatea COp i10r f 

Dou-nbcutl, la 19'0'/,. luni Decemvrle a anilor 1934 vârstă de sub un an. tII 
La sate, in schimb, a crescut şI 1933. câteva exemple car i 

Luna Decemvrie 1934 şi 1933 
runci o lumJnă cu e 
defavorabilă asupra li 
ditiunUor sanitare III 
marile noastre or pl 
Craiova, unde au · nel 
27.8°/0 din copII In ma 
de a Implini prim gal 
al vieţii, Brăila unde apl 

La oraşe 
şi sate La sate: La ora,e: 

Clfrco absolute 
io intreaga 

ţ&rA fmpreună: 

1934 19331934 ]9331934 1933 
La 1000 dt localtoll 

1934 1933 

Nata1ltate. • • • 23.6 21.5 24.9 22.7 

Mortalitate • • • 21.7 208 225 21.3 

Spor natural. • 1.9 0.7 2.' 1.4 

Cbltorlţl ••• ItU 15.1 15.1 14.7 

La 100 cdsa.torll 

17.9 16.4 37852 34,119 porţia este de 22.2°1., r 

83 185 34943 32975 zAu cu 19.0%, Bot1lt 
1 ' t' I cu 25.6%, Iaşi cu 23 că 
10.4 12.1 2,909 1,144 ROl1lan cu 282°/., am 
20.2 16.7 25,810 23,896 nău cu 21.8'/., Ce 61-

cu 19.P/" Tg.-Mur ea 

Divorţuri . • • • 

La 100 ndscllţl-vii 

Klsnţl-,U1l8111Ultlml 

23.6°/0' Aradul cu la, ( 
6,3 5.7 5.2 49 10.0 9.0 8]3 686 şi tn fine Oradea II 4 

20.2%
• Aceste cifre e o 

excesiv de urcate trivl ,12.1 11.7 10.7 10,5 20.5 18.tl 4.581 ( 3,081 Iti 
Ş pen ru oraşe e no blan 

Născuţi-morţi 'f • 2.9 27 2.4 2.1 6,1 6.21 1'096 905 şi chiar şi pentru o nI c 

Morţi &.b 1 la • 24.5 23.9 25.4 24.6 19 O 195 9,278 8,159 de Iarnă. 
o Copiii nalegit mu 

1 ă d d li n re cop n scul-v In afarA de scAderea na-12S /. din numdrul copiilor DI t Iii I I II lOe\( 

ta it tit şi e creşterea mor- noun scu~, şi ItI ItI I DI t ICt 

talitătH generale, trebue să proporţia de peste 200/., ;:rtln~~~O/m. t n re I~ j!re, 
remarcAm douA fapte deo., de eopii nelegitiMi la oraşe ti I 'D 1· o lubo

t 
cop ă le 

. lD • ee eom a trta 
seblt de grave, şi an~me: Asupra gravltătU ace· na'ului eonstitue o robi tnll 

m~,talUatea In/anllld din stor fenolllene nu se poate 111.~" Interts sanitar.
p 

I 
mediul rural, care a depdşll insista indeajuns. Mem.nlo I I 

II 

O scădere alarmantă a sporului natural In luna Decemvrie " I 

marcat el proporţia de nUca 
a depăşit I'roporţia al ,te I SitutJţitJ deftJfJoralJilti de

",ogrtJfie6 tJ ROMtJ"ie; di" 
IfllItJ DeeeMfJrie are drept 
c."seeinţtJ redueerea ,po. 
,.,11,,; "tJh#rtJl 1($ 1.9%

0, o 
proporţie e" tol"l nt!obiş. 
"";t61,, larll "otJstr6, DtJed 

28. Uera, la 1920 avea 11:S2 
locuitori RomânI greco-cate, firA 
bllerlel, ,coall. preot aaa fnvl.
ţAtor. 

29. Vechud, avea la 1920 
598 localtorl romAni ort .• o bl
.erlcA ,1 o ,coali, dar fări preot 
,1 InvltAtor. 

30. Viril, (Virtes) avea la 1920 
332 de loc. RomAni, gr. cat., o 
bllerlci şi o ,coaII, dar fărA 
preot şi tnvitAtor (V. act 209 I 
933 conf. Prefectura jud. Bihor). 

DllpiJ aceastiJ statlsticd, intoc
mita dt. pfe/tctura jud. Bihor, 
numdrul ROl1lfinUor rdmaşl fn 
Ungaria, In Blllorul ungllTtSC, ar 
li de 18.075 suflete. 

Acest DumAr de RomAni ti gă
sim anmal to 30 de comUDe ale 
Blhoralal unguresc, dar statistl
Uelle maghiare ne IraU, ci Ro~ 
manil lant rbplndltl ia peste 
50 de comune ale Iceatal judet 
trunchiat ,1 rAmas tn parte Uo
garlel. Deci Româoll din jad. 
Blhoralal aDgareSC, la reatal de 
20 de comane, n'lq fOlt mea. 

deseomp""e", tleensltJ eifrd, 
"edeM e6 Bd"tJtf#1 fi 01-
te"ia .",,1 tugtJti"e, itw 
~t:t!de"tul cel flltli "'tJ,.e 
Il dtJ C,.ifa"tJ fi Mtlt'tJ
",,,,.dşf#l. (I" tree"t e4"d 
.itllQţitJ gelle1"tJlti ertl ",tI; 

cuţi a Românilor, cu OUl 

ci Românii au mal aprc 
născuţi decât Ii·ar aproa 

după proplrţia ce o d ~~!~ 
intreaga populaţie. . 'de 

de It, 
ţlonatt de ItaUltlclle de mal IUSI comuni, blnJ romAol, I 
ale prefectarel noaltre de Ora- preunl educa,le exemplar .f:e~ 
dea. Numai In Ctlt 30 dt comun.e pa]atiel pur romAne,tla Ude fI 

aratau, numarul Românilor a- 2. Comuna Apateu, 1 'Vienll 
tingt, cu slea,arzţa, cifra dt. 20000 caltorl romAni. I bls/J flona 
sujltte. In restul dt. 20 dtco- fcoa,a un preot firi 10 , • , emal 
mune mal simt ~leo 4000-5000 Preotul Mareşan (folt anului 
de Romani, In partt. maghiari- trAdător, I clrul famllfe C(i 
zaţr, pTlntre masele ungunşfl cHI fi vorbI româneşte, 
Deci total.l RomtJnilor din Bl-poporal de a vorbi romJ se 
hor.l rdmas UngarieI. e de apro- ,coali ,1 bllerlcl. tare li 
x/mati., 25000 su/lett (cu 9 mII 3 Comuna Danaş, , asea. 
mal multi de cât· aratA stat'st!- locaitori romAni, ca o e au 
ctle magblare dela 1930 cA ar un preot, o '<:0111 ten 
fi toti românII din Uogaria dela Lipsă totalA de educaţi! ez, 
ohaltă). neaseA. Prlmpretoru] fl

t
Va plec 

alunl pentru predica fi actaa 
~ 

ungurească tn bllerlcl. Kotl 
O alti .tatllUcl fntocmltA de 4. Comuna Peterd, 1:1 ·c, POl~ 

aatorltAtile romlneştl (V. actul locuitori romlnl, o blser seşte J 
conf, No. 256 I 933 prefectura preot. In comunA domu Ilo J 
jUd. Arad). Ile dl In jad. Bihor mai mare dezordine ,1 d na ~ 

tarr, nuvlnd preot de avu' 
(trunchiat) rAmas Ullg.,iel. nr· 5. Comuna Sdcal, yorbl 
mătolrele ctlre ale popnJaţlunU locuitori români, 1 b!seri. fOart4 
romAne: firi preot şi fArl tn dlt or 

1. Michertchlul are 3000 de 13 ani. RomAnii de 1. 
locuitori RomAni, o bisericI, lele fărl nici un lz'VOf 

2 ,coli, an preot, Ioan Olab, a 
cirul lolte eate InvAtAtoare in ( 



Gazeta AntfrevfzfonfstA 
r 

lSlLunl 22 Aprilie 1935 ........ r 7 

isi • reuizueste orientarea internCltionCl)ii ~ Ungaria 

~
. lui. 18. lV.). - Nu eite ne

rA multă pătrundere dlplo
leA pentru a constata cA po-

cătorU poIJtlcel externe ungoreştl 
se trudesc să ridice, pe cât po
sibil fără mult zgomot, ,Inele 
dlplomllt1el maghladi, dt'puse de 
aproape 15 ani f Trebue d cons
tatăm, că ia faţl opiniei pubJlce 

• 
maghIare orientarea ia spre Ita
lia nu s'a bucurat niciodată de 
prea multă simpatie, şi acest 
lucru nu a patut fi mod!flcat 
nici chlar prin optimismul cer
carilor oficiale conducătoare. 

. externă I Uogariel a mers 
!,~ eşec fa eşec. O acurtă re

flC']OI.re a evenimentelor ne-ar 
'ea Ivg~ cu de6ăvârşlre, dar na 

cui să ne ocupăm de acest Italia nu mai are trecere în 
ede 1 -o ~ltatăm numai ultimul fall- Ungaria 
rita t al djplo~aj~el maghlare: In adevăr, - a contlnaat df- Iia chIar dacă avea Inteotlunea 
,site ea orientdTli in spre Italia, plomatal magb 1ar, - optimismul de a aslgara o pll.tformă oare-

U in care revizionismul ma- cercurilor oficiale maghiare, ca care pretentluol1or revlzlonide 
pr şl_1 pUi de zece Inl toate care au privit orientarea in spre le U I Iti d I I I A . Italia In vederea scopurilor lor a ogar e, e. e ne D o e n c 
D ) Jdlle. polJtlce. s'a dovedit ca totut I că ti lipsea autoritatea n~cesară 
lOG· aceia, cari privesc evenl- exagerat. CăcI, dupăcum li' a do~ p-.ntrn a sustine ca soflclentă 

o), tele diplomatice sub prisma vedlt fa ultimele săptămAnl, Ita- greutate aceste proiecte. 
• C Iltăţll, eşecurile dlploma
rilmagblare nu-I suprlnd. Un
lor este ua stat care ca tot 

Inapoi la 
lOt tul el mUenar, ca care le Astfel. - continuă diplomatul 
ca să se laude arlstocratllor dela Budapesta, - pe măliură 
U o conduc, la realitate ce italia s'a apropiat de Franţa 

l pe picioarele el abia ,1 prin ea de MiCI Iotelegl're, 
re III! de după războI. Lipsei ,i pe măsară ce a aj'ms faţă fn 
0flxp~rfeoţă de a·,t conduce f ă G 

t
·. ele Independent, fără tutela at cu ermlDla, in aceeaşi 

măsură a dispărat entuziasmul 
in mafiei 8ustrlace I s'a mal cercurilor oficiale ungareştl, fată 
111 git de50rfemarea fIrească de prietenia ltalo-maghlară. 
le aplrăzboi zApăceala cer- Cooferlnta dela Stresa din zi-
1/01 r maghiare, pUie in faţa lele 'trecute a pricinuit apoi o 
lt l!ţUltU care era firesc si decepjie desăvârşit! pentru cer-
23 că a-şI pierde capul. carile oficiale dela Budaotsta. 

um, când chestiunea An- Acordul Intervenit fllt,e ,de trei 
ss-ului a provocat neioţe- mari puteri In vederta apdrdrll 
~a făt!ş dintre italia ,i Ger- tratatului dela Vusail/es, cum şi 
1, când la conferinţa lIIela luarea de pe ordinea de zi a 

ea. d. Massollaf a dovedit chestiunii egalei indreptatiri In 
°e e onentărl politice cu total ce priveşte lnarmdrUe Uflgat/el şt 
i trivite polltlcel revizioniste Blllgariei, dovedesc cu prisosintă, 
O Iare, ,1 tn sfârşit fn mo. cd Italia s'a indepartat mult de 
o lai când alegerile dIn Ua- pllnctele ei de vedere initia in ce 

IU ficat să le ridice valul priIJe~tl problema Izionism.iul·. 

Germania 
Oe·o parte deci faptele aces

tea, far de alta credinta că gel
tul tnerglc al G:rmaDiel a dat 
Dn nou imbold revlzlonismulal, 
au pas pe conducătorII diploma
ţiei maghiare in flţa uoei alter
native, ,1 chiar dacă orientarea 
germană reprezinti pentru U 11-

garla o mal mare rbpundere, 
ea este dispusă a lua acest riie 
in vederea implinirII aspiratII lor 
el naţlonl,le. 

Dlspozlţiunea gavernulul ger
man, manlfestată tn ultimul timp, 
de a pllrtlclpa la pactul oriental, 
se opune numai CI formă şI in , 
mod trecător noallor drumuri ale 
diplomatiei maghiare. 

Prin urmare, se anunţil o ori
entare germana a polit;cei ex
terne IlngUfeşti. Este 51gurul punct 
Itabll ai diplomaţie1 maghIare 

de după război, ,1 DU ne lur· 

prinde cât aşi de putin. Mal mult 
ne·au surprins olcllAr!le el sen 
tlmentale din ultlmal timp lo ce 
priveşte ~orlentarea spre Italia şi 

Franţa. 

Ceeace trebue sA relevăm insA 
În mod deosabit, esfe o Incercare 
ungureascA de a atrage intr'o 
formA sau aIia România ,i Jugo
slav;a spre aceastA noul orien
tare cltrA Germania. 

Chestiunea este extrem de io
teresantă, şi cu toatecă nu e 
câtuşi de putin ia vederlle noas
tre, o pllbllcăm cu titlu de cu
riozitate. reveDlnd asapra el 
mal jos. ' 

",Aşa dar, a continuat diplo
matul maghIar, dupd conferinta 
dela Stresa Ungaria vede clar 
că raporturile de forle interna
lionale nu sunt prielnice revizio
nismuluJ, iar Germania, cart dupa 
eIJenimeniele din urmă a rdmas 
purtătoarea de nadejdi a rtvi
zlonlsmului unguresc, a fOit ne
voita a bate 1n retrag:re chiar 
şt 1n privinţa propriei sale call1e. 
Faptele acestea au inltsnlt duce
rea la îndeplinire a noti oelentărl 
externe a Ungariei I 

Ungaria a ajuns să I1tfdă că 

revizuirea pe cale paCinIcă esle 
Imposlblld, iar un rdzboi at 
insemna pentru ea o catastrojd. 

Astfel pmtru Ungaria nu a 
rămas altd posibilitate, decât să-şi 
găsească locul 1n cadrul prolec
talul german cunoscut SJlb nK
mirea de Ostraum (intindere spre 
est. 

il malte greşeli politice ale 
It rnelor maghiare. greşeli cari j 

acam au fost tălnultă ca ( 
jlrr, - opinia publică ml- J 

~~re O Întele~ere CU Homânia ~i ]UIOslauia 
A le intreabă cu ingrijorare: ~Acest lucru Impune insA, con- bună invoialA, pare a fi exclasă. 

Totaşl, - crede diplomatul ma· 
gbiu. - există posibilitatea so
luţionărII temporare a acestei 
probleme-. 

'plemier al UngarIei mal avea o 
conditJune: ca pdrtlle de~ vest alt 
României (zona Rothumere) să 
fie restituite l.mgarleL. Eveni
mentele din ultimul timp 11 fac 
pe guvernd maghiar sd lie tot 
mai mult displis a accepta pro
iectul contelul Bethlen. 

mtree Ungaria'} ditiun&: clarificarea raporturilor 
Politic. .dernl lUntre Ungar'a pe de o parte şi 
maghiarA 'n jurul Românla.i Iugoslavia pe de altA 
uno... into .... ături parte. NecesItatea acestei clarlfi

". .enzationale Cărl impune In centrul preocupA· 
8 lItIea exteroi maghlari le rllor maghiare Ideea unei inţele
jt te ro fata unor prefacerl Ieri cu RomânlL 

Dupăcum le ,tie, in tre- ",Raporturile româno-maghlare 

Iată mal jos cam tşl Inchipuit 
diplomatia maghiară să 101at1o
neze, - dapă propria sa măr
turisire, .vremelnic", - chestiu
nea Ardealulal : prlntr'o manevră, 
care Ir dace Ia disoluţia Mlcel 
Inteleg~rl, fort8 aceasta politică 
ce tIne Uogarla fn ,ah de 15 
ani, Jmpedecâodu-o de a face 
vreo ml,care potrivnică celor trei 
ţări lDveclnate. . 

Totuşi exl.tă un punct eSfD

tiai de deosebire. ID timp ce 
contele Bethlen socoteşte revi
zuirea ca definitiv inchIsi pria 
restituirea teritorilor dela gra
nlfa de vest a Românlel(?), guver· 
oul GO:nMI ar privi arlnjamen
tul proectat doar ca o lolujlo
Dare temporară a problemei Ar· 
dealolal. 

lunt determinate de problema 
apropiat Ungaria I·.~ pla- Ardealului I EI este o parte In-

Iproape cu deiăvir,Ire. la tegrantă a RomAniei. dar cu toate 
Intereselor italiene. Ch Iar acestea, ou existi om pollflc 
şi-a rezervat o Indepen-. maghiar care si poatl reouaţa 
de actiune fără Importanţă pentru vecie la Ardeal. Soluţfo

de Italia, a făcut acest ]acru narea definitivă I acestei chei
I peotrl1 a păstra uşa des- tlunl, pe dU paco!ce ,1 prla 
in spre Germania. 

eit tlecute ziarul .Morgen
Viena a publicat un articol 
atlonal. anunţând cd cu pri-

, remanierii ce se aşteaptd a 
rtrnulul ma2hlar, ministrul de 
Une Coloman Kdnya va pd
i acest post, ~I odatd cu a
lta se va produce o noua 
!ntare in politica externa un
eaSCd. Cercurile oficiale ma
Ve au desminJit ştirea ziaru
Plenez, totuşi este stgur, ca 
l'a pleca d. Kdnya cedându-şt 
f actua/alui ministru de In
t Kozma, ort va ramânea 
'OCJpolitica txfernd maghiara· 
~se~te In lala unor intorsaturi 
'aliona/e. 
III avat ocazlunea Iii stăm 
\'orbl ca DD diplomat ma
r foarte bine Informat. care 
dlt urmAtoarele lămuriri cu 

re la marile schimbări de 
:tlve ce le tntrevAd ia poU
~J:terDA uogarească: 

momentul de faţă conda-

n 

Cât ar costa renuntarea "vremelnic!" a 
Ungariei la revizionism 

Gavernul maghIar 8şte'PtA ca 
prlmal pas si fie făcut de Ro
mânia. InaInte de toate el vrea 

• Ungaria - a continuat di- nla şi viceversa. România va tre- să vadă clarificată sltaat!a dln
plomatul maehlar, - este dis- bai să renunte la măsurile ~l tre România şi G~rmanla. Că.::I, 
p.sa sd renunţe vremelnic la re- tendintele ei de a impltdeca in- după proiectele Q[\gureştl, aola
vlzu/re faţa de România. Fald larirea economicd a mlnorltaţli jlonarea problemei Ardealului ar 
de aceasta concesiune(?), Ro- maghiare (nllmerlls v'llachlcus impane ca România să-şi gă
mânia va trebui tnsil sd dea etc.). SăclI!lor să U se asigure sească Şi ea locul potrivit in 
contravalorl serioase. Acestea sunt .lautonomie culturală. proiectatul Ostraam german. 
parte de ordin diplomattc, parte Acestea ar fi cond/ţiunile so- I Pentru G~rma.nla prleten!a 
economice, ori de natu,ă internd, lutonăril· vlemelnice (J) a prob. României ,1 • jugoslavlei este 
România dovedind prin ele cd e lemei Ardealului- a spus diplo- tot atât de Importantă ca şi a 
dispusd a trage toate consedn- matul maghiar. UngarIei (bl chiar molt m.t tm·. 
fete actsful acord. Contele Bethlen, cu ocaziunea portantA N. R.). Deaceea politica 

Concesiunlle de ordin economic discurslliui SăU rostit la Dob,ttln. germană tinde spre a găsi o so
atli urmdtoarele: stI se renunle a ~I schitat 1n cllieva locuri po- loţle, cel puti o ;vremelolcă:tă 
la zidul vamal care desplfte Ar- s.bllttafea acestei Inţelegerl. In chestlanea Ardealulal, ~care ar 
dealul de Ungaria. Prin sisttmul timpul când q lost rostit dis- face posibilă o colaborare ro
prelertntlal reciproc sil se faca. cursul, cercurile maghiare erau in- mâno-maghlară. 
postbiJd între cele doua Idri o convinse, cil cu .ajutorul Italiei 
circulaţie de marJuri liberd. Tre- revizuirea ar putea II realizata. 
bue sd se facil astJel, ca mărfu· Deaceea, atunci, guvernlll ma
,iIt maghiare sd poatd fi intro- ghiar s'a OOIiS categoric proiec
duse liber (n Ardeal şi In Româ- tu/uitati/tlllt Bethlen. o;i, fostri 

Momeala 
Germania Da asconde, el COD

siderA de mare Interes pentru ea 
prietenia României, lugoalavel ,1 

, 
a Uogarfd, deaceea fncelrcl a 
atr_ie aceste trei tărl In sferl •• 
de Intt'rese economice. Germaola 
este o plată de desfacere Impor
tanţa pentru produid~ brate al. 
acestor trei state, ,1 In aceiaşi 
timp o;~lJpă 10l;ul prim ia Impor
tul articolelor Industriale al ce
lor treI ţări. E.te imposlbIJ, ca o 
asemenea SllU<lţie economici .1 
nu aiM mal curând OTI mal tlr
zln ,1 urmAri de ordin polItic. 

Dar desvoltarea acestor rapor
tllrl politice eate Impledecată dll 
Mica Io1elegere. Cercurile poH
l.ce maghlne aant convlnse - a 
continuat diplomatul m2ghtar
cA Mica Intelegere Il a numai că 
pune p'edect oricărei poslbllltAtJ 
de intelegere paCinică, - dar ser
veşte ex.:lazlv Interese]e Cehos
lovaciei. 
După plaool O,traamu]ul ger

man, dat fIInd coflictul polono
cehoslovac pe de o parte, cel 
maghlaro-cehollava: şi germlno
cehosJovac pe de altă parte, li
tuaţla Cehoslovaciei va deveni 
dtflCfUl. Ja timp ce G:!rmania 
este mânată de Inten'll aiacere 
faţă de România ŞI IUlloslavla~ 
fAţă de Cehollova..:la ea este pil_ 
Dă de ură.-

Un plan ltânaaci de I torpila 
'Mica Intelegere. 

Diplomatul maghiar continui 
apoi arAtâad că după părerea 

cercurilor politice tlogureşti. Au" 
schlasl- nI nu poate fi Implede
cat decât temporar. Iar daci el 
se va realiza, rD Germaoia ar ave. 
Interesul ca .să aibă desvoltatl 
Itnla germano-magllro-romlal 
paoă la Marea Neagri, la care 
.'ar adăuga Iugoslavia şi Balg,
rla. Repeta apoJ, că duşmanul cel 
mal mare al acestei conceptII 
este MICI Inţelegere, care ar Ita 
prea mult la serviciul Cehoilo
vaclel, ,1 reproşuă dia. Tltulescat 

că la recenta SI vizită la BratlS. 
lava a decl.lrat că d-sa ,1 d. 
Bene, luot aceea, ş! persoanl. (E
vident ci accentuarea lolidarltA1U 
Statelor MIeei injelegeri displace 
UngarIeI.) 

Iar ca incheiere diplomatul ma
ghiar tntrebulnteau vechiul ar .. 
gument unguresc al Decesitlt" 
anei intelegeri româno- magblare 
sub preslanea germano·slavă, cl
reia lunt supuse . atât România 
cât şi UngarIa. 

Independenta flintă de stat a 
celor doul tiri le inpledecl peo
tru moment a sesiu acelt peri
col.contlnuă dIplomatul maghiar, 
totuşi tIe trebue si găaeuci ca
lea anei colaborări. 

• 
Părerile exprimate mal SUI aa 

fost lansate de diplomatia dela. 
Budapesta, ca iă vadă ce efect 
vor avea fi CI Iă cunoascA ponc
taI de vedere românesc faţă de 
o eveDtuală orientare apre an 
acord româno-maghiar al cercu
rUor oficiale tlngare,tI. 

In ce priveşte icopiarUe mal 
tndepărtate ale diplomatiei ma. 
ghiare, ele na sunt deloc grea 
de intrezărlt. Se Încearcă pe aUe 
cAI ceeace ,ta mai incercat: Tor
plllre. Micel In'elegerl prlu ma
nevre politice, - cari nIci ba
rem DU au meritul de a fi puse 
la cale IDtellgent. 

(Urmeaza În p.1g. S-a) 
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Fraudele 

Tribunalul din Arad a condam .. 
n.tt zile le trecute la trei luni de 
zile inchisoare pe fostul procurist 
al sode tăţii forestiere "Lomaş" dr. 
Eduard Grunfe1d, pentrucă a sat 
din partea societăţii o mită de 
peste un milion de lei unor in, 
spectori financiari cari aveau să-i 
controleze impunerile fiscale. 

Sen tinţa aceasta e de sigur ciu, 
dată. Şi-anume, pentrucă in timp 
ce transmiţătorul mitei, Grunfeld, 
e condamnat, şi 'n timp ce mi
tuÎţii sunt deasemenea osândiţi 
(de Curtea de apel, dupăce tribu
nalul arădan ii achitase), mituitorii 
au rămas nepedepsiţi, deşi mitui .. 
rea s'a făcut aici, unde legea pe-
depseşte şi pe mituitori, şi-s de .. 
coraţi cu toate decoraţiile româ, 
neşti, dela Coroana României în 
grad de cavaler până la Steaua 
României. 

Cazul Griinfeld, anexă a cazu
lui inspectorilor Man şi Rebreanu, 
nu-i decât o foarte secundari la-

Gazeta Antfrevlzlonfstl 

budapestanilor 
dela Soc."Lontaş" 

ture a aşa-zisei afaceri "Lomaş". ca să-i pună pe capii societăţii 
Se cunoaşte bine această afa- înşelătoare pe banca acuzării, dar 

cere. ]upânii budapestani cari d~, n'a izbutit. Instanţele au caliti
vastează codrii RomâRiei sub firma cat fraudele simpla contravenţie 
"Lomaş~ iar pe-ai Iugoslaviei sub fiscală, şi calificarea a ramas de
firma .Naschitz", au fost acuzaţi finitivă, deoarece recursul Curţii 
şi dovediti că au înşelat statul ro- de apel a ajuns la Casaţie tardiv. 
mân la impozite prin bilanturi ]upânii dela Budapesta au rămas 
false, şi-au fost amendati cu 280 deci candizi, şi şi·au mutat cen~ 
de milioane. Li s'a mai adus acu- trala dela Arad la Bucureşti ca 
zaţia, rămasă până astăzi necer~ să poata să opereze şi mai ne
cetată, că stăpânesc şi exploatează stingheriţi. 
'n Sacuime terenuri cari prin tra-
tatul de pace trebuia sa revină Şi 'n vreme ce Ia noi se in-
statului român. Şi-au mai fost acu, tamplă acestea, in Iugoslavia fir' 
zaţi şi de alte daune aduse Ro- ma .Naschitz" a aceloraşi jupâni 
maniei _ cifra te toate, în denunţ, budapestani e toată la duba pre
Ia peste un miliard de lei. ventivă, dimpreună cu doi foşti 

miniştri cari i,au patronat excro
Datorită intervenţiilor politicla- cheriile, descoperite pe baza 

nilor, amenda s'a redus dela 280 f descoperirilor ce s'au făcut în 
de milioane la 10 milioane, a- România la ~Lomaş." 
chitate la administraţia financiară 
din Arad. Procesul din Iugoslavia vine la 

De condamnare penală nici rând indată după Paşti. Cei cari 
vorbă. D. prim-pocuror de Arad au putinţă să citească ziare iu, 
Const. Vulpe s'a zbătut titanic goslave, să-I urmăr~ască deaproape. 

~ ----------.....;.o;...,.,~,;. 
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Săpfămâna 
In Iară: VacantA. Pe frontul partidelor nimic 

decât preglitiri la tabăra national-tărănisfă a d·lor 
niu şi Mlhalache in vederea congresului. De 
nimic nou pe frontul luptei începute de ministrul 
comert şi industrie 'n contra speculei. 

Studentii s'au intrunit in congres anual la 
discutând cu aprindere şi cu toală amploarea pro 
nationale: cotropirea str~inilor, chestia evreiască, 
oraşelor, primejdia demoralizării şi-a imoralitălii, 
slinătlin obşteşti, starea românilor din Ungaria, din 
moc, din Bulgaria, din Ucraina, numerus valahicus 
bertafea manifestărilor nationaliste, ş. a., alături de ' 
blemele strict studenteşU: cămine, taxele universitare, 

Ministerul de industrie a aplicat iarăşi câteva 
intreprinderilor cari nu şi'au inaintat datele 
la personalul românesc şi la personalul stdUn. De 
O intreprindere obişnuită să dea mită milioane şi 
de milioane, n'o să se impresioneze de amenzile 
10-20 mii ale ministerului. 

A inceh:lt din vieală la Bucureşti neinfrecutul 
Panait Istrati. 

of;,j 
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Săptămâna externă ni-a adus o 'ndepărtare 8 

loniei de Germania. Spre stupefactia generală 8 
riştilor, Polonia a votat şi ea dimpreună cu toată 
Natiunilor inflerarea morală a Germ8niei pe chestia 

INFORMA TIUNI , 
cării cl8uzelor militare ale tratatului de p8ce. 

Infierarea gestului Germaniei a fost de 
simplă demonstratie, fără niciun efect asupra fapteI 
vernului german. Importanta ei rezidă numai in "JI\ .. '~a~.,,,,, 

Săptămâna trecută au fost su
puşi la examen de 1imba română 
la Timişoara medicii minoritari 
oficiali (de stat şi comunali) din 
tinutul Aradului. 

Trei sau patru dintre medicii 
din Arad şi judet. au renuntat 
să se prezinte la examen. din 
pricină că nu ştiu o iotă româ· 
neşte. Printre aceştia, precum ni 
se spune, e şi doctorul dia slaj
ba primăriei Arad Stauber, frate-
le răposatului romanofob Iosif 
Stauber din fruntea ziarului 
.Aradi Kazlony,· Intelegeti deci 
de ce un asemenea ins, care nu 
ştie româneşte, a putut li tole
rat 16 anj in Slujba primăriei 

româneşti a Aradului, luând o 
pâine cuvenită românilor 1 

fn privinta cerorJalti vom re
veni, deoarece rezultatul exame
nUlui nU s'a comunicat inci. 

• 
Minisl~TUI muncii aduc. la 

cunoştintă cii mâin., 23 Apri
lie (Sfânta Gheorgh~) .tabili
mente. comerciale fi indu.triGle 
nu vor functiona. 

• 
Contele Ştefan Betft1en le af

lă de-o slptămâni .. ia vllella
tură"" in Italia. 

* 
Ziarele uIlgareştl daa alarml 

d se fac ia lagoslavla noi re
vlzalrl de .trlloi ,1 cI-t vorba 
IA le dea dară din ţarl 29 de 
mII de ungarl. 

Flrrştt", e vorba drlpre oblş

oalta revizuire anu.ll • ,trlla'. 
lor, oblşnaltl fa fiecare ţarl. 

• 
S'a comonlcat Miercuri dela 

Bodap~stl el an avloa ungure.c 
de .port ce plecase dela Szekel
f!hbvar la Szombltbely _ suIe
rit un accident fi i-au marit II

mAndol avlatorll. 
Ştirea aceas-ta trtbae -ntngftl 

ca următoarele amAnDo1e: 
ŞI Szombathe Jy şi Sz~kesfe

bervar, oraşe alJgore,tI din Pa
oonla, IDot centre de aviatie 
mltitari. Deci chestia ca .,por
tai· e minciuni. De altfel avia
ţIa militarI DDgDreascl ,". bo
tezlt şi ea sportivA, totaşa cum 
leventllmal se cblaml. "sport 0-

bligatoriu· . 

.Budapesta (Rador) Fronhlşul 
mlnorlUtli germane Basch. I 

fost condamnat la cinci laDI In
cblso.re pentru propagandă an .. 
tlm.ghlari". 
Aşa t Şi atAt J 

In Ichimb urmărIţi să vedrU 
ce lucrari publică despre ches
tiunile dela noi, din partea la. 
ear.alelor Radorulul, ziarele ma
ghiare. Banăoară blăstimltllle 

apărute 'n preaa ungureascA dela 
noi şi-apoi dela Budapesta des
pre rechlzltoareJe ce le face d. 

'" , Ac' 'u. . ... " 

prIm- procuror Colfe-s'!u dela Cir J 
ziariştilor unguri dati in jadeca
tă pentru Inst'gatie fn contra Ita
tulul. 

(cAsplrea despre care vorbim 
in pagini illtâla a pedepitl ce i 
s'a dat fruntaşului german din 
Unglrla dr, Fraz Bas~h pentru
că ,I-a ~Ddemoat cODatlonalll sA 
nu-şi mBghiarlzrze numele, a 
fost IrAtată astfel obştel romA
oeştl de agenţia noastri telegra· 
flcă. 

• 
, .. sll •• se t.V' F 

Pentru romanii dela oraşe cari 
lşi Inchiriază localurile la străini 
la coloanele acestea s'a 6tă- licitaţie. Dintre ofertanţi cel 

ralt adeseori unpra unei cauze mal avaobjo& pentra biserică a 
prlacfpale a faptul al eă românl- fost croltorul romAn Marhan, 
zarel practică a oraşelor Do.stre c.re a oferit chiria cea mal 
dJo provinciile desroblte DU ioa- mare, şi ciruia I S'I adjadec.t 
InteazA dupăcum ar trebui: a- prăvălla, d!ndo-I-se asigurări că 
lapra păcatulal ce-I flc acel ro- fa comitetul bisericii I le va 
mAnl (partlcallf'. aatorltătl saa adjUdeca definitiv inchirierea 
Instltatll) cari i!şi inchIrIazA 10· localului. 
calurUe de prăvălii IlU de ate- De,l I le comonlcate de mem-
trere la strllol. brli comltetalul bIsericesc ci 

Am vorbit in apeclal dl'spre prăvălia 1 .'a adjudecat Jul, a 
clZurl1e dela Arad, pentrucă le doal zi croltorul Muhan este 
canoaştem de· aproape, şi-am a- fo,tIInţ.t C'ă na I se mal dă 

răt.t că dintre catl proprlebri prăvAlia. Intre tImp I sOIH an 
români de case avem pe bllle- lllJgur, din Sibiu, căruia biseriCI 
vard ,1 pe .trăz.lle prlnctpalt, 1-. inchiriat 'prăvălla. oesoco
na-l anal Circ să nu-,I de. de tlod pe românul care oferlse 
prf ferlntl localar!le Ja chiriaşi cea mal mare chirie. 
Itrăloi. deşi oa capătă dela el mai Românul, prin d. avocat Ma-
malt decit deJa romAni. saa, a .omlt biserica reformati , 

E o portare de-a dreptul re- adecl preotul de MartoD Jaray. co· 
voltAtolre aceuta, şi trebue 'n- respoodentul pentru pag~raş al 
fierltl cu toatA tăria. Trebue să ziarelor tendentloaae "Brassot 
inleleagl odatl al no,ttl. că ou-I Lapok'" ,1 anexele, să.1 pli-

in in depărtarea Poloniei de Germania şi in 
marei gafe ce s'a f~cut in conferinta dela Sfresa, 
punerea 'n discutie a dreptului la inarmare al 
Austriei şi Bulgariei. Ca să se ajungă la această 
rare, Ja hotărîrea că nu se va permite imitarea ge 
Germaniei, a fost nevoie de-o luptă uriaşă a d-Ior 
lescu, Rfislii Aras şi Litvinov, sfârşită cu amenl 
din partea Turciei eli Turcia va revizui şi ea 
militare referitoare la Dardanele, la Galipoli şi la 
rea Neagră, dacă se va aduce vreo atingere 
militare privitoare la Ungaria şi la Bulgaria. La 
ac~stei amenintări, reprezentantii Angliei şi Italiei 
declarat imediat că intre inarmările germane 'şi 
cele ungureşti şi bulgăreşti nu e nicio legătură, 
cuvinte ale Ungariei şi-ale Bulgariei nu se vor 
şi dacă s'ar produce nu se vor tolera. . 

La Stres8 se hoHirise sA se IntruneascA la 20, 
la Roma conferinta statelor duni§rene pentru a 
nu se vor atăca unul pe altul. Ultimele ştiri 
conferinta s'a amânat pentru 10 Iunie - aceasla 
sigur din pricina Germaniei, care a glisil in 
sa dela Geneva un pretext ca să nu participe la 
rinla dunăreană. Ungaria care se indeplirtează tot 
mult de Italia şi se dă in bratele Germaniei (in 
lupului care-i va inghiti până in cele din urm~ ..... "', .. " ..... 
anuntase şi ea că nu merge la Roma decAt doc6' 
dau asigurări mai dinainte. Se vede insă că. şi·a 
apoi seama de riscuri, clici şi·a revenit apoi 
punându-şl ziarele să-şi domolească tonul, iar pe 
Iia telefonică oficioasă să dea comunicate că 
dunăreană e salutată in Ungaria cu satisfactie. 

In Burgarfa s'a întâmplat iarăşi o crjz~ 
Guvernul Zaneff şI-a dat demisia din pricina unor 
rări şi. a unor netntelegeri întâmplale în legăturA cu 
ternorea cAtona opozifionişU, in frunte cu fostul 
ministru Tancov. Deoarece insă intâiele zvonuri in 
tură cu criza au vorbit despre demisia mi 
externe Bataloff, tare-ar fi posibil să avem de-a 
o schimbare de guvern pricinuită de situatia 
lională. 

In Iugoslavia continuă campania electorală. 
rile vor avea loc la .) Mai. 

Cehoslovacia se pregMeşte deasemenea de 

Ungaria 181 revlluie~te orientarea internatlonală 
(Continuare din pag, 7.11.) pe.t,,, ." acord destal să-,i bată patrIotic plep- teascA despăgubiri. 

tul 'a 'otrunlrlle naţlooallste, ci C Faptul dovedeş,e facă odată. 
I rlapanl, preote! Jaray a cAt de temuti este in Ungaria 

ghiar. U,,~a,.;. ma; ~,,~f«E!saT. 
se 10tJIUJBcIJ CfI capul de 
PIi"tJ S6 fJa cuml",; şi 
dea ,.ealitatetl, - "poi 

trebue să fie şi 'n fapta românI. trlml. avocatalai o scrisoare in Mica Intelegere ,1 cât de mult 
Pentru-aceşti oameni dIa prl- Circ arati, că biserica dA pri. e preocupată dlplomaţ!I maghla

cina cirora reromânizarea ora- v/illa cai ti convine ,1 ci ad- ri de gAndul aud poslbllhatl de 
,elor noutri na face practIc jadecarea trecuti romAnalal u'o dllolaţie a acestui vigQr08 ,1 
niciun progres, transcriem din . puternic Instrument international. 

aog'jează·. E 
n-rul dela 21 crt. al zlaralal lite Interesant de CODstltat 

Luall aminte I .pol, ci Ungula nIci nu a ajaos 
"Uolversul- următoarea corespon- incă il vadă Iitarţla Internatlo-
dea!i deja FJglraş : c ... /. ...". ''USi cns.. Dall reală. Ea continui a bce o 

.In str. RC'gele CarollJ coma- politicA him~rlcă, lipsită de baze 
oltatea bisericii reformate din Cetitl şi răsplnditl: reale, care o va dace la noi fi 
Flglraş are o prAvalie, pentra noi decl'pţlt. 

tJom sta de fJOI'btJ..A 
RomlJn;e;, sil ,.e"u"le 
tori; "al;o",,'e, "tI/acl 
co"ces;un; eco"omlce , .. ro'''!;-a,,.,, 
şi m;IW,.iliJ,Uor 
c,.ijictJ"d fi alia,,'" eli 

10fJaCÎlI, - este fi" 
pil6rellc CII care 1'#.'rfl,fI'Itr.~. 

ciale romtJ"eştÎ ,,,, 
tlit, ." 116 ga"dese IJ~ 
S6 VOI' gtJ"di .;doekl#6 Gazltta Jltlrll .fi I 1 ti" Pe"t,u mome,,' sl/ua'/II "" tnchlrlerea clrela ,'. anuntat ,. ~ n h Z O" S l' ________________________ ~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~;;~~~"~~~~e~8te ded de wU* 

! ~pu~1&u.a D~ Arad. 
• ,. mod serio,. 
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