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. ~~ ~ilaDt întristator Altă cutezanţă a ministrului ma- Răvaşe 

h 
· d · B La 20 A..prili~ eXPIra termenul 

Nia fost dintru început mare g zar zn ucureşfz· I pana <.ind îşi pot itlaima ao::tde 

1 
1 .'t!,QIIl:i c.:.ri ai.'CLm in$dduill/Cl d~ 

teama că mişcarea nun.enlsului ! Z'bL'rG petrecae m tara, Iar la 1 Ala: 
alachicus fi va abatută din drum! ,"Gazeta AmÎrCl,j.;::Îoni,;tâ" a fost Recititi bine! Ministrul un- treburile noastre interne i,a 1 urma/za :a s~' 'Ilceapa m'i::3l1irca lor. 
re direcţii politicianiste, de I ,~mgura - precum poate se ştie - gurese dcla Bucureşti face de- fest usă la Ullct cu fo .. rte II Ni;c tâ g

â4m
?te _ do: data ~sw ° 

eea odata
" cu bucurl'a ce nl'.am I care a atras atetltia asur)'L'! illsem- " 1 o. 1 P P eeTller.: iiI al se.'era ilecat cele dm cre-

t d 
mersur! 111 erratura cu ap icarea delicate mănuşi, ca faţă de u- (;tit. Orice pro,,~isjuni ni s'ar face 

. t ., ". - ncitdtii eosebite a schimbarii ce s'a legii' pent u'" . J pnma -() Ca s a gaSIt In per- i' , 'A' r apararea munal nul desprf' care se credea: că msa şi orice in .. mur.ari s'ar da co~ 

I mtamplat la starşitut anului treCI'! ţ' 1 F d • "'1 l. ' ana d-Iui Al. Vaida,Voivod' d l' , ! ' . l na IOna e. .1("(" emersuri mtr'o "ine din Anglia cu educilţie mls., lf! ~ T~;uiri, noi l~U putem 
_ , I m con ueerea egaţlft mag Jtarc dela, chestiune exelusiv internă, si le 1 - D B' ci d ' crede mtro Itl,lrepwre atara l'fr?tne 

mul cu l
'aspunde"e ŞI I B . S 1 d I . eng ezeasca. . ar OSSV cve·,. f ., '1 

• c ~. cu m,a i ucu~eştl, emna (in, în n-ml nos, face reprezentantul unei ţări " ca.t .te "'Q ace l't'n;;:ulrea cu UŞ' e 

t t t d I t d 
? D' l i deşte Însa c'a venit la noi ("il i itichisi:. Cerem Jd ,fie facuta in ~,~, 

au on a e care sa ea n TIt .m, - ec. nUillirea in postu j care are nu d:.> azi de ieri ... j nu . 
d 

• v i absolvent al şcolii Ligii Revi- z~jl obstesc, in f .. ta reprezentanţilor 
it alarma in contra iobăgiei e mmtstru al Ulzgariâ in capitala " numai pe hitr1:ie ci in cea mai I 1 1 zionÎste şi a celorlalte ofjdne presei ~i ai orgmliz.aţii ar patriotice. 

tale ce o pregăteşte viitod- noastra a d·/ui Ladisldu Bârdoss}', ! severă aplicare o lege a nume~ 1 iredentiste. Din dăscât;!,ala din P~r-..:i nu se 'l'a admite ~cest contr~l, 
.. româneşti navala liftelor fost pând atunci consilier Ia Iegaţia : rusului dausus. reprezentantul t 1 tr t- , ." ., 1 orice promEluru: mmalle praf 'n 

magbiarâ dela Londra, sublilliam unei ţări care nu numai străi. i una ecu a n a mvaţat nlmIC. l o..-bii proştilor . 
.line ajutate de corupţia po- b b I Ii trebue altfel de dăscălea!ă, f 

"cianistă, ni-am exprimat şi 

. marea bucurie că s' au mi,ş, 

t taberele profesionale, cari 

ca se im area aceasta arc o impor- nilor nu le dă drept de prac- I . 
tanţâ deosebita, tradata de inSI/şi 1 ticare a unei profesiuni. ci nu-l ! ~e ~aI'e ~ ~'o ~te ~u ::na, c~ 1 In w/.o.:lnde acestea a m..zi fost nu 

. J'" 1 1 J 1 . t aoua. NadaJdulm ca u va fI ! odat.:i >'orba ae:;pre notarii zmguri 
St'rmo 1~IOS~ gUl'cmu ui mag Jiar .. Bu- dă nici înşişi ungurilor din sta 1 d f I 
d H 

1 a.t~ ara, zăbavă, România! şi UiJg:,rizaţi p..: mâna C'arora,s la-
apestz ti,ap", care arata m co- tde succesoare dacă nu se fac I - d -

mentarijle c" le fa-,~ea la ?8 No". ., -' mIca a şttut'o a aceleI' pre- ! s..;u şi azi satele româneşti ale gra-
• • -. cetaţeru magh12rJ. I -, l' . , . 1 

a, tr. acesteÎ numiri, ca Ladislau . , " \ curSOrl al U! can cutezaU:ia ni;.:i 1l,'as!re. Precum se şîie, iri con-
garanţie că Bârdoss)' a fost in ultimii al1i con, Recldlv~ d':Ul B~rdossy e n:'~i \ Se amestec~ În trebu:î!: ei,. in- ! Uel mwra dintre ei SCq:Ll ,lra3and 

rea va merge oricum in a, d . l d' l mult decat rcvolt.atoare-. I.ntata 1 terne. Va it oa:c Rorna:lla },~.lre 1 a Liuii Alllir.:\~:;;ollis:e a sezisat 

în afara de 

ucatoTlt ;: Japt a legaţi.:i IHî'm d I!> ~ cutezanţă ea"'" '''11.1e,te r a l'n i nla- rr",'os fi • , ' .. d . " ' , d I d . : .. ~.« •• . •. - ··'archit"., ,t-in· c" au ,ne '~Oll,<··lnţa 
reştl c a Lot! ra, ci! i se datore,~:: ~ ". r ... .. - ~ ," 

_ de sigur ca din in primul rând lui acbiziţiile ce le-a ~ ~...,~ tii ..... ~-' ....... .,=---&.. ... ~'" t vie(: de româ1ii stinse in zilele lul~ 
. făcut in Anglia re~+zionismut ma- 1'" J:ase ro-~nefti p_ ... ~nl. . i buri ale anilor 1918-1919. şi o 
'eate - teama ni s'a adeverit '-.J_ _ .... _- ~ - , ghiar, şi că gUl'crnul unguresc 1 a d ini,iatiyă La fel era vorba ca se ia 
. ca repede intemeiata. Atacul 

. 'ngeros ce s'a dat la Cluj în 

e .:!Ir~.·ni . L._ d 
1lUmit ministru la Bucureşti rtcunos~ >2 - m BilJur, pentruca se ve e ca nici 

candu-i ~'irtuţiIe olrumeşti şÎ diploma- Un ~nun1 pub:ical în ZiareLe localurile la romanI. fiindcă e acolo notaTii 111IgUri şi lmgmizaţi 
ntra redacţiei vaidiste, măce~ tia, deoarece capitala româneasca din Arzd ne vesteşte că se 'nchide totuşi o strigătoare la ceri ruşine nu-s mai breji decât cei din ţil1!4tu

este una dintre cele mai importante În s{ârşit lupanarul lui Madar ce se 'ntâmplă aici: să umble Til.; arăaane şi bănaţene. şi mai întristator intâmplat 

oi la Sibiu, campanta por

, apoi de ziarele d-lui Vaida 

şi mai grele staţiuni". .. din faţa primariei. deci scapă parcă cu lumânarea după chirj. Acum ni se a:rage atenţia ca UII 

D, Bal'doss)' e repre:;:wtallt al Aradul de·o ruşine şi li se dă aşi străini frecare proprietar de notar m~gbiar care la 1919 a tre~ 
Ungariei iT: Romania numai de românîJor arădani prilejul să casă român din centrul oraşului, buit s.o fugă pe ferw5tra dinaintea 

contra d lui Maniu, arătat . 'Z d' M 1 f patru luni" tragă nădejde că localul prosti- fie că e particular, fie că e prj. lOmclTllor m acea, pe nume osi 
instigator la crime şi ca au Efectele specialei sale trimiteri la tuat de ungurul Madar va deveni mărie, fie că e institutie biseri· 1 ?lab, ,a fost prins ca a Jal,~ificat • 
al complotului lui Precup, Bucureşti se cunosc insa inca din iarăşi ce-a fost: un cinstit loca) cească. Am mai arătat in coloa, In Ban:::.a~'a ade de cetaţeme pe 
pot să bucure pe nimeni prima luna. De cum şi-a prezintat românesc. nele acestea că dintre proprie. seama ulluia Stein şi a familiei lui, 

fât pe străini, E trist de tot J..sa scrisorile de acreditare, politica Tragem această nădejde, pen. tarii români din centrul Aradului. şi deşi ancbeta d-Iu.i 1-
1rim

-t't'tM 

cert spectacol. Dar este ceva ungureasca di'l România a devenit trucă restaurantul cu pricina e nu·s doi, trei cari să ia şi-un Mladin l-a gasit villovat, n'a fost 
I mai trist. Şi anume: ca în de-o îndraznnald uimitoare, şi în- in imobilul unei bănci româneşti, românaş printre chiriaşii s1riiini ~ede~~it, decat at mI4t~re~ •. ca sa se 
, 1 drazneala ei merge crescând din zi a" Victoriei-, eare·i obligată şi cărora le dau în chirie localurile. s,mta dm nou sub stapamre ungu
~pu acesta mişcarea naţio· in zi, Faceţi numai o socoteala: De prin traditia ei şi prin jertfa ce-a Asta numai in România noas1ră t rca.~~d .. şi alt sat Ctlrat românesc, 
alista a profesiunilor sta' pe f 1- t t ] ~ ~ d Pra1eştu . când n'a mai ost partidul magbiar acu·o sta u roman scolan -o se poate unde nu te trage nj· ".. , le A .. b 1 - '. . -, Imul acesta, pre.:um· m se spune. 
, vocaţu a ia a Bucu· aşa de cute2Ci.tor c!Jm e dela era· din impas, să facă prin închirie- meni la raspundere că-ţi ball i nu-i numai falsificator de acte de 

,ti mai dau semne de viaţă. ciuTl incoace? riie sale politică românească. pieptul la 'ntruniri patriotice ce I cetaţenie ci e şi cazut la examenul 
eţiunea naţionalistă a medi~ S'ar putea spune ill5a ca lucrul Aşteptămdela banca .Vic10ria" rând românizarea oraşelor. iar de limba româl1a, 
'o d' a ~ta p t J d' să iacă ea inceputul care tot in- de alta" parte. Ia fapta", te dai cu Şi ta, tusi P, artiJttl , ma. ghiar ne a~, 
r In capitala n'a fost ur- ce. tIU se oa e mlt'e':, ' • . L N 10 

E' b' , D B' J '" 1 târzie 'n acest Arad .al tradit.ii· I străinii. A bătut ~Jnsă ceasul când a mwmţa cu Iga ,aţl~m r. ~cm~uca 
Ită până astăzi decât de me~ '1 me, . araoss)' e nti.llll· I . ., f am da pe I:ngun ŞI zmgunzaţ% a-
" 1 ministru la Buwreşti al Ungariâ lor romaneşti": să.şi inchIrieze Incep raspunderde. ,fară din sluJ'be! 
II s ujbaşi din ţinulul Târgu. post-betiee care el indrdzllit să s'a ........ _ .. ,.,.~IIdI ..... _·_ ....... i .... iIII;_._$ ..... n ... _QIII;IIIA ........ ' ... a ... ' ..... ' •••• '.YIldl' ...... IIdI .. ·.; ••.......... v ... '_ ••• 
Ireşului. Meseriaşii români mestece fătiş in chestiunile noastre 
se mişcă decât Ia Cluj. Con interne, făcând la gu"ern Întm'enţii 

uirea asociaţiei ziariştilor de fdul acesta, Se ştie cazul din 
!tini din Moldova şi apoi a protestele ce s'au ridicat in contra 
iştilor creştini dm Basarabia lui in parlametlt, şi dill declaraţia 

'" 
La Budapista a murit zilele tre

. wte im român din Româma, ves~ 

prin care d, sllbsecretar de sta! al 
avut şi n'are niciun efect afacerilor straine Saw:[ Radulescu 
lucureşti. Şi atâta e tot. 1 recunoştea ca bizara aceasta îmi-
~·o parte la bresle, la sIu;- tiune a ministrului U71glm~sc in tre
, Un indiferentism cu ade- burUc noastre interne s'a i1/tâmplat 

,t inexplicabil. De alta, spec- I Într'adevăr, 
lui • d 1 . CI ' I Lecţia din parlament nu iafo, 

urIt e a u, dela l' ., l' U " p , OSlt mInIstru U1 nga.ncl. entrucă 

1, " Brassoi Lapok" din 5 crt. anunţă 
ia se 'nfăţişeazi bilanţul I că d . .Bârdossy s'a dus saptămâna 
două luni al luptei pentru aceasta ia subsccretarui de stat 
i d dela muncă dr Valer Roman, şi e-a oua desrobire. . 

că în cercurile diplomatice de; 
IC aşa nu vom ajunge cu. 

să. 'Vedem această a doua 
,bire înfăptuită 1 

mersul acesta al său e pus in le~ 
gătură cu 'aplicarea legii pentru 
protecţia muncii naţîon.11e, 

Noul IDinislru al Ro .... âniei t:tl~l proprietar de mine de aur se' 

I .... w_ I eate Alexandru Pocol dela Baia-
il. f1lDKara ; AJ.m, Fie-iertatul a ispaşit cu moar-. ' I Il.. sa imâmplata Între straini pu-

Pe zIUa de 1 Mai a fost cmat cu, conducerea b!rou- ţina credinta ce~a a1'Ut~o in medi-
numit ministru plenipotenţiar lui presei dela externe, U i cina romaneasca vistita in tO;lta lu~ 
al Romdniet în capitala tur~ fdcut gazetărie vreme 'nde- • mea, ~d...""dr:,t, ca r~posat;ll er~ ~in: 

lungatd, şi a lost printre tre .h'CI roman~. cari l'orbesc pana ŞJ. 
ceascti d. Eugen Filotl, con- Intemeietorii presei ardelene cu. conaţIOnalII lor_ungureşte, dar 
ducil/orul cu litlu de ministru A • pacatul acesta 61 sau, d.c-a se lua 

~e dupd unire, caştlgânda-şi dupa ungurii şi urzgurizaţii dela l10i 
al serviciulai de prest1 din In cercurile din Ardeal o l cari fug cu fiece beteş/tg la medicii 
ministerul afacerilor strdine. reputatie tot atât de distln-, de obicei f.'\'Tei .li Budapestei, rIu e 

1\,1 ,'.. ace sta e il SA C ş' la B re li JH _ nwnai pacatul lui, Am mai cunos-num ,'fa a o nou u a r acu Ş • HU cut noi români cari îşi băteau piep~ 
şi btnemerilatd distincţte datd mirea sa in postul atdt de tul ca~s mai romdili d.:eât alţii, şi 
unuia dintre cei mai de sea- important de min.istru al Ro- când să-şi dovedeascâ romanismul. 
md gazetari ai presei ro- . au dat fuga la satlat()riile din Un
mdneşti. D.Eugen Filoti, mdmei la Ankara e deci garia, Norocul lor, de CaT(! bietul 
Inainte de-a fi ajuns ataşat ,1-0 onoare ce se lace În Poeoi n'a avut parto:, ca nemiloasa 
de presd la Praga şi apo~ persoana d-lui Euaen Filoti m,oaTte li:a ~ai dat. raga,z, c~teva 

, c;,.' zlk ca sa se mtoar.:a aca;a ŞI sa dea 
ministru plenipotenţiar insar· preseI, ochi ni ea aici, intre-ai lor, . 
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Cine-s me~icii l?ouestea CU colonizările lui Gombos • O aşa-zisă "reformă agrara" care nu ua folosi de
cat latifundiarilor şi bancilor -

-"' ro .... an -- Statistici inslliimAntitoare -
ti 

Precum se ştie şi din alte a
r.Atlrl ale gazetei noastre, prlm
mh:tl.trul GlJmbOs prosteşte de 
doI ani şi jumătate Jumea an
Ittreaacl că va face colonidrl 
ca II vini ta ajatoraJ Iărăclmll 

Impertinenta lui "Er
delyi Hirlap" dela Arad 

4. dela tară, şi promisiunea aceasta 
mlncinoail şi-a repetat-o şi tn 
compania electorală sfâr,UI zi
lele trecute, dupăce tot el, la 14 
Febr. crt., declarase ]a radio că 
na va face niclan fel de reformA 
agrari. 

S'a găsit. in schimb, precum 
am mai ardlat, o gazetel llngu
If!ascd dela Arad, .Erdllyl Hit
lap·, cart nu numai s'a fdcut 
Că-I ia pe GămbOs foarte 'n se
nos, dar a Indrdzntl sd spună 

că aia e re/olma agrard, a llli 
GămbOs. pe care ntcl GămbOs 
nu o ştie cum va fi, - şi 
nu reforma aglara de a/urta 
(adecă dela noi), cart s'a tacur 
pe bau antisociale şi antiecono
mice, luându-se pământul dela un-

\ 

i. ,,' 

Presa budapestaol. in fruote 
cu cea guvernamentalA, nu-I dl 
proml.luntl lai GlJmbOs nicio a
tenţie. I-au inreglltrat vorbele, 
şi-atit; firi comentarII, fărl laude, 
firi critici. Dovadă că nici fOIăşl 
presa gavernamentall na ile so
coate aitcevi decât praf fo ochii 
prostimII. 

guti cari II munceau, şi-anume 

[uându-se cu plJZtd pe hârtie, ca 
sd se dea cu scopnri naJlonale 
unor majorttart (adted tomânt) 
cart nu~l muncesc şi nu-l ŞtiU 
munci. 

nu uor profita decat tot latifundiarii 
şi băncile 

Revealm azi dlo noa asupra 
acestei indrhoell a lui .Erdelyl 
Hlrlap" ,1 asupra promillantlor 
mincinoase ale lui GOmMs, pen
truci o gazdă budapestană, .Uj
,ăg,· ol·a făcut la 31 Martie, a
deci tocmai In prima zi I ale~ 

leriJor aogare,tI. o deitălaulre 

fOlrte serioasA, 

Precam arati după ştiri dela 
mlnl,teru] de agriculturi "Ujsag"'. 
gavernul GOmMs ,'a oprit io 
chelUa co]oolzătllor la următoa
rei lolutle (e vorba de lolalla 
HaaDlArlt colonlzărUor): 

Guvernul va face apel la 
Institutele financiare (adecd 
la bdncile) cari au caplta
lurl de prisos, sd cumpere 
pdmânturl dela latifandiarl 
şi sd le dea In uza/ruct (a
decd In foloslnld) ţdranllor. 

In primul rând s'ar adresa 
acest apel societdţllor de a
sigurare şi caselor de pensii. 
Arenda va ti asigaratd su-
Ileient prin obligatii garan
tate de stai. fISe Intentio
neaz4 - spune .Ujsdg· in 
incheiere - stI se solutio
lIeze micşorarea Jatifandiilor 
(leepttes) prin rente garan
tale, dar nit aşa ca aren
daşul uzufructuar să fie 
totodatA şi proprietar al 
pAmintului. -

Cu alle cuYinle, lIacA 89 va in
lAmpi. aceasla - ,1 poale se VI 
intimpla - se va adeveri ceea 
ce am mai spus cu aii prilej des
pre maaarea reformA a lui 6lim
bOI! Va fi o reformă. da care nu 
vor profila decat latllundlarll ,1 
bAnCile. Latlfundlaril 1,1 vor vinde 
o parte a latifundlIIor In datorate, 
ca 11-,1 salveze restul, ,1 ,1-0 
vor Ylnde lot lor, fiindca tot el 
sunt cu bAncile. A,a-zi,1I coionl,11 
vor fj simpli arenda,i. Cu d80S8~ 
birea ca arenda fur va fi garan
tatA de stat, adeea tot din Imp .... 
zitele lor. 

Să mal aduugăm ceea ce 
mai adaugă .Ujsag-: că .co
lonlştli- (dacă se mal pot 
numi colonrşti) nu vor fj mu
taţi de unde sunt, şi că co
lonizarea lor va fi de fapt 
.un fel de parcelare-. Cu 
alte cuvinte: Nu-i mută, pen
truca nu cumva să aibă mă
Car credinta că vor putea 
ajunge l'reodată stăpâni al 
pământurllor nemeşeşti ce se 
chIamă că II se dau. 

Asta-' re/orma despre cart 
"Erdelyt Hlrlap· spunea cd nu 
art per'che fn lume, şi cd e'n 
comparaţie cu a Romdnlet foarte 
soc/ald, foarte economlcd, foarte. 
dreapta. 

Vorba ceea (daca nu ne.-Dr du. 
re.a de bietii laranl din UnEar/a): 
sa fie la ei acolo I 

bi se iau 'napoi pămanturile dacă 
nu Doteaza cu guvernul 

ArAtAm in alti parte a namira-I Situaţia acestor fmproprldărlţ\ 
hll nostru de fatA, - fn legături este deci ci nici dupA 10-12 
ca lauda de sine a contelul Betb~ ani Da". stApAnl pe plmlatul 
IeD ci a făcut ia Unglrla o refor- cApAtat, şI nu-I vor fi stApAni 
mi agrarl, - fo ce chip cumplit nici pelte zeci de ani. 
,I-Iu bAtat guvernantII maghiari De strAmtorarea acellta a lor 
joc de cel câtlva tăraal pe cari profiti cel dintii gavernal, ca a
t ... a ImproprietArit in decenlal cam, de-o pildA, ca prilejui ale-
trecut, vtnzAnda-Ie fuglral de gerllor. 
plmtat, pe camltl, ca dte 101 .mllagll~g· din 29 mllr1ie (a
mU de lei, (II flclnda-Ie tot pe deci ca doua zile fOlllnte de ale
clmltl Clle ca prelaTi altrapl- gerl) aduce astfel ştfrea ci In cir
plrate, tnclt. au vor ajQDge.1 cumscrlpplI electorali a raslstalal 
le pIAte •• cl olcl fUI flUor lor. festcffch Dotaril IJI trimis In scris 

tnştfntări ZlceloTls dintre improprie
tarili clIri 8U dat recomandări can
didatului opozillonist festettch, că 
5'a pornit tn contra lor actiune ClJ 
să 11 se la pilmilnlul şi CIISII fiindcli 
au rămas Tn urmă cu fatele_ 

Şi totatunei Eent:labil G6mbăs 
mai vOlbeşte de reformd DErarăI 

La Bucureşti, precum am mai I stat (medici de circumscrip~ 
arătat In relatărHe noastre des- medici comuna li, medici de sp~1 ( 
pre acţiunea pentru legiferarea tale, de laboratoare, etc., - afal'i,re 
proportionalei etnice, s'a alcătuit de cei dela dr. şi dela asigU~Jerl 
o organizatie national-creştină a rile sociale); d. dr. Şt. CârCiumă-~e 
medicilor, urmată pân'acuma - rescu a arătat repartifia mediti;.~ 
din păcate - numai de medidl lor practicanti din Bucureşti, Îalr'u 
români din tinutul Târgu-Mură- d. Marius Constantinescu a COr V. 
şului. pului medical militar. rrtl 

Organizatia national-creştină a Dăm aceste statistici după n· rl 
medicilor din Bucureşti a finut din 5 Aprilie al ziarului U ' 

, " ... " AS E J, n Marti o. ~dunare la care s~au f~- versul- grupând pe ale m;d" 
cut aratari deadreptul mspăI . ~ . . .. 

NepriLănila ju- mântătoare. D. dr. Marin Popescu lor oflclah. du~ă. provmcn •. ca 
• • la. v a arătat care e statistica pe tară se vadă ŞI mal bme ingrozltoa 

stl'le IDag Iara a medicilor oficiali, cu slujba de situaţie. 

- Un procuror J Statistica medicilor oficiali 
care ia mită - Fărl cei dela CFR. şi dela asigurlrile sociale 

La Budapesta s'a judecat în 1. In judeţele depe granrţa de vest: 
ziltlt de 26-28 Martll un pro- I Total Minoritari Romdnl % minorlt. 
ces cum nu s'a mai pomenit, I Arad 71 56 21 72.73 
despre care insă presa ungurea- Bihor 89 51 38 57.3Q 

tiei ' ,,, Salaj 38 32 6 84,21 
sed a noi n a su1 lut mei un i Salu-Mare 47 33 14 70.-
cuvdnt. I Maramurăş 60 21 39 35.-

Acuzatul, condamnat Ia trei Timiş 104 59 45 56.73 
lltni inchisoare' şi la pielderea I Severin 37 22 15 59.5tJ 
slujbei, a fost un p,ocuror, Caraş 18 9 9 50.-
Francisc Heppes, pe care '~au /1. In Ardeal: 
prins in flr,;grant, la cafenea, cu Hunedoara 38 J 5 

luare de mitd, pentruca sa stmgă ~;:i~ ~~ ~~ 
o acţiune u o inaintase la par- Fagaraş 14 5 
chetlll am Budapesta un brutar. Braşov 48 20 
Brutarul inamtase actiunea daI Ciuc 20 16 
i-ar fi placut s'o lase moalta, şi a Octorhei 14 7 
aranjat chestia cu unul SzlkeJy Trei Scaune 5221 2114 

Murăş 
Dezso, care fusese condamnat Turda 22 14 
pentr. avocdtura clandestina ,1 Cluj 80 45 
cu cart procurorul Hepp~& era Nasăud 17 11 
in relaţii prleteneştL Szeke/y a ~~~~~a Mare ;~ ~~ 
cerut pentru treaba asta 200 de Târnava Mică 26 17 
peneo (şase mii de lei). Dupăce III. In vechiul 
s'a aranjat apoi (/zestla, i-a mai Argeş , 34 11 
cerul apoi brutarului, pe seama Bacău 32 17 
procurorului, un şperl de 15 mii de Botoşani 22 13 
lei şi un Imprumut cu camb:e tot de Brăila 28 9 
Iltâta. Brutarul a dat cei 200 de Buzău 32 15 

Caliacra 15 12 
penEo, dar in privinta restului s'a Constanta 46 17 
dus sd se Informeze la superIorii Covurlui 41 21 
dela parchet al procurorului, da- Dâmbovita 21 10 
cd-l cu putlnld asemenea prdenlie 001; 65 26 
1 s'a spus sa se facd ca std la Dorohoi 18 13 
targ, şi când tocmai dedea banii, ~~rc~~tor ~: 1~ 
a aparut .n procllfor şt a pus Baia 14 4 
pe procurorul Hfppes şi pe avo- Gorj 27 15 
callll clandestin Szekely mdna. lalomita 30 10 

Chestia e din anul trecut, dar laşi 110 53 
cand s'a Intdmplat nu s'a scris ~~:cel 3~~ 6; 
despre ea nimic.. Mehedinti 28 9 

E $EA ... " :c, 

Se sporesc In Un
garia falimentele 

Neamt 25 10 
00 ~ 2 
Prahova 45 12 
Putna 24 1 
Râmnicu Sărat 20 11 
Roman 15 10 
Romanati 20 10 
Tecuci 19 7 
T eleorman 29 7 
Tulcea " 25 13 
Tu~ya 16 13 
Vaslui 15 4 
Vâlcea 25 10 
Vlaşca 31 9 

23 
20 
24 
9 

28 
4 
7 
5 

27 
8 

35 
6 

10 
14 
"9 

regat: 
23 
15 
9 

19 
17 
3 

29 
20 
11 
39 
5 
4 

12 
10 
12 
20 
57 

275 
14 
16 
15 
18 
33 
17 
9 
5 

10 
12 
22 
12 

3 
11 
15 
22 

Precum aratli "Uj Ma
gyarsag- din 31 Martie erI. 
În primele trei luni ale anu-, 
lui de fată falimentele au 
fost in Ungaria cu 15.11 la 
sut3 mal multe decât in pri
mele trei luni ale anului 
trecut, şi cu 11.24 la sutl 
mal multe decât in primele 
trei luni ale anului 1933. 

IV. In Bucovina: 
Câmpu)ung 
Cernăuti 
Rădăuti 
Storojinel 
Suceava 

16 14 
73 62 
16 9 
17 15 
14 13 

2 
11 
1 
2 
1 

40-
42.90 
54.72 
35.70 
41.78 
80.-
50.-
77.21 
47.-
63.64 
56.2i 
65.-
66.6. 
58-
65.46 

32.35 
53.12 
59.-
22,15 
46.80 
80.-
37.-
51.20 
31.-
40-
72-2t 
71,46 
14.30 
28.60 
55.50 
33.30 
48.18 
19.12 
11.65 
32.14 
40,-
10,-
21.-
28.30 
55-
66.6' 
50.-
3684 
24.14 
52.-
81.30 
27.-
40.-
29.-

88.00 
85.-
56.25 
88.2' 
93.-

CII 
dl 

Dom 

• ni 
Date 

Of( 

30 tI 

.KrOIlI 
O). ; 

QrdlDU 
tlme Il 
jlodarl 
pot c 
III .E 
la din 

al 
rtdor ( 
t ea IJ 
lIIele d. 
101 1-1 
origine 

Un b 
tAtii 
zirâ 

Au fost În aceste trei luni 
ale anului de fatli 180 de 
concordafe forta te, 18 fali
mente, şi 198 de declar5ri de 
insolvabilitate pronunlate de 
justitie. In luna Martie a 
anului curent au fost 53 de 
concordate foflate, 5 fali
mente şi 58 de cazuri "de 
insolvabiIltate, adecl cu 5.45 
la sulli mal multe decât In 
Martie 1934. 

V. In Basarabia: 
Bălti 26 22 4 Tot pe 
Cetatea AIbă 32 30 !,pl calD 
Cahul 19 14 5 Cit Ic1 
Hotin 25 21 4 ghlarlzi 
Ismail 25 21 4 
Lăpuşna 94 57 37 ,eellute, 
Orhei 28 17 Il ·PQDe I 

Soroca 25 22 3 I al III 
Tighina 26 22 4 84.62., XI. 

Medicii pp.otic.nti din Bucupe,ti ,1 !Dlgh'll 
... dlcii militari tllll1l UD: 

1, Medicii practicanti din ca-I Cu nume străine: 766. .Toate II 
pitală sunt in total 1637. La armată sunt 55 de, at de d.' 

Cu nume româneşti: 811 (Ci euref, 11 veterinari evrtl· lbllal ta 
nu-s toli români, e de sine Inteles). farmaclşti evrei. !Dql rau 
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I -, Ultimii Oalahi sub jugul Ungariei 
• de PETRE PETRINCA 

'i~\ Contele Ştefan Betblen, fOlful Sd n1-1 lntreineze pt minoritari Din 8 lRilioane ,i ju- I rJlor. Prin urmare şi Romti- I aajlanei maghiare 1 ŞI daci 
afal'ilprem1tr aJ U(1garlef~ spanea re- şi sd-i alunee In bratele duşma- mitate locuitori, 4 I nU din Ungaria 1) odată ne-Im ocupat de ea ,1 
gura.Jerltor la politica maghiari flţ! nUo/' noştri·. Se mal declara milion. ,i jumatate dacă a devenit obIecta! unei 
Umă-~e mfnorltl1l, intr'un articol al apo! Bethlen Impotriva "maghla- aunu ... e nemaghia- O .eha.tie da acţiuni de guvernare: trebuie si 
~dl~JlU dia revllta "Mana, Szemle 14 'izdrJl/ortate, cafe niCi în trecut re onoare" realizăm aceastA mare curAtenie 
\1a1 V, .Betblen Izeozădol clkke a n'ar fl/ost scopul politic al na- )n continuare, d. Lengyel Zol- .Na demuJt _ spune mal de- (a oatfel maghlue) Ultim. ape-

~mzetlsegl kerde,r61· din .1 Illunel maghifJre-. Apoi că: .1n I tăa Dlal 'p ~ne că: departe LengyeJ Zoltăa _ prin ratie de netezlre a contopirU 
rai Uj .. ăg". 7 VI. 1933, Boda- Unearta. in cet cinciucl de ani I .""m4,..d ."IIJel(W de "111- .Pestl NaphSc am atrll printr'o nat/unel (?) nu trebele s'o aml
si), armAtoare1e: .nlc~ un fel din urmd, naţionalităţile au avut ghi4ristll s',,, ridica. 1,. ciI'"~ .crlloare deschfil atenţluoea ml- năm t Trebuie si fim maa-blarl 

~. politlcd lald de m~nor'tarl nu pierderi mari, dar acestea n'au de 4.500.000, odic4 10 p,o- nlltralul de finante alupra pro- iu toate şi daci odati luntem 
ale avea scopul desnalJonallzdrU fost consecinţele meştesugile ale ceat,,1 rotund de 50% I.J po- blemef. Calculele mele aa fost io II mbA ,1 'o Ilmtlri, atancl toti 
·norifalilor ce trdiesc In mljJo- politicii de maehiarizare, ci un A"l(iJ~;e; YIIKorlei! D"p6 locollte exagerate. Am Icrls, ci maghiar rli trebaie si poute 

t. 

J nostru" ; laa: .,nicl un sineu, rezultat firesc al "orţei economice F , nume maghiare (citat din "Nev-
omOn n'o sd l rnaghlartzdm l' t,.ei lun; de ezper;elll4 I"u- pentra această muncA uriaşe magyuolltas .kadălyokkal 14 de 
'Iodatd, el din contrd, ° ase- a rasei "maehiare, care i-a fn- tklJ .'0 ViI."t, c4 ocea.Bl6 cifr4 trebuie creat un aparat (funcţlo- Lengyel ZaltaD, "Pedl Naplo8, 
enea politica e bund numai ca Jluen/at. trebuie rld;~Gte efI 'ne6 O[J3!Of; nireae) necenr, pentracă le vor 4. Xl. 1933), 

Vorbele 'n lumina faptelor 
Ca toatecă fOltal premier de 
deceniu al Ungariei afirmA 
nu vor maghlariza nici an 

ombn, nlciodatd"'. tota,1 Ro
âolf din Ungaria, sub guver
rea sa, au fost supoşl unei 
ternlce presiuni de magblari
e forţată. In această prlvintă 
em dovezi Jncontestabfle, tn. 
plod CEl maghIarizarea fortată 
Dcmelor. 

.aghiarizlrila d. 
nume in arlllală 

angajatii functlunflor publfce 
(tanct1ooarU). Ace,tla ,1 toata. 
lumea care ara insărclnlrl publice, 
trebuia să poarte nume maghiar. 
Jandarmeria le poate .pune ci 
,I-a teormlnat activitatea (de 
maghlarlzare). Cererile Jandar
merieI. tn arma măsarllor ener· 
glce ale prefectului politiei Pe
renczy, vor fi inalntate toate ploi 
la flnea lunei curente mlnlste
ralui de laterne. Cua de eco· 
Domtl poştale, Oficia) de statii. 
tlcl, Po,ta fi Tt'lt"graful, fi'au 

Datează depe vremea la! Betb- comportat tn mod exemplar din 
~ ordinul ce l~a dat rn August ace.t PUDct de vedere, loundlnd 
30 tataror brIgăzilor şi comlll- J (mInisterul de leterne) cu ase
Dlilor de divizie ai armate' meoea cererI. Ca promptltadinea 
ghiare prim-ministrul de astăzi şi eficacitatea cea mal mare ,'ao 

. ia GOmbl)l. pe vremea ace('a comportat ind clile ferate ale 
Dtltru de răsboi, ca si se ma- Itatalal. Pre,edtetele Szamarjai 
\arlzeze cadrele armateI. şi IDspectorul Or. Gy5k6st Eodre. 
,In aust ordin se sonne. cd la fOlt tocredlotaţl ca organlzl
ombOs) aşteaptd Sd-şi maghiari· rea cbestlunel, ,i după sfaturile 
t numele toţi militarU şi mal practice date de .Soctetatea de 
s ofiţerii tlntrL lolodaliJ asl- m.gblarizare a numelor8

, .a lalt 
d cercul oNeresc. ca aceasta mAlart, tncAt CălJe ferate, in 
mbare a numelor l'a fi soJu~ acurt timp, vor cere pentru sine 

. aM 1n timpul ctl m"li scurt cam 15.000 de name frumoase 
cdtrd ministerul de Intemt. ,i magblare, tncl tn decursul 
tnjluenla acestui ordin, unii anului curent, 

andanti au şi Jlxat termenul Dapl convorbirile prealabile 
IduntflU caruta ofiţerU vor tle- avute, pa tem apera, ca .fguranţi, 

14 inatntfze cererUe pentru ci ntorltAţlle .clpltalel (cele 
hiar/zarea numelo/'.- (Cităm municipale). vor proceda la fe1.8 

articolul .GlJmbo, maglJri-
. Offlziere diirfen nar ma- .Ia armatl - cu tOlte ci d. 

,ulscbe Namen b.bea-. aplrut prim- miDI8tru 06mb6a a fost 
I,Krouatâdter Zeitallg8 1. VIll. prima] InIţIator. tllluşfnda-,1 pro-
~). . blema (maghlarizArU) tncl de 

O di 1 1 t I I • t! pe timpul ciad era ministru al r nu a aces u a -Ia CaZU 
ctime puţinii ofIţeri subofţeri! apArArII· nationale. - sant ple-
jludarmi de neam - romAnelc deci. O e ner I 111 conducător'. 
e pot cita cazari din monitorul aproape fArl excepţie, ao nume 
Iclll .Badapesti KOzIOoy·. ca .trllne. IDcl Da ,'Ia trult ]a 
eli din a-rul 251 dlD 5 Nov. conştiinţa datoriei ce o aa ca 
~ .1 jandarmulat Caokaa si dea exemplu ban. Pentru 
odor dlo M •• C'olţ. cue ,I-a Icute motive, atAt tII cercal 
,t CI aprobarei 47,4!;2 I 1933 oflţertmet. cât ,1 totr'al loldlţHor, 
DeIe de Clilk\). dar mat cu actiunea (de mlghfarlzare) na 
mi l-au cbnt victime lold.tlt progreseazA multumltor şi n'a 
orIgine romaneascl. .Unl inci rezultatal dorlt

8
• 

.la reţeaua extlnsl. adroJ
niltr_ţ!el, pe care o lşteapti cea 
mal mare munci, tnclse dOlrme. 
Ca excepţii cltorva notart co
manlU Inlmo,l ,1 a citorva au~ 
torltătl municipale, reltul abia 
flc ceva In Icel,tl directie. 
Acest lucra Inal na mal poate 
rlmAnea a,a. La conferinta de 
Jumitate de In I prefecţlJor, 
Icadeatl ta lana viitoare, ,perim 
ci din local cel mal competent 
vor laa la cano,tlnţl d-aU pre
fecti, care elte hotărtrea gaver
nalat, , •• tuncl pe IDtreaga linie ,1 firi excepţie le va puae pe 
munci (de magblarlzare) Intre ... 
gal Iparat admIDlltratlv". 

IJn bit.nt al Soeie. 
tAţii de _aghiari-
tAri de num. -
'ot pe vremea lai Bethlea, 
1 calD le ,tie, ,I-a relnten
~at acţiunea .Socletatea de 
:blarltArI de aumec , al cirel 
led.illte, d,. Lengyel ZoUdn, 
IPlIoe armAtoarele iDtr'uD ar
lal alu 'dia .Pesti Nap16· 
4, Xl. 1933, despre mburlle 

nlgb.lrlzare ale autorltătilor 
Ilai ang.r: 
IOlte lutorltAtlle de .tlt ,I-aa 
de <lltorlnţl, ca'l faci tot 

)lla) f.a lDterelal cluzel. In 
al rInd. • 'Iarba delpre 

di", 1684"tI 14 o pom "ti ee; efectUl aoua] ce) puţin 150,000 Din acest pasaeia al anicolu
~" UmbtJ mate,atJ 8t,.4;,,4 (IJ. - aau zlJnlc 500 - de Icblm- lui d-lul Lengyel Zoltdn reltll 

În mod neindoios, cd toate a.
",i"Mi/ori) fi t,.eb"ie tJt1"t. birl de nume, Iar acelStA moncă torttdţtle de stat ale Ungariel 
1. tJedere o serie de 4: 000000 va duri 40 de aDI, şi pentru da· sunt puse In. slujba maghJarizdrit 
de 8c],i",lJ6r' de. ."",e·. cerea el li indeplinire la mi· de/mitive a tutulOr tlementelor 

(Deci In programul maghia- nlsterul de Interne vor trebal alogtne din Ungaria / . 
tnlărclnaţl cam 50 de faDcţlo- AClQsia maehlarizare, dusa ,. 

riziJrii, dupd Lengyel Zoltdn, nari 8 o tenaclialt dmboltcd, a dtcimat 
sunt luaţi şi cetdţenii mi- • în mod dezastruos forta nume-

Delpre Import.nta problemei ricd a elementlliut românesc rd-
noritari, de . naţiorlGlitate mlghfarlzlrtl, Lengyel Zoltăa I mas sub stapânlrea Uneariel 
distinctă de aceea a maghia- apune: .. E problema de onoar('(I) I dupa tratatul dela 1rianon. 

~ , 

CURI a redus Unga'rla Du ... ărul rownânilor 
să. dela 50-60 de Ini. ·Ia 16 In •• 

RomAnU din Ungaria 
dupl recensămAntul maghiar 
din 1920 - sunt arltati In 
numir de 25160 suflete. Dar 
cifra aceasta nu este ade
văratii, pentrucă tot tn da
tele statistice ale acelui an. 
In tntreagapopula1fe a Un
gariei, gAsim 88828 de indi
vizi car. vorbesc lImba ro
mAni. In aceastl cifrA Un
garia, prin sistemuJ recen~ 
slmAntulu! bazat pe "crite
riul cunoştintei de limbt-. 
mal ascunde Inci alte 
50-55 000 de RomAn.. Deci, 
in 1920, dup' stat!stlca of,
ciall, avem 23.76Q RomAni, 
cari in anul 1950 . au scbut 
la cifra de 16.221 suflete. 

Adunării Naţionale ma
ghiare din BudapesttJ, cd 
numărul Romdnilor din 
Ungar;tJ e de aprosi",atif1 
50000 suflete. 

Şi totu,' statistica maghiarA 
din 1920 aratase abia 23760 
suflete 1 

.umArul RomAni
lor din Ungari. ao
tuală aClWm 20 de 
ani 

.Această cifrA de 50.000-
spune d, Vasile Stoica - ne e 
confirmată prin datele epllcopll
tor noutre de cari le trnela ,t 
de cari tIlcl le ţla· dia punct 
de vedere bisericesc comunele 
romlot'fn de dlncoJo de fron- • 

Pierderea, in abia zece anI, tlerl. Conform Ice.tor date, tn 
e de '7.541 suflete româneşti. comunele aparţloAtoare ej)lrblei 
plus pierderea sporu)ui fi- ortodoxe a Orldlel Mari, care 
rese, care deasemenea- se sunt 9 la Dumlr, avem 8235 
ridicl la câteva mii de au· crediactofl: tn eell' Ipartlnătoare 
fIete; pentrucA aceiaşi sta- eparhlet ort. a Aradalat, tn care 
tjstfcl ma~hiari ne a~ati, de asemenea laot 9. avem 14130 
că ~omânl~ sunt una dmtre • credinclo,l; iar in comunele a
n~tlonaliU1tlle c~Je mai pro- partlnătoare 'eplrblet unite a 
liflce ale UngarJel •. prin ur- O,.dlel Mari, 15 la numAr, avem 
mare, urzde au pullit dlspdrea conform ,ematlsmalul ep.rb1a·' 
abia In zece ani - conform sta- dio 1909 ua namlr de 17558 
tistJcilor oficiale - aproximatIv 
10000 de Romli"i? 

RdSpunslil t simplII: a. lost 
trecuti in contul crtşterU nallunei 
ma2hiare. care, sine ura, are drep
tul la l"ata ln Iara ungureascA. 

c •• 'a recuno.out 
la 1925 in Adilllna
rea Ra1ionaiA ma
ghiarA 

/" f"eaUtate, "u",iJr,,1 Ro
",4nilo~ di" ac/ualtl Un
gar;e e de 50-60 OOti su
flete. 

A cetJBttl ci tril o pute", 
stabiU şi di" sta/isticele 
M agh iti re, cwcet4"d t'ubri
cile cOllfes;u"ilo,., fi tJ co,,· 
fiNlltl fi '"' tkputtll "'tI
giitlr, Hctot" Knalle,., clWe 
ti s"sţi""t la fel, pri"tr' "" 
discllrs #'ostit ,,, ,edi"ţtS 
ai" 1.1 Noe",""ie 1925 ti 

credlnctoşl. Altfel avem utlzl 
tn Uogarla, tu paroblUe organi
zate ca caracter romanelc, cel 
putla 39923 Români. toclfrA 
rotundă 40000. La ace,tta le 
adaugi aproximativ bOOO Ro
mlot unIţi, cari toci dela fnte
melerea eplscoplei unite anga· 
re,U din Hajdudorog. au folt 
Ita,a(1 acestei episcopII, precum 
,1 aproximativ 4000 Romani or-: 
todoc,1 ,i uniti, cari na la Iz· 
butlt să-" orgaalzeze parohii, , 
fIInd la Dumir mic prin comane 
ca alte majoritAti ,1 .vlnd ast
fel greatAtt materiale prea mar! 
pentru puterile lor ca lusţlnerl'a 
.celtor organizatII. Astf.1 numA
rul Romanilor rAma,1 aula ItApA 
nirea ungureascl' eu I'gurlnt. 
50.000 suflete-. (6ro,at. .Lel 
Mloorltefi etbolq"u ea HOllir1e 
~t ea Tcbe':911ovaqale-; Pngae, 
1922, la pag. 52, arati el dupA 

statisticile oficiale maghiare, fii 
Uogarla, ie afli 49,000 Români). 
.Ca atAt mal vlrtol patem IC
cepta această clfrl, cu cit stl
tlstlclle eparbillor DOistre sunt 
toate vecbl şi le bue.l1ză pe 
datele de dloalntea războiului 

mondial; nu cuprind deci aporul 
firesc dIn ultimII 15 (20) anI; 
Iar pe de altă parte namarul op
taotllor dia acest finot pentrll 
cetAtenia romini (conform tra
tatulal dela Trlanoo) a 10lt mic 
ta rândurile ţărănlmel legate de 
ogorul sia şi ,'a redus aproape 
nomtl la IntelectuaU·. (Cit. din 
.Rom~nil din Uogarla" de Va
sUe Stoici. "Graiul RomAnesc· 
An. n. No. 10 Oet. 1927). 

Alle mArt.rit 
Cifra de peste 50-60.008 Ro

mâni din Ungula, e conflrmail 
şI de ,tadial d-Jul V, Tulesc.: 
.Româo\J dtn UngarlaC (.Oralal 
Românelc·, No. 5. Mal, 1930), 
in care se spllDe: .• ln Ungaria 
de azi, Intre Ti .. ,1 botarul ro
mâDo.ml$lblar, peste tiO.OOO de 
Români tudură ,1 pe mal de
parte suferIntele unei tragedII; 
inceput! dIn veac arI indepărtate; 
o mauA· compactA de peste 
60,000 RomAal a rAmas rupti 
dela 1ara maml ,1 o"ândltă al 
.apolrte· inainte aml1lrl1e de 
veacarl dia partea UDai neam, 
al cArui loc u'.r trebai &i fIe ta 
cent r al Euro pe!·, etc. ' 

CIfra de peste 50000 a Ro
mânilor, dIn Ungaria o mII COD

stată ,1 d. J. Georgescu, In bra
,ara: ..,R0!l~â,1l din Ungarla8

, 

Bacqreştt, ceI'lre la p.g. 20, apuue: 
.lImbl noutri abIa daci o mal 
vorbesc 50.000! - dar el aa 
toci vie cOD,tIlOţ. nlţlona11 Iau 
cel putlD conşWDta plrtlculula
mulut lor cODfe,lonll "greco
catollc8 .aa .greca-ortodoxc , 

atat de deosebit de acela al 
conlocuitorUo: magblarl" ta1ii;;:, 
D!ŞU sau reformaţj8 J etc. 
, Dintr e lUI:! 41' le Itrifnl de 
IpeelaUtlte >l:lt: \)i'a m!Oflrit!ţllor 

(Con inuar, in pai· (-a) 
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4 tiazefa Antfrtt-vizionfsfă DumJntt-că 7 Ao"ilie 

Ullimii Vala~i În sluj~a Unnriei 
I ('''H tiHl~arca diH pag S-a) 

dIn Europa, amintim douA. cari 
CODst.tă existenta a 50 000 de 
R'Jmaol io U.,garl. ,i anume: 

Ungaria. O altă lucrare: • The 
raclal mlnorif;'es In Hanearyand ,., 

Cărţi, ziare, reviste 
Czechoslovoki(J·, la pag M, De ~i ~ă. ~!!gurii au sc::ăpal de lurc::i o glorie 
Ipa'le. cA R.,mâ!lil din U '({ .. ria -----
ol.!mârl 49000 suflete ( .. Ruma- ~ullura ApU!i •• lui! 

--..... ;,:... 
berată 

UaIl.oul AiJJio 1amura. in la
c:rarei: "LI lotla deUe raue De" 
Earopi Oanabflllla· (eapltrnui 
Ungberl.). Ed. Zlolcbelll, 80-
logal, la pag. 142, spune; .,Alla 
IhS8I Duova Uogberta o Ma· 
ghiul. (7.840 832 ab~aDtl oei 
19?1) sonno rlm_tI ptelBo a circa 
6949 000 M~glarl, 521.000 Te
delcbi, 16:, 000 Slavacbl, 41.000 
Croati, 49000 RtHn9Id, 22.0410 
SerbJ, clce l' 884 p. c. dt Ma
ghiari e l' 11'6 p, c. df alloge-ai c • 
Prin urmare, Atiilo Tam.ro [le 
Iratl cifra de 49000 Români, il! 

nians 49000'"'. - ...... -
Din "Pesli Hîr!ap" Şi totu$f. statistica maghiara Se ştie că neruşinarea wopa-

din 1930. ne arata abia 16.221 
italia", cun ::.scator al împrejura
riior ungureşti, Burgio, se credea 
în drept să spună că, dacă Un
garia ar pulea li sal~ara din 
txlrttjul Primejdili turceşti p~n
tru un prel de 3 florini, nu s'ar 
gasi fn toolă Iara trei oameni 
gata sa adued sacrificiuc 

••• 

Aprilie: 
gandei revizioniste ungureşti mer-

sufLete româneşti. Dt/erlnta {aţd ge pânJacolo, încât îşi permite 
de anul 1920, ar l' de 32.227

1 
să atirme că. dacă nu eraU un-

.Or. Eduard L6 .. v-~~1\~1 
(prin urmare unul din 

suflete. I .. ă t" -, I Al" guru ca s ma n oc pe nă V<1 l-
In realitate, conform rubricllor torii barbari pe tătari pe turci 

- n. tr.), care a scris mai 
lucrări referi10are la istoria 
telor şi a tehnicej, desmi conjes/untlor din statisticile ma· etc., praful ~'ale ea de' civilizati~ 

ghlarr dela 1900 şi 1910, pier- A ~ " R g ", ultimul său stadiu 
dUta elementului românes = din PU~U~UI. epetarea cont,mua a 
Ungaria ac/ua/d se poatt elia- ace5tul fals monstruos a nceput 
lua jdra exogeran la minimum să facă victime printre oameni 
35.000 -40.000 sujlete. de seamă ai Apusului, bine'nte· 

Dela aceşti martori' italieni ar 
fi putut afla legatul papal fngro
zitoarea decadenf2i morală, În care 
se ~b3tea Ungaria În preajma 
dezastrului d~la Mohacs. Dacă 
ea n'a fost in stare a se salva 
de pericolul turcesc, cam .a-l li 
putut ind· părta dela po,ţlle Eu
ropei Centrale? 

spândită indeobste, 

Reparti1ia românilor pe judeţe 
les printre oameni de-aciea cari 
nu s'au prea impacat în ş:oală 
cu istoria. Vom arăta in n-rul 

ritoruJ chibriturilor cu 

Conform datelor ooutre dda (,1 câteva zeci de mii de Ro~ nostru viitor. ce enormităti pot 
epalhU fi fubrlclJor confestunUor mAol complect magh:arizat 1); să spună luându-se după min-
dia Itatfstlclle mlghfare din Apol RomânII relaleţ' dlatre 

fost ungurul lrinyi Janos. 
şeala s'a popularizat în 
unui articol din • V8sarnapi 
sag" depe vremuri al lui r 
Pakh. şi a trecut de· atunci 
conştiinta pubacă. Originea 
britului cu fosfor nu e 
precis; se vede că şi 
descoperire face parte 
descoperirile făcute de mai 
inşic • In continuare ni s' 
că Irinyi este numai un 
tionltor al chibrituri lor. 

anii 1910 ,1 1920, populatIa Daoăre " Tiu. din liouturlle ciuna ungureasca uflii din Anglia. 
minoritară romllJeucA dlo actu· [lNd!c'! ale UtJgarlel şI dlD Pa- De astădată relevăm În acest loc Mai cinstit lucru este a recu-
alel~graDlte ale Uogltlel e pe nonla, ia număr de 5000-6000 răspunsul ce I·a dat prin ziarul 
judete armătoa~.: Iloflete. -Universul« distln$ul nostru isto- noaşte adevărul istoric, că Ump 

10 Judetul Blbor 25.000 Ro- T ti t 8 f aproximativ: 58.500 ric şi preşedinte al Ligii Antire- de un secol şi jumătate Turcii 
mlal ; BUf'flte. vizionÎste din Transilvania, d. asezati in centrul Ungariei şi in 
mJ:I ~udetal Cenad 8.()O1) Ro- Deci fata de statistica maghiari prof. Ioan Lupaş, legatului papal capitala ei, au stăpânit iara a· 

10 partt>a dia jad. Artd rI- iii 930 ( ifdeia Budapesta. care şi-a insuşit ceasta după bun placul lor Numai 12 milioane ~ AlU girla ,~~ R mAor. n 1 care arati " ntreaga izbânda armatelor austriace şi 
ma_ a D ~ OIVV o ~ , U arie b· f6 0·0 RaI) Într'un discurs minciuna ungu-

10 judetUl 8/ebl, 8.000 Ro- Ag a ta . u om n 88 rească'. ca- Ungarl'a a apărat polone, cari sub comanda lui Carol unguri A t inregistreaza o pierdere a eleme" 
mI: jad. Clongrad 1.500 Ro' tlltui remlneS8 din Ungaria de Apusul şi de turci şi de primej- de Lotaringia şi a lui Ioan So-
mAol; 42 SOO sufjete I dia bolşevică. bieski, începură după despresura- "Ui magyarsag~ 

10 partea dia jud.. Slto-Mare Şi ta",ş; fostul /,1';"'- In ce priveşte enormitatea că rea Vienei ofensiva impotriva erI. ne face cunoscută o 
rAmasi la Ungaria 6,000 Ro- ",i"lst,." Bethle" c"teasiJ Ungaria a fost aceea care a pus Turcilor, a fost menită să dea lui Nagy Ivan: ·Ot v 
mini; s6 tlfi1'rlU ceea ce II IIf;.,.. stavilă inaintarii spre Apus a Ungariei ajutorul necesar, spre magyarsaga- ("Ungurfmea 

10 jud. Hajda 1.000 Rombl IIUIt: că tUfIŞ;; M"" MII- bolşevismului, faptele s'au petre- a se emanc!pa de sub jugul pă. continentt "), apărută de ~,,-'"., .. ' 
(aci mii laDt vre-o 11).000 ~()4" • l' 
maai magbl.,'z ... l, .. 11 d!iar g1t.iarlseasiJ "ici"" .,.o",d,,", cut sub ochii noştri, ca sit mai ganu UI. in editura Szemle Tâ 
malt mal malll); 1JII fIICă siJ se flJCiJ la Lo"drll, trebuiască arătate. Ungaria în- Iată deci, că o privire cât de vorba in această carte 

In jud. Jasz NagykuD SzOIDOk 14 c,n",6ridge, etc, judeciJ,. să~şi a fost Scăpată de bolşevici fugitivă şi sumară asupra eve- toată lumea 12 milioane de 
300-500 Romllri (fode(ol acesta "". tU t,.lJttJ.lIf.e"tul"i ",ino- de armata românească. nimentelor mai importante din guri, repartizati astfel: 
are aD Important- aumAr de RJ- • ~_r_ . t . U . . f' t h . 
maol comolect magbllf'h:at i 1); .,.,'14,. u.e,. noi I ' In ce priveşte ~e turci, d. prof. JS orla ng;rJel ar I putu să In Ungaria ortistă 8 

10 jad. Szabolci 600 Romiol (Urmare şi şfârşit i .. HO. uii/or; Ioan Lupaş arată că dupăce arate legatului papal că lucru- In statele succes. circa 3. 
riie s'au petrecut tocmai invers In celelalte state ale 

'ta' SOI , 'LA b LfAII. ·ft7.' J •• LA· • Ştefan cel Mare al Moldo~ei a 'f 1 Europe"1 - . - - ... - - de cum ÎI vor i şoptit pre atii 
trebuit să piardă cu jertfe uriaşe In Statele-Unite 

Preturile maximale 
La ministerul de industrie s'a 

intocmit o decizie prin care se 
stabilesc 88 de arHcole de primă 
necesitate pentru care annează 
să se fixeze, de acord cu Came
rele de comert şi industrie, pre
turi maximale. 

Intre arfkoJele ce se vor ma
ximaliza sunt trecute: bunroacul 
fire şi diferitele tesâturi. conlec
tlunile de orice fel, ceai. cafea, 
untdelemn, incăltăminte de gat~ 
unelte agricole şi materialele de 
constructii. 

Preturile maximale odată sta· 
bHite vor fi afişate~rI toată tara. 

.. r;, ...... ·~~~~ 

sa '.' un" ~ $ ... 'QJ 

'Alte Îndrăzneli ale 
d·lui Oyarfâs 

PAnă şi Suedia se alar
meaza 

Precum e iDdeob~te ,tlat Sue
e( 'a e UDI dintre tArile fericIte cari 
a·au p~a avat si se teami de 
.flle ua lacursfuol războinice 

lttiUoe, ,1 sti de vreme 'ode
IlIuglt! pe pace, sporind a -şi in 
linIşte caltura ,1 buobtarea. A· 
dev2rlf el dela rlsbof iDcoace, 
de elnd ,'a pomenit in spate cu 
o tari nou~, ruptă dlo Rus!a, cu 
P~uland" unde are aa mare DU

mAr de .uedtzl faţă de cari fjn
laodezU aa inceput si le poarte 
c.m ungureşte (suot doar fraţi 

de dage, cam indepirtatl, cu 
uogaril), trebue si fIe mal ve-
8betoar~. O .!Iesc la aceasta şi 
vlzft~e cam due ale bol,evicl. 
lor. Totaşl Suedia r!mâoe ca şi 

la trecut, o tari care nu trebue 
... albi te.ml. 
~. ŞI totuşi chiar fI Suedia S8 

alarmead ci hidastrJa sa de 

Faimosul jupuitor al fărănimii 
săcuieşti şi conducator de fapt 
al p3rticlulUi maghiar. senatorul 
Elemer Gyarfâs, a tinut la Orade 
un discurs de-a rară îndrăzneală. rAzboi se afli 'o Cel mal mare 
protestand În contra introducerii parte fa mânl .trllae, ş!-aaume 
numerusului valachicus în intre~ °odeolebl ta mlnl Demţf!'ştl, 
prinderUe minoritare. iar de altă Guverna. iuedn a trecut a_ 
parte cerând pentru unguri nu-
merus hungaricus în slujbele pu- corn prin parlam~Dt o lege prin 
blic~ dela generali până ta fac. care le hotăre,te ci nu se poate 
tarii poştali. fabriCI 'n Suedia matrrlal de 

A mai spus marele vulpoi - rbbol firi O iogădulatl specla
aşa in treacăt - o vorbă: că I!J ,1 ci f~ brlcUe existente vor 
partidul maghiar nu s·a angajat trebuI sa declare materialele ce 
fată de unguri sa·i scoată de 
sub stăpânirea românească. pen- le fabrici. 
trucă acest lucru nu stetea 'n E caznl II ne gilldlm Jară" 
putinta sa. AIHet. - 000 !... I la faimoasa DoastrA chestIe Skoda. 
__ ...... $; un n I.ra sWUJ'P b atu OV pt 'IV 
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Chilia şi Cetatea AIbă, soarta Si magnatii dela Budapesta: Nu In Canada 
Ungariei a fost pecetJuită. Ungu- Uneulli au fndepdrtat ",rlcolul In America Sudică 
rii n'au putut opri pe turcit ca turcesc dela porlile Europei, ci In Africa 

armatele austriace. polone şi In Asia 
pân' aci Ştefan al Moldovei, şi In Australia , suedeze. Au îndepărtat acest pe-
Ungaria lor s a prăbuşit in urma Statistica d-Iui Nagy i· 
dezastrului dela Mohacf. ricol din centrul Ungariei, recu- este, căci altfel n'ar mai 
.Când s'au implinit: patru secole cerindu·i capitala din mâna Tur- gurească. E adecă -,., ... y, •• 

dela această prăbuşire - spune cilor (1686).- dela primul pân'la ultimul 
d. praf. Lupaş - istoricii ma- tol. După acest Nagy Ivan 
ghiari au publicatIa Budapestao Intovărăşirea ria cu 8 milioane şi i 
scriere comemorativa (Mohdcsi :-- • • .. locuitori are 8.0.01.112 unguri, 
Emli~nyv), înfătişândpecondu- Intermlnontara mărafi unu şi unu, deşi 
cătorii politici şi eclesiasti:i ai Un· - Iare 460 de mii de ... " .. ",.111".' 

gariei dela inceputul soculului al Săptamâna treculă am arătat 450 de mii de evref, ca ~ 
XVllea in cele mal mohorite că partidul maghiar (al contilor) nu mai vorbim de celelalte 
colori: palatinul Şlefan Bathory caută să se 'ntovărăşească in norităti, iar după statis'ilie __ !:nnu" 

şi voevodul ardelean Ioan Za- I contra românilor cu fracţiunea teştl are numai nemti 600 
polya erau betivi. iar prima ţii din maghiară a partidului socialist, Să mai adăugăm că după 
Strigoniu, Toma Bakocz, Ghe. şi că oficiosul acestei fractiuni a arătarea preşedintelui ""_ .. , .. w,,. 
orghe Szatmâri şi Ladislau Szal- socialiştilor, .ElOre", i·a râspuns de maghiarizări de nume· 
kai erau desf,drzati In aşa mă- partidului maghiar că socialiştii gyel Zoltân (vezl-io tn 
sură Încât celui din urmă i s'a unguri sunt gata să primească nostru de fată În articolul 
strigat fn şedinta publică a dietei invitatia. pag a 3·a al d·lui Petre!"_'llDştellc~ 
mustrarea, că tn calitatea de le- Semioficiosul guvernului un- ca), din 8 milioane şi 
rarh nu se sfieşte să fină ha- guresc, "Budapesti Hlrlap·, pu- de locuitori ai Ungariei, 
TIm ... Italianul contemporan Mas- blică in n·cul diD 3 Aprilie crt. oane şi jumătate au _ ... ft~.'·~ 
sato afirma că nu există nedrep- rezumatul unui articol (apărut ungureşi. In statele 
tale sau iEnom.lnle, pe care ei nu ni se spune unde) al fostului sunt apoi după d. Nagy 
să n'o facă, dacă li se dau bani. deputat sas Hedrich, care cere 3387.000 de unguri, 
Dispăruse din societatea ungu- saşilor din Ardeal să se unească un milion mai multi ca in 
rească cu totul orice interes cu celelalte minorităti. tate. Despre celelalte cifre, 
pentru binele public şi orice spi- E bine să se ia seamă Ja pre- celelalte făr;, de prisos ~ 
rit Ide sacrificiu. De aceea alt gătirHe acestea! vorbim. 

In atentia româncelor din Hrad! , 
Nu uitaţi eli in fiecare Marţd dup'amiazd la orele 5 Asociaţia arddand 

Iru emanciparea femeilor române ţine şedinţe şi consfătalfi la sedlal AQ/R-ulai. 
jllilljllllUJr. 

clolia şi-a propus Intre altele să facd un cămin pentru româllcele bdtrdne dirz COlal K~ 
cari rdmdn Idrd ajutor, şi a şi adunat un fond insemnat In scopul acesta. Vor ~#eptan 
la rând alte initiative In folosul romtincelor arddane. Daţi-vă deci toate romdnce1t .llltburQI'fj 
Arad concursul. IIOtitQf(c 



~ deşteptarea germană din Ungaria 
- Cum au ajuns cei 600 de mii de germani să aibă un 
reprezentant in parlament -

{ "lut acum .Iptllmâu, 
, !lIlatlcl ce l-a cuprins pe 

fIIndcă trei reprezentanţI 

dt:h ,odatle. j caltarale germane 
. Uogarla au lndrhnlt să şi 
,ch caod!datllra la deputătle 
ng! vorbcucă alegătorilor des
i dreplllrlJe minorităţii ger
aş 

ill!e si txplldlm mal de aproape 
'ea 'a fost cu putlnţi aceasti 

zouli germană - flIndeA 
ie ci in Uogarla minori
etnice n"aa dreptul iA-şi 

I partide politice şi si cearA 
rezentare in parlament -
adăagl la cele arAtate 'o 

Ici ul trecat. că germanII au 
~a 'ut de IrgăturUe lui E khardt 
Ş B~rllDul bltlerlst. ş. şl-aa 

: caldldatllr. pe lista a,a
~' agrarlaaA a acutel rude 
I alite, de origine ,văbeucl. 
'ar fotulul Honhy. 
e kbardt. după cum am mat 

I ca alt prUt j, tŞI scolte 
ta .Uj Magyafliag" cu bani 
rişti, Intr'o tipografie a gu
Illul 00 mbl) i, ,1 ,1-. p ilS 

Ila serviciul Ideilor bltle-

DU, şi maghlariz~ze numele), şi 

dorul Riesz. al drul nume a fi
gurat mal putio dl"cât al c~lorlaltl 
do' in campaallle duse de z'Hele 
m3ghlare impotriva redeşteptărJi 
germane din Uogarla. 

TUitrel au avut de laptat cu 
contracandidaţi renrgatl: cu pre
şedIntele de neam ,vAbelc al 
Socletaţll taranlellor 101lu Pt Ur. 
Cit fostul drplltat K uger ti 
cu fJstul deputat HlckeDbergl'r, 
blnecuDoicuţt pentru apărarea 

ce-ilu loat-o oficialităţii Ilogare 
ia contra martlrolul Bleyer. 

Biruinţa lui Riesz 
Kl1ssbacb şi Btsrh au cAzut 

(fiindcă, vorba lui Pe kăr: .IT 

f! adevAratA ruşine pentru par
lamentul nDgurelC l'ajaDgi de
patat unul care a fost condam
nat, fie ,1 oU1:lal rn prima 101-

tanti, p~ntraci a'a OpOI maghia
rlzârtl Dam~lor·). Klssb ,eb a 
obtlout, la Soroksăr, num li 5490 
de votarl. fiti de 7531 ale re
neg.tulal K uier, Iar Buch a 
chat la BOllyhad. cu 5267 vo
turi faţă de 7121 ale renegatalal 
taranlut Llllu Pfk~r. A chat 
ia scblmb rentgatal Hlckenb~r. 

I • trei candidaţi germani ger, ,1 a fost ales oumtal Rtf'lz. 
1 au ajuns deci pe lista lui Minoritatea etrmand de 600 

: ardt cel trei candid.ţl al de mii de suflete a ajuns deci sa 
,.:latlel calturale germane: Dlbd an uprtzentant fn parla
~ tat Kussbach (preşedlotele ment, - adevarat c4 pe lista lut 
. tel asociaţi şi ginere al mar. E LkhaTdt şi deci la discreţia pal
laliicob Bltyer), d'rul Basch tldalal acestaio. dar vorba t cd 
condamnat anal trecat la ta 'nttilllpiat minunea, In 'ara 

. 10111 IDcblloare pentrucl a, care se sitnte chemată se! se 
tUlllt IA-şi indemne conatlo- laed la GenefJa avocl2tul mlnorl
lia o adunare publtc.1 să tdţilor. 

. · strul de interne a intervenit direct în 
~. contra candidatilor germani 
!AI~gertle au fost in toate a
~te trei clrcamlcrlpţll Dumiaeca 
~atl. Ia tn Martie, 
La 30 Martie (pentruca alegA
rli ai rAmid sub Impresii 
1e1llotArU) mlnl.tral de tnterae 
'origine romiaeaacl NIcolae 
!IDI .'a dUI ia clrcamlcrlpţlUe 
~r mi candidaţi) şl II-a SPIll 

~gătorllor următoarele (citim 
I .Ujiag- dela 31 Martie. dio 
lemal rostit la BODyhad, ia 
cumscrlptta lai Bucb): 

600 de mii de sullete decdt 40 
de şcoli primare, şi acelea bi
lineve, n' are nevoie sd-I fie repre
zen/ate Interesele de oameni ai 
el, şi ctl nici nu ,rta sd spreru
pand cd ,or indrazni $' aleagd 
pe altcineva decdt pe candidatul 
oficial cart şi-a lapddat lzmba şi 
ieeea nemttoscd. 

CII toat6 .ceastil allU

"infare, Btlsch a obţinut la. 
BOlfyhad 5267 de 'Dotu,; 
fafli de 7121 ale ctllldidtJ
tul,,; renegat depe listtl 
gUrJe"",I"i, şi "fI e grefl 
.6 ne IlIChipuim ce ,,,-

şeam,,1i aceasta, la o ale
Ktf1'e făcută. CfI 'Dot pe {afli, 
tJ doua .i după tlseIHetletl 
a",eninţare oficit,zti • ",i
nistr"l"i de interne. 

O Get-manie intinsa 
pAnA la Budapesta 
In fat 1 unor astfel de pr~slunl, 

tndârj ru germacilor a trebuit 
ai fIe foarte mare, dlcl la vo· 
tare ,'a manifestat aşI precum 
o arati numiral votarllor date 
candidaţilor germani. 

Cu privire la agltatta ce-, fost 
in clrcumlcrlpţla lui 8ascb ,I-a 
luI Kuubacb. la Bonybad ,1 la 
SJroklar, .Pesti Hlrlap· dia 28 
Martie DI-aratA armăto.rele: 

la satal Majol a'a dat foc aca
r~telor UDai 'Vlb, care tIna se 
~ntll ca Basch dar a trecut apoi 
la candidatul guvern.mental. 

In Sltele din Imprejurimile 
Booyhldulal germanii staa ail
bătlclt aşI de mult. incAt olcl 
IlU mal vreau s'aadi Illat un
garele lIa vorbi ungareascl, 
Iar copIII dia şcolile primare 
salatA pe Iitradă ca ulatul lui 
Hltler. 

StudSfl#i gHIIUJni dela U"i
tJerBit4#/e tii. Blltlapesta fi 
Pers S'Q. '48/14,,411 pela ilIe. 
gtJkJrl, fi a. ftJCflt p,opagalldlJ 
e. h4f"ţi 1. cari K'II"ila ,4-
slJrltea,,4 '" GeNIUI"Ie; o 10'
_eos4 linia. DII"tlrii ""KfI
,eş#i, de/a Blldapesta /a tJa/e • 

1. drc.mscripţia III; X •••• 
bilCi, la. Sa,oItsti, - sjI" •• 
apoi "Pesti OhlaJ" - II'tI 
16 e,,' agitaţk sp",,".d,,·.e cII 
•• tJtI l.tilUle Guma.ia. Ma,. 
cel p"ţi. '41,,4 Iti ItIC,,1 Ba-
1010 •• 

Ecbardl se lapădă. o., 

Precum am arAtat ,i sAptAmina 
trecatl, Eckbardt a trlml. tele
grame prin cari desmlnte ci Bucb 
şi KaiiSbacb ar fi candidaţII par
tldulal său, FiindcA Bascb l-a 
desmlntlt tel~grama. E~kbardt 
l'a dai ia perloană ill clrcum
Icrlpţla lui BI8Cb. CI li spunl 
că n'.re cu 8asch ntcl tn cita 
nici ia maae:. (Cf. "Pesti Hlrlap· 
din 28, Ul). 

Totuşi in !fltele ofIciale ale 
rezultatelor el~ctorale, cel trei 
candidati germani sant arătatl ca 
candidati a\ partidului agrarian 
al lui E\.khardt. 

.Wam venit ca cor te, (ca 
Ipalaldlat electoral) ci ca 
Ultla de interne. fiindcă In 
11luea Boaybăd .'i-a produi 
fel de f~BOQJene clri ar fi de 
IrA Il strice seculara pace 
Iteaacl a ţlnatulal!' Mare indignare pentrucă germanii îndrăznesc 

să ceară şcoli nemfeşti ,Relaţia de prietenie care e 
'O Uagaria ,1 Oermanla face 
prI101, ba face exclusi cblar 10 Dumirul d!n 29 Milftle I pornit in coatra ,coalel maghiare 
Ipareut. faptalal ci aici ar al lui • Magyar6ăg· s'a pu- mişcare care incepe să le 'utindi 
lai apArati deosebit minorl- bUclt cu privire la redeşteptarea tot milt mult, In lipeclal dincolo 
~. CII limbi germani, Iau că germanilor din Uogarla un ar tI- de Dunăre-, I 

trebal sl-I fie reprezt:'ntate col, În care se arati că to urma Da, I surprinzator ,i I revoltA
irenle partlcalare." laltlgatlel făcute de b;tlerlştl prin lor de sigur, sA 8e cearA pe seama 
CUMintea, l[llcleapta şi lir- aatele panonlce, locuitorii ger- unor sate nemte,ti, lIIa' cu sea •• 
lo.rea Popul.ţle ca baze ger- mani al mal multor sat, au Ina- când al reu,it 8A maghiarizezi tot 
le si DU se lase decE dasi In/at urui prin cari cer sa U se tineretul. ,coti primare germanI 
profetII mlnclooşl pe căI gre- lransfolmt şcolile primare ma- In locul celor maghiare sustinuta 
,Nu vreau nici măcar IA Rhiare tn şCOli nemţeşti. lot de bielele victime ale maghla-
~Ilpaa el ar fi altfel- "E surprmzator - spune "Ma- rizărll. 
IM • gYdn.ăg- - ca s'au trlmll a5lfel O d AA t t 
,.. CI rorbil. nu ca corteş ci de petIţii până !il I dia nte unde ar a_ 18 a e reYol ator, ce 
lIrintstr d . T sa zicem noi despre pArUe ce se 
irtr. ~ .e Interne, adecd ca I numai bitrânil mal vorbes: nem- trimit la Geneva 'n contra trata-

a Jandarmllo,. d Nt- te,te Iar tinerII Da ştia decât UO.. Dlentului ,colar dela noi, dupăce 
:e K~IIUl: spanând cil re-I gure,te. Ne- am adresat mat mul- la noi statul sustina pe cheltuiala 
eplana 0um ti l ti .. an lZ3tamn tor conducAtori al IsoclaţHlor sa ,coli maghiare In sate ca Cer-
~rateQ pacii obşteşti, cd mi- iov!tătoreşU. Clri ni s'au decla- melul bunAoarA, unde acum 80-100 
,atai termaru'J, cart n'are la rit revoltaţi de mişcarea ce ,'a de ani nu erau decit romanlf 

o ......... ă c:::a.·e apără in c:::oo
Ira lu. EkLardt IOeIOoria 

fIuluI el 
Iarăşi potlogliriile fostului prim-ministru 

ad~interim Iosif Vass -

Inainte de-a se dizolva tn Ua- rlfle laI să luă la Iveală potlo
garla parlAmentul, pe vremea gArilie a câtorva zeci de depu
când se 'Dcepuse rifalala lui tiţi guvernamentali. La proceJul 
Eckhardt ca Bethl~ll, E~khardt a lnl Du5br l'a dovedit cA Va .. a 
rOitlt, precam le ştie, un dls- jDcat banII ministerului la bună. 
cun tarbat io oraşul Seateş, ,1 ci a pus prlmărllle orăşeneş" 
spunând intre alt~le delpre Bdb- cărora le dAduse dela minister 
len că. drept recanoştlDţă pen- fonduri pentru sărăclme, si le 
tru fărădelegile ce le-a făptuit deie 'o tntrrglme rudelor ule. 
,1 pentru ralnl io care a adus-o. Ministrul acesta Declnltlt • 
tari trebae sl-1 ingroape pe fo.t popA. Şf Inci popi mare. 
B~tblen ia Panteoo alătarl de Prelat! 
fostur săa mlni.tru dela ocroti- Acam, in urma atacului dat 
rUe toclale los!f Vass. de Eckhardt lai Betblen, mama 

Aceat Vaii, fost intr'o vreme lui Va .. iocearci sA Ipele me
prim-ministru adlnterlm, e bine moria defuDctaJaf. dioda-l pe 
cunOicat cetltorllor noştri din Eckhardt in judecati pentru cele 
ceea ce am a'rAtata a\':um câteva Ipase la Senteş. 
săptămâni in lt'gitură ca pro- Din partea unei mame gutui 
c~liIal fărădeltgilor IAvlr,tte de e explicabil. Dar e un g~st Im
fostul lubsec:r~tar de stat dela prudent. FIindcă le ,Ue ce sl
ocrotlrile sociale DIeber. Precam linte şl-& dat guvernul ca II 
se ,tie. a răposat acam câţiva tragi peste IsprlvUe rApoaatu~ 

aal, şi când a murit guvernal a lai mo,amana, aruDcAnda-i-le 'u 
trebuit să-' plăteucA datoriile I circa fostnlal lia substcretar 
ce le avea pela băncile evreieşti. de Itat Drebr (iiI punlnd justllia 
ca nu cumva odată cu potlogl- Il judece cu u,lIe fnchlse. 
......... s,a. t ua" 

Instrăinaţii 
Ia n-rul dela I Aprilie al ofi

closulul partldulal maghiar .Ke
Jetl Vj sag- s'a publicat o ,tire, ci 
se ioa că la teatral unguresc din 
Cluj o plelA 10 clre are rol ti
tular artista Soly:uolaa M~gda. 

Artista despre care vorbeşte 

oficiosal partidului mlghlar e 
arAd ani ,1·1 de origine roml
oeascl (precum o trAdeazA şi 
numele: Şolmo,an). filei a aoul 
româa care s'a tostrllnat io tim
pal stăpinlrU aogureşU. 

Alta, dia aceIaşi Dumăr al ofl
closalal grofeic: 

La secţii literară a Aaociatlel 
Mur.eulul Ardelean dela Claj (ftlţl 
faimoasa locletate care ,I-a fal
liflcat statutele', pentruca si im
pledece IA se ÎDscrle latre mem
brU ei profelorlt romlnl ai Uni. 
versităţll din Cluj) a ţlout de
unăzi o coaferlnţă dr. Ladlslaa 
R.jka (Rai ca, precam le vede alt 
desromâolzat). 

IntereseazA şi ceea ce a vorbit. 
A vorbit despre Duv~lele ca .u~ 
bleci romhelc ale lai lohl. arl
tind el prozatorul uogur era bine 
Informat despre romlnl, incât a 
cunoscut ,1 inceputurile teatralal 
românesc. Astfel fntr'o Duv~li 
vorbeşte despre fnc~pu

turlle dela Braşov ale teatrulal 
românesc. D. Rajka a ari tit cA 
in tAia piesA romioel8cA\ jucati 
In acest ora, a foat ,. Veclnitate 
cu primejdII- a lai Kotzebue, şi 

a fOit reprezentati la 5 Mal 1815. 
ŞI incA uni, dlo acelaşi nu

mAr al acelataşl oficios: 
In satul ŞlculeDI din SA~ulme 

era II le facă o executie, la o 
vlduvA, pentrucă nu şi-ar fi 
plătit. Impozitul restlDt. 
V lduva a căatat al ex
plice ci nu poate fi vorba dea
pre ea, el restanţ_ trebile si fie 
a altei femel pe care o chlilmă 
tot Oltl Iăaoane ca şi pe dADaa, 
dar care n'are oumele de fati 
Rădaly CI " ea, ci Zsok.ln cele 
din urml VUma Oltl ohcată Ră
duly a plitlt, .pol s'. dus la 

cealaltl femeie din lit pe carII! 
o chlami după bărbat ca pe 
dlnaa, şi t-a cerut 11-1 dea banII 
'napot. fdndci l-a plătit Impozl· 
tul. Flre,te, cealalti Oltl laaOI
te l-a ria in nas. Ne mal ,tUnd 
apoi calD aA lasi dia tncurcA
turA, Vtlma om nbculi Răduly 
s'. adresat partiduluI maghIar, 
ca si Intervinl sl-I dea statul 
blnil ·napol. 

Ştirile acestt'a Ile oflcJosuluf 
partidului maghIar, intocmai ca 
fI cazal dela Adea despre care 
am vorbit in n-ral nostru trecut. 
a.r trebui să dea puţla de glndit 
oamenilor noştri. 

In clzul proaelltlallJalut deja 
teatrut mlghlar ar t.rebat pre
văzut tn cond1ţHle cu cari ae dau 
directorilor maghiari de teatra 
IIItorlzaţll, el li se Intrrzlce II 
lael proleUtism. Ar tolera olre 
Ungaria (prelupudnd c'ar fI ,1 
acolo teatre minorItare, dupl cum 
nu sunt 1) ca vr'uD artist ungur 
sA le lapede de uogarle " al 
facă teatru minoritar, ,1 ca dt
rectoril minoritari de teatra ,a 
le dea roluri? 

Tot aatlel fn cazul numltulai 
Rajkl. DupA preocupările ce ve
dem 'Ci le are aCtil dearomlol
zat, ni se pare eA-i profesor, deci 
om cu leafa dela statul român, 
Indiferent eă·t va ft fIInd plătit! 
la mAna unei epIscopII oarecare 
de care depinde Dumltul. Cum 
tşl poate permite atatul romlo 
ai iacuraj ·ze utfel prose1ltlsrtlul 
ungurnc ficut fa daana natIei 
romiofştl? 

Iar tn cazul Vllmel Olt! ob~ 
cati Raduly, adecă Radu, trebue 
,'o spuaem cA a'a făcut o De
iertati gafa. Na e 'ngAdUit uiel 
prla ab.urd sA se intimple gre
şeli de- acestea faţl de aa del
romanfzat ilU o desromâalzatl 
dlD lumea de jos, care adecă ar 
putea fi reldas saa reado·si ca 
puţintică buoăvo!Dţt la matca 
strimoşllor săi. Urmarea s' a vi
zat Biata desromAolzatl rAmuA 
de rAsul satuJul a dat fugi la 
partidul maghiar, pe care, fireşte 
o'a trebuit sa~l ciute ca lamâ~ 
narea, fIIndcă e 'ntotdeauna pre
zent cind e vorba de exploata.t 
ceva la contra statului român fi 
mal ca aeamA de hrlt o v!cU·.,.a 
a prolelltismulai maghiar ca Il 
le lapede de unguri. 
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6 Gazeta AntlrevlzlonlstA 

Necinstea din biserica maghiară toare ale ţărII parurea ,1 nt'COD
teDIt criticA ,1 se lamenteazA: 
că barbarii maghIari sugrumA 

E bine cunoscută la Arad - şi-i 
bine sa fie cunoscută şi aiurea -
acţiunea ce-a înaintat,o la justiţie 
in contra ordinului cilugaresc al 
minoriţilor o biată spalătoreasă 
din Arad, Iuliana Pâsztor, ca să~i 
plătească intreţinerea unei fetiţe 
din flori ce a făcut~o cu un că~ 
lugăr din ordinul minorit, cu pa~ 
rer Angelo Sebastian. 

1ul;;1na P.isztor a cerut întreţi~ 
nerea copilului dela cel care a 
siluit,o. apoi - după refuzul a
cestuia - dela ordinul călugăr~sc 
al minoriţilor, dar cucernicii că~ 
lugiri nu numai că n'au voit sa 
ştie de asemenea indatorire, ci au 
dat~o, afară şi din slujba de spă
latoreasă. Nu i-a mai rămas deci 
bietei femei decât să se adreseze 
justiţiei. A căutat deci un avocat, 
dar n'a găsit între sumedenia 
de avocaţi minoritari din Arad 
unul singur sa primească sa o 
reprezinte. A aj uns deci astfel 
]a avoca.tulromân Atanasiade-Cuza, 
care a pornit in contra ordinului 
minoriţilor acţiunea. 

De unde până aci călugării nu 
voiau să stea cu biata femeie de 
vorbă, acum s'au rugat frumos de 
ea să-şi retragă pâra şi să pri, 
mească o despăgubire. l~au oferit, 
<:.a la orbeti, odată şi pentru tot~ 
deauna 5 mii de lei. Fireşte. Iu· 
uana POlsztor n'a putut primi oferta. 
şi şi~a menţinut para. 

Acţiunea a ajuns la des batere. 
Avocatul minoriţilor a susţinut 
ci nu i se poate cere provinciei 
minorite asemenea despăgubire, 
deoarece nu poate fi vinovată de 
faptele personale ale membrilor 
ei, făcute fără incuviinţarea ordi~ 

tra ei, iar vlădici.1 vine şi~i apără I prea orbita de ură antiromâ~ toate drepturile românilor de 
spunând c'au fost beţi, n~as~.i.,ca să n~ vad,a in 'p~rcii pelte Carpaţl-. 

Intr'o alti vladicie ungurească blsencn ,maghiare nIşte . VIC!lme .Il conduc leei .fatl.ltl cari 
a Orăzii Într'a protestantului Su ale valahilor. Trebue deCI sa ne I 
Iyok. un' popă (cel dela Luntreni) ridicăm noi cuvântul in contra staa In necurmatl corespondenţi 
se imbată la crâşmă şi dupăce in~ acestei decaderi. Avem dreptul ~ ca faimosul corifea nlţlonal pro
casează bataie pentru vorbe ne· s'o facem. nu numai pentr~că pagandlst .Babe,la- fi cu con
socorite rostite la adresa tării, vi~ presa m.~g~lară. se .fa.ce c~mpltce sortii lai, - ca aderenttl luJ 
ne şi bec pc martirul cauzei ma- cu porcII 1mbracaţl 10 rasa, ŞI nu ' 
ghiare. numai pentrucă bipezi! cu pricina cari in secret conspirA in cODtra 

In Ardeal, la fel, se intcntează sunt platiţi de statul rom,in, ci aOlltrl, ,1 I dror Inttnf1ane 
procese 'n contra unor popi rna~ pentrucă oamenii aceştia sunt la~ este: ,;stJ piard uneurul dIn fard"! 
ghiari pentrucă au făcut instiga~ sal,i să. u~urpe,. precum. uZ,u~pă I Dar le garantAm rom'nltltor 
ţie in contra ţ.irii dela care iau de~o pdda or?Illul mIll.onţllor i noştri că dacl ,·ar hotărt a le 
1 f· - 1 . .. parohllie catolIce ale unUl mare I · 
ea a, ŞI a JUsttţlC se scuză că număr de oraşe arcidene, sugan~ muta de aleea in RomAnIa cea 

erau iresponsabili. că erau beţi. du-le benefiCIile şi făptllind in malt Iăudatl de el. fa vecH 
Mai ad.iugaţi la acestea ceea I 

numele lor, in numele credincio- I vecilor s'ar cll-. ce am arătat acum cJ.tcva săptă~ 
mani: că unii preoţi maghiari din şilor cari in nenumărat de multe 1 . 
Săcuime, după ce au cerut la cu- cazuri nu sunt maghiari, fapte C. t .... bu. romA· 
nunie căsatoriţilor să asculte u- indreptate 'n contra statului romim. 1 nului '1 
nul de altul şi sa se sporească, Ordinul călugăresc al minori~ r 
îndeamnă nevestele sa nu se cul~ ţilor uzurpă astfel la Arad o pa~ 1 .Sdăvla ,1 lanţul ferecat tre· 
ce cu b.irbaţii lor daca nu votea~ rohie dintre ai cărei membrii 70 J bae poporului din Rominla, DU 

ză la alegeri cu partidul maghiar. la sută su~t germani .. De c:-i ~as~ f conltltuţfune ,1 libertate, pe care 
Nu gcneralizăm, fireşte. s~atul roman pe~a~eştl credIDClOşJ 1 O foloseşte Dumal Ipre uciderea 

sa supoarte O ruşIDe ca aceea ce I l ă IA 1 f 1 
Dar cazurile acestea de necin~ li~a adus,o pater Angelo (care, co~ evreI or, spre m ce dr/rea t'me-

ste preoţească sunt prea multe în lac peste pupăză, era şi profesor lor ,1 bieţi lor, SIU Ipre .druncl
biserica maghiară şi tind sa se al odraslclor acestor credincioşi narea Jor-. 
generalizeze, sct!zate tie cu ires~ nemaghiari), şi să se. f.ipt,uiasc,ă Dapăce ,i a pas Iceate rntre-
ponsabilitatea beţivănească sau 'n numele lor fapte antuomaneştl? 
erotică, fie cu susceptibilitati na~ Dece parohia romano~catolic;i dela bărl ,1 a r!apuIII la ele In ehl
ţionaliste. Necinstea se intinde, Arad nu poate avea un paroh, ci pal ungureşte elegant de mal 
şi superiorii acestor porci în loc trebue lăsată pe mâna unui ordin lUI. Ictoral 1ş1 încheie Insul
să o, sancţioneze o scuză şi-o În~ ) câlugăresc care de 'ndatăce ai vrea tele utfel: Scârbl1i şi ruşinaţi 
curaJeaz;l. ~e~am ~i a~teptat să ! ~ă-l tra~i Ia răspundere, se .?eclOlr~ li le tnto;rcem spatele ro. 
protesteze CIneva dm raudul un~ f mternaţIOnal ŞI spune ca nu-) 
gurilor, dar nu e cine. Presa lj,j ! raspunzător decât şefilor săi su~ mânHor, cAci nemai scA' bă şi 
evreiască, francmasonă, sau dacă: premi de peste graniţă? blestem meriti acest popor ne
e recunoscut bisericească ca acel; Bătaia aceasta de joc ar putea insemnat ,i răutăcios din putea 
"Erddyi Lapok" dela Orade, e; odată să ia sfârşit! tuturor oamenilor culţI fi de 

wm 1_" $ •••• a;" , UI" ~", 'IS "~PM1III omenie·. 

scria ziarul "Hlfold" 
din tlrad, la· 1812, despre 

nului. L.1 rânduI sau avocatul re~ ( 
clamantei a aratat: că ordin.ul că~ U m 
lugăresc a recunoscut el lOSUŞl , 

ci are obligaţii, atunci când s'a , 
oferit să~i dea reclamantei o des~ 
păgubire; câ obligaţiile m("mbri~ 
lor ordinului trec asupra ordinu~ 
lui, de vreme ce ei au făcut când 

Precam vedet', presa magh1arA 
de astăzf n'a evoluat prea mult 
dela felul ei de·a scrIe de·acum 
63 de anI. 

B. 

Dumlnecă 1 Aprilie 

DeJa Liga 
vizionistă 

Acliuneft pornită suh { 
cerea d·lui colonel in 
Romul Boldea de sectia 
delul Severin fi Ligii 
niste pentru organizarea 
severinene sub drapelul 
tirevlzionJste ft făcut un 
prin organizarea din 
cute a sectiei din Făge~ 
plată in cadrele unei 
re mantesfalii patrioHce 
8U luat parte săteni 

·npreJurimea. 
Au luat cuvântul la 

manifestatie d·nU: 
bastion Olaru, colonel 
Boldea. preşedintele "' .. "'1 ..... • 
lene a Ligii, prefect 
rutill, prof. Traian 
Const. Liuba. preotul 
şi prof. Tiberiu Hilar. 

Sectia din Făget 
mătorul comitet: 
onoare protopop 
riu, preşedinte adlv 
Muntean, vicepreşedinte 
forul Nicolae Oprean, 
Axente Braşovan, membrii 
for Teneş, Or. ritus 
Ion leta, Vasile Olarlu. 
Răchifean, Afanasie 
Udrescu. Oh. Uglfş. Ion 
lean, Dionis 
Pelcut. Petru Iona, Vasile 
dea. Petru Curutlu, Alex.· 
mescu, Alex. Popovici, 
Corneanu, loanichie 
Alenndrescu. Ion Unipan, 
Cibian, Iosif Anghel, 
Gheorghe, Orozescu 
Popa şi Marius Ţiucra. 

s'au c.Hugarit vot de s.irăcie, adecă 
s'au angajat să n'aibă avere per~ 
sonală şi să profite de câştiguI 
muncii lor ordinul călugăresc; 
apoi că e valabilă şi în asemenea 
cazuri jurisprudenţa ce s'a adus 
cu privire la taţii cari trăiesc in 
casa părinţilor lor şi au avere co~ 
mună cu părmţii, jurisprudenţă 
care obligă la plata întreţinerii co
pilului pe cel care administrează 

România.-
"In Europa orlenfalA se află 

an teritorIu uemenel acela! 
loc,or ce·j destinat In fiecare 
carte • anet clle prtvate pentru 
gonoale, oecarAtenll ,1 lApădă· 

c. fel •• t. c ..... c. 
terul popo .. ului din 
RomAnia '1 

In ţara unde ci-că 
salariile la zi 

se plă 
'ntâi ... 

1noşia comună. 
Judecătoria de ocol a hotărît 

in sensul celor arătate de avoca, 
tul reclamantei, cei provincia că~ 
lugirilor minori ţi, cu sediul în 
Arad, este lobligată să plătească 
Iulianei P.iszfor câte 1000 de lei 
pe lună, incepând dela 1927. când 
s'a nascut fetiţa, până când va fi 
fetita mare. 

Călugării au făcut apel in con, 
tra acestei sentinţe la tribunal. 

Iar tribunalul a hotărît la fei 
ca judecătoria de ocol, respingând 
apelul ordinului călugăresc. 

• 
Cazul acesta e inca o dovadă 

il. necinstei în care sa băIăcesc re
prezentanţii bisericii maghiare din 
Ardeal. i 

La Arad un c.ilugăr al unui 
ordin care uzurpă parohia roma~ 
no~c<ltolică (şi deci n'aduce ruşine 
numai casei cilugâreşti din care 
face parte. ci şi .:redincioşilor ro~ 
mano-catolici din Arad) necjn~ 
steşte o biată spălatoreasă din 
slujba aşa~zisei mănăstiri, şi când 
spăIătoreasa cere intreţinerea co
pilului, conducerea ordinului că
lugăresc trimite pe călugarul ne~ 
cinstit in alti parte, iar pe nefe-
ricita mamă cauti s'o şperţuiască, 
apoi fÎ\ndci n'a putut-o şperţui, 
insuşi conducatorul ordinului (de~ 
pre care presa ungureasc.ă arati 
tocmai acum că vrea să se facă 
vlădicâ la Alba· Iulia, in locul lui 
Majl.ith) vine ,i dă ZIarului evreo· 
maghiar "Aradi Koz]ony" intern 
viewuri, scuzând fapta cilugăru~ 
lui porc. 

La episcopia roman o-catolică 
li Orăzii nişte popi salariaţi de 
statul român injură România ca 
la Budapesta şi uneltesc in con-

tari, care cu timpul trecind in 
aparcicluoe ,i pelţl1enţl. tDsplrl 
cea mal de nesQferlt Ic'rbl ,i 
patoare domeatlclJor. 

Ca an lIemenea loc le poate 
aaemlna atatal "1 namit Ro
mAnia Jlberă. 

"Eite cel mit prApAdit, decA
zot. la, fi iaert. Poporal acelta 
este mat dttgrldlt decât ţiganii 

DOttrt ungurt',tI, m1graoţl ca 
corturile, cari ia compara tIe ca 
gurl'flt cei de romAni, lant ,t 
mal vlrtao,f şi mat eroici", 

C. ..te eroismlll 
romlnilor1 

Acesta este adevAfltal termen .Eate o turmă dobltoCl!lIcA, -
tehnIc delpre libera Românie, - o ciurdă lafe, care olcl ciad ta 
urmeazA apoi si caracterizam vreun rA.bola .erlol u'a dat 
caracterul, virtatea, morala ,1 dovezi de erollm ; bl ce e mat 
aspIraţII poporulUi din pretlnsa: molt, ,tim din experienţA: ci 
liberi RomAnie. - zice cel clre peotra nimicirea aDei altfel de 
l.c~Ue,te (T) la ziarul .AlfOld-. turme, ua rt glment de bu.art 

acgure,U de al no,trl e de 
c ••• t. ,i Dum •• t. ajuDs ca s'o lmprAştle CI dotul 
pomlnul'l pulberea 1 

.Nlltura fiU provldeDţa a COD
centrat fa Ellropa orlentali, ande 
le afli Itatal romia. - toate 
mutecătarne pAcatuluI,. tot răul 
mardArla şi netrebnicia omenl
mUI 

"Românii ,ArIDt, Clri tn pri
vinta culhuil laat atemenea ani
maleJor, " ca ml,eU ,i ca Ja,U 
de Clucter, ca mfzerlblln lor 
conducători, formeazA aD cuib 

.parc:at, a clrul ţiatl ,1 devIzA 
este: bot'., Ipurclc:lunea, crazl
mu. demoraltzarea ,1 darltatea-. 

.Acut depravat " blbiac po
por este IlaI ba eea mii arIci
ollA depe corpul Europei dvtll
zate, ,1 ar trebll\ stirplt dta 

rldAcini prin orice .tat mal pa
ternlc care ar IAtt,flce dorlnfele 
Inlver .. le ale omeatmel clvlli-

"Olr rom loII, ce e drept. tot 
aa un mod eclatlnt de eroism, 
,1 anume: a perle cuta pe aD~ 
gari, a mUler. ,1 ucide pe eml
graDt', a mlcelArl to mod barblr 
pe b1 eţtt ovrel, - clei astfel de 
crazlml convin .tm11mllntalul lor 
de umanltate-. 

"Dla Itatal a,a numit Roml
Dia, - precam le place • o 
aaml. dta zi ta zi lazlm cele 
mal .cArbolle ,1 greţoase fapte, 
clrt Damat dela aceşti bind Iti la,. 
laa mii bIne zi. dela o rlll 
dlbltlcA se pot a,teptl-. 

Cin. oonduo. ac •• t 
popor'l 

.Pe aceat beţiv ,1 stricat dar 
malt lăudat popor, tI coadac: 
anU cari prin manevrele lor fn 
zlarl,ticl, tn bllerlci, tn aduoArf 
politice ,1 ro corparlle leglal-

... şi incă prin mandat poştal! 
Astl toamnl, dupăcum am 

anunţat, gavernul magblar a ho
tArit sA ia fo socoteala sa pe 
tnvJ1Atorli contellonaU, dia prl
clal ci comODItAtile blserlce,tI 
n'aa cam sI-1 plAteascA fi lI·au 
rlmlS datoare ca Jeafa depe 
dol-trel ani In urmA. In schIm
bul acutei .. rclnl ce a lalt-o 
lIupra la. statal Ineo.eazl e' 
Impozltal cultaral ce·J tac •• la 
in trecut comanltltlte bfserlctştJ. 

HotArirea era ci atatul locepe 
si pIAtelleA lefarUe curente (cele 
dlo trecat armaa aA ]e plAteucA 
tot comODităţile blaerlce,tl) cu 
'ncepere dell 1 S~pt. Pe urml 
• ' a hotArit ci se va 'ncepe 
plata aeutor lefari dela 1 Oct., 
dar ziarele badlpeataDe o'au a· 
nunţlt aici p'd acam ci .'ar fi 
trecut dela hotărIre la flptl. 

la schimb .Uj M.gYI"ăg
dIn 29 Martie louaţA ci .'a bo
tărlt si le IntroducA dela t Iulie 
tncolo fa bugetal etatala! Iltlj~ 

başU pr\mărliJor, deapre cari le 

,tie din alte relatlrl ale noastre 
elI-s deuemenea neplltltl de 
cAte aa an .' mal bloe. Se vede 
ci primlrUle "teştl aa Ijunl, ca 

,i comaoltlţl1e bllerlceştl, la 
flUment. RAmlae fnal ai le va
di dlcA botArirea dupre care 
vorbeşte zlaral amintit l-adevA
ratl fi dacl.e 'VA tradace tn 
fapt, FIIndcA - d.c'a folt de 
fapt aduI' - • fOlt adusA ca 
abla citeva zile Inalnţe de ale
geri, Ideel 'atr'o vreme cind te 

flgldaesc ele multe ca să 
faci niciodatA. 

• 
Sdpldmdna trecutd 

mare alarmd intre 
ndrimea publlcd din 
ria. 

S' a anunţat adeci1 
ziare, cd guvernul 
leşte o reducere de 1 
la suiti a lefurilor 
ndreştl. cu Incepere 
Mai. 

Quvernu/ a dai In 
Martie o desmlnţlre, 
nu se ştie tnsd cdi . 
de vreme ce a datd 
doud zile tnalnte de nll'v:"' ..... ~ 

RsducwsII acsast" 'I' 
IS ei"cSII f6cfl/d tii" UlfU'Il"U 

,.ile futlcţiotuireşti ,. 
ti.",;; ei"ci tlII;. 

Spioni unguri 
damnaţi în 

Curtea martiaM din 
condamnat Luni la 20 de 
munca silnica pe femela 
Meszllnyl, n(JscIltd In oraşJll 
duz Ungaria, la 1S ani pe 
Kaub,la 12 ani pe acuzatul 
la 10 anlpe acuzata Elena 
şi la munca silnlcd pe viaţă 
acuzatul Kalman Balinl, 
cd au fdcut Ipionoj pentr" 
earia. 
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Ce fel de unguri sunt 

:eprihănitul Bethlen despre neprihănitul 
C:ckllhllrdt, şi uiceuerslI 

la Arad. 
Precum arătăm şi in articolul 

.Necinstea dm biserica maghiară-, 
ordinul călugăresc al minoritilor 
face la Arad iredentism in nu
mele credincioşilor unei parohii 
care nu e decât pe sfert ungu· 
rească. 

ea 
IL' CQ.ilOiCllt cdltorllor 

scetoroslrea lui OOm
z' oratul lai Bethlen, cu 
~~ . tld gavernase pin! 11 
n ,aDU trecute, l'a 'ntâm-

interni rudei hortlite 
1il care ipera B'ajuDgi 

la II II dAolal local 
adeci sl-I fie dânal , 

I IImbOl. 
la lat Eckhardt, dupA. 

li ştie, a dat greş chiar 
:1 ut. Ati ungarU o vorbi, 

da de viţă ,văbeascA 

III de neam slovac 
vede el n'a tnvAtat·o: 

unt pe CIP, II na 
~",are.· Eckhardt avea 
Intregi de unt pe cap, 
a letlt in bltala loare

. tila vorbi ce-a rostit· o 
omluda lui GlSmb~s tn 
hlculştllor din partidul 

gL t l'a arltat ·untul 
-: I s'a amintit că a 

is Ungaria la Vga NI
I Ca armare, Eckhardt 
, Imediat demisia din pOI

fel .1 delegatiei maghIare 
,va, ,I·apo 1 8 'a 'ncepat In 
: magblară val-vârtejul 
da. la descotorosJrel luI 
I de BdhleD, la dtlolva· 
lameotolal, de. 

RUuială cu avansuri 

banul pubJlc, ba chiar ca şi-a 

fdcut conacul dela moşie din ase
menea bani, şt lncd din banii in· 
'IIalizilor şi-al orfanilor de razboi. 

Vom asista deci, dapAce le va 
fi deschIs parlamentul, la o ră
fulall nostimă. 

Deo-ocamdati ,1 atlai ,i altul, 
ti Bethlen ,1 Eckhardt. îşi dan 
numai (cum ,'ar zice) avansu!';. 

In circumscripţia intâ
iului trădător al Ittă· 
rănismului a 

Un asemenea avaDS l-a dAt 
Betblen lui Eckbardt Joi a fost .ă~
tAmâol, tn clrcumlcrlpţla Nagy· 
Ifăd, ande can ~Ida partlzanul 
lai Bethleo luUa Berky (Iallu 
Berky acesta e cel care t-a mân
Cit lui Eckhardt pOltul dell Ge
neva, IpanAod ci • flcut acolo 
de rAI Ungaria, ,1 t dintre jOltJi 
partizani ai lui Btlthlen $ingurul 
care l-a armat ca-adevdrat, pu
nându-şi candidatura ca btlhle
nist, In vreme ce ceilalţt sau au 
fUgit la OiJmbQs, sau au trecut 
fn paSivitate). 

BerkJ a candidat dinAdins la 
Nagyalăd, pentrucA aceasta erA 
circumlcrlpţia rlposatalul fost 
minltlru Szab6 de N,gYltad, cite 
a trAdat Igrarllnismul (IrAd.rea 
aceuta e descriai ca malt tr,
gllm to romanul .Ajutorl-, tra~ 
da. ,i 'a romlne,te, al lai Subo 

~n are deci D mare 'dfa- Dtzs6) dlodu-Ie pentru ua fo
I ,uda 1111 Horthy, cu toHa mlDisterial pe mlntle lai 
d/, de-o parte pentrucd BetbJeQ. Rostal clndldArU lui 
rIU din tlonal p"ter/i, iar BeJky acolo era deci III Irate ci 
ptntrucd l-a cam leşte.J./t I adevAratii tlrAniştl luot el, beth· 

la ,anduri tnc.tul. ard- I lenl,tII, ,1 nu agrarienii lui Eck
~, a patronat furturi din I bardt. 

Iful Bethlen autor de refor-- -ma agrara 
!da~se deci sa splljine 
'ura luI Berky, Bethlen a 
I sensul acesta. 
~ceput lauda de sint Dră
d«pd ce o clJzut la fnv~ 
,aposatul Szabo de Na
d{insul. Bethlen, a facut 
~d,anii Unearlet urmdtoa-

pretul unul iuglr face 
101 de mit de lei. [-ade .. 
vdrat, de-asemenea, cd s'au 
dat Jocuri de casd, şi cd s'a 
Infiintat pe banii statului o 
societate pentru edlficdrl de 
case, dar precum am ardtat 
in mai multe rânduri, locu
rUe acestea s'au dat la 

dus la -nflptufre re~ dracu 'n praznic, pe ;zla~ 
agrarA - spunea sfi- zuri zise sdrdturd, lncdt tre
oatl 1ărlinimea ungu- buie S{}·şi ad!Icd oamenii 

contele Bethlen -, pdmdnt cu carul de aiurea 

Bethlen~ că ceea ce a facut rit, Iar moşt~nlrea sa a ajuDs ta 
prin reforma agrară contele mina pdeân'/or. Pariidal său, 
Bethlerz, n'a losl decdl o 'n. care s'a botez1t apoi ag"arlan. 

f' I devenit partid de sc .. ndalarl 
cercare de abatere a a ten- Intreaga tari a văzut cum in timp 
fiei (tirant/or dela latifundii. ce şefii lui ţiPAU tn prOl/lnCle in 
A trebuit sti fie de-a dreptul contra cartelurllo r , la Budapestll 
prost cine a mat râvmt du- unul dIntre aceşti ,ti:, conducă-

Pă aceasta la o imparţlre tor al pruei partldalal. ,'a dUI 
la cartelurt şI a luat bani greI 

CU asemenea plată a moşU- ca să 'nceteze camp.nia în COD. 

lor grofilor. Adevărat insi! tra lor. ,,(Aluzie la Trt'ttll'ICt). 
cd 'n chipul acesta taranii Bethlen a amlnttt apoI despre 
s'au intors Cu gdndul la Te- marele ,perţ luat de 9grllrh"ol 
forma agrard tag. aduitd de pentru preu lor dda 80Clttatea 

. municipală Iboaz, apoi iii tipUl 
comunişti la 1919: la pă- cA 'n fruotl'a partdulul .. granan 
mânturi cupatale fard nicio .taa doi Inşi cari de-o part .. pe
răscumpdrare. rorează în contra captal'tltllo r , 

Iar de altă parte apără in faţl 
Trldările .plgânului- ja_tltlei pe ~xcrocti cart Icot 
Eckhardt prin contrabandA dio tarA blnll 

Aşa s'. ludat Bethleo to clr- tăr<!lnllor. 
cumlcrlpţla lui Ştefan Szabo de 
N 'gyaIă:I, Clre dl.că o'a fost trl- Un dosar care a dus 
dAtor al tArănilmulut angureac, la guvernamental iza-
• fost to orice caz uo mare na rea lui Eckhardt 
Iv când a crezat cA pr~mlnd UD Dosa,ul eu şperţ.d şantajist 
mlDllterlat dela Betblen, VI tranl- I dela lbusB - a spus apoi Beti
forma numai decât guvernul 101 le. - e,a III drum spre ;us
Betbleo tlltr'un guvern ţArAnllt I 1#;11, dlU' .'. 'mpotmoW '" 
Dupăce a spus a.!utea, ,'a dat Berla"ul lui GomboB. Ş; alullei 

apoi la E kbudt şi la IgrarleDtI ra ',,'4111p/al m;"".ea, c6 ti

acestuIa. A amintit că pe vre· gl'arle,,'; lui Ecklla,.dl, ea'; 
muri la fost " el cu tărlalltl11 p4,,'tJe't _umea.. eele 9~ de 
N~gydtadl Szab6, că l-au trAdat " .. "ele de prog,.Qm ale lui 
apOI, tredlod la ebredl,tl, ci GomboB ."carltl de fli."ri", şi au 
E khardt a revenit Ipol la ţArA- '".u,il p1'ogra".,,1 Iti; Gii",· 
ntam câad I murit prtş~dlntele blJs .,,'. eare g4siţi o,;ce - a 
de p.rt~d Goal O,u,ton. luind sp"s Bel/de.II - (I/a,.6 de co,,
mo,tenlrea aceduta '1. botezâa· I;"ul s_/Iet", fi ."d;" eare lip
da-I partidul .agrarlan • ca aool sef te JI ... "etur etil _ai esellţiI:Jl: 
Ii-I vâodă guverna lui O~mbOl eU1lJ .6/;e ajutat6 ,6"tJ,,;mealt • 

.OaM Oastoa - a IpUS. la (Citt" di •• ~fQgya,sdl(" dela 
panctal acesta BetbleD - I ma· 29 Marile). 

Neprihănitul Eckhardt răspun
de neprihănitului Bethlen 

Ordinul acesta Călugăresc are 
la Arad o casă aşa-ziSă culturală, 

unde se tin Săptămânal adunări, 
conferinte, festivaluri, etc. Şi iată 
ce fel de unguri dau aceste spec
tacole (cităm din lista din "Er. 
delyi Hirlap~ deJa 2 Aprilie a 
figurantilor şezătorii de azi săp. 
tămâna): Fischer Iren, Uiger Ra
talin. Pfeilmayer Iren. Thold Ka
roIa, Winkler Maria, Niedermayer 
Teodora, Spieschny Felicitasz, 
Bohn Klara, Czedly Eleonora, 
Wmkler Maria, Bohn ludU. Kohll 
Iren, Szirbusz Margit, ]avorszky 
Maria, eontesa(???) Zedwitz Ber
ta, Bandur Ana, Frledrich Margit. 
Bogyo K ara~ Csernyanszky Oi. 
zella~ Csomany Măria. 

Alaturi de aceste 20 de nume 
neungureşti, au mai figurat In 
program 14 nume maghiare, des
pre cari numai ofiterul stării ci. 
vile ar putea şti dacă ascund o 
origine etnică ungurească (Ve
ress, Papp, Toth. Czudar~ Kallap. 
Jalgo~zy, etc.) 

, ". " ... 'Ou 

Propaganda rredentist4 
In strainatate 

.Pesti Hlrlap·, oficiosul Ligii Re
vizioniste, anunti in n-rul din 14 
Martie ert.. că un anume Her
mann A. Heydt (după nume 
şvab. de sigur din Ungaria). avo
cat şi profesor la Academia de 
drept din New-York, a Jinut la 

Abcllrllor aceltora It ,'a rh- .'tI f6t:"t tJfGceretl CflSOfll;- City COllege din New-York o 
puns prlntr'uo edItorial to n-rul ,- tJ'~if>c-"'~ L,·~l .. t~~,..d 
din 29 Martie al lai "Ui Ma- ere~, 'J-"" e>_ ....... ~, conferintă revjzionistă In folosul 
gyardg", oflciolal lui E khudt tJ1.a:cereG efi de1?olilite~. dl! UngarIei. Un colonel american 
Scos pe banII guvernulUI O~m· ~'1I fllIg"r~sc d,n ~tra"lI:i- de. origine ungurească, Eugen 
b~s şi pe baot d! la Berlin. Itlt~ (ctlf'e ndeose'6, '!' El- Boross, i-a publicat.o tn unga-

.Uj Magyarsag& II averti- fJeţ,a ti făcut Ungtsf"tI tk reşte şi englezeşte şi a trlmis-o 
zează pe Bdh\en cA dacă totr~"l), tlfaceretl Tompa: I tuturor oamenilor politici din Sta
mal continuă sA facă des\ăi- kekb,~, etc., etc. ~l .'''tI' tele-Unite. Poşta americană a 
nutri şi sA vorbească de tJfJet"llIlealil6 c6 o sa , SI!, refuzat Însă s'o ducă la destina
ră~pundert. o să t s'a rate: pun" itI di~cu/~e l.tlli",~n- . tie, şi a distribult-o abia dupăce 
ci"e ti ",uştJmt,z;/ilat Gf€ICe- 1,,1 eco"omlc f' /I"anc'tJr Heydt a Iăcut interventii la locuri 
riIe deln ml"iaterul ocroti- CGre ertl sti se decltlre dtlc. înalte. 
rilor sociau .;88 Gle lui tiU se scni",llG Iti repes:sen16 
Emil Petrieheo;e"-HtJrtJtli" gUfJemfll Betltle" cu gUfJtW
(fost sullsecreftJr de stai Iti tlul luli'll Karolyl. O sti-; 
ministerul cu pricina), ce tlr6tdm răspundere, I"cheie O 
dedesuptur; fi ce rn",ifi-: tel el.! Magyarsag", 1IUllla; a· 
caţ;; are nttlce,.~tI Eskiitt, t"."ci ş6 se l i ,,6 bine J 

,at, "JW' ,.,. 

comemorare 
şi-o afacere 

t poporului mai bine ca st'J poatd sd samene ceva 
mUion de iugire de in aşa-zisa grddind, şi s'au 
t, am Implr11t mai dat deasemenea pe camdld, 
sute de mii de loturi pe preturi pipdrate. Pe dea
~e) şi am dat ajutor supra: societatea de edifi
e edifice aceste case". cdri F A K Sz a edificat 
'ia asta de sine ceti- cas(!le cu preţuri ingrozitoa
oştri ştiu ce bdtaie de re, Incdt nu vor ajunge nici 
~unde. Sau dat tn- fiii tmproprletdrililor sd le I 
'dr peste un mUion de poatd pldti. Totastfel, pre .. 
de pdmdnt, dar In cum am dovedit cu pldngerile 

71a asta lntrd şi pd- adresate de aşaMzişli impro4 

"ile aşa-zişilor viteji, prietdrJl1 gazetelor budape
fermele de felul ace- stane, nu·s pldtite nici ptind 
reia Jankapuszta, al astdzl nici pdmtinturlle cd
Idmtlnt e cam 50-60- pdtate prin aşa-zisa lmprâ. 
sutd din mUionul şi proprietdrlre, şi din pricina 
rne de lugare ce C' se camete/or preţul acestor pa
f cd s'au dat. Lumii mdnturj a ajuns aşa de ma
şe t~au rdmas deci I re, lncdt e de 7-8 or' mal 

cine a fost acel "tnalt 0- 10 acellşl numAr al lui .Uj 
fertant C care ,i·a oferit Magyanăge 

le publicA şi o de
castelul spre vânzare mi- clan tie a conduceril part!dullli 

agrarian, tn care le .pune el 
nisterulul ocrotirilor 80- plrtldal laI Eckbatdt "ti n da· 
ci ale, sub ti cu; gutJertltwe pe BetbJen tn judecati. 

Banii bietilar invalizi si orfani , , 
, de război 

Precum se vede, răfuiala ~e 
anunţa nostimă. Şi nu e vorba 
numai de afaceri pe cari le·a 
patronat şi le-a muşamalizat 

cumpere castele, şi şi-a oferit 
spre vânzare ministerului cas· 
telul său (pe care - s'ar deduce 
- şi l~a fost pus in ordine tot pe 
banii acestui minister). Celelalte 
afaceri înşirate mai sus încă au 
"ramificaţii" (ramificaţii ce duc 
la Bethlen), precum spune In 
articolul său .. Uj Magyarsag". 
Deci O sa fie o frumuseţe rar 
fuiala ce s'anunţ,i. Numai că 

amândoi beligeranţii sunt prea 
cu "unt pe' cap'., ca sa treaca 
dela avertizările şantajiste la 
destăinuiri intregi. 

MIine, 8 Aprllle. se Impliceac 
200 de ani de caDd a murit 1, 
Rodosto. tn exil, princIpele UD

gurelc Francllc Riikoczy al II-lei. 
PIIDdcl principele com.morat 

• avut legătUri ca Slovacia ti ca 
Ardealul, t se fac miine tn Un
girla mari comemorAri, cu lo.U
galli tn contra Ceho.lovaclei ,1 
a Romlnlel. S'a dat ordlo li le 
fac" parasllse la toate blserlcl1e 
din tar~ far locletlţlJe patrlotlcţ 
.1 111li IntrunirI. 

suie de mii de iugd· I mare - decdt In IransacţJile 
. acestea s'au dat cu libere. 
In rate, pe camdtd~ Sd se adauge la toate 
- precum -am-.ardtat acestea, ca sd se poatd bine 
i multe Tandari - judeca lauda de sine a lui 

n 

contele Bethlen. ci şi de afa· 
ceci făcute de el personal, şi 
anume in dauna fondului in
valizilor şi orfanilor din război. 
In rândul trecut Eckhardt il 
acuzase că şia făcut conacul 
dela moşie pe banii invalizilor 
(şi acuzaţia aceasta a fost re
petată de ministrul de comerţ 
Bornemisza tn campania electo
rala); acum il acuza ca a pus 
ministerul ocrotirilor sociale sa 

Comemorarea e pUII Bub co
manda Asociatiei de falslflcatori 
de franci şi de protectori al ban
dlţllor dela lallkapuszta. TESz,-, 
care - precam am mal arltat 
acam citeva alptlmlnl - a dat 

. ordlD prin primirII II le arbo
rexe ca aceat prilej pe flecar. 
eaal. dIn Uogarla drapele Doui
Donte. Ceea ce le ,tie ce to
ae.mol: O .f.o .... d. .til 
aria, I 
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8 Gazeta Antfrt'vizlonfstă 

INFORMA ŢIUNI 
Astăzi a expirat termenul 

pentru plata ratei la datoriile 
săteşti 'ce beneficiază de inles
nirile din legea con versiunii. 

Guvernul a dat voie asocia
fiilor studenteşti Să-şi lină la 14 
Aprilie la Craiova congresul a
naol. 

... 

L, Viena s'a fAcut o noal 
prrgăt1re in vederea readucerii 
Habsbargllor. Precum .00nţă 
ziarul habsburglst .Magyarsag-, 
s'a denuntAt fără vede contrac
tul de tJcblriere al tataror 10' 
catarllor Burgaluf, firrştt>. fără 
nicio explicaţie. 

... 

In o-rul dIn 28 Martle al zl.-
. raiul badapeltln .MagYlnag

• 'a publicat o corespondentă din 
Cluj referitoare la hotArirea prIn 
care primăria ClujuluI a evacuat 
socletdea unguft'.l.scă de turism 
EKE dIa Clla lui Matia Cor
vlnu], pe care o deţinea fără 

niciun drept, deoarece precum 
le ,tie contractul cu primiria 
1·. expirat la 1915 şi nla mal 
fOlt pre laoglt. 

.Miiyanag" lşl intltalează 

corupondenta: .Au răpit casa 
părJoteascA a regelui Matla-. 

Nu cumva oare aşa·ziş!l tu
rl,tI dela .EKE- or fi neamuri 
directe ale regelui Matia, ,Iii .'0 
fi lăsat cua prin testament? .. 

Ua increzut din Timişoara, 

Probăizk. Ede junior. s·a apu
cat Iăplimânil aceuta să pună 
'n aplIcare pe strAzile capitalei 
Baoatului numerus antivalachl
cus, Bulnda·se ca automobilul 
p~6te blrj!le cu pasagerI- românf. 
A mânat utfel peste o bIrjA in 
care se aflau doi fUDcţlonari ro
mâni, şi l-a rinlt llsâodu-f a
proape morţi. 

Imbulbatul Probaszka a fost 
dus la parchet. Să sperăm că 
dtşt-j odrada uDtlla dintre dic
tatori! pltlll tlmJşor~!]e, işt va 
lua pedeapsa aşa cum I le cu
viDe. 

*' 
E vorba să se pedepseucl ca 

an an IDchlsoare specuJantB cui 
Da respectă legea pentru Întra· 
nlrea .pecalel. 

Să nâdăjdulm el nu-I nemai 
vorbA. 

*' 
Rugă .. pe onoraţii res

tanţlerl să inţelesgi că un 
ziar se scoate cu parale 
grele şi cu trudă, deci 
sA binevoiască să-şi 
facă .datorla, achltându· 
şi abonamentul. , 

Fiindcă unii dintre a
bonaţii cari primesc ga
zeta de astă toamnă gre
şesc şi trimit nUlllal a
bonamentul dela I Ia
nuarie inainte, 11 rugăm 
Să-şi intregească abona
mentul, Iar pe cei ce 'şi 

_ plătesc abonamentul de 
aci 'nainte, să achite odată 
cu abonamentul pe anul 
1935 (pe·un an sau pe-o 
jumătate de an) şi dato
ria depe lunile din anul 
trecut, socotită la 15 Iei 

lunA. 

In Ungaria au fosl ale
geri parlam(mfare. RezuIta
tul10r întrl'g se va cunoaşte 
numai mâine seară, când 
se sfârşesc alegerile din 
Budapesta şi din Hodmeză 
vâsârhely. In restul ţării 
Gombos a obţinui majori
tăţi cum nu s'au pomenit 
nici pe vr~mea lui Bânffy . 
A luat 9S la sută dintre 
mandate, dintre cari 22 de 
mandate revin aliatului său 
Eckhardf. 

In numărul viilor vom 
arăia amănuntit compoziţia 
noului paria meni, precum 
şi mijloacele de cari s'a 
uzal ca să se ajungă Ia 
desfiintarea opozilioniştilor, 
necesară planurilor dictato
riale ale lui Gombos . 

... 
In statia PaJas de lângă Con· 

stanta, precum arată ziarul .Uni
versul-. e casier un ceferist un· 
gur care şi-a văruit casa roşu
alb-verde. Te pomeneşti că a 
fost trimis acolo fiindcă o fi că
zut la examenul de limba ro 
mână. Şi tot noi suntem vino
vati dacă vipera va trebui con
cediafă? 

A fost prins in sfârşit, la Tg. 
Sulita, unde trăsese in gazdă la 
o rUJă a ultimei 531e concubine, 
faimo~ul bar.dit Coroiu. Prinde
rea sa s'a in1âmplat În impre
jurari cu- adevăra.t ca din basme. 
li fusese caBa imprejmuita de·o 
armată 'ntreogă de jandarmi şi 
de mii de oameni veniti la târg, 
dar banditul a rduzat să se 
predea. trimitând vorbă că dacă 
vin peste el se impuşcă, şi ca nu 
se predă decât dacă vine la 
dânsu) primul-procuror din Bo
toşani. insolit de avocatul său. 

S'a întâmplat aşa precum a do' 
rit el. Dupa ce s'a predat, a fost 
dus la Botoşani. Acolo a spus 
că j se urise cu haiducia şi era 
hotărît sa se predeie. apoi a 
căutat să desminfă crimele ce i • 
se pun in socoteală, spunând că 1 
n'a săvârşit niciun omor ci nu- r 
mai furturi. 

'" 
De necrezut 1 .•• Şi totuşi e 

adevArat: Bugetul minlsteruloi 
apArArII Datlonale pe anal 1935 
I fost redus la capltolal: los
tracţla trupei sub arme. concen
trlrl, manevre. că1ătorJl de co~ 

mandlment. prrgătlrea premiU-
tari, cu 53.744230 Jet, fiind fI-

Ziarele din capitală au anuniat xat la 79 mlJloane Jei, fată de 
la sfârşitul săptămâni! că e vor- 132.741.230 lei cât fasese tn a
ba să s.e facă În vederea schim- nul trecut. 
băril Constitutiei un guvern nou, Adevlrat cA s'a sporit bage
sub preşidenfia d-lui G. Tătă- tul tnumirllor, dar - precum 
rescu, cu d. dr. Al. Vaida·Voivod arată ziarul .Universul- tntr"uD 
şi cu d. Oct. Goga. Dupăce acest articol referitor la reducerea de 
guvern va fi făcut schimbarea mal lUI _ , DU trebala ultlt că 
Constitutiei, ar urma să·şi dea .materlalul fir A factorul-om 
demisia şi să vină din nou la DU IOleamol oimlc-, - că spo
conducere guvernul actual, sub rirea armelor fă! 1 sporirea in
preşedintia d-Iui prim ministru atrucţlel nu fnseamd lucru bun. 
G. Tătărescu. Noi facem reduceri de felul a-

Corespondentul nosiru din Bu- cuta afunci cind generalul 06 D

dapesta ne anuntă de alta parte b6, ne pune in vedere ci Ua
Că. semioficlosul . gu~ern~luj' m~- garla Si va lmista t xemplul 
ghlar ... Buda~~stJ Hlrlap a pUb!'- Oermanl~t şi va rebtrodace fâtlş 
cat la 4 Aprilie o telegramă dm • toerv!c!t!l militar cbllgatorlu. 
Bucureştii in care se arată că 
după ştirile ce circulă in lumea 
politică din românească. in luna 

... 

Ziarele din BUdapesta/ac mare 
viitoare se vor convoca în şe- agitatie pe chestia unet scorn/
dinte comune corpurile legiut- turi a gazetei Iredentiste llBrassoi 
toare şi vor proceda ta schimba-
rea Constitutiei. Peoectul ar fi Lapok

14 
dela Braşov, care a lan-

ca iumătate dintre s('nafori sa SQt cd in Sdculme nu se Itzolvd 
fie numiti. şi ca Senatul să aibă decdt acte/eace/Of cttăteni cari 

trec la leg!a ortodoxă. 
Nu se e(}s{şfe oare nimeni să 

aduca pe jupdnii dela "Brassol 

dreptul de a dizolva Camera. Se 
va hotărî deasemenea ca minis 
terul de externe să fie cu totul 
independent de fluctuatiile po-
litice. Lapok" J(J realitate? 

• 
Precum arată în n- rul său de 

ieri ziarul "Universul-, Institutul 
de demografie şi recensământ 

nu figurează În noul buget al 
statului, cu alte cuvinte e ca şi 
desfiintat. 

faptul acesta e mai mult de
cât surprinzător. Reuşisem În 
sfârşit s·avem şi noi un oficiu 
de statistică a populatiei, şi incă 
unul care să rivalizeze cu ori
care din Europa. şi iată-1 con· 
damnat pieirii. Nu·şi dau nid 
astăzi seamă oamenii noştri de 
ce importantă uriaşă este să cu
noaştem in fiecare moment cum 
stăm in privinta populatiei lării, 
in privinta creşterii sau descreş· 
terii minoritarilor şi în privblta 
tuturor fenomenelor de această 
natură. cari intereseazâ direct 
viitorul neamului? 

• 
La judecătoria de 0:01 din 

Ara:! s'au judecat zIlele trecDte 
două firme evreo-msghlart; una 
dIn Bodapesta) .lta deJa Sebe· 
şal-Săsesc. Cea dela Budapesta 
are 'o Budapesta o fabricA de 
şepci ca marCI Nar-coc. şi le 
dt'sface 'o RomAnii prIntr'o su
cursală ce şl·a infIIntat-o Ia Arad. 
Cea dela Seb!şul Staesc şi·a bo
tezat şepcHe Noroc, " a fost 
dată de rivala IOa budapestaoi 
·n judecată pentru~ă şt~ar fi 
insoşlt marca ei. Judecăto!'la de 
ocol a îodrumat pe reclamaatli 
budapestanl la tl'\baoal. e.a • • $ ' .. , ,.n .. 

Cetitl şi raspânditl: 

Galda Autlrc1izioutstă" 

Dnminecă 7 

Săpfămâna 
In ţarA, am avut o săptămână de 

luri între tabăra nafional·fă,.ănistă a d-lui 
între tabăra Maniu-Mihalache. După 
inltistăloarea Încăierare dela clubul n 
din Cluj, a urmat o 'ncăierare şi mai urîtă 
în urma căreia ziarele d-lui Vaida l-au 
Maniu criminal şi l-au arătat ca aulor al 
lui Precup. Spectacolul acesta a produs la 
mâneQscă mare amărăciune. ' 

In zilele din urmă s'au publicat în 
reş/eană şliri despre o apropiată schimbare 
tuliei, urmând s'o lacd un guvern Tă#rt.,,., .. .J 

Goga. 
Parlamentul a volat o seamă de legi 

institue laxe noi. lnăsprirea legii speculei COjrzU •• 

sa îniârzie. S'a luat în zi/ele din unnă 
legea reformei administrative. 

Studenţii au silit guvernul printr' o serie 
festaţii întâmpfafe la Bucareşti, să le dea 
tind săptămâna viitoare congresul. 

Săptămăna externă ni·a adus 
sperate dar pân'acum zadarmce, pentru 'nldlw 
mejdwi rdzbolulut. De .. o parte: Iialia şi 
stau tartI~i gata de incăierare; Abisinia a 
NaţIunilor sa mjloceascd intre ea şi /talia, . 
a rtJspuns cerând sd 'se dea fdld zăbavd o 
mile pdtrate) din teriioliul abisinlan; amdndoud 
centrat deci la gramţd armată De altd parte, 
mejdia germana continud sd tind toatd la 
mai mare incordare. Germania a adunat trupe 
niţa austriacă. Anglia şi·a dat In cursul 
SIlinţele sti ruptI pe polonezi de germani, rpl'i7n""l!l~ 
adere la pactul oriental, dar n'a izbutit. 
du/ai Eden la Varşovia a ldmas ftIr(J rezultat. 
cdldtona sa la Moscova şi la Praga apTi 
manifestaţii de Simpatie ale ru~ilor şi ce 
pentru Anglra şi Franţa. Hdler a cerul In 
urmd, Ca pret al unei reveniri a G rmanÎei fn 
lium/or, să se despartd statului Ligii de tratatul 
adecd sd nu 'nsemne cd cine intră în L;gd e 
respecte tratatele de pace cari stau la baza ... ·'.0".'"" 
Ifunilor. A mai cerut să i se redea Germam'et 
. şi sd t se recunoascd suveranitatea pe Odera şi 
Ildrea de sus, cu alte CUVinte sd i se 
asupra Austriei, a cOrldorului polonez şi-a ţinutului 

Despre oprirea indrmdrilor germane n'a 
vOTba In cursul sdptdmânii, in schimb ţdrile 
de Germania şi-au snorit şi ele pregdlirile 
deputat evreu din Franta, Teittinger, care 
din comisia apărdrii naţIOnale, a lacul o t 
struoasd, ddrzd în vileag cti Italia şi 
luat masuri militare urgente, al Franţa şi a 
lncheial un tratat de colaborare av/otică, cd 
(acut ln strdint1tate mari comenzi de avioane 
'ncheiat o allanţd cu Btlgia, prin cale i se dd 
caz de rdzbol sd freaci1 prin Belgia. Fireşte, 
irtle aceste au lost lndatd desminţde. 

Peste c(Jteva zile urmeazd să se 
Stresat sub preşedenţia d-Iai Mussolini, o 
Iru asigurarea pdcii. 

Aşa zisa nationalizare a indus 
- Un caz din cele multe -

Zl,iirul .,Uniz,ersol·' a publicat I Fat kas Fecel1cz, fOiit 
ia o-raI dia 5 AprlJle crt. lista general al căilor ferate 
consiliului de admlnlstrltle al Fochs Rlc hard, director 
lOC. nPetroşanl", ODa dint;e ce- al socletătll Urlkaoy din 
le dintâ\ nallonallzate societăţi pesta; dr. Gustav 
miniere. ministru mlghlar, Bu 

Alături de 13 români dt: UD Lor.nei Hegediis, fost 
evreu roml!}esc (Kauff~aDn O,) BudapestA; baroD Pul 
,1 de uo francez, flgureuA io ad-tor delegat al BăocH 
cOIls\llal de administraţie al soc. rale de Credit Sud. 
I,Petroşani,r următorII: vlcepreşe. Ern~st RelmaDtI, ad.t~r. 
dInte Welsz Fiilop. preşedintele Solgo· Trajan Budapea 1, 

cODltJiulul de admlDistratle al bor Schovaky, fost 
Bâncll comerciale ungare dIa director general al H&UI;'llOtii",t<i 

Budapesta; admlnl.tratorl: dr. ner.le de credU, Bu V 
Gheorghe Beroady. fost deputat Pavel Szaszt avocat; 1 
,1 primar al oraşului Târga.MQ- roly, vlce-pr~şedinte a 
re,; come IosIf BetbleQ, pro~ navigaţie Dogarl, ....... n."'_._ 

prietar. Cborin FereDcl preşedlll- gen VIda, vlce-Purt .. 'r,tal.Oilb •• ..:; , . .oc. CharbonDagel 
tele socletătil Salgo-TarJlnt Bu- dapesta; Alexilndru 
dapelta; Desberg AntaJ ad·tor al prc-şedlnte-gerant al niUh'I'II~L 
lOC. Sol Budaoest.· ner B~nk 

Tjparul TipQgrafiel Dlecezane Arad 


	Gazeta antirevizionista_bw_250
	Gazeta antirevizionista_bw_251
	Gazeta antirevizionista_bw_252
	Gazeta antirevizionista_bw_253
	Gazeta antirevizionista_bw_254
	Gazeta antirevizionista_bw_255
	Gazeta antirevizionista_bw_256
	Gazeta antirevizionista_bw_257

