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ISAIA TOLAN li, A.RAD, STR. NICU STEJĂ.REI. 3. APARE sĂPTA~IÂNAL 

• 
I~ ,,~alelH HntireuilionistH" 6 Ocfomvrie: N. TITULESCU, 
e .Ziua iredentistă a Aradului" 

Ziarul .Universul- a publi. fr~ti români din Ungaria, cari su- Gavern.l maghiar a olcillltzat S'a întâmplat deci ceea ce I bată pe Italieni din JagăruJ 
It în numărul său din 6 Oct feră cumplit sub Jugul maghiar 1 anul trecut un nou prtltxt de in~ nu puteam concepe. [ revizionist. :t, sub semnătura con/ratelui Iafă numai câteva ches!iunl stigatle antlvalahd. A decrttat D. Nicolae Titulescu, di· Sunt svonuri că d. TUu-

I t. Aurel Gociman, Btlcrelaru[ cari dovedesc, că opinia nOB str! ziua de 6 Octom~rle zi de doll. plomatul cel mal iscusit ce lescu a trebuit să se retragă 
,'meral al sectiilor ardelene publică este cu toIul desorien- natlolUll pentru comandanţII las- l-a avut vreodată neamul ro· din pricină că politica noas· 
:~ Ligii Antirevizionisle, ur tată despre problema revizionis- coa:ei klJşutiste execll.talJ la Arod mânesc, conduditorul făr! tr5. externă ar urma să apuce 
ătoarele: mulul maghiar, Am pulea să dăm din ,ordinul imparatului Franz per~che aJ politicU noastre alte că;, opuse celor bătăto-

I \ i):. I Y t I b f Iose/, sau, cum d numit-o toatd e t d' e'l' • t rl-t pA ă S t l'l! .Literatura noastră antirel'lzlo nSa une e omanun ezi oare. X erne In gr 1 am pos - e an acum. un zvo· 
T~fă. etăt de săracă până acum, revoltătoare cu privire la desIn' presa budapestand: .zl /redentJs- belici. acela care singur ne-a nuri că nu i s'ar mai fi Iă-
cepe să 8~ inmultească In mod teresuJ cu care a fost tratatii ta a Aradului". compensat cu succesele sale sat d-Iui Titulescu initiativa 
lbucurălor. până acum această chestiune, ~~ ştie I!rea bine ce pregătiri nepietuite de toate umilintele deplină In conducerea poli-

.....---. Oa ela A l' J' I I~· 1 sacfll(g~ sau Iăcut in vederta a- şi ded\derile ce li trebuit să licei noastre din afarx • Nu La Arad a ep8rut al patrulea ,. z n lrel' zlon s a ca Ş cestei zile Jredentlste. A fost pus . _ . ~. ~ a 
pllmăr din .Gazele Antlrevfzfo- I alte publicaliuni in limba roma- partidul maghiar cu sterpul sdu ,le păli mim Ia nOl acasă m şhm Incă ce este adevărat. 
utstă", redactată de cunoscutul I nească ce au apărut până acum, profesor de Istori, Kara Gy6zo, I anii din urmli, s'a văzul ne- SinguruJlucru ce-J ştie tara, 
,~bllcist. profesorul Isaia Tolan. 1 tind tocmai in spre a deschide sd desgroape lin tIm/Iv arddan voit să părlSsească cArma este că s'a putut întâmpla 
t; Nimeni nu era mai autorizal Ochii opiniei pubUce româneşti de dnalnte de rascoala koşll- grea a politicii din ararii a ceeace nu se putea concepe. 
,.00' .. tipări aceastaW g"zelaw • ca a- şi ai autorilătilor, arătându-le gra. tJst~t ca sd decreteze osdmlntele ţării tocmai intr'un moment Cli Ijpseşt~ deJa cârma po-
U!' ... '" • gdsile acolo osăminte de gentlall d' •• 1" ,. 
Jlsi publicist, care se ocupă C1:I l'!tatea problemei revizloniste~ koşutJştl, şi apoi $d facd pe 10- cân Ungafl8 .iŞl ,inleteşfe IlIcll noastre externe 8c~la 
oblema maghiară dIn Ardeal Căd ardelenii, cari se zbal pen- eul c'mitilUlul un mausoleu, la desperatli ofenslvan contra mră care nu se poale m-
de peste graniJe de mai bine tru a lumina opinia publică a a- care sd se (ind lanţ pelmnoJe/e noastră, tocmai într'un mo· chipui acea stii cârmuire. 

~ zece ani, devenind un ade- cestel tări, ştiu foarte bine ce din tOfte
1 

unghlu(Ue 10,lcu'dte de meni când se iveşte la ori- Să nftdăjduim că momen" 

t 
fac E' t' t . lf ungllr, ncercarea, ~aCT tg a e- zont o nouli constelaHe a . 

, al speclsUs! ni ei. " ~ I nu Sun mş e Sperll1, şuat l'j chip lamerlhlbd. dar pen~ . . .. ~' tele aeestHt de t;I:,iă expe-
I Oazeta ĂntirevizfonfsfătI • a- dar ]şl cunosc prea bine duş- trucd iredentamaghiaTd nu e (]-o Oermamel, Ungariei ŞI Po- . . 
re săpUimânal in 8 paginI, manul şi Infentiunea lor este de bfşnuitd Să-şi cunoasca lungll.l na- loniei, şi tocmai când Franta rtentă nu.vo~ fmea prea .mult. 
Jgă granită, la Arad, acest a pregăti România sii ştie să-I f sului nici când s'a Idclll de tot a Izbutit - cu conlucrarea Ar fi mal tnst decât tnst să 
r'llru, unde elementul românesc 1. răspund8 cu energie şi cu dem- f rti~uJ. ,.zIua iredentisM a Aradu- şi-a d·lui Titulescu - să 8.- fie altfel. 
r . Y • nUale lur a decurs aşa CII. m fusese pr~ 
Ictioneeza atât de vfgurosşl . : gdtitd; c. t.rbate demonstratU •••• "" ....... -____ ......................... _ .. , ............... II1II, ...... _._ .................. _ ................. _. 

f îmbucurător impotriva tuturor . Cum să. ~uăm noi lupla Îm~o- • antiromâneştt. cu O eonftrinld a 
i~ltiri1or maghiare din tară şi tr!va reVlzlonlsmulul maghiar, lui Kara Gy6zo la postul dt! ra-
,1 peste hotare. cand nu·J cuno8şfem armele şi dio din Budapesta, dtspre fat-
,e ~ planurile luI de lupti. Cum să moastle .descoperi,," din clmJtl-
,fjEa este u~ organ ,n:cesar In combafem, daci nu şUm p:ecis raI de lângd cetalea Aradului, şi 
trta noastra. anUrevlzlo .. nlstă şi ce 8~ume avem de combatut! cu aiI parastas ifedentJst la bt
!~ trebui sustInută de Intreaga lata dece. es!e. n~c~s8ră AO h- serica minorltd din Arad, unde 
,~fnfe publică a acestei Iări, leraturi anhreVl!IOmsta romanea· s'a aşezat un sicriu simbolic. a-

Pentrucă a criticat 
Dlaghiarizările de 
nume ••• 

'lm şi de auforJfăIi. acă Informativa! ~a trebue S8 cooperrt tot cu jlol; ,oşU-albe~ Ziarele budopesfane din 29 
( . fie etnpa cea dantal, şi numai verzi 
:1 Care e scopul acesfui nou după aceas'a poate l'enl cea de • Sept. crt. au a06ugot un nou ca· 
~r 1 De câte ori apare o pu- a doua: publicarea lucrărilor de Acum se comemoTeazd iardşl pitol, cum nU se putea mai ca-
Icaliune nouii despre problema propegandă anUrevizionisfă in duşmanll executaţi la Arad al racferisfic, la istoricul de o pa-
'vizfonistă de atâtea ori auzim limbile străine. rdscula(tJor lui Iancu. gină şi mm bine ce I.am făcut 
iunându-s~' Este ch lf • r d Se"lciul acesta de informare Precum am ard/at In n.meTele maghlarizărllor de nume în nu-
elni f .,. . e Ula a.,.e al opiniei pubUce româneşti des- tlectIi' al' ,.Gazttel Antirtv/zlo- 1 
,! Şy ~e energie zadarnica, pre mersul propag~ndei revizÎo- niste", ches.tlunea osdrnlnttlor din mărul a doilea al "Oazetei An-
.nlruca In României nu există niste in Ungaria şi in fările' din cimitirul de PI malul Murdşulul tirevlzionfsfe", 
'fzionlştl. con ar urma sft fie Apus, ca şi despre mijloacele arddan, aşezate din D'dlnul par- Şi anume: 
nvertili, ori Împotrlv8 cărOra sau noile directive ale propa- chetulul intr·o c,iptd de aici, t Ne inştiinfează că tribunalul 
'lrebui să luptăm Sii se tipii gandel ce sapă la temelia litrU Ja,a~l subIect de discuţie ptnlru din Pecs (Cinci Blsel1ci) a con. 
~ ii l li I d' w .. - noastre in străinătafe. - jJ face presa budapestand, de mal bine 
~ sc u:r r e propaganda 10 în mod conştiincios şi cu ne", de doud SdpldmânJ. S'a agitat damnat la tret luni inchisoare pe 
nl>i străme", ,.G~zeta Antirevizionislă- a d-Iul apTOape zi de zi transportarea In secrelarul general al Asociatiei 
vrl ergumentalia aceasta no e IsaIa Tolan. Ungaria a osdm;ntelor pseudo- culturale a germanilor din Unga
leât pe jumătate justă. Aci s'a Ea are marele merll de a lin- koşuttste,. Uj magyarsdg- din 26 ria, dr. Franz Basch, pentrucă a 
[rIs mult despre problema re de spre creelrea unei opinii pu· &pt. a mers pâlUl acolo cd a linut la 29 No" o conferinlă 10-
lonlstă Jot t d _le - bllce antirevizionisfe in România, cerut sd nu se tzdmltd aducerea 
I ' • uş cre em o,;.q mal jar când vom avea aceastfi con- tn România a osdmlnleJor lui cuitorllor din Bafyaapat" şi a crl-
,Ilt multi cari nu şUu, că in ştifn1ă, lupla este aproape câştl· I Gojdu decât În schimbul ceddril tiCl!lt in fata lor magh1ariz8rlle de 
'Igaria s'au tipărit vre-o 500 gată, Când conşliintele româneşfl I acestor pseudo-koşutJşti, şi ca num~, A tost dai in judecată pen
~ voJume revizioniste în cinci l'or fi pregătite, când ele, vor , urmare, ziua de 6 Oei. a 10.1 din tru Iese-natiune. Condamnatul a 
Ibi, InclUii, cea maghiară (Ar cunoaşte pericolul şi când spi- nou decretatd zI olic/ald de in- făcut apel, Iar procurorul a ce-
Inleresant de fă f • ritul de Jertfă l'8 fi la inălpme, stlgalle, ba ni-a fost dai sd ve-

cu o compa. atuncf putem fi siguri) că vom dern Joi seara apdrtmd la Arad rut majorarea pedepsei. 
~e cu ceeace ş'a tfpiirU la noi avea toale mijlo6cele de 8 corn. un transport de 740 de buda- .UJ Magyarsag- ar~tă cii a 
[potriva revfzionlsmu]ul). Nu se bate pe duşmanii noştri şi că nu pestanl, cart, oriee--ar zice el, fost condamnal pentruca ar fi 
.t de opinia nOelsfră publică, vom avea motive de a ne .teme n'au venit cu altd treaba dtcdt spus că .acei cari se 8servesc 
.lla Budapesla apar patru ga. de ei.. cu aceasta: a Iredentet. 
I:e revizioniste in dIferite limbr U la!li. delct~.PrJmim .gaz~ta A?- Vom ttlata amanuntit fn nu_ideii de maghiarizare şi-şi schim-
It f d' ' rel'IZIOn S a cu multa SImpatie mdrul nostru viitor despre tot bă numele, nU'S oameni cinstiti-. 
f' re car e Ilia engleză tocmai şi II dorim succes in lupta pe ce-a fost la Budapesta ln aceastd D, dr. Basch a rectificat decia
"1Ol a fost reorganfzatii şi apare car~ ,a !nfreprins-o. ti ,.Llga Anl~ zi ,ta Iredentel arddanetl

, şi despre rân d ci a spus aşa: _ .acel dintre 
numere volum1noase de câte reVIZIOnIstii Română Indeamna tot ce se va fi cutezat la Arad ai noştri cari Îşi schimbă numele, 

: pagini ,opinia publică să o sustină cu . 
C • toate puterile şi face apel Ja Plind atunci atragem atenţia nu erau vrednici să.şi poarte cln&-

ine cunoaşte oare l'asta or- aulorftă~ să-f dea inlreg con- celor chemaţi, sti urmăreascd de- titul nume vechi". Tribunalul a 
IllzaUe de suprafală Şi suble- cursul aproape ceea ce se va 'ntdmpla 'asculta' martori cari au afirmat 
48 a Iredentismului maghiar I"n . Aurel Goclman la biserica minorild din Arad. la . t d i t d k că versiunea cea adel'iirati 8J' 8 
prltela tărI din Apus1 CI e '8 Secretarul general al Crtp a CII os m n e osea 0- o~u-
tda până 1 bI "n s Ligii AnlirevÎzlo/llste fiste, şi la c/lI1it11ul vechi ain . cea Incrlminatii de jusfiJie. Apă-

acum a e ii noştri dia Ardeal maTzlnea cetăţi!. , • rarea a cerut intregirea probe., 

dar tribunalul n'a admis, 
.Pesti Hirlap" mal adaugă u~. 

mătoarele: 

Procesul s'a judecat la 28 Sept. A 

Acuzatul a fost apărat de Franz 
Kussbach. Procuror 8 fost dr. 
Arthur Felber. Sentinta spune că 
.acuzatul a jignit grav actiunea 
de maghiariz6re 'a numelor, care 
e O manifestare S P O N T /It. N Ă 
(sic!!!) 8 n6flunii meghlare (sicl!l) 
Tribunlliul ('onstată cu amăreciune 
faptul trist că in vremea din urmă 
se caută sub diferite pretexte~ 

Cum este şi Asociatia pentru cul
tura poporului german. să se 
Înstrruneze concetatenII ger
mani de unitatea naUonaJă şi de' 
intrebuintarea I1mbU unitare. Tri
bunalul a s·ocofit acest fapt din' 
urmii ca o clrcumstanlă agra .. 
l'anU, in S6rcina acuzatului". 

1" loc de orice alt &0-

.,mlar, sd ne mă"ginim o' 
ami"t; cd n.mt'; c. 12 lIile 
mai 'nainte -In 16 Sept. -' 
a" fosl aduşi c" de-a sila 
romd"ii di" Cenadul, Un· 
K"resc fi di" 'mprejurimi; 
ca s6 decla,.e In adu"aretJ ' 
poporal6 ţinuld 1" . ",.e
_en/tJ p,.efect"lui Cenad" .. ' 
lui, eli nu-; nicăieri pe Iu
lIU trtJla",ent minoritar 
fIUl; idetsl ctJ In UnKarilJ. 

C" IJde~ă.,tJt ideali 
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G~zeta Antfrf'vll~onjs'ă f)uminpcă 7 Oct. 19l 

DIN RAI U L HOR T 1 S T fB~ric~il ~e min~iuni al~ ~-Iui l!~rj 
Cele mai mari impozite depe lume, .De, sub teascurile fauritoare de : ca România. care fine pe ti 

mmCluni ale lui "Pesti Hirlap· Îala sa şcoli cu limba de 

.Magyarsdg" din 29 Sept. 
eri. reproduce dupd darea 
de seamd a subprejecturU 
Judetului Btchiş (unul dintre 
cele mal mici judeţe ale Un
gariei), cd impozitul pe câini 
al locuitorilor din acest ;u
det este 'n anul de faţă 85 
de mii de pengo (adeca do
ud milioane de lei şi un 
sfert), Ca restanfele dIn anul 
t,ecult impozitul pe etiin! al 
Judetului Bichiş este de 158 
de mii de pengo, adecd de 
peste 4.100,000 de lei. 

• 
DIn pagina economică dela 28 

Sept. crt. a semloflclosolul .Bu· 
dapestl Hirlap-: 

Datoriile prlmărlllor urbane din 
Ungaria lunt de 113 milioane 
peog6. adecă de circa trei mili
arde de lei. Cele mal mari da. 
tarii le are oraşul Dobrlţtn (31 
milioane de peng6, adecl peste 
800 mllloane lei), apoi Seghe
dlnul (24 milioane peng6, adecA 
peste 620 milioane lei). Cea mai 
mare amortizare, de 370 de mII 
de pengt'>, a plătlt~o Dobrlţinul. 

Pentruca si înteleagă rostul 
acestor datorII, cititorul să-şi a
mintească ci DobrlţiDuJ şi Se
gh~dinal aunt cele două fortăre~ 
te ale Iredentismului maghiar, 
crelate în spatele graniţei trla
nOrll.:e. Datoriile acestea se vor 
fi făcut in cea mal mare parte 
ca lnvestlţ;ile reclamate de Unl~ 
versltltile crelate de Iredenta 
maghiară in aceste oraşe, şi fi· 
reşt ~ ca susţinerea focarelor de 
Iredentism apărute 'n ambra a· 
cesfor universitati şi • centrelor 
de spionaj din cele doaă oraşe. 

Si se mal insemne in leiătară 
ca aceste datorII, ceea ce am a
rătat tn pagina a treia a Dumă~ 

ruld prim al .Oazetei Antlre
vlzionlste-: Prlmărllle urbane au 
latifundII mal mari de 3000 de 
lugăre în Intindere de 338 558 de 
lugAre: primăria Dobrl11nulul are 
9~.669 de Jugăret Iar a Seghedl-
nulul 69.757. • 

]şl poate oricine inchipui ce 
risipă a fost 1. aceste primirii, 
dacă pute veDituriJe uriaşelor 

latifundII II-au mai trebuit Impru
maturi Işa de mari: Dobriţlnalui 
de peste 800 de milfoane de lei, 
tar Seghedlnulut de pelite 620 de 
milioane de Iei! 

• 
Din revista presei, dela 28 Sept. 

CIt, a semiofiCiosului .Bad. Hir
lap" aflam cd preşedinttJe Aso
ciaţiei notarilor din Unga Tia. D,. 
Koncz ]dnos, s'a ocupat intr'lin 
articol pnm al,lafUlui ",NemzdJ 
Uj;;Qg" (plobabil in zIua prue
denta), de mizeria notari/or se!
teştl, enumerându-le plâf/gerile. 

Ne pare 'da cd trebue sd ne 
mulţII mim cu simpla semnalare Q 

acestui articol, cart nt 'nch:palm 
ctl destt1inue cel pu/in cât spicui
ilie ce le-am dat desprt neplata 
ltftzrilol notari/or m numerile 
noastre anterioare. Ne este insii 
de-aj;l.Tls # simpla semnalare. 

şomaj, mizerie, efc. -
.Ui Maearsag· dia 28 Sept. 

arati că ,'a .IDuela de micute, 
ia ajun de a le cAsătorl, deoa
rece n'nea nici ta nlcllogodni .. 
cal le.fă, fiind ang,jată ca prac
ticanti pe degeaba de vreo trei 
ani, tpalote la clinica din Segehe
din Iar acum ia urmA 11 cel dlo 
Budapesh. 

Ud ordin secret, prin care Indru
mă prlmărllle să'şt facă cu 'o
meri ,1 lucrările ce ar trebui date 
Indultlllş!lor prla licitaţIe. 

• 
In legiUurl cu această ac· 

tiune de ajutorare, cititorii 
si-şi reaminteascA ceea ce 
am arătat In pagina a 5-a a 

• primului număr al .Gazetel 
Preşedint:a consiliului de AnUrevizlonlste" despre pro~ 

miniştri a hotărit - pre- porfiile ce a trebuit si le a
cum am mai arătat - să tingă această ajutorare anul 
se incaseze prin organele trecut. Au fost oraşe, ca 
f:scului impozitul şcolar con- Hajduszoboszlo, unde au 
feslonaJ, din pricinA că ma- trebuit alimentati deja caza
joritatea invăţătoriior biseri- nul şomerilor 56.4% din to. 
ceşti nu şi-au primit leafa talul populatie'. sau ca Sen
de un an de zile. teşul. unde s'au alimentat In 

Noul sistem trebuia să se acest chip 17800 de inşi, din 
inceapă acum In Septembrie. totalul de ~32,861 al locuito. 
Dar până acum nu s'a pus rllor oraşului. 
tn apUcare. Să se mai noteze ceea ce 

Consiliul judeţului Hajdu am arltat totacolo: ci pro· 
- precum arată .,Magyar- iectul de reform!i electorală 
sag- din 30 Sept. crt. - prevede excluderea dela 
s'a ocupat de chestiunea in- dreptul de vot a celor cari 

a apărut zilele trecute noul nu- dare maghiară! 
măr, depe Septembrie, al .revis
telor de propagandă irt>dentista 
tipărite de această editură in en
glezeşte. frantuzeşte, nemteşte 
şi italieneşfe (Danubian Review, 
fostă Danubian News, Nouvelles 
Danubiennes. Corriere del Danu. 
bio, Donaukurir). 

.Pesti Hirlap· publică În nu· 
mărul său din 29 Sept. o pagină 
cu sumarul acestor publicatii 
mincinoase. Ni se arată, Între 
altele, că se scrie in aceste tipă
rituri că s'a interzis in toate 
şcolile din România să se mai 
predea religia în altă Jimbă de. 
cât În limba românească. AS€M 

menea minciuni sfruntate poate 
să debiteze propaganda unei ţâri 
unde nu există o Singură ş~oală 

Vom mai remarca din illl 
toarele publicatii răspunsul! 
dat lui .Manchester Guar~ 
care a publicat astă vară o 
soare revizionistă a deput 
fiIomaghiari din Anglia şi ~, 
daus ob,ervatia. că nu s'al'l 
face o revizuire teritoriala 
de mică fără să. se readucă In 
unguresc un număr mare' 
maghiari. "Oanubian Rel 
răspunde, că fără să se sUi 
un număr mai mare de Of 

ghiari, pot fi rea lipiti la Un 
2 milioa ne şi trei sute de' 
de unguri, dar nu după rea 
mântul fals al statelor Succes: 4 

ci după cel cinstit al un~ 1 
dela 1910. 

românească cu limba de predare Să mai calificăm aceaslă 1 
română, şi tocmai despre un stat mentă falsificare? .... sal.· • , ..... ..... 4' 

"Deşertăciunea deşertăciunilor,,' 
- ... şi toate sunt umbră şi vis .. -

văţătorilor confeslonali, şi a beneflciad. de asemenea a.. Ung1rla - precllm se ftle - : tărire II orice fapte marr-' 
trimis g\lvernului o adresă, Jutoare de şomaj. a avut acum un mare jlJb~leu: decisIve: encefalită surd!, e 
cerândll~j să se ocupe şi de • s'au implinit 15 aDI dela intra- tlsm oriental fi laltare 1,. 

1 1 It h t ' j 1 La BlJd, pestl, s'a fnflint·d ° ce e a e C es tun a e acestor rea In Budapesta a regent~luj neputincioasă visare, nemAI; 
tnvăţătorj, de cari ordinul a- asociatie a şomerilor absolvenţi de Horthy, adecă dela ·a.:eputul s~ntlment al IzoIărlf. Indlf! 

. t t X' ,solI secQndare. N amAră pest~ 20 mm 1 nu se OCUpa, Ş1 anu- lupt~i pentrn himerele cari ehl- tlsm, bubolle ale unei stăt 

d f I . t de mII demembrl, dupicum arati me: e ur aşe e Cre!an ~ pe Dueie de-atunci toflerb1ntatele fIeteşti deprimante, inceput j 

t t 1 ~ wţWt i .. .Magyusag- din 30 Sept. crt. recu a e mva a or mu con- minţi uogureştl. pulzare a vue]or de sI 
f t I d t t 1 d Â::elaş\ r.iar mal spUlie ci de-es O[}3 e, e res an e e e Cu acest prilej d!rectorul zIa- Ne-am iDşelat rn Europa. N~ 

t· ţi' t .. d UDăzi l'a tinut o şedinţă a coml. CO Iza ] pen ru pensn. ' e rulul ,ovioist .Magyar5ăg-. Alex. inşelat fn simţul de dre~ 
. 't Iii t '1 tetului l8oclat iţl. ,1 s'au ro,tit P hJl: lmpozl e e Ş mprumu uri e et u. a publicat la 23 S~pt. şi'n mArinimia mari.Jor non:a 
dă wl t· t plângeri ta contra prfm~mlnlstru- ~ ....,1;.; r sca eş 1, e c. sub titlul: .LI ,fârşlt de' S~p- creş ne. e-am fOlltlat in iftJ 

Ad t tă ă lai GtI mbO 3, pentrucă refuzA me· .,. ,. resa aceas a ara , C tembrie", un nostIm articol re~ zisa atotputeroicle a tlmpI"l 

P 
~ t b' I I 1 reu să prlmeucA pe delegaţii t d l' rin recerea Iru u şco ar ro~pedjv, In care le cuvin re- Ne-am inşelat ta pIăoulrl1e~ ... , 

f f t i t lb ţi f 
acestor ,omeri. • .. con es ona n a r II a jscu~ produle urm!to:uele, spuse'a oscillirlle noastre. Ne'am tOi 

lui, se sporeşte Impozitul ce. _1III.1IiII"IIIfIIIV.'_IIII • ..-QIllflllV.'_lIIIu..--... a.'_IIiII.,...lIIIIy_ns lrgătură cu zădărnicia tuturor tll 001 rnşloe şi 'o puterea nOisti 

tăţenllor CU 30-40 la sută. "O inventIe temorar li (( luptelor ut1gureştl din acef~t 16 de-a face istorie, Ne-am four 
• u a ani: in conducătorII noştrI!. Nf 

.Migyaritig- din 30 Sept. crt. D. Anlon!ade, şeful delegatiei .Unde să ne ft:fuglem dlnaÎD- tnşelat in curl1loţenle. pe, 
arati ca la 8 Oct. se relncepe româneşti la Liga Natiunilor, il tea furlllor remuşcadJor de con· mintea noastră n'o mai~, 
ca tn fiecare toamnA ajutorarea combătut, după cum se ştie, ştiinţă? Unde, pe CI." stAndl să primi, cum nu poate primi t 
şomerilor. Cel ajntorltl vor fi minciunile debitate de delegalul ne punem piciorul fn marea a- tul cheia ruptă: şi ro sfârşit nt 
obligat' să lucreze cel putIn 18 maghiar pe chesUunea trafamen. ceasta de nisip, pe care o poate tn~elat tn politica romantici 
zile pe semestru la lucrArile pu. lului minoritătH m!lghiare deJa rălleoU 'mpotriva nuastri tataia bletollre la fapte mari, pt 
bllee. Primăria Budapestei a a- noi. arătând intre allele s8crifi- furtunA ,oelalA (aici n. tr,) sau care am devenit deja ex~ge" 
du. hotărirea ci vor trebal sâ eiiJor uriaşe ce l{' face România politici? Puterea noastrA de vo- filiale!; Iată, atci am ajuns,' ( 
lucreze toţi cel illtre 16-60 de sus1inând şcoli maghitue de sfat. intă ,'a tocit. Ochii noştri sunt iodramătorl ,i ca regulat~ 
ani (barbati şl femei), şi anume Arătării acesteia 1 se răspunde ca ocbll de cArti ţi fa vârtejurlle ca jucArII ale ImprejuArli 
câte şase ore pe zI. primind' in astfel prinfr'un articol dela 23 drlce.tt ale schlmblrllor dtn ale puterIlor exterioare. 
zilele de lucra câte 20 de deka· Sept c. al semioficiosului ma. politica externă. iată ce a de- sferele negre ,i lumlnolll 
jlrame de pâ:ne ,1 carne, peste ghiaf "BudapesU Hirlap": venit credinţa zgadultoare de I lumII, în mijlocul zvAcolce 
raţIa oblşouită. Vor lucra altfel .. Că (âte (stilul j.al gazetei ceruri a toamnei 191Y, speranta sălbatice ale sortII nOlltre"br 
ta Badapeata 44 mII de inşI, ta budapestane _ n. fr.) şcoli ma. ei sălblltlcă, nemărgInita el ho- FArA comentar! ,In 

total 790 de mII de zile de lucru, tm· ghiare 8U infiintat. că câte SUb-1 tufs $..... ua~ $" ,va .. ,,' ',.;eM , " "pa 
pirtlţl In grupe de cAte 300. Şo- ,enlionează, că câfe milioane \i 5~1 
merlf fntelectuan vor fi puşi să costă. toale acestea sunt inven- S' a contramandat demonstrall·a fra: 
lucreze f n cele 18 zUe la c-nce- (je temerară". r 
Jarle. Dfn famHlelle al cAror cap Hai s'admitem, că nu cele boinică dela Budapesta ~o: 
Du-I capabil de lucru, va fi obll- I d b·t t d d l f 1 h' e I 8 e e e egl\ u mag Iar atll 
gat IA. munceascA altcineva. t 1 fi' f • t Cu prllejul a,a-zllel .săptA- cII), ca d ma! poată slt 111_ sun nven I emerare. CI aces e Il r: 

In legituri ca această act1une I ,. ă AI'" o. 1'\ m!nl naţIonale a mun:it- şi al grija '1 a foştilor luptător', ~ 
d 

. nos Ime .c ce. yCO he ma· comemorlirll decenIului cI J"lmA- urmau si se adun'" tn ca Ir. 
e ajutoare a şomerilor - fOStl-, h' • f" t t t l' t d y " 9 Iare In lin a e Ş sus ln8 e e tate dela 'oscAunarea regeotuluf in număr de vreo 40 de mttPrl1 

tultl încă din aolt trecuţI, de t tiA SW 1 f J H th lttl fi I B . S 8 U roman. a e acem ce or or y se prtga ser a udapesta clzla poliţiei a fost apelall-
groaza proportiilor uriaşe ale ŞOM d 1 B d t IV '" d mari demonstratii ale fo"-t11or lup· f 1 t 1 d 1 t • ., ea uapes a p 6cerea SI) es- v mos ru e n eroe, ,1 a r.orJ 
maJtllul - • a publicat in .MJ-

j 
f" tW t· t:: t "tătorl, la cari aa fost invitati cI deflDltlva. Au fost deci IllIi 1 

J; _ d! 8 S lin am oces e "mven li emerare • b t +1 di G Y 
gy.1fid~ n 2 ept. crt. un aceste suie şi sute de şcoli un- corn lan. n ~rman!8, Aus· tnştllnţate organ1zaflu'ntle fOi 
reportaj to care se aratl că se t. N' ti . d' f • tria şi italia. Demot1&tratttle erau eombltanţl dlO Germania, A,urn 
i I t ă d â C gureş 1. ar pa oare Ime la Şl să aibă loc la 6 ŞI 10 :tomvrle. şi Italia, ca si nn mat tri Il 
na o eaz e c trl amerele de PllrHdul magh:~}f şi Budapesta Erau ia profect manifestaţII Ire- d I ti d 

industrie gavernulul plângeri 1 A d 'do 1 t. . e tga • ar spre 110ua SUrQ D sa r ove 1 ce pu In prm dentlste la statuile din plata LI.. dere a foştilor luptători roa~1I 
peste plângeri în contra hptalDI vărc8realo lor,' că mărinimia O- bertlifU, o deflare de automo- ,'a răspuns ci iacă ioalele.l: 
ci autorităţile pon pe ,omeri la t A ă. f. t. mobil~, intâlntrl ale oflţertlor şI • se primi acentA 'lIJ:.tllr ' 

ceas a romaneasc n" os slm· b f't Il d f t 1 y .Jp lucrări de apeelaHtite carI ar tre~ 15 I t W 8' au aler or In os e e regImente delegaţII Italiei, Germaniei ,-. u 
bal fieate prin licitaţie de cătri p Ş emerar8 n SCOCJre. an!etrlanon\ce, o tnWnlre a pro- ,Iri el şi-au tlcot calea lDtclDal 

moţlel de-acum ~O de ant a Cu alte cuvinte: lee 

• 
Indu,trl.şl. La Cfongrad ,'. fă- ,cotit de cadeti din SibIu, ş. a. S'a petrecut ceva CII In 

. cut o primărie 'n acest chip, la Abonamente: Spre surprloderea generală poliţia deoseb~t in legătură ca ~ 
Szekesfebtrvar alte feluri de c11- Pe un an 160 lei a Interzis iosă demonstraţiile" COUg:fS. Deocamdată nu ~ .' . La bala Szechenyt din B~a-

pe-sta s'a sinucis deooh( o doc
torltli. Emil!a Kublez" In vârtll 
de 27 anI. 

dlrJ, ,. iL m. d. Se .punt In Pe ,ase luni 90 lei găsind UD m,oiiv la i.ldemaJă: să ştim, ce aonme, dar fa~on 
pllogerlle camerelor de fDdastrfe, Pentru autorităţi, insti- că e adecă prea ocupată cu ce- ci DU dia pricina politleillnl 
ci mlolsterul de Interne liP fi dlt t ,. .. i Ielalte demonstraţII concomitente mal putat 5ă albi Joc bellct hl 

~ - U .IUnl, mtrepr nderi 600 lei. (ale aăptlmAolI naţlonale a mon- demonstratie. . len 
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~~'" eri ŞI aZI: 
O mică statistică închinată lordului 
Rothermere şi prietenilor săi politici" 

in Eminmllli publicist gelman I vine) germanii în Ungarta horlisld. de băieli, ace.tea dou! &ubventf~ 
ul, Yictot" O"e,,,di-Ho1J11nmtaU a Multora le vor li cunoscute onate de stat. 
ard publicat mai anii trecuti sub tit- aceste arătări alt ~istinsU~lIi Ptl~li- La. Oravita: un liceu de b~_ 

bâleti ş! o ş::oală superioară de 

comert· 
2. Confesionale: 
Câteo şcoa Iă civilă dUngă

rească de fde la S, Nlcolaul-

tn h)td g.'rmlnli au 153 In 
stltoţtuol ş~:olare. 1 ... cari se a
di:.ugă Ho..:hburgul _8~na:!a· din 
! !:Tdşoaril - curn o numeşte 
d. Orelldi-Hom:nenau - şi i<pol 
şcoala agriccdă gt:rmană din 
Vo!:ec, 

o lui ace<;la o broşurd nem(easctJ. clst bănd/fan. FLindcd lllsă ~ ar let', o şcoală civilă de fete. 
lut dfosebii de irdrresantă tratând putea să fie lntrt ciiltorii noştri La Orşova: un gimnazlu de 
1 ~, despre f( gimu[ ce I'ou avut şva- ŞI unii, poate chiar mulţi, Cflri băletl, o "coală civilă de fete. 
Iri bti dm Banat sub stăpâni/ea un· sd nu le fi cllit, am sowt.! nf- L:t Reşiţa: un liceu rt-aI ,1 o 

Mar~, J!mbolia, Llpova, P~riarr;. 

Cjal~o"i.I. .0 deoseb:re ca intre o 
puşcărie şi 'ntre o gdi
dină plină cu flori" 

aU gurcască şi despre regimul ct-I cesar să la reproducem in aCt..'st şco clIlIJă de fete. 
la an dt/a unirea cu România ln- loc, dl1pă ed tia a dOllG, din 1929, 2 C 1 le 

Aceasta era situaţIa tn privinţa 

invăţământului secundar şi supe· 
rior: nicio ,coaiă namaghiară In 
capitala provinciei t Iar in rflstuf 
8Anatului sIngure doua ,coli (nor
mara) româneşti, dintre care una 
pe jumătate m'lghiarizata.! 

. . ti' ~t I . on]es ooa : 
! d' coace. iar la sfârşit drspre tta- T,mi'şoata~ fi. mteresan e Şl ata La Lugoj o şcoală civilă câ-
tel tam~ntul de care se bucura (vorba de (mparţwJet sale broşull. J ă ă d f t 

"De c~ am vo,t s1 arât a:.! în 
chip (Jpasat acpste datt'? - irz
ch·le d. V/elOI Orendt Hummenau 
lnmte dt: a treet Ja stta, .ţ:a ger
manilor din Unga/ia a·e aZl 
Pentrucă tocmal O'iupra aCfstei 
chestunl a şcoli/or dum'lfşte incd 
in cercuri JaT [!l o totala desoTitn
tare, lar o anumita pusa. şi 
anume chiar Şi din :>!rduullate. se 
IOloseşte de fiece prilej. ca sd 
ascundd adevărata stare de. lu
cruri De oarece ifisâ fU, Îi! toata 
l}leCJţa mea, am pus adevarul de
asupra a orice, {n Ciuda suJdm
Idor şi a prigoanei, nu mcl s;1iril 
nici de astădr.,fa sa ard! dts::his 
şi ctnsttt. Cd Intre ieri şi au, 
in ce pflVi!şte InstruC/la lzoos/rd 
pubficr1 nemţeas .. o -- jara să mai 

• ug reas.:: e e e. 
SUI 
nt 

J~ 
Statistica populaţiei bănăţene 

de. D. Orendl-Hommenau rt>pro
ea duce trei statistici ale popollittei 
es 
t BAnatului. 
gt Cea dela 1170 prezIntă urmA-
, toarea situaţie etolcă: 

,Ia Români 186.639 
Sarbl 78870 

Germani 
Bulgari 
AltII 

42.201 
8683 
5625 

Total 322.018 

Statistica dda 1841: 

lif---Rombl 576.230 
( Sârbl 212319 

I Germanr 207 319 
b MaghlarJ 14,342 
~ Bulgari 12.000 
il~ 

it 
Slovac! 10,840 

, Fran<::ezl 
Il AlţII 

6150 
6946 

Total: 1046.557 

~p Precum se vede, mO!1htarU trau 
llla J770"a/âi de eilSparentt, lncât 
l·n_ ti s'a putut da o lubricd se
~lparatd, cI au fost înglobaţi In 
el1Jbrlca amestecatilo,. 
lo! La 1910 statistica fal.itl~ată a 
olstApânlrlt 1:ingcreştl a prezintijt 
O'urmitoarele date: 

~~ Oraşul Timişoara: 
~ , 

Total 72.555) 

~ Germani 
~ Maghiari 
i RomAni 

Slovaci 
Croaţ! 

Rutem 
Alţii 

341 
148 

4 
818 

Total 400 910, dlnt."e cari: 
RomânI 160.000 
Gdman: 120683 
SArbl 57.821 
M/i.gh!ari 47.518 
Slovaci 2.612 
Croati 164 
RutenI 17 
Alţii 11.510· 

Judetul TorontaJ: 
Total 594.343, dintre cari: 
Sârbl 191.036 
Oermavl 1b8.312 
Maghiari 12504 t 
Români 86. J 68 
Slovaci 15.899 
Cro;\tl 40c8 
Ruteni 10 
Altii 13 8'J9 

Judetul Car aş· Severin : 
Total 466.177, dintre cari: 
Româai 336.082 
Germani 55.8~3 

Maghiari 33.787 
S!rbi 14.674 
Slovaci 2.908 
Ruteni 2301 
Croaţi 31\1 

La Ora~ita idem. 
In jud. Timiş·TorontaJ (fără 

Vârşet, Biseric.t A!b:1 t Clchloda, 
Piiuclova ,i fără oraşul Timi
şoara): 

1. De stat: 
La Deta, Sf. Nlcolaul-Mare, 

Perlam şi Jlmbolea câte o şcoa
lă civila de bă!Cl!. 

La L;pova o şcoală cIvlIă de 

Invăt~mântul primar se 
prutnta astfel (după O statldlcă 

dela 1903/4. deci anterior fal
rnollel le-gl a laI Apponyi): 

161 ,coli primare româneşti. 

(dintre cari 146 ortodoxe ,1 15 
uolte). 

18 ,coli primare germane, re
duse apoi la 6. 

Astăzi,! Sub stăpânirea românească: 
In Timişoara: 10 şcoli se

cundare roma rtl!' şti, 9 germane, 
4 maghiare, 2 româno-mâghlare 
şi I ierm~no·franc(!ză călugă

reascâ. Apoi: 7 ,coH primare r..)
tt;âneştJ, 11 maghiare, 12 germa
ne, 3 sArbeştl. ( 

Dintre ,collie liIecundare din 
Tjm~şoara sant de slat urmă
toarele: 

2 Ucee româoe,ti (de b~l:-tl 
şi de fete), o ,coală BormalJ, o 
şcoală SUpt de comerţ cu o s~c
ţie germani. o şcoall de gos~ 

pOdărie cainici, o ii;o~ii româ
nească Civilă de băleti şi UDa de 
fete, apoi: an liceu real nemlesc, 
13n glmaazia maghiar de b~,eti 

şi un glmnazlu maghiar de fete. 
. In jud. Tim'ş-TorontaJ sant 
următoarele ,coJi lecundare: 

1. Dt stat: 

Orşova: ::1 ş.;o]t sec. romântşti. VOrlii;"SC despre t?airu., de.~pfe asa. 

2. Confesionale: Cl4u. /{erma,-d de fântafl, de
Un glmnaziu unguresc de fete. spre muLtele reur..iut'lt tmereşti şi 

sporf'tle ŞI despre toate alelalte 
InBănatul românesc Intreg: clr'(Jdl/e ale cllIlurit germane pe 
la Tlmlşoara: JO ,coif secu 0- cari astazi le pl/tml numi ale 

dare româneşti, 9 nemţeşti, 4 j'fOlistre - domlleşte o atât de 
ungureşti, 2 romAno-magh:are ,1 ell:dmt de mare !1i'Vsebire, ca de·o 
uea germano··franceză. Apo!: 7 p!luti intre n 'n,h,soQf/.· Ş.I·O I!ră
F. primare româneştt, Il ger- dind pill.cI ClI fluTl." (Pag. 21.' 
mane, 12 maghIare. 3 drbeştf. La pag. 16 antotul a scris 

la lud. Tlm,ş- Torol"ltal: 1 ,coli tot aceasta cu urmUouele cu
secundare r0mâ!le,tl, 6 germane. Vin te: 
una maghiara. ..Ele (şcolile germane din Bă-

In juddele Cuaş şi Severin: natul românesc) ne vor da o i-
20 şcoli le'.;ur:dare române,U, 5 coană a faptulai: cu cât Jl-i mai 
germane. una mi!ghlară. bme ca ma! 'nainte in.stitul/amlor 

Primare: 31 ,arbeşt!, 31 . ma- noastre de culturd. şi ce p.Jţin 
ghlne, 115 germane. motiv avem să donm TClltntta 

GrădlDi de copti: 16 germane. epoca maehtară· 

Tratamentul germanilor in Ungaria de azi 
Fiindcă - Incheie d. V. Orendl- făm o zfcall Dogorească - M,,

Hommeoau - mal .unt iocă dIn căul de Ierusalim". 
nefericire mulţi oamenI cari cred Şi dacă aşa se prezintd cele 
că Uogari. CI cn Eldorado pea- 48 de şcoli _germane" spunt 

C{acova: glmn. românesc. tril germani (cartea, repeUm, e apoi d. Orendl-Hommmaa _ 
Deta: llcea real românesc. &criaă la 1929; de·ahmct llU mal iŞI poate Oricine 'nr:hlpui ce crimd 
Jlmbolea: glmoazla german de crede I$emeoea piăpăstii n!menl. se comile in contra $vabilor din 

băieţi. IndeosebI in urma pâtanfel din Ungaria in cele 98 de şCOli .. ma'" 
Lipon: 00 afmn. romAnesc de aDU~ trecut a fostaloi ministru gh!aro··germane" şi 'n cele 280 

1 h fete, una] de băletl ,1 o şco ro- b.cob Bleyer, preşp.diotele rnar· curat ungarrşti. Autorul citeaza 
~. Ce şcolI- ne .. mag J-are erau mâncase! comercială. tir al AsociatIei culturale I ger- ln această przvmţă cele scris!'; de 
, maollor, astăzi pusă sub preşi- dr. ]ohann.es Hilbrr In .Oden-

In Aradai-Noa: Un ilmnazlu denţia allgllrfzatalaf Gratz G,lS- burger Zeitung-. Anume, ca s'a 

S1rbl 
~. 

dintre cari: 
. ;:i1.6+4 

28.552 
7566 
3.482 A!III 20.143 

"In Ba"-'nat sub ungurI- Ilerman de băieţi. tiV). - nt se arată la Ifârşltul promis solemn mai antl trecul/. 
Perlaro: Ua almnazla german broşur!! situatia sub raportul cd se va lntrodllce " limba gtr-

!: Ungurii, ungul'halii ŞI cei 
f· 
,'ce ou mal fost trecuii In ru· 
'brica lor reprezentau deci: 
In judetul Timlş abia a 8-a 
'parte, In judetul Torontal a 
5-a parte, iar In judejul Ca-

I 

;raş-Severin a 8-a parte din 
totalul populaţiei. 

Care II-a fOlt tn Ichlmb Iltu
aţla sub raportul tndrept!ţlrlIor 

'- bană oari sub a celor ,co
Iare. cad rsprezentau totodatl 
principala armă a maghfarld.rU, 
~ ,1 care a fOlt situaţia ce
lorlalţi? 
, D. Orendl-Hommenaa arat! 
IllrmAtoarele: 

i 10 Timişoara, unde alAtarl de 
[) majoritate magbi arA de 44 de 
mU; staUstIcl maghiarA, a reuşit 
;i fabrice (d. Orendf.Hommenau 
Jpune: za zaabern) 30 de mII de 
lIlaghlarl, fatl de nicio ,coall 
secundari nemaghfarl erau 
.Irm!toarele ,coli ungureşfl: 
[ seminar preoţesc, 1 ,coall 
lormall pentru marestre de grI
IInl de _copl~ 1. ,coaJI an'YfcA~ 
[ tastltat do lard-o-muţ1. 1: COD

lervator. 2 ,coaIe lndalttlafe,. 1 

I t de bAlefl. şcolar a german!1or din Iara re- mană pe lânlltJ. cea maghiara in 
Ifceu clulc, liceu rea, I fcoa- Sân.NJcolaal-Mare: Ua glmtl. ~ g~tltlJ'tll IHorthy. 45 de şcoli nemţeşti, dar promt-
II superioară de fete. I ... oală remânelc de băieţi şi an 01 de fete. Ş; a,,~;;;: se -~itea!lil tlecla- siun{'Q s'a tradus in realitate plin 
normală. 1 ,coalA de arte ,1 me- 2. Confesionale: raţia mi"istrulu; preşedinte maghiarizarea ş! a altor şCOli 
serii, - toate de stat; apa!: 1 Câte an gtmn_zla nemtesc de de-atunci, fdc.ttJ ca rtJsp""s germane. redacandu-U-se orele 
,coală superloa.ră de comert, 1 fIS Ni J 1 M )1 la IIICrimin4riie rostite 'Ift,',,,. nemlepl la 2 ore pe săptămând. 
icollă civilA de fete ,1 1 de ete a • co all- are, m- ,4". deregrel4/fjllacob Bkys,: .Ce reiese din acestea 1· 
băieţI, liceul plarlst, ceoa). oor- bolea ,1 Pcriam. d fete etJ ar fi in UIIgaria 48 de ,cllii - le IntreabA la aflir,ltul bro,aril 

'1' Un glmnazia unguresc e primare el# limba de JwedlHe sale d. Orendl-Hommenla. 
mală romano-catolică. ,coala se- ]a Ltp o va. gHma"d, ()8 e" !imba ~e ;r~ ŞI rbpunde: 
cundară confesională de fete ca In judetul Caraş: dtsre gBf'1!'a.tJ Şf mDglllorl' ş' Pentru definitorif puterII 
o secţIe glmnaziali şI alta co- 1. De stat: 28~ cU lu.Da de Jndar.~. din Ungaria de azi. ci fe. 
me'rcfaIă, şi apoi 3 şcoli civUe Bozovlc!: i!ma. românesc, ,C. glt,.,4. roarea şt lanturUe nu pot 
dUugăre,tide fete. românească de meserfl. .0 arl#. tUd lKi "'SUfi pri",.. duce- decit la naufragiu. 

Şcoll primare erau: 3 romA Oravlta' Llcea rom· de băletl m.i"islrul ntaghÎa.rt şi a·""me Pentru conducătorii Ro .. 
I l' d tet- , In citiI' Dficial, cII ee; 551000 mâniei, că drumul bun nu-l 

ne,tI, 3 lârbeştt, 21 uogart,U. g mnaz u rom. e e. de gl?Nlta,,; dillltnPllrdfia Sf4w- cel unguresc. ci ce! apucat 
uemteuci niciuna. Reşlţa: a1moulu rom. de ba- '"I"i Şhfo" ,,'a. decât 48 tk de sti§pftnlrea romAneasc~t. 

10 restul Blnatulal erati ar_ 1e11 • ca o lecţfe te1mafld; . Idelll şcoli Qle Iqr, bin. 8tJ ." .lI" l' ,.lar pentru; nof, pentru 
mitoarele doul ,coli secun- tlnal de fete>, ca lectIe germana. Iese: 'Icoli primar., ;efI#lf't#ctJ germani., c.ari am lnvi'itat al 

2 Con/tsltmole: stJ .,. g4"delJSctJ la ". /ia" caaoaş.tem asupra noastri 
dare Demaghiare: scoala DO.... UD g!monfa EU1IlaR de le-te g~",a.: sa" ",dear la "" gi",. inş~ne binefacerile culturii 
mal! romAne-aici dIn Clrans~ 1 O IvI a "asi" .'a" '"dr(lll"it .'âodtdtJ apponylene, şi cari nu mal 
be, " ,coala normali din Logoj II r dt·S J_ .ideei ",a; ",arl op"",~ti dl". vrem sil. ne Intoarcem la e. 

, • n ju eyerl.ll . t ctHHI dt il '1 J' .,; 1 .. al n CII ltmba de predare romAneasci •• ,.e IN: _r g~'" .. ,,, Y' ."'.. a cu car e ungurea-
1. DI stat: U.g~Na/~ scl, se- impune e.· logici d. 

" maghiari. Cornea ff Clclon:- cftf'O' te. D. Ore"di-O.",.e"". o .. altJ 1leJ!~ concluzia, 1:1 trebuie Ă 
Toale celelalte erau ungur"tlromloeascl IndustrialA. . opol ctJ '"seş; cel. 48 tie ,coJi 5prljJnim cu toate puterile ,1 anume: I Lago): ao neta ram. de bAteţI, fU",~,,; .811"'" pOfJeste". deoa- sufletului nostru patria noas-
lu Judeful Cara, .. Severlll: anal de fete, o ,e .. Dormall ro- rece DU-S fn Ungaria decit efltt. iri romAnă pe calea COir. 
1 Dt stat· mAatalcA. o ,ee rom. de comerţ va InvA1Atorl rerm.nl cari si Jkflidlrff. Ar fi Yal de 1101 
•. . ,1 o. 'C. rollh loda,trlall de fete poatA preda In oemjefte, .ta .adi- lomania 81"' swtbl 

La CamnselJej aII UCN de apoi a,1I gimDui.a. de fete, timp ce majoritatea duclillor luat .. dR~ Bln&tul ar ajaage 
bAieti ,i au· i1mnazfa efe fete: nemtesc.. IŞI de atrllnl de Iplrltal ieF- iorlşi. sub awtpuferatc1a 

La LUEOI ua Itceu de IJlreţl, Carlnsebe,: 4 ,COlt suaodare mau ,1 de Ifractara permanl, maghiari. Pierzanla noastrl 
o ,COlII civUI de- fete- f1 UlII. romlneştf. ca banloe·rl - II lntre-bafa· 81'" fi anlltcf p~cetluitif· 
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4 Gazeta Antirevlzionfstă 

l\larea deDlOllstraţie 
antirevizionistă dela Săttnar 

Organizatia din judetul ScHmar vremea din urmă ale actiunii 
antirevizioniste, stăruind în pri· a Ligii Antirevizioniste, una din. 

tre cele mai neobosite sectii ale vinta celor de peste granifă asu
Ligii, a tinut in ziua de 30 Sept. pra succeselor dlui Titulescu ŞJ 
<rt. o mare adunare pub!ică in asupra apropierii italo·franceze, 
sala "Dacia- din oraşul Sătmar. iar în prhrinta celor din tară a· 

supra tot mai marei ataşări a in prezenta a peste 7000 de ro· 
mâni inflacarati, din oraş şi din minoritătilor şi 'n special a celei 

germane la lupta antirevizionistâ 
judet· a românilor. A felicitat in înche-

Adunarea a fost deschisă de iere pentru lupta ce.a pornit-o, 
d. ing. Flaviu Şuluţiu, preşe- pe d. Steiian Popescu, directorul 
dintele sectiei sătmârene a Ligii. celui mai ma~e .,ziar . rom~ne~c şi 
Oratorul a arătat rezultalele din I preşedintele LigII Anhrevlzlolllste, 

Conferinţa d-lili D1inistru 
dr. Valer Pop 

A urmat o amplă conferintă a 
dlui ministru dr. Valer Pop, des
pre liţsa de orice temeiuri a'ar
gument<!ior ce le aduc in conlra 
noastră revizioniştii. 

Cari sunt argumentele pe cari 
s~ sprijinesc ei în acest scop? 
In primul rând invocă argumen
tul etnic, pe care îl r.~st2Imăcesc 

În favo3rea lor. Daca se aduce 
acest a:-gument, atunci să se 
compare creptatea lor falsificată 
cu dreptatea noastră nefalsifi
cată, să se compare statisticile 
lor masluite. cu cele drepte ale 
noastre, şi se va vedea că de 
partea noastră este adevărul. 
Să examinăm dar argumentul 
etnic din trecut. Cea mai veche 
statistică ungară I din 1720, ne dă 
cifrele despre situatia demogra
fică din Ul1garia, inc1usiv Ardea· 
lui şi exclusiv Croati3 (unde lo
cuiau numai croati şi sârbj). Dacă 
examinăm această statistică, ve, 
dem, că ea este în favoarea 
noastră Din două milioane su
flete, un milion o sută şasezed 
mii sunt unguri, reprezintând 45 
la sută, iar un milion patru sute 
douăzeci şi una mii, reprezintând 
55 ]a sută. sunt de altă natio
nalitate, Caracterul poliglot al 
statului ungar denotă că ma
ghiarii în Ungaria formau o 
minoritate, iar celelalte nalio
nalităţi lormau majoritatea 
DECl lA ANUL 1720 NICI NU 
SE PUTEA VORBI DE UN STAT 
NAŢIONAL MAGHIAR. 

Dela aceasta dată, care coin
cide cu expulzarea turcilor din 
Ungarieo. ramasă. cu o populatie 
foarte rară, a urmdt o perioadă 
de colonizare, când au fost aduşi 
colonişti din întreaga Europă. 

La 1787. după 67 ani. o nouă 
statistică ungară arată, c! popu
latia maghiară a fosl de 2.300.000, 
reprezentând 29 la sută, iar 
5.600.000, reprezentând 71 la 
sută, elemente de altă nationaU
'ate. In consecinta" slructura de. 
mografic! în aceşti 67 ani s'a 
modificat fundamental şi radical 
In favoarea elementului unguresc, 
de la 45 la sută la 29 la sută şi in 
deifavoarea elementelor alogene. 
Deci la 1187 nu numai că nu 
există un stat national majoritar 
maghiar, dar el formau o mino
ritate disparenlă, şi dacă această 

e.,olutie ar fi urmat normal. în 
preajma războiului mondial ar fi 
trebuit să inreglstrăm doar 30 
la sută unguri. far reslul de 70 
la sulă diferite alte nationalitati. 

Dela 1787 până la 1910 sUu. 
elia demografică It Ungariei in
clusi., Transilvania, S'ft schimbat 
simtitor. După o perioadă de a
calmie, inlre. . nafionruităII. după 

isbucnirea violenlă a orgoliului 
maghiar la 1848, s'a ajuns la 
compromisul din 1867, care fi 

transformat situa !ia privilegiată 
a arisfocralilor unguri, intr'o si
tuatie de privilegiu a tuluror un
gurilor in d'lUna celorlalte naUo· 
naiităIi şi În special În dauna ro· 
mâp.ilor. Această act une 8 lor 
s' a transformat intr'o actiune de 
oprimare. de desnalionalizare 8 

românilor, spre a-i reduce la O 

sfare de iobăgie şi decaden1ă 
economică. socială şi culturală 
ca astfel ungurii să poală deveni 
singurii slăplinitori. O actiune vi
olentă şi sistematică de desna· 
fionalizare, de Oprimare, de re
ducere numerică, folosind toale 
mijloacele violente pe toale tii. 
râmurile, prin rândurile desnetio. 
Jlalizatilor s'a ajuns să se creeze 
acea natiune maghiară, care n'a 
existat ta 1787. 

Care era situatia demografică 
in 19101 După 40 de eni de 
intensă activitate de desnafio
naliz6re. maghiarI! din Ungaria 
reprezentau un total de 9 mili
oane 600.000 (53 la sulă), iar 
celelalte nationalităli intruneau 
8.500.000 (47 la sută). Astfel in 
curs de 123 ani. populatia ma· 
ghiară a sporit cu 400 la suto. 
iar ce lelalte nationalităti, oricât 
de prolifice au fost ele. ca de 
exemplu românii şi slovacii, au 
sporit numai cu 20 la sută. 

Cu toate ml;loacele violente 
de desnationalizare şi subjugare 
ce le-au folosit in contra noas
tră, ungurii n'au reuşit tnsă să 

surprime majoritatea elementului 
românesc din Transilvania. Căci 

iată situatia, in procente. a ro· 
mânilor"din Transilvania, în 1910: 
fată de procentul de 53,8 la sută 
români, ungurii de abia puteau 
prezenta 28.6 la sută. 

Din punct de vedere al vitali
tătii neamului nostru, să n'avem 
nici o teamă. Să facem o corn· 
para tie etnică între noi şi unguri. 
să punem fără artificii cele două 
natiuni, fată în fată, şi vom ve· 
dea că puterea de viată a nea· 
mului nostru este mare. Dovada 
o face statistica recensământului 
din 1930, din care constatăm că 
populatia românească reprezintă 

57.9 la sută - cu 4 la sută mai 
mult decât in 1910 - iar un
gurii numai 24.4 la sută - deci 
tocmai cu procentul cu care ro
mânii au crescut, ei au scăzut. 
Şi aceasta într'un interval de 20 
ani. 

Iată la ce se reduce argumentul 
etnic invocat de unguri: Noi sun: 
suntem băştinaşii acestui finul. 
Suntem de aici şi am fost intot
deauna 'aici. Ungurii, până la 

1867, au fost o minoritate, şi cu 
toate mijloacele lor n'au reuşit 
să shimbe caracterul nostru de 
majorilari! Iar atunci când ne
am desrobit, când lanturile unui 
mileniu de stăpânire ungurească 
s'au rupt. în depiine libertăti. 
românii au crescut şi vor creşte 
mereu, Aceasta este sensul ar
gumentului etr:k. 

D. ministru dr. Valer Pop a 
arătat în continuare că ungurii 
sunt în minoritate şi în tara lor 
de astăzi, aşa-zis" mutiIată", unde 
trebue să recurgă acum la ma
ghiarizări de nume din oficiu, ca 
să poată spune că au,! o fară 
ungurească. In D. dr. Valer Pap 
a răsturnat apoi punct cu punct 
pretenţiile ungureşti: că ar fi apă- I 

rat creştinismul şi cu11ura apu
seană în contra Turcilor, că ei 
reprezintă şi astăzi pavăza aces
tei culturi în contra bolşevismu

lui etc. 
D. dr Eugen Seleş. preş~din· 

tele .. Astrei'", a atras atentia câr· 
muitorilor asupra datoriei de-a 
întări granita apuseană. 

D. deputat dr C. Barbul a ce, 
rut să se asigure românilor Jo
cul cuvenit in industrie şi co· 
mert· 

D. dr Ioan Pogăceas, prefec
tul judetului. a felicitat Liga AnIi
revizionistă pentru actiunea ce o 
duce. 

Declaraţia gar
manilor 

Au mai vorbit dnii Dariu Pop, 
directorul ziarutui "'Graniţa,.. Au~ 
reI Dragos senator. Ioan Lafiş 
senator, D. Cioban şi 1. Vaida 
deputat, apoi a cerut cuvântul d. 
dr. Adalbert Wuslel, reprezentan. 
tul germanilor pin judet, arătând 
că unirea cu România a fost pen· 
fru germani o adevărată mâa
tuire. deoarece fără ea îşi pier
deau in câfjva ani pentru tO!· 
deauna limba şi conştiinţa na
tiona!ă. A arătat cum li·a închis 
şi li·a ungurizat slăpânirea ma· 
ghiară şcoliIE', bisericile şi insti
tutiile culturale, şi a infaţiş1t li
bertătile depline ce le au ger
manii in România. Apoi a de· 
c1arat următoarele: 

"In numele /ocuito,i/o,. 
germani din fintllul acesta 
vti aduc ,aluttirile amicale 
şi declar că popO'1I1 ger
man este în contra 'refJ;-
8u;r;; te,.itoriale. '"ftiptu
iretS 'Romdn;eÎ-Mari ni-a 
dat posibilitaletJ să ne re
găsi", e.ristenţtJ "otJstr6 na
ţională. Pentru sprijinul 
dat, suntem recunoscători 

fraţilor noşlri romtin/, şi 
cere. respecfaretJ aclua/e
lor margini de ţară. Iar ca 
cetăţeni loiali, cllri ne-am 
născut şi tr6im in această 
ţară, la ne~o;e nu flom şo
flăi să luptăm In tranşee, 
alături de f,afii noşlri 1"0-

mtini, ca să aP6,ăm gra
niţele patriei "oasl,e, ale 
Romtiniei-Jlari" . 

.sr. "\1' ...... ' .·U" 
. "MagYlraag- dia 30 Sept. crt" 
arată la pagina • 16-a ci la 
prlmlrla din Dobrlţfn merg pe 
cheltuell admlnlltraUve 34 la 
lută din buget, la primAria din 
Şopron 38 1, Iată, Iar ]a cea 
din Kecşkemet 27 la IUU. 
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Fondurile propagandei 
iredentiste 

Dm valQfOasa carte "România 
şi revizionismul maghiar" a con
jratelui dr. Aurel Oociman, sec
retarul general al LJg1J Antile
vlzloniste din Ardeal, pag. 212 Stq.: 

"Am văzut mlj!oac~le larg! cu 
I:iirl operelll ză Iredeota maghiară 

ulât in slră)oa.tate, cât fi 10 Ua. 
g.ula. Des1gur. p~ntru un aiie
menea aparat tredentl.t, care 
dela Budapesta radIază pe cu
prinsul iDtr~gulal glob, având 
reprezentanll ,1 organizatii mal 
mult UD mal paUn vaste in toată 
lumea, se cheltuesc sume fan· 
«:\Itlce. 

Ungllrla face o propagandă 

prin presă atAt de intensă. îocât 
V!lmill Rusia SOVietică o egalează. 
După o Dotă informativă pe ,care 
A dat-o iDdşl Irgaţlunea ma
ghiară din BerDa, nrimal in 
cursul anulol 1921 Uogarla a 
exportr.t peste 2 mlllmme de 
exemplare de Imprimate de pro
plgsndâ, a căror valoare era de 
200 milioane de coroane. Ori 
În 1921 propaga.nda Iredentistă 

abia iDcepule. 
De sigur. din bugetul Unga

riei nici nu lie patea finanţa in
treg aparatul propagandei Ire
dentiste. oricât de mari sacrificii 
,'an făcot de către iuvernul ma
ghiar. De aceea s'au ghlt dife
rite mijloace, f;e pe cale leg.Iă 
fie pe cale ilegală, pentru fi· 
nantarea locietăţllor patriotice 
dela Badapest •. 
După cum vom vedea, In rA

tAclrea lor uDgarlt Da au ales 
nici un mijloc pentru a putea 
atinge scopurile 1ef iredentiste. 
recurgând adesea la mijloacele 
cele mal josnice. 

Ocupaodu-ne mal de aproape 
cu orIginea fondurilor Iredentiste. 
felul cum lunt ele achlzltlonate 
ne va lămuri complet cu privire 
la fundamentul Imoral pe care 
se bazează această propagand il. 

"Revizios pengo" 
(Autofl'l se oCIlpă în conti· 

nuare. pe larg, de /aisiJlcdrUe de 
franci flancezl şI de amestecul 
ungurilor în afacerea StavisJ..y 
apoi arată dupa cum urmează 
taxele ce SI pun în Ungaria, 
pentru acoperirea cheltuielilor de 
propagandti iredentistd:) 

Pentru a obţloe mIjloacele ne
cesare propagandei Iredentiste. 
in afară de eoncllrial' foarte jm~ 
portant al atatulul, le conteaza 
la ajt.Jtoral asoclaţlllor patriotice 
de tot felul. Chiar cotizatllle cari 
se plătesc de membrII aceltor 
&ioclaţli sant insă Insuficiente, 
de aceea l'a. recurs la aşI na
mltal "revizI6. peog5-

Funcţionarii de tot felaJ din 
Ungaria, fie ei mici sau mari, 
sant obJlgaţl a contrlbuJ, cu cite 
un peDi5 (25 lei) pentru propa
gandă Iredentistă., Suma aceast .. 
11 le reţine din lalar şI nimenI 
nu poate fI scutit de plata efo 

In acellş timp proprletartl de 
case Silot obligat' a cumpAra 
o tăblitl cu ioscrlpţla: .Nem, 
nem, soha!" (Nu, nu. nici odat~l) 
pe care trebue Il o afişeze pe 
frontispiciul clsei lor. Călătorii, 
cari au vizitat Uogarla, aa patut 
vedea aceste table la toate ca· 
sele, chiar ,1 mlnorltarU filild 
obligaţi. a le plăti ,1 a le ţIntuI 
de zidul cuei. 

Este foarte uşor a se face QI 
calcol aproxImativ asupra su
melor obţlntlte tn felal .cuta dl 
.MagYif Nemzetl Sz6vetseg, 
(Alociaţla naţională maghiară) 
care. pus ia vânzare acell! 
tăbllţe Iredentiste. ~ 

Prin metodele acestea, alio. 
claţllle Iredentl,te ungureştl IUo:D 

allmentate ln fiecare an cu suite 
de ml1l0ane, cu ajutorul cărorN 
au posibilitatea de a face cele 
mal vasta. proagandă Iredentl.t~1 
in Itrălnătate. 

Emblemele ire,tf 
dentiste el 

It 
Id anul 1922 pe lâogA .L1, 

apărării Integrltătll teritorllll' 
maghiare" s'a infIIntat UD setCI 

vicia pentru răspândire. embl/X 
melor acestora. confectionate Ira 
formi de medalion. Pe ele lie 
găseşte grava tA Item a Uogarl" 
dinainte de război şi cuvlnt~11 
.Acestl este pA mântui. pe COVI 

de atâtea ori a cari sângele p!11 
rloţilor DoştrU- (din poerel 
.Sz6zatC de V6n'Ssmarthy). iSI 

Medalloanele au fost pU!te IIa1 
vânzare cu următoarele preţuIlili 
format mare io aur, 1200-15« 
coroane; format mic de argl,r! 
120-129, 200 coroane. Agen/rol 
Iredentel maghiare aa PUI ~o 
daltoanele in vânzare ,1 In Ilr~el 
toAtate. 

il" IA a a 
e 

. ..;er 

Sfânta 
consecvenţă .. :I 

lr 

Ziarele badapeatane relateJe l 

delpre pledecl1e ce se pun ~rl 
toamna aceollta accesului la Ultel 
verajU.ţ!le ungareşţl. 'el 
. Ac.~ aia,. puhlicA TDIIi.o~rl 
ca "Uj Mlgyarsag- din ~ t 
Sept. crl - corespondenţe Il,la 
deleoe de mal multe coloaal 
dând alarma că se 'nchid ~Sl 
faţa tmgnrllor porţile UnlversltăFll 
dela Cluj. Şi anume: pentral 
au căzut prea mulţi Dogurl, f 
examenele de bacalaureat d' e 
toamna aceuta. 

Un .It corespondent c1ui~lcli 
d. Nicolae Krenner, care a 'acba 
put acum sA scrIe la lemloflcilla 
Stii .Budapestl KOdOny·, tmptn~D ,i mal departe această con'ra 
cvenţă, şi spune că au cbutJlIt: 
examenele de bacalaureat a
toamni foarte multi caod IdPIl 
români. - atât de multi tD~ t 
pun in prlmtjdle nu numai tel 
tuatla mialstralul de Instrac~ 
cl chiar ,I-a guvernului. . 

SiC I VezI "Bodapestl Hrrl~ j I 
din 30 Sept.! . 

~~z;4e·1 
pentru iredenl,' 
maghiară legi DI 
ospitalităţii II I 

.tl 
fostul ministru de Exterec~ 

unguresc Gustav Gratz a Q _ 

lui .Uj Magyarsag« (nr. ~lvJ 
30 Sept. crt.) un intervii. , 
rereritor la activitatea d~ru) 
gaţiei maghiare dela coniAdl 
rinta interparlamentară d1raj 
Stambul. d04 

Cităm: . 1 

»Chesfiunea minoritară 'eoi 
figurat de astă dată pe 't 1 

dinea de zi, deoarece palida 
mentul turcesc, care ne·a gbnl 
duit, a cerut să se emital l' 
cenferintă această chestiu:.ne: 
Gh., Lukâcs a găsit insă rad( 
leiul, la discuţia generală,le 
arate care e şi tn aCeatl', 
chestiune punctul de vedimu 
unguresc. c eu[ 

Cum. se chiamă ablllitu 
'acesta? . 
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Gazeta AntirevlzlonJstă 

Iarăşi latifundiile ... 

Reforma eleclorală din Ungaria M· t 
;i minorilalea maghiară din Ardeal aI pO 

v sa piardă 
şi Panonia 

::- Un publicist dela Cluj care vrea democratizarea 
t d! Ungariei în interesul re v izio n ism ului. In numărul 4 al .Gazetel An- aceasta: cll aventurile şi 
~f) tIrevlzloDlste" am reprodus des- expanisiunile amenintd toc-
eSb Sub ti ti al acest. • apArut rn cind am fncercAt Il silim pe fată de Itatele aaccesoare, daci peratul apel ce-l făcea deunăzi mal cea parte a Ungariei, 

Magyarsag- din 23 Sept. crt. condocâtorll vietII publice romI· vrea IA intărească pOllbtl!tâţlle prin "Pesti Hirlap· Hegedfis unde condiţiile de proprie .. 
150'0 Interesant şi lndrhnef articol neştl IA ae apropIe de Ungaria vlitorulal, in acest caz. verosimil Lorant, ca să se facă in Unga- late sunt cele mal antiso
:~~ela Claj, al vestltulo! Spectator şi de uDgurlme, peDtrucă~1 Inspiră (Ilcl n. tr.). politica maghiarA rla o reformă agrară ,1 să le eia/e, unde cea mai mare 
'oIN. KreDller), indemn2nd iU- acest lucru Interesul comun 11- nu poate rămâne. in urma ve- claotealcă uriaşele latifandll fi parte a pdmântului e 'n 
celernul maghiar să renunte 'n torlc şi dunărean şi îl reclamă Clolior in privinta impArtirii fidel-comlsurl, deoareoe.· mânile latifundiarilor, un
iUl:Jteresul revizfonlsmulal la pro- din cauza minoritarilor Interesul drepturilor. Ni It plre chiar că totputernioia aceato... de, relativ, sunt cel mai 

~ctul de reformă electorală ai padflcărll Interne. şi atuneea ar fi mai nemerlt Iă II-o il 'oa- "ni-a mai adus odatA mulţi nemaghiarl şi unde-i 
11 Tiberiu Eckhardt, cunoscut o'aa oml. I:iciodată să pună 'n- late-. pieirea, şi nImeni nl:l poate cel mai mare pasill al naş-
~ N etltorllor noştri din numărul tre conditii democratIzarea Vn- • explica de ce n'am mal patea terilor. a vrem să vorbim, 

ItAlaJ "Oazetel Antlrevlzloollilte.· gari ei şi a mInorităţII DDgureştl. Pentru cel cari nu o ştiu, pIeri oda.tă din caUla asta,- dar ne este peste putinţd să 
.If Autorul arată ia legătură cu Posibilitatea uDel aranjlrl io chIp trebue să arătăm că d. N. La adaos la avertllmental d·lui nu ne gtindim, că in Ardeal 
I'~ce.t proiect reactionar (care retrograd CI dreptlllui de vot, dă Krenner, fost profesor la A- Hegedils, reproducem astăzi ar- şl'n Slovacia am pierdut 
~~~clude dela vot pe cel ajutoraţi deci apriori un nou temei acestei rad şi apoi redactor la "EI- rnătoarele din articolul "Ptlmejelf şi de-aceea atdfea valori 
~ iIa şomeri şi pe cel ce na staa poHtlcl de pretexte-, lenzeku din Cluj, scrie la aposene- al lui Ioan Makkal" uriaşe, pentrucd partea In
• -e 6 101 intr'o localitate, Iar de- Pe autora} dela Cluj no-l doare gazetele budapestane de astă publicat in .. Vj Magyarsag" din semnald a pământului ma
Irl1 candldare pe partidele cari n'au fOiti atât iatârzlerea acestelapro- iarnă, de când i-a ridicat 30 Sep. crt, fn legătară cu ches- ghlar de-acolo o costitaiau 
~!vat deja 10 reprezentanti ta pl~rl româno-maghlarl', cât alt- justiţIa c1ujeană drepturile tlanea expanslunll aosira-ger-' laliludiile şi fidei-comisa· 
piarlament), că ,1 până Icum ceva. O şi spune Imediat: polJtlce pentrucă a făcut prin mane. . . 
ereactlonarlsmul şi lotldemocra- .Dar are chestiunea aceasta presă lnstlgaţie antivalahă. Situaţia din nefericire e file, iar pâmântul 11 poţi 

B d t f
l( '>"" ' smulue mai repede din md-

Ismul celor dela a apes 1 a.,- şi-un alt hop. Dacă politiCI ro- ...... ' ... .,lIIIIs ••• __ ........... , ... , .... , ...... ". ...... ISi •• __ ;'_ ....... IIiIII~IIIa~ _ .... -; .. ;; ... ..,-.... ~~ __ ...... 6' 

i l:at mult răD minorităţii maghiare m.loească are pretexte şi prilejuri _. v nc. na grofilor (aluzie la ex-
~dln Ardeal, câre:. mereu I se si dovedeucă reacţloaarlsmul 5 alJ pofte a se alJ 

'. • propriere? - n. tr.) decât 
II/ati acest reacţlonarlam in 4 ungurfmll, aceasta sporeşte me- • • dintra (dranului CU 10 iu-
Dj10mparaţle ca egalltarlimul din reu-merea fericirea şi bucuria gdre. In locul unui sistem 
~oDlâDla .• Trebue li aazlm 0- conaţionalilor lor ,1 a .ltor ml- Precum llm aratat in numalul simţi cd s'au stTecurot peste ha-:r~ele CI acestei (spune d. Kren- norltătl cA s'au eliberat de sub al trellea al "Gaze/ti Arztirevizlo~ tar bani II.ngureşti pentru scopuri de proprietate Invechit n'ar 

ler): că Uogarla e tarA feud.l! atotputernicia maghiari, şi in ti- • nlste-, fostul prim-ministru Btih· culturale, ar striga cd-s ve1en- fi oare mai bine s4 intdrim 
~e magnaţi, că nu-I In ea ade- reşte la Ilniorimea de două pa- I/en a făcut apel la organizaţiile tlŞti şi frddăto,J şi s'ar jolosi de Panonia economleeşle şi 
ărat liberalism şI apUcare apre rale (ftizfamagyarsag) aprobarea I iredentistt. din Ungaria, să adune pretext ca să chinue ca noi şi· etnograflceşte, colonizând şi 
:emoDstratle, - e destul doar impăcărII necondltionate şi Ură bani pmtru sall/area Institutluni- canărJ pe bietii noştri fraţi. - or[!anlzând acolo sub forme 

. '1 te referi II actualul slatem, critică cu noaa situatIe. De când lor culfurale ungureştt dm sta- noi societatea micilor agri-
JectoraJ, cu bătaia de joc a vo- I le vorbeşte tot mal mult şi mal tele succesoare, pentruca ar fi - ,...., at, q, " cullorl 71 In afard de puncte 
I ~rll pe fată şi a obligatlvltăţll mult despre revizuire. teritoriala, el-că - condamnate pieirii. 1.· h·d . lI~comaodlrllor numeroase; apoi şi tn legâtară cu acelSta despre Relativ la aceasta indrăzneala lllC I area plătIlor de vedere economice şi so-

'ebae să mal aazlm că, după eventualul plebisctt al altor 11Dl1- initJattvă s'a publicat in "Ui CU Cehoslouacia dale, noua politlcd a colo-
rtrerea fof (adecă a noaltră, - turl. rderlrea la reacţloDarlsmal Magyarsâg ll dm 30 Sept. ert. niztIrllor ar trdbui st'J aibd 
~ tr.) am adus şi tn sltoaţia de maghiarilor a devenit o bună u- urmatoarea declaratie a d·lui Banca NationalA a RomlDlel şi planuri de tndepi1rtatd 
1~lnorUarl aceste păcate, pe Clrl nealt!. contraprop.gandef. Ei Heree/! Perene, preşedintele LigII Iduce la cunoştlnta celor fotere- poli/Ied naflona/d, dupdcum 
FSăvâr,lta democratle româ- arată, ca efect, că aogarul e dia RevIZioniste: Jatl. că pentra lichidarei pUitUor tota~a a {dClIt fiecare stat, 
AFaseă DU le poate traruforml: Instinct şi con,tlent asupritor ,1 - .,E frumoaSă şi nobilă Ideea prin compensaţie particulară In 
ai punem şi-acum pe magnaţi retrograd, in vreme ce românal ca soc/eiatea maghiară să con- Cehoslovacia, bAncile prezeota- când a (deul politicd agra-
~! frontea politicU, a literaturII, e impArtltor de dreptate ,1 e a- tribue eu pllterile sah materiaie tOlre saa importatorII romAni rd. lnltiiul pas spre demo-

economiei, bl chIar şi I blse- pJlcat spre progres. In această la ajutorarea fratilor dtn tinuta· sunt obligati să prezinte odată cratia agrartl trebue sd-I 
!/ctt; că aproape fiecare luptă a mIşcare pot să incadreze minunat riie deslipue. Ma tem lnsă cd ca docameate!e de Import şi chl- facem In Panonia. pentru
obastră se dă in Interesul capl- cfadăţenla actuali şi cea ce se traducerea el in faPt va lntâm- tanţl, prin care 61 dovedeascl cd aşa pretind nu numai 
:ilalaf feadal, nlmfclnd pe cel anunfă a dreptului de vot un- pina pteded grele. 1 rebue adeca că .'. plAtit contravlloarea mlr- interesul poporului maghiar, 
:110 clasa de jos şi 'n speCial pe garesc·. sd avem in vedere sMtmul poJi- farilor importate, pe cursa) COD-

tranf. Toate acestea na lunt "E evldeot dopă acestea, că fienesc şi de spIOnaj care t la venit. situalla datd şi imprejullJ~ 
pmal sofist/cărle; respingerea dacă vrea să tiai leaml de In- moda in statele snccesoGre, ~t Chltanta treblle si poarte viza ,ile economice şi sociale, 
jp]Jcărll drepturilor minoritare tereaele noastre (cari??? - D. trebue s'avem In vedere brutali- de rxactltate şi certlflcare a sem- ci şi scopurile politice mai 
I~ intimplA 'o Ipeelal pe baz. tr.), dacă vrea să rămânl coo- tatUe şi reaua Cfedinta a gavff- cătur!lor din partea blncll prezen- indep4rtate ale ddlnuirJi na-
:~estor ~:~texte. Dar şi atunci secventă cu politica sa urmatA nelor Mieei-Intelegeri, care, dac' ar t atoare. {Ionale.· 
~,~~~~~~--.. ~--~~~--~~~~~~~~.~~~_±~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~~~~--~ I'.'upta pentru m~ghl· ~rl·z~re::11 Pseudo-episco-' UOlşterea lui Nemeth pela p;tri-~-(~t-l.-I-~-Do-d-oJuif deci nu poate fi 
~ U U U u pul cere protec- I arhl ,1 după ce recunoaşttrea lui t p~depdt fAr! aliC'tJltaf'e prc:al»bIlJ. · b· ... f d- U tia regentulai a priCinuit protrste atat de fur- C t -. ISerICI) or. In ngaria .Magyarsag" din 21 Iulie crt· tunoase, fncât guvernul a trebuit da ep!&.rea r~e,!-

a publicat un lang articol de li se spele pe mâtJt. o-epIscoP." UI ": 
I ' - Istoricul episcopiei avortate a Senteşului.:- M .x. • a compar,dor .a. proteliit in contra comunlcatulal ." agyarsag ne informeazA fo 
i Olsgratleraa pseudo-epfscopo~ I ,1 cu alti doi al căror Dome na ministerial prin clre a fost dll- cUata) du articol, ca N~ ueth • Intr'o altă pledoll'fe., dela 17 
II Nemetb dela Sente, _ ată- l-am aflat. graţlat Ştt:faa Nemeth, şi între arătat prin petiţia sa cătrA re- luJle ert., a hn .Magyarsag·, le 
;tă in folletonal dIa numărul Despre ceea ce e demn de re- altele a arătat, că Ştefan Nemeth, genţi următoarele: amlnte,te despre o circul ari ea 
.t!cut al "Olzetel Antlrevlz!onll- " (InDt dIn lunga lerle de articole ta Joc să fi Intrat ia saDator _ Art. de Itge IX din 1868 dA DO. presld. 131/1934, I P. S. Sale 
. - a licat o ne mal pomeniti şi reportage ce a'au Icrls fn pre- pentrucă sub actst prdtxt s'a ortodocşilor ..,Dt'slrbl şi neromânt- Eplscopulai Dr. Oh. Zubkovlcs 
\lvă in presa blldape.tana, clre .a budapestană ia urma comu. eschivat de a le 'nfăţlş. Ia des. dreptul d'. se organiza aotonom; dela Buda, prlD care se .pronuntl 
;1 grabit si la io contra mlnll- nlcatulul dela 15 Iulie crt. al ml- baterea procesole! ce I s'a la- totuşi ministerul il pedepseşte eaterfslrea lut Nemeth ,1 a altor 
îndul de culte apărarea falsului nlsterulul de culte, vom vorbi in tentat pentra uzurpare de tltla acum pe Nemeth pe baza art. de trei I Of', oprindll-I dela orice fu ne
~Id!cl, Iar de alti plrte a dat fofleto.nele vlltoarl'. şi peotru delapidare de blnl bl- lege XXVII dln 1790-91, adecl tluat blserfcqU, spirituale •• n 
ual oropalfUor credlaclofl or- De astă dată ne vom opri la Ieri ceşti _ a umblat pe la aa- pe baza itatatulal de organizare admlD'ltratlve. ta Ungaria şi 'D 
docş! dela Senteş Iă-şl arate următoarele: la ructlunu ce-a torlHllile din Budapestl şI apoi valah ,1 I lui Oeclaralorlam IIi- toatl lumea. .CI de ce 1-1 ex-
i afârşlt Indignarea ImpotriVI fncercat~o Nemeth in contra pe- pela regent, carula 1 •• cerut toalta rlcam, comunicat - spune ziarul .Ma-
:eotulul lor Impostor, pe care depael ce f-a dat-o ministerul, protecţie in cont, a ministerului. Apoi! gyarsag- - clrcalara DU o a-
~ atunci vlădlca sârbesc dela la aciiunea pornită 'n contra lai De notat: după ce la 17 Mar- Nil e adevărat ci sluodul dela IDlnte.,te; dar o ştie orIflcare ci 
lda (CI răspuns Ipootan ca- de credincioşii săI dela Sente" tie mlnlliiterul de culte a decIa- Senteş, care 1· a alts vlAdlcl, s'a peutr. aceea. pentrucA IU Intra
~nfcatuluf mlnllteruhd in care la caterl.lrel pronunţată de P. rat ooli alegerea sa de vlădlcă. 'ntrunlt fUră lutorizare. Nemeth dus limba Dtaih!a~4 IA comuul
J apusese că ministerul le mul- S. Sa ZubleovJcI, şi apoi 1. doul Nemeth s'a dus' deasemenea la l-a aDuDţ~t la minister, secreta- tAllle b15I!rieeşti-.. 
:meşte cu dojeolrea excroculul, Incrurl recentlslme: la inlocufrea regent, ca ti-l ofere patronajal ruJal gener.1 dr •. Tothdda calte· . C Prol •• tul eelo. 
odei ,-1 destitui ar fnlemna să din IUDa trecuti I lui Nemeth io noU epl5copU ungureştl. Urml- De altă parte, când politia • din Sente, În 
Iepe c!edlncloşll dela Sente, postal de paroh II Senteşulul, şt rei a fOlt că' adrela din 17 Mar- voit si opreascA tlnerea .IDOdo- cont... fal.ului 
~I Ingrijire aafleteucă) I.a ex- la clUUoria ce.o face lmpos- tie a mInisterului I ajuns la sub- dalul. cablnetal regentalul I.a aa- episcop •. 
'murllClt printr'o circularA, dfm- torul acum Ia patriarhul din prefectura din Cfoograd Dumal torizat telegrafic. 
eună cu tovarăşal .slu de lm- Siria. ca sl·şi aranjeze si- II mfflocul Jul Iulie, dnpAce gu- Spune apoi ci n'a IOit ascal-
Isturi Ruazko dela Budapesta tuatia vl x diceasc x • l . CI CI vernu • fntervenlt pentru recu- tat ,1 cercetat de nimeni pe chel-. . . . ' 

. Semloffclosul gllvernull1'. "Bu
dapeltl Hfrlap", I publicat II 20 
'Iulie . al. o tDlorm'ile. Ia care 
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Ştiri ungureşti despre romanii din Ungaria Jubileul contelui 
Bethlen . • PeaU Hlrlap- din 5 XII 1933 cIvile d:u Budapesta Mihai Lu- Segh~dfn pe jos. A plecat deci 

InanţA. incet~rea din vl~ .. tă, la pel. dia Ceaba cu două zt)e inainte 
N~gy Ci<'5rn<'5te, a fOltalul ducil In mal mnIte ziare budapes- şi după a peregrinare de două 

Ziarele budi:ipeiohlle I1U ldui ~ ci pe cea fafă de minor!tăII' 
din Olaszh Oeza lEal. tane din anul acesta am intâJ~ zile a lIjuns la desbatere toc mal Iăptămâna trecută ştlreil. din ,r, viitoare ale UngarieI. Sic l' 

Olaszka - DU ni le .pune olt numele lui Raj 11I!s, jude- la timp, Ia f&ţa jUotlţlel s'a a- Târgu·Murăş. că un conte Teleky "ardc!leoismul a foatelul prim .. 
care dintre cele malte: cea d!Q citor la trlbanaiul din Budapesta, părat spunând c'a fost beat mort a pUi o tablă comemorativ! pe, nistru se ocapă eplicop~l I 
pirţile Agrlel, din Uogdla d~ Iar intr'o gazetă din anul trecut şi Du-şi aduce aminte ce a vor~ castelul do din Să:.:ulme In V2SZ. Istoricul SukfU şi DeSi 
ezi, sau una dintre cele din SIa· următoarele Dumiri de profesori bit. Tribunalul l.a gă.lt vinovat cere i'a născut acum 60 de ani rIu Keresztury. 

(Ia 8 Oct.) contele Ştefan Beth- De înche!ere a acestei I! 
vacia, revenlte după pacea dela la universitatea din Budapesta: de lese-nat UDe, d .. r deoarece a len. fostul prim-minIstru al ULl~ nll]ărI, tnmltem pe cititori 
Trlanoa la numele Valaşka - dr. Camplaa Aladar, numit asls- fJst intr'adevăr beat cand a co- gari el. vastut studiu ce I I.a i!lchjn~ 
este aat de origine rornânecsci, tent la Cllt~dr8 "căHor resplra- mls crima, la condamuat numai Iar acum semloflclosul guver~ anHclpaţie conte tol Bethlen!ol 
bott"zat după DU mele de Valah. tarii superioare·, şi dr. G.~rmall la 8 zile in~hisoare". oului maghlu, "Budapestl Hlr- rea publicatie c~lljeană "R~t 
E una dintre multele dovezi .le Tlbor, .numit asistent la catedra Din IJMagyarşag~ dela 14 VII lap", ne vesteşte printr'o rece:fi- de Tramy!vanle. io r:.ullli 

sle de aproape o pagina (o-rul său tntâl, sub semnătura I prezenţei noutre tn părtlle in- de dlagooltlcurl la ototlnolarln- 1934: din 30 Sept), că revlst; .Ma' praf. univ. Silviu Dragomlr, r~ 
dl'părtate ale Ungariei de azi ,1 gologle. Dumlnecă ,', ales preot ro- grar Szemle- a fostului prim, cum când Ungaria .. ărMto~E 
ale Slovaciei. Din .. Magyarsag dela 15 Vl. mânesc la Giula tu locul lui m!n!stru şl-& inchInat nomărul pe cd care a dat dl:'lJililzl a 

Numele WAi este deaseme!'!ell 1933 : Toma Ungureao, care a treCD.t d~ pl! Octomvrle jubllealut coa- mloda &ă se aglte ca rdclo;a 
roma.n~8c. Se pare i011 ci cel Arh:varul prlrr:arlel Budapesta, B telUl Bethlen, avaod grijă să chestiunea minoritAtII maghu 

A d li' B "'6 tiI la parohia românealică din LI.. iucadrez.e cât mal SimboliC şi din Ardeal, studiul d-Iul Sl. 
ce-) purta era atat e mu t an- ustlD U~. secre u genera. a dapesta, candldatu! Gheorghe cât md Iredelltist personalitatea Dragomfr e o lecturA ma! bi. 
garlzat, il1cAt la 1919 ,'a rep&- Aio~laţ[el naţionale a funcţlooa- Negru, fiu de 51ujbil' dela pre. sărbătoritul ni in chestiunea .r. vemtă ca oric3nd. l 
triat in ţara regeDtulul Horthy. rllor munlclvalf. a fost sărbăto- tura din O,ula. <1eleauă, trec~tă, prezentă şi... lE 

• rIt cu prilejul jobileulul de 25 viitoare. .. x ..... , "w "Xl 
. .Miigyarsag- se văicăreşte că 

Din .Magyareag- dela 28 XI. ani de slujbă. NL1mărul jub!lar al revistei a n 40 bl· fi 
româ(]1i işi pot alege preot pe f i j I 1 t'ogra,. 1933: Dtspre purtările iredentiste ost ngrl it de .torlcul Iuliu ..,il 
cille vor, Iar ongurli ortodoc~1 nu Sz-kfu" Colabor"'ază u At II La cOIlgruul din 7 X. 1933 ale acestui romh rrDE'gat vom T',.. rm or : 1 I 
(aluzie ]a chestia cu Senteşul. Raymun,j Rapatcs publIcă ur. ar~ n memoria organizata 

al organ!zatlel Actlo Catol!ca VI mal vorbi cu alt prilej. de care ne ocupAm in foileton). ticol despre fizionomIa vegdală lui şcolilor româneştirr 
thna o conferinţA preşedintele Din .. Pesti Hirlap- dela 10 • a Ardealului, Drer 1I)I(1f se o· Eparhia Aradului ~ 
de curte de apel Muotyan btv4t· VUJ. 1934: cupAde Ardealul medlevaJ,combă_ is 

Dintr'o gazetă bUdapeetană din O ă t I fat d d In "Pesti Hlrlap" dda 13 XlI La st:uta să~u!asc! dela 29 tând pe acei cari l-ao declarat op vas a, a e o, 
Febr. crt: Adaoarea parohlală . ţă t d d :.. 1 t ta bl g fi I I Gh 1933 flgurează Ud profesor unl- Sept. crt. se va produce tntre ·cu vlea n epen elll", Ş pe men a o ra ea u eor~u 

1 românească din Budapesta şI-a acel cari I·aa socotit simplă Popa, publicată aaU, larni I 
versltar la Budapesta ca nume e alti diletanti repatriatul Doml- ales prefedlote pe d. G, Orz, anexă a Ungariei, fără nIci-o pir. Cluh,IDda, a apărut acuilih 
Dr, Dorol Gabor. nlc StIa. (Şedtoarea aceasta, fost vlcecipltan de pcllţ'<e, se- particularitate. Istoricul AI. Eck-

Din .Pestl HlrIap· dela 22 după cum arătăm in altă parte, hardt scrie despre constltuţlO- Arad o Două lucrare despre I 1 
IV 1933 ] N cretar general pe profesorul G. Dal!smul Ard~alult1i. Tamas La- rele organlzator deja sUrşltul ll 11 ' : .'4 amânat pentru una oem- Alexlc8. iar parob pe păr. Toma 

Regental a decorat ca c]ua a brie,) JOI Inf:;tişea~ă "flzlonomla nouă colulal trecut al şcoltIor COl I 
doua a. CrucII pentru merite pe • • Ungurelnu. şi verhe a istoriografiei româ~, slonale din Eparhla Arad. 

Şf' '1 d I d ~ • neşt!·. CaroJ VIsky vrea să do- f. scrilă de d. Teodor Mar!ş, p , prim-consilierul Otrgely Todor. Iri e 9 ma 8US, upa.cum .Pestl Htrlap· din 14 XII 1932 vedească Identitatea d::ullor ca , t 
director general la ,Prima Soc. Jt/ana .'a int8lel, le referA tolite a anunţat sinuciderea 1" Buda- ungurII, ,1 atrlbue mollclunealor ~ fesor a şcoala normală dia A~lc 
MaghIari de asigurAri generll~, la români de-aceia car-I nu mal faptalul că aa avut să .caltura-. Pretioasa lucrare Ua d·lull I 

pesti a croltoresel Nelly Mure- Iti 1 " 
tii a dat titlul de prim-consilier vreau li ,tie de originea lor ro- llzeze- pe .veoetlctl- ce s'"u r Ş se nt ta eu,,: " o pedatu 
yl Ilaa, fIIca funcţionarului puti- t t t Adi d t I O P ministerial directorului executiv mlneaSCl, iii recura D T ea e pes e organlutor: dr. lorgtu 0. 

al acelela,1 societăţi, lui aala- ~. sa dam acum ,1 câleva rafe- ~~:~:O:.~ .=:~~~:a~,u C:~~~e~:a:j~~ Carpaţi. luliu F.lrkas vrea să şi are urm~toarele capitole:! baII Imre. ritoare I.t românII adevăratl: inainte din pricloa foml6jufui. ~~l~~e:61~:cr~~~~tt:;~~l!~ă :~l: dtga;!'lrltiJ ri. l"OjJa-;-dr. cr?t. 
Din .Pestl Hlrlap" dela Il VI. .Uj Nr:mzcde"" din 19. XI. celei din Uogula. TiberIu Ge- organlzator al tnvatamântulul! 

1933: La Dobrlţln s'a tlaut sob 1932 a p,:,bllcat Bub tltlul:.A • revlch scrie despre arta arde- poral; dr. O. Popa autor de ~ 
preşedinţia lui Mihai aoresa de merl pe jOi donă zile. ca să se Din "Magyanag- dela 10 VlI Jeaoă, Iar Şt. Gtnthon despre nuate dIdactice; valoarea de act. 

I 1934: arta ortodoxă... Iltate a pedagoglel lui dr.1A 
Cluj congresul presei maghiare pOlltă 'ofăţi,a la jUlltlţle", urmă· La Poeei (nt romAnesc) s.a In cadrul ace!>ta sunt Interca- p .,1 
din provincie. toarea ,Ure: late câteva stndH despre perlo~ opa. ! 

Din programul anul alt con- • Dumitru Argyelan, ţlran ro- finut o adunare de protestare nallhte;a contelul Bethleo. Oratz O scbltă blognflc! de dr ... j 

gres al presei provfnciale mi-am min din Ceaba a 'jurat pe tn contra declaraţ!llor rostite la Gustav, fostul min!stru de ex- Cluhanda precede IntereSlld 
Dotat numele redactorului dela unguri]a cârclumă, tn timpul Cluj ,. Bucureşti de d, B arthoD. teme s~rfe despre politica ex- .tadla a] operei pedagcgitta, 

T li. mJnlslral de externe al Franţei. tema a sărbătorltulul. SZaSI aceluia de care se leagă ttJII Seghedln Opre lanos. adei discutii. ,i a strigat:. ra- Z b ,...~ 
Dintr'un alt ziar: som or descrie lrtdentlsmul Istoria mal noul a şcoalelor 4Uc:. In .Budapesti H!rlap· dela 30 lască România Mare,· Denunţat, contelu! io raport cu chestiunea 

VIII. 1933 e vorba de un Serban Argyelan I folt dat in judecată La 17 Sept. 1 Q33 s'a tlnut]a ungurUor dIn Ardeal. Stei~r La- feslonlle româneştI depe grlrfl, 
Ido, preşedinte al comerţului pentru leie-naţlune. Oesbaterlle Chjtlhaz o adunare a subsecţlej jOi se ocupă de po]ttlca mioorl- aradană. aţt 
extern la Budapesta. au fost fixate de tribunalul de Asociaţiei muncII, sflDţlnda-se tară a contelul Bethlen, şi anume .. ", .. $1 , $1 -eli. 
. ·In _Pesti Hlr1ap" din 14 XI"l Seghedln pentru săptlmina a- steagul acesteia În prezenta mi- ia special de cea slovac!, inţe- Cititi şi dispândi1il fin 

" legând prIn acentă politici mi- t 
1933 figareazl ca lecretar al a- ceasta. Deoarece Argye]an n'avea nlstralui de Interne Keresztes· norihxă nu politic. luI faţă de "I:~let~ Hnli,reUl"Z-IO"!'r; 
soclatlei profesorilor dela ,colile bani, s·a hotArit să meargă la Flicher. minorităţile dln UOiula hortlstă, Uu U 11 
______ '!!!!11!!!11'!!!!II!!!II!!IIII!'!!!'!' ______ '!!!!II!!!III!!!'!!!!! __ !!!1!""'!!!!11!!!11'!!!!11!!!11 __ '!!!!11!!!11 ___ ~!!!!!!!!!!!11 __ ""'!!! .~ ... ~ ~. .. . ... ____ ~ ~ăJ 

araU' că o delegaţie de credin- J cătră prefectara de Clongrad I 7 X, 1929. Comitetul parohIal I prin anlcolul sau dm .Ptstt m,.... I "Magyarsag- del. 22 Sept S 
cloşl al bisericII din Seate, ,'a I (referitoare la numirea lui Ne- I acuzi de greşeli in administra· I lap· dela inceputul lui Sept. CIt I I că s'. tntamplat in vrem~arej 
l'rezfbtat prefectului dr. Bela meth ca preot la Senteş. făcutl rea averII parohlel pe conducă- plin care propunea proIectul de urml an lacrn memorabil: ilr 

vernul a hotărit, anllme, ci, 
Parkal, şt ... a predat Ud memo- de prdectari la Intervenţia lal- torul delegaţiei care s'a prezell- leee pent,. reoreanizarea bise-- va 'nchela tratativele ce saI L 
riu, ca să·t Inainteze mltrlatera- mosului lredentlst Urmanczy tat la prefect ca d. cearA 'DJo- ricii ortodoxe din Ungaria de cura pentru separarea blseall 
,ai .• Prln memoriu ortodoc,IHfl Nandor) m10laterul de culte a cairea ]ul Nemeth, ,1 care a fo ... t care ne-am ocupat In pagina l-a ortodoxe maghiare de cea L 
exprimi mulţumita şi recunoş.. declarat ci .aprobarea biserl- toalnte de venirea lui Nemeth a numarului 2 al "Gazetel Antl- beascl şi româneascl, blSl L 
tinta faţi de ministerul de culte, cească superioară, recte chestia- In Senteş epltrop. rttJlzioniste-, ca numirea lui Ne. magatarl si continue a al ~ 

ia cele spirituale ,'dogllf L pentrucl a pus. ordine pe fron- nea jar1sdlc1 lel eplacopeftl, e o La acestea a"a răspuns de meth s'a facut In urma interven- de episcopia sârbellcă de D 
tul bisericesC' ortodox, ,1 tota- chestiune interuă a Individului dUri doi credincioşi din Sen- ţiPi sale la minister şi la pre- P.! aceută bIZă, eDlscf 
dată roagi prin prefe~t mtniate,;,ales (de preot) ,1 a comunlta.tli teş, prin. Magyaraag· dela 7 Aug. lectura de Clongrad, şi s'a fdcut sârbeac dela Bada a hotărllTnt 
rul cultelor Il ttamloeze IOCo- blserice,U, care ati ca totul tn crt. Unal arati ci delapldarea expres cu scop .naţlonal-' UDăII tnlocalrea lai Nemel L 
teme bisericII ortodoxe dia Sen.. afară de Ifera lutere,alul mlnla- foatului epltrop a fOlt ta reall- Din al doUea răspun!l dat prin parohia dia Sente, cu pal S 
tef, iar tn intere.ul plclflcirli. terulul"., Pe aceastl bazl - lItate o greşeală de contabilizare: "Magyarsag- dela 7 August crt :~z~!t!~lr~~ly~~:ne:dm~~~&: i, 
paroblel si faci pOlibil si ae apune contramemorlal - Nemetb a trecut ]a Inculrl o lamă care . comitetului parohial, le cuvine del~iat. Wlener ,'a ,t preOCI, 
aamelscl tu lo.cul lot Ştefan a ficat ce-_ ,Uat CI aă ae faci trebuia trecută la le,ite. Paro- il reţinem: că Nemeth şi-a 'nce- autorităţilor dIn Senteş c' D 
NelDeth an alt preot fa ,frantea eptscop, şi patriarhal de Ant1o- hla DOa avat deci nicio pierdere put Isprăvile ]a Scnteş excomu- recunoască. -ai 
blserlcU.- bla l-a recanoscut. depe urma acestei greşeli. Totuş! nlcând dia blllericA pe 5-10 Ce cautA Şte~ei 

Relativ la lceast. s'. publicat Se rAspunde apoi la cheltla- pretextul a foat ban ca iii se ani 25 de familII, .~meth la J LI 
'n .MagyarlĂg- dela 29 lutle nea. ca verificarea socotelUor, a- d!zolve comitetul parohial şi si In loc. i r _. lui triarhul din r'Cl 
ert. un articol, tit care ~e spune' rAtându·se el delapidarea lui le aduci in frantea parohie! Şte- rt.bnetb. ria. tep 
ci comitetul parohial dela Seu-. Nemetb consti dlntr·uo avans de fan Nemeth, fOltal preot cataUc. Dela diligraţlerea lai Nemetb Corelpoodenţ. adineauri 1\ 
te, - adecl O.nlutl lui Nemetb 957 peng6 ce 11-1 dat lSapra Aşa ia Inceput deci la Sen- aa trecut doal lunl ,1 jumAtate. 11tl a lui • Magy arsag" '!rlilJ 

., t I mn J'.u dl +A I 1 I It t I Iti 1 t ti ~ hl iz 'p cbete Htfel: I L - a "Da·· & AU LIUe. ,e n t ,· 81 ara a ,com eu para a tş ac unea .."e mag ar are a r.ceslll lai pentru uurpare de .Dapd ştirile noastre ceJl ~ 
fi a redactat aa .emarla drept (acela,i care semneazA acam. bJsericll. Prin exploatarea unut UtIa ,1 pentru delapidare le... noutJ. şteJan Nem.eth "aflelu 
rlapana la mmrorJai predat de tonlramemorlul), ca .1 poatA pretext. Isprava, plUum se vede _ADHe pe tJm,.. a. douA IIlUf, alt/el In Siria, la un. pai, ~ 
delegaţia credlaclo,lJor prefectu. cllltorl la lerasallm. din .Magyarsdg- tii/a 29 lulu, dar termenal a tre.::at ",..oce- oftodox. dtla cure sperd ~ n 
lai. ~ aceat contram.morta. le IncheleJea coatramemorialul ate a prefectUlui de CSI»lllrad. lui Da I~a lDal relatat. rea din p.nct de Vldere ~"eşl 
apua., el prim. .dresa del." • tot atât de lntereaanti, ca cir- Jr41nutuul ,'ar fi dlslnter"at. Afllm fa achlmb. diutl'o 'ca- eese a dest/urUl ,jlnţllil ~efi 

, , tntrrl eplxop"'. " . 
Oct. 15129 a mlnl.teralul do CI It. tatul dig adresa mlnlateriall dela Dar Urmanczy Ndndor 4 arata' relpoadeDţi dia Sentet a lai Aad?! r llJ 
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I Intâmplările săptămânii 

;~~oua compoziţie 
:,J a guvernului 

li 
ori' 
jOi [n urma demisiei telegrafice a Or. 1. Co.tin •• ou, minis-
n ~lui ministru de externe Nicolae tru al sănătătii. 
,R~tulescu. în1âmplată la 28 Sept., 1. Ni.tor, ministru al muncii. l' prim-ministru G. TătăreScu a Victor lamandi şi Va-
r. rezenfat Suveranului demisia în~ 1 .... PoP. miniştri fără porto
:or{egului guvern, şi fiind însarci- foliu pe lângă preşidentia coosl. 
I at cu alcătuirea noului minister. tiului, intâiul pentru presă şi pro
IO~a format la inceputul săptămâ- pagandă (fotoliul regretatului Al. 
ghn după cum urmează: Mavrodi), iar d. dr. Valer Pop 
~. Gh. TAtăresou. preşedinte pentru chestiunile minoritare şi 
i consiliului, ministru al arma- ardelene. . 
lentului şi ministru ad·inferim la S'au mai numit in afară di 

~terne. foştii subsecretari de stat urma-
I Manol •• ou-Str.ng.. torii subsecretari noi: 
l~inistru de comert şi industrie.. Eugen Tit.anu, la inter· 
tOI 1. Inoul.ţ, ministru de in~ ne (în locul d~ lui lamandi). 
f rrne. Valer Roman. la muncă. 
i Victor Anlon •• cu, mi- Leon. Ia industrie. 

istru de justitie. C.R'cioo .. , la domenii. 
d. Victor SIA.e.ou, minis· Lipsesc deci ti." "Otd KU-
ort-u de finante. fJ~r" d-"i': N. Tit,de$cut C. 
oi 8-ral Paul Angel •• cu. Xelll,. d. 8,,68ec,e#4, d~ alaI 
IIl10fiistru al apărării nationale. tle/~ e~tfW"t! SlSfJel R6d"/~,cu. 
~ I V. Sasu. ministru al agri- Ofertele kleg,afice/6cule 
II ulturii şi domeniilor. I d I"i 'I itulese" Cii siJ p,;~a,
:01 R. FranasoYici, ministru etJ ,i Pe ma. deparle (;o"."ce
d~ comunicatiilor. ,eo m;.isteNIl"i tie e~er.e, ti" 

PAI. Lapedatu, ministrul eul· rdMM jleb4 4Ieu",a, /4,6 ,e· 
A~lor. .lIltat. n"p6 fllimele fUri. ti , 

't lOr. C. Angelescu. minis· T;I"le,cu e lffteJtt" pe si"" 
[alu al instructiunii. de,8 Oei. ,iJ .osetJBc4 ," ftJ.,d. 
'0' ~._'.:~b __ " __ U~S_-"'.% __ .JI.ţ ... __ , __ "._SU_$~' __ "$.-b_~.".$:.U~'''.'''_u~'''. 
d r ~er~ările relilioase ~el8l u n j 
Id. 

Ir~ S. Regele la congresul AGRU-Iui 
'r~ Asociatia QeneTald a Ro- Suveranul va merge dea
,a'bni/or Unit are astăzi o drepul la biserică, apoi dupd 
lezare stirbatoare. /şi line la liturl;hie va participa la pro
?'pgoj congresul general a~ ceslunea euharisttcd,iar dupa 
luaI, in prezeaţa M. S. Re- aceea la Ilturghla dela bi
"lrelui, care a ţinut sti fie de serica ortodoxtJ.. 
alti la măreufa manifestaţie La 1 banchet În onoarea 

welJgloasd a AGRU-Iui şi la Suveranului. 
{mţirea noit zugrăveli a .. La 4 concurs de coruri. 
(ltl"dralel. In prezenţa M. S Regelui. 
i Programul serbărilor e ur- La 6 şedinţa festivă a 
!ltltorul: congresului AGRU-Iul, pre· 
I Sâmbătă dimineata. Ia zidatd de 1. P. S. Sa Ar
~rele 8, liturghie. Predicd hleplscopul dr. Frenţiu. 
/,r. canonic Brânzeu. La ora 9 concertul coru 
• La 9 şi jum. congres în rilor Firu, Filarmonica şi al 
taia teatrului. celor religioase din Orade 
I La 1 masa comund. Cluj, etc. ' 

> ~a~.primlrea arh/erei/or ,,,.- owr. , est" "$O" 
l La 4.30 congres. Se pun 
:l aceastd şedinţd bazele 
I'niunil socletdt/lor marlane. 
: La 7 -vecerme, ca predicd 
rS, Sale vicarului Tit Mdlal. 
I La 9 seratd artistict1 a 

Publicatiune 
Se aduce la cUDoştlnţa ctlor 

interesaţI, că PrimAria Munlclpl· 
ului Arad, 

')cietdJii • Lyra" . tn ziua de 18 Octomvlle 1934, 

D i L 
ora 11 Q. m· t 

um necă: a 6 1/ dimi 'ata liturghie sub 2 cerui 1, va tlnea in bIroul Serviciului 
~er, tn trei locuri. I economic carneraNe.59, IIcltatlu-
I La 9 It h' ne pUblică orală pentra vAnza-
rlciatll d1 a;g ~aSSOlem1J1l1 rea gunoiului prov..,nlt dela vite~ 
f. e... Sa Ar- le dDpe pâşunea loja 
{P~CO~Ul dr. Flen/ia şi de Ltcltaţlanea le v'a ţInea in 
~;'iu R or rPlscoptt dr. conformitate ca prevederile legf! 
. La 9 oss~ Ş dr. Al. Rusa. contabllltAl11 publice. . 
1 I pr mirea M. S. Re- C.letul de sarcini se poate 
~ 'Sa'''egarlJ, de cdlre p~ vedea in camera Nr. 59 a prl
~ . I {iSCOpal Niculescu, mAriei, in fiecare zi iotre orele 
~e~n.s Ta dr. Valer Pop, de lervlclu. 

,e:fe:;n~~/~ âAtGfU-IUI, d. Arad, la 3 Octomvrle 1934 
rţiu şi d JpU ri~aarUiB .V. Ca· Ptlmlrla .. 1I1lll1GlpllluJ Arad 

. treesca. Nr. 25. 5Ul/1934. 

•••• 

Bietii romani din 
(enadul.Unguresc 

Am arătat în articolul prim 
din numărul al 3-lea al cGa
zetei Antirevizioneste. mâr
şăvict ]a care s'au dedat la 
16 Sept. crt. autorităţile un
gureşti, adunând pe românii 
şi pe sârbii din Cenadul- Un
guresc şi din alte comune 
depe frontiera arădană ca să 
manîfesteze în faţa prefec
tului de judet şi a canibalu~ 
lui Uîmanczy Nandor pentru 
Ungaria-Mare, şi să declare 
că nu-i nicăieri pe lume trai 
minoritar mai ideal de
cât cel din Ungaria hortistă. 

Semioficiosul guvernului 
maghiar. «Budapesti Hirlap» 
ne In formează in (Revista 
Presei» din numărul său dela 
24 Sept., că a apărut în 
«Pesti HirJap" un articol al 
lui Urmanczy despre această 
silnică demonstraţie. 

Cităm: 
«Pesti HirJap,.,: «In artico~ 

lui de fond, Urmanczy Nan
dor comentează declaraţia de 
credinţă a populatiei româ· 
neşti din Cenadul·Unguresc 
depe graniţă, cari trec adese
ori in tinutul ocupat şi văd 
cu ochii lor cum tratează 
«o.~upantii» pe unguri. Cu~ 
raJloasa declaratie nu de
monstrează numai alipirea la 
pământul unguresc, ci e şi o 
protestare in contra neuma
nei prigoniri de dincolo de 
granită». 
Aşa rezumă. semioficiosul 

guvernului, insuşindu-şi cali
ficativul de tinut «ocupat. 
ce-l dau Ardealului oficinile 
iredentiste. 

Regretăm că nu ni~a căzut 
în mână articolul lui Urman
czy. Am fi putut prezinta ci
titorilor o mostră rarisirnă de 
mârşăvie iredentistă. 

s" .. 

Informa1iuni 
flbona ŢI(~nfele la 

"Gazeta 
ti ntireuizion istă": 

Pe un an - - - 160 Iei. 
Pe şase luni 90 lei. 
Pentru autoritaţi, in~ 
lltituţiuni, intreprinderi 600 lei. 

l.o. t!"tJUllo,i.~lIjUi dm Ardeal al 
ziarului "Uj Magyarsâg", Pechy 
Janos, relatează în numărul din 
23 Sept. erf. al numitei gazete 
despre o nouă ... mişcare ungu~ 

rească ce s'a pornit din tinutul 
Huedinuiui, tintind să realizeze 
o legătură strânsă, întâi de foate 
.. conomică. intre intelectualii un
guri şi între făranii conaJionali 
din Ardea1. ,..,." 

Ne informea~,;că s'a tinut 
deunăzi la c;asa- preotului Bibo 
din Căpuşw·Mic o adunare a stu
dentilor ŞI eleviJor de liceu un
guri din tinutul z:s al Călatei, 
sub conducerea publicistului şi 
artistului Caro] Koos, şi a lui 
[oan Tulogdy, a lui Emanuel Brun 
Desideriu Laszlo şi Francisc Alb: 
recht, şi au făcut un manifest, 
prin care îndeamnă să se pună 
bazele unei cooperafii săteşti, 
menită să monopolizeze aprovi
zionarea cu alimente şi cu de 
foate cele a oraşelor din Ardeal 
cari "s,unf ungureşti in proporli~ 
ele 60. ba chiar 80 la suta-. 

Desvelirea busfului Suve
la Fibiş ranului 

Comuna bănăţeană FibiS a a
vut Duminecă o nouă zi de mare 
sărbătoare, după aceea din Juna 
trecută când a onorat-o cu vizita 
Sa M. Sa Regele. 

,1 d~ incredere deplin! fn 
vIItor. Căci rolol studenti mei ro
mâneşti este un rol de coastruc .. 
tIt, an rol de inlărlre naţlonală~ 
întărire care trebuie făcut.ă nu 
prin vorbe, el prin muncă de 

In semn de recunoştintă pentru flecare clip! prin muncă con,tentl 
grija ce li-a pur1at.o Suveranul, : prin muncă constructivă. 
trimifându.le peste vară o echipă Sarmlseghetuza şi Flb!, sunt 
de studenti dela Fundaţia Regala: pentru mine· două puncte cardi· 

. nlle in această operă-
ca sa cerceteze sub toate rapor· T ăl ă R l .] Mă 
tur.ile ace!t ~at bănătean, şi a- raşe~tI~scCandeg:'ae, de~~~~1t ala 20 
P?I. ~entr? cmste~a ~e li-a făcut·o Sept. crt. "Monumental Biruinţei· 
vlzlfandU-l la sfarşltul lucrărilor a spus intre altele: 
m o n o g r a fie e ale echipei .Cam Mără,eştll este bAtalia 
studenteşti, locuitorii din Fibiş avantulal, bătălia care va trebui 
au rugat pe d. prefect al judetu. să fie Idealul nostru viitor, Mi
I . r·· O . • răşe,tl este bătălia credinţei, a 
UI lmlS,. dr. im. Nlstor, sa le jertfei ~l a Itrajel, băt~lIa illtre-

stea in aJutor ca să ridice in guloi trecat al neamului nostru. 
mijlocul satului un bust M. Sale. Splda, clre se ridică falnic 
şi fiindu-le ascultata cererea cu apre cer. ai fIe semn tuturor a
multă solicitudine D . ă' celora cari rbauc asupra pl-

. • ummec s a manta lui romAnesc, această spa-
desvelIt bustul Suveranului, in dă va cădea fulgerător, aflrmând 
prezenta P. S. Sale Episcopului incă odată tăria şi dreptul 
dr. Grigorie Comşa, a d lui nOltru·. 
prefect dr. Nistor, a d.lui dr. Neoumărate mame şI orfani 
Sabin Manui1ă, directorul Instilu. necAjiţi privi-vor spre acea. mo
lui national de demografie şi re- nument; I~ranl, dascăli. preot', 

• A o&ta,I, IluJ:aşl ai tăiil privi-vor 
cen~aman~, a. reprezentantilor cu dragoste acest monument 
Instltutulul SOCial Bănat·Crişana ŞI aduce-fI-vor aminte de recu
tn frunte cu d. dr. Grofşoreanu noştlnţ! de fipta d-Ial prefect al 
a delegatilor sectiei arădane a jUdetUlui Dr. Dimitrie Nistor, ci 
aceluiaşi institut in frunte cu d • binevoit • lUI IniţiatIva si It • • ridice acest ml'!nament alcr d 
dr C. R?dU, a reprezentantilor . semn de recuno,tlnţă că M. s. 
autorItăfllor Si a unui mare nu. Regele tocmai pe bravfl locuitOR 
măr de locuitori din toate satele .1 comanei flblş l-a cinstIt cu 
învecinate. pTe inalta Si vizitA tn 7 S!pt. 

• 1934. 
. Au luat ~uvantu] d. prefect dr Mal ales locuitorII comunei 

Nlstor, D. Inspector şcolar Lu- flb, datori sunt a fi reCUDOS
dovic Ciobanu,. d. insp. sanitar cAtorl M. Sale, pentru intreaga 
dr. Butean, primarul comunei d. druoste ca care le-a trimis o 
Vasile Munteanu, şi d. dr.Sabin echipă de tiDerl cari să cercete
Manuilă cO:lducătorul echipei de z.~ atarea pOP?Tulul. Vtt l Ivea 

'. . aIci prin ingrijirea M. Sale Re-
monograhştl a fundatiei Regale. gelui mal multe Instltuţiunl me

CuvAnlarea P. S. Sale 
Episoopului Ij;rigori. 
P. S. Sa Episcopul Grigorie 

al Aradului a rostit urmatoarele: 
GrAleşte monumentul Icel'ta 

Fraţilor! Vâzâodu·1 aazlm glasul 
Iubitului noStru Rege dela salrea 
pe tron: .Eu am crescut tn milo 
Jocul vostru, hrana mea 'llflete.~ 
teascl a fost brana sufletului 
vostru, durerile voastre aa fost 
durerile Mele·. Auzim ac=ste 
.:uvlnte şi din mii de piepturi 
trebue să strigăm azi: TrăIască 
Maje5tatea Sa tublta] nOltru Rege 
Carol al II-leal Din mII de plep
tari ,i toată suflarea româneas
că trebuie să strige, văzâod zi 
de zi cum se realizează in ţara 
noastră dragostea de popor a 
MajestAtII Sale.' 

Strigaţi: Trăiască Regele, că 
de patru ani necontenit se OI
tent,te pentru ridicarea ţărII ,1 
a poporului. Trăiască Regele cel 
BUD. care Iartă pe cei ce greşesc! 
Trălasel Regele cel Milostiv . ' care 'Jută pe săracU şi oropsiţii 
soartei. Trăiască Rtgde credin
tei care împreană cu iualtele cA
petenli bIsericeşti a sfntlt bl· 
Ieriel. 

Trăiască Regele culturff pentru 
popor şi intelectullll Trălască 
Regele tinereti lui care 1. Sarmf
segduza 10 3 Sept. 1934 a apus: 

"Venind aici azi, fi vizind a
vhtal manlfeatat de dneretul a
cesta universitar, alături de oper. 
constructivă, pe care am avut 
prilejui s'o constat zilele trecute 
II echIpele studenteştl de pro
pagandA ale Fundaţiilor Reg.le, 
Mi se umple sufletal de bucarle 

nite a inălţa viata voastră. Inăl
tafl-vă deci şI voI şi ziceţi: Trăor
lască Regelr I \ 

Precum alerui transformat prin 
lumina soarelui pare no numai 
luminat, ci adevărată lumină. lu
mln_ţl-vă ,1 voi Ş! ziceţi: TrălascA 
Regele 1 

Precum tn câmpal ioflorlt au 
,tim care ute floarea cea mat 
mlndră ,1 ochiul nu ,tie spra 
care să privească mai cu de.· 
mlerdare, aşI ,1 voi privind spr~ 
monumental acesta să vi ada
cetl aminte că inaltele iosuşlrf 
sufleteşti ale M. Sale .Iant căi 
de cari mal frumoase şi vă fac: 
si ziceti: Trăiască Rrgele I 
. ZIce M1ntaltorul: Dati Ceuru

]01 ce sunt ale Cezaralul (Luca 
20 v. 25). 

Zice Sf. Pavel: Să facem ru
gaciuni pentru rege şI pentru 
cei ce sunt in dlregătorli (1. Tim. 
2 v. 1·2). ~ 

Zice Sf. apostol Petru: .De 
Dumnezeu vA temeţi, pe regele 
clnstlţW 

Cuvintul damuezeesc fmp1initl 
val, clnstlnd pe Iubitul nostra 
Rege şi Implinind dorintele Lat ,i ale ŢărII. 

Creştetl dar prunci bani şi 
mulţii ' 

OrIN! de sănătatea volltrU 
lub:ţl scumpa noastri ţară J 
]ubi ll pe prea inăllatal nostru 

Rege. .. 
Monumentul aceata vi zIce: 
FIti credincioşI 
J ertfl" pentru ţ!ră! 

LAsati laxul păgubitor I 
Fiti străjeri voloşt al ţArii. 
ŞI dacă vrAjenaşll noştri ar fn

drăsnl cindva aă se atingi de 
pAmAntaJ . sfAnt .1 Românld Bot 
cu totii ,tim. care De este d.torh~ 
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o statistiCă pretioasă: Redacţionale 
Publlcoţla aCt.Osta dQcumentard, jdrd nicle ItgtJ.turd cu nil1lt/ 

apare exclusiv din sdrdcia şi truda redactorului sdu, care ln af"" 
de auea cd s~::rie singur pând la ultimul rând tot materialul enor 
ee-l pot lne hiţ~ 40 de coloane. de gaztU1, mal are de fdcut t04 

mIgala odmlnistrattvd a ziarul' li. Apare decl, pând când va t'l 
peste greutattle lnCtputulul. numai intr'o mie de exemplare, di~ 
cari abia o mlcd parte se ri1spândesc prIn chioşcuri, Jar cea. 
mare ptlTle se trimet c. poşta, prietmilof, cunoscuţlloT şi alt~' 
caTI nl-eu Jost recomandaţi. 

a participăriJor din statele succesoare 
la demQnstratiiJe dela Budapesta 

Aşa-zisa săptămână naţională: derea sărbătorii dela 15 Martei I Ziarul budapestan e foarte 'n· 
a muncii, care e in toi acum la 
Budapesta, ne· a făcut să vorbim 
în numărul trecut al .Gazetei 
Antirevizioniste" despre partiei· 
pările maghiare dela noi ]a exi
bitiile iredentiste dela Budapesta, 
in 'legătură cu cmereşul~ ce l-a 
organizat pentru această săptă

mână ca munciia un ziar ma· 
ghiu din Timişoara,' .. Temesvâri 
Hirlap". 

Precum am arătat în semna
larea acestui .fileres~ timişorean, 
trimis cu reducere românească 
de cale ferată la demonsfratiile 
ce se organizează acum pen1ru 
comemorarea unui deceniu şj iu· 
mâtate de domnie a regentului 
Horthy şi ]a manifestatHIe foşti
lor luptători. agentii de aici ai 
iredentei ungureşti nu scapă o 
singură cSăptamână" de·acest fel, 
să nu trimită la Budapesta tre
nuri speciale, iar autorităjile noas· 
tre se grăbesc întotdeauna să le 
dea reducere de transport şi pa· 
şa port colectiv. Se 'ntâmplă a
ceasta regulat: la comemorările 
din fiecare vară ale Sfântului 
Ştefan, lntâiul rege al ungurilor, 
la expozitiile şi la celelaUe pre
texte ce se organizează în ve-

'tU. C, 

a şovinismului unguresc, la de
monsirajiile din fiecare O:tom· 
brie ale foştilor combatanti, ş. a. 
m. d. Nu s'a putut scăpa deci 
nici acum ocazii:!. mal ales că·i 
vorba de un fapt ce nu se re
petă 'n fiecare an: de jubileul 
regentului .• Temesvari Hirlap" a 
trebuit Să-şi arate gratitudinea 
pentrucă·j tolerat în România şi·j 
imbuibat cu fel de fel de lavo· 
ruri român~ti, trimitând pe bă .. 
năţeni să-şi prezinte omagiile re
gentului Ungariei, iar pe foştii 
luptători să răspundă la ordinul 
de concentrare lansat de coman· 
dantui cu nume tâJhăresc al foş
tilor combatanp maghiari, gene· 
raiul Takacs· ToJvay. 

Rolul 'Iinuturilor 
deslipite In cir
culalia strAinilor 
la Budapesta 

le amintim cele tie mai sus, 
in legătură cu statistica ce a pu
blicat-o sub titlul acesta la 23 
Sept. crt. ziarul "Magyarsage

, a 
vizitatorilor ce-i dau Budapestei 
tinuturile deslipite: Ardealul, S10· 
vacia, Burgenlandul. Voivodina, 
Croltia. 

u q 

Curbele lefurilor şi pen
siilor in Ungaria 

grijorat .că numărul ace",tor vi
zitatori a 'nceput să dea 'oapoi. 
Astfel ne arată, că cu şase ani 
În urmă, la 1928, vizitatorii din 
tinuturile deslipi te ai exibiiiilor 
dela Budapesta au fost 37.000-
adecă mai bine de a treia parte 
din totalul oaspetilor acelui an, 
iar de-atunci cifra lor a scăzut 
precum urmează: la 1932 au fost 
30.347 (mai putini cu ceva decât 
o treime a totalului oaspeţilor); 
În anul trecut au fost 31.067, 
adecă 30°/. (in acest an procen
tul vizitatorilor din alte părU a I 
crescut dela 65% la 70%). 

Din tinuturile alipite la Româ· 
nla au vizitat la 1928 Budapesta 
16,228, iar in al,lul trecut 10.445. 

Scăderea procentului vizitato
rilor din tinuturile alipite la sta
tele succesoare a fost numai de 
16 la sută. din pricină că aproape 
In măsura în care a scăzut pro
centul oaspetiJor din România şi 
lugoslavja, a crescut al celor din 
Cehoslovacia. La 1928 vizita seră 
Budapesta 14.1 ~7 inşi din Slo-

vacia, în anul 1932 numărul lor 

s'a ridicat la 14.972, iar in anul 
trecut la 17.459~~ .. : 

Am socotit deci cd-; o onoare Plntru . cei cdrora li ta tri 
.Gazeta Antllivizionlsta .. sa alba dela 'ntâiul numdrllceastd 
bUcaţie documentard tlpdritd de-ocamdata In numar atât de Ih 
tat. Cu obrazul roşu de ruşine trebile s'o spunem Insd, ca dlr 
cei vreo 700 de Inşi carOTa li s'a trimIs .Gazeta AnlirevJziollislt 
s'au gdstt şase Inşi sa ni-o tI/mita lnapoL N'am avea nimic I 

zts, dacd ar li oammt alât de documtntaţi in chestiunea mln~ 
tard sau revlzionlstd Incât sa n'aibd nevoie şt de cua CI se a'l 
in auste pagini în.:dreate de dovezif sau daca ar fi nişte & 
sdrantocl cari lna/JIte de-a cduta sd-şi procure pl-O aSlmenea t 
le Itftlnd [cu 160 de lei de 52 de OfJ pe an] materialul de CI 

/lIcore rom(Jn conştient al' nevoe in lupta obşteosca tmpofrl 
duşmanilor tarII, scJ trebulascd sd lina din ul 3 let datt sd~ 
mdnol pentru .Gazeta AntiTevizionista" câ/Ha guri de copll. 71 

bue Insa sa dam ttClsle refuzurl ln Vileag, pentrllcd in timp 
ţdrani nevoiaşi sau simplt slujbaş; cari deabia o duc depe 01 
pe alta ne asalteozd zilnic cu cereli ca sa le trimitem .Gal! 
Antirtvlzionlstd" dela numdrul tntâl. cel şase Inşi cari au reJO 
zat-o sunt oameni cu mari sit.alll, cu mlloane la spate şi cu !It 
obllgatil publice. Doi sunt prefecli de judet. unul e primar m~e, 
clpal şi Inca dep(l Eranild, altul e fruntaş Intr'o organlzal't w/J 
ticcJ ,1 are vtleltăIi de-a conduce un judet de graniţa, ş. a. 1lI.Q" 
Nu le spunem numell,lilndcd nH "ruşine noud de r.şfnta IOf.} 1 
vom spune nici ca locul • Gazetei Antlrevizion/ste" fI ocupd evQofi 
tual pe biroul lor gaztte ung.relii, flndcd nu vrem sdfacem ~l 
ces d, tOnştlinţd nimdnul, ci numai am vrut sa cerem prin acelUlI 
scuze umlli/or plugari şi slujbaşi, filndca neştilndu-Ie dela 'nc~c 
adreso~ a treba/t sd trimitem aceasta publicatie patriotica al/am 
celof şase Inşi cu poziţii Inalte şi cu rdspundert, cari nu S'QUQf, 

vtdit vrtdnict d, aceasta olloare. al .. ~ 

Malţomlm to IIcut loc confraţlJor dIn preIA - dlor I l 

Aorel Goclmao, lecretarul general al LIgii Antlrevtzloni.te ." 
cele pentru copii. Indemnizatia Ardeal, Octlv Şulaţluf Drago, şi celorlalţi :lrl Da s'aa Iscb 
pentru solie e de 6 peng6, in - pentru primirea câldarolllU au '~CtlCO "Oazeter-"Aiitlrece 
loc de 13.60., ! zionllte· prin ziarele IIUnlverlul"~ .Credlnţa- • Ţara Noastră- fte 

Pensiile s'au r~dus deasemenea Dellemene. multumim dlal dr. I. Flal. din Prlga şi R~ 
cu lQ-32%. S'au redus cu 10 Ja ]orlalll confrati din presa cebo.lovlcă ,1 lugos]avă, pentru rit? 

Ziarul "Magyarsag- f care duce Ia 312; leafa de 290 peng5 din sută pensiile telor pensionatl darile d, măgulitoare recomandare ce le-Ia lerll despre .cii 
de când S'a sca·pat de Eckhardt clasa a VIII-a s'a redus !a 232 inainte de 1925. adecă li s'a su-

. zeii Antlrev!zIonlsU-, recuDolCânda-1 serviciul mare ce-J IdlfJ 
ŞI' de Milotay o dârză campanie penge;; leafa de 200 penge; din primat sporul ce trebuia să-1 ca- . 

prin docllmentele ilIe caazel comane • românilor, eebosloVl'aJ 
fn fauoarea functionariJor publici, clasa 'IX-a s'a redus la 162 pengl5 pete la 1927. Pensiile celor pen-

v lor şi lugolllvllor, fi semnalând utleoleJe ,1 dovezile cari fIe 
publică tn numărul său din 30 cea de 170 penge; din clasa a sionatl Între 1. VI[. 1925 şi l'reuază propaganda Ipgollavl ,1 cehoslovacA. Re8i 
Sept. erf. o dare de ~eamă des- d~a dia 141_

xt
iar c.e3tdle915404 peng~ ~I. 19

1
27 s'a\ u redus cu ] 5·30%, IA .... .. N '1 'II' •• ,. -""' CV' sAP( 

pre curbele ce li s au aplicat m asa a -a a . pengv. Iar a e ce or ,.pensionat! dupa ctl 

salariatilor in cei trei ani din Practicanfiifitrati primesc in loc '.1927 cu ~n.32% D. e., pensio· O nou~ Ofl·CI·n~ 'reUIZ ZI.Onl.s1
t
'P
â

l, 
urmă, şi arată următoarele: 134 pengo 113 pengă; practicantii narul care şi-a regulat drepturile U U 

Inainte de 1 Oct. 1931 scăde- cu bacalaoreat 100 peng6 in loc la pensie după .1927 şi primea ţ 
rile dIn Jefuri se făceau linear, de 115. Leafa tncepătoare a ma- 200 da pengl5, prImeşte azi nu- '·IZg!=l Intern ::atl·on ~J'(lc. 
adecă se aplica tuturor catego- gistratilor s~a redus dela 387 mal 123 peng~. Indemnizatiile U U U • u en 
riilor acelaşi procent. '",", . pengy I~ 301 pengo. iar a celor de chirie ale pensionarilor s'au ::1 'Studentl-Jor pe 

Acum trei ani s'au redus le- dela Mâv. dela 164 la 135 pengl5 redus pe toată linia cu 30 la U pc. 
furile ministeriale şi ale Slujba· leala slujbaşilor de cale ferată sută. 'iz 
şi10r din clasa a treia cu 15°/., ale din clasa a VJI-a s'a redus dela ,.,Magyarsag" incheie arăfând .. Uj Magyarsag- din 30 studenţimea austriacă şi pp 
Slujbaşilor din clasele 46 cu 12"/., 270 la 218. Leafa subşelilor de .că odată cu aceste curbe, s'au SepL crt. ne informează că mană, Delegatul studer.re 
ale celor din clasele 7-11 şi ale birou s'a redus dela 124 pengl5 suprimat şi scutirile da ta}!:ă la 29 Sept. s'a tinut la Bu- germani a cerut ca viitc~ 
tuturor dlurniştiIor cu 10°/00 Le- la 105 pengă. Leafa incepatoare şcolară. dapesta O consfătuire (după conferinţă să se tină in CI 

~'<,",,- furlle diurniştilor s'au redus in a personalului de specialitate • cât se parei secretă. de veţia. şi a propus sl ( 
acest Chip dela 93 ]a 83.50 pen· J dela poştă s·a redus dela 91 Pentruca siJ s, intqleagiJ cele vreme ce nu s'a relatat chemati şi studenti fra:ro 
g5. Penstile s'au redus in ace- pengo]a 81 pengt) şi 50 filerJ. arillat. mal sus. cititorulsclSl despre ea decât in acest ziar şi englezi. rit 
eaşl proportie. scutindu-se cele Leafa manipulanlllor s'a redus gdndească la claseI" dll sala- 1 - t . t t t d t'} , " 1 C cu ega Uft. n re s u en I • - - - • - n ţ I~ 
sub 100 de peng5. dela 100 la 90 de penge;. Leafa rizare - e onsilialui Diriget, .care şi până acum a ser- v ,tiV v $ 'a 

De atunci s'au mai făcut trei de 132 pengo a personalului din moştenit., dqla unguri fi con- vit cu succes propaganda Ungarli in ADlerf' 
curbe. Ultima a fost decretată clasa a Xla deJa armată, jan- servate in Ardgal,la primăriil. potrivnică tratatelor de pace-. de 8ud ' e j 

cu incepere 'deJa 1 Martie 1933. daumerie, garda vamală şi garda urbane, pdnă de curând Au participat studenţi ma- U' M ,( • dl'a 
Prin această a patra curbă lefu- Iluvialâ s~a redus la 126 pengă, De asemenea sil aibă în ve- ghiari, bulgari, germani şi' Dep!". J Igyaflilag r t 
riie sub 100 de pengo s'au re· a celor din clasa a X-a sta redus dere in alariJ de cursul mone- austrieci. Delegatul bulgar Sept. ert.. p 
dus cu 10'Ja sută, cele peste 100 deJa 152 peng6 la 145; a sublo- île-i".ungareşU (a.tdzi circa 26 CAlugArul Bangha, retntor!!'Jd 
de peng :!l: cu 12 32°/"" După clase, cotenenfilor categorisiti În clasa lei), "scum. PQlea traiului În Un. Popov a arătat activitatea de cAlAtoria făcntA 'o vara ac! 

v .,. pân'aci a Ligii. Reprezenta- îi reducerile au fost următoarele: a lX-a sOa redus dela 160 la 152 gaTia. ceflil'c.efacft ca o lea/d ]a an garII din Amerlca'Sti 
la clasele ).II1 32%. la clasa IV de pengă; a căpitanilor deja 208 de JOO dQ peng~ sil nu liQ 11- tul studentilor maghiari, Kra- a tlDllt la Blldapesta o eli 
27%, la clasa V 2So/o, la clasa la 194, a- maiorilor deJa 296 ]a ga/d cu una de 2600 de lei Iik Lajost a spus că -.sin- nDtă, arltând ci ar fi ca. 
VI 24%. ]a clasa VII 22% , la 260, a Jocotenent·co]oneiJor dela dQla noi, ci cu una dfl' 1200- gura misiune a Ligii Studen- xlmatle următorII uogurl 10)UI 

clasa V1II20%. Ia clasa IX 19·'&, 352 la 301, a coloneilor dela 480 1500 lei, ţeşti va fi şi în viitor să re- tele Americei de mlazlzl, ae 
la clasa X-XI 17% iar lefurile în la 468 pengo. $ , dame revizuirea tratatului de name majoritatea din atatelere 
afară de clase s'au redus cu Se arată apoi el s·au redus nu b 'w A!J8. .... pace«. A subliniat reapropie- celoare: 80-100 de mU iOria 
12·15 %. Leafa de 650 peng5 numai lefurile in sine. ci şi spo- Dum!n~cA arma să fi. Ia Bu- rea intâmplată în vrema din ,ma, 40-50 de mII ia Arge~el 
din clasa V-a s'a redus astfel rul de chirie şi toate indemn Iza- , dapellta o aşI zisă aerat! Blea- urmă între studenţii germani 4-5 mii In Uroguay. Ua, 
prin cele patru curbe la 487; leafa tiile. laseA, a vechilor absolvenţi al şi austrieci, arătând că con- Conferenţiarul a certlt \51 

- de 555 peng5 din clasa a VI -a s'a Indemnizatiile de familie sau ltcelelor din Clpj, Alud ş\ Sf!ntu- sfătuirea dela Budapesta a trimiti peatru Ingrijirea '~i5 
redus la 421 pengo; leafa de 400 redus CII 50' la sută cele pentru Gheorghe. A fost aminat! pen· trebuit convocată pentru în- teascl $1 olţlonali I '1.h 
pengo din cla~a a VII·a s'a redus sotie, şi cu 10-20 la sută tru luna Noembrle. Iăturarea divergenţelor dintre emhrranH vreo sută de pr!}. 1 

TiporuJ Tipogrofiel Dlecezone, Arod. 
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