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, dat să asistăm de.-o vreme
t
- şi nu ne miră de loc,
rstf dup'atâta a.buz de toleranţ~
~v '?'lrtea noastra nu putea venI
a ~artea cealaltă decât abuz de
iczfrn:ală - la o, tot mai cute~
:inft, la o tot, mai p~lmuitoar~
IT flie a preset ungureştl dela nOI,
~sul partidului maghiar, nKe~
râf jsâg", a cutezat să polemizeze
Nov, cu un comunicat al si~
1ei generale referitor la rtCU~
tifTt4 arestatulu, Gradicek e'a
ş.;in tabăra din ]ankapuszta,
l~ d pe hârtie sfruntata minciuna
, işii oficiali ai ziarelor pari,
au constatat că ]ankapusztari
meniul fanteziei, şi spunând
instigă prin pomenirea pustei
împotriva minorităţii ma'
.
din România, La 3 Dec"
Iii i ziar oficios a publicat un
b:ll de instiga ţie, in care se ras,
Ink Ja...indemnul a s'a dat insti'
iltri10r minorităţii maghiare ca să
lerrtâmpere: mulţumiţirVă ca n'am
~ut incă să imităm pe cataIani,
Il bsci, pe germanii din Cehoslor
:cfl;l, pe slavii din Italia, pe ucrai,
) i din Polonia, cari îşi manifesta
'tatea prin răscoale sau prin
n rea statului 1 Tot in săptamâna
ta, "Brassoi Lapok u a publi~
n articol despre ziua de 1 Dec"
~o 'nd ca ungurii din Ardeal se
lT c la ea cu strângere de inimă,
şi ziar s'a dedat la inceputul
.mânii la o scandaloasa insti~
in contra analizei de sânge ce
. in Săcuime şi 'n ţinutul
ii medicii dela .Astra", Insti r
, corespondentului săcuiesc al
IIII!.Brassoi Lapok" a fost repro~
in ziarele budapesta ne din 5
Dec" cu adausuri despre tor,
bătăi şi alte mijloace barbare
cari s'ar lua sângele dela femei
o ane, şi tare ni se pare ca şi a,
arkă satanică năSCOCIre n'a fost
U~d relaţiei lui • Brassoi Lapok"
o zIarele budapestane - fiindca
. tate a apărut cu acelaşi text-,
, fost comunicată astfel de co~
ondentul ziarului dela Braşov,
t, şa cum corespondentul comun
Timişoara al lui "Brassoi La;
! ." şirallui ~Pesti Hirlap· a adău,
~' in versiunea destinata lui "Pesti
t lap~ a corespondenţei ~er,a trimi.s--o
, 14[14' braşovean cu prwlre la ,m~
I~ mutul intern, că M, Sa Regele
I arele Voivod Mihai n'au sem'
decât câterun milion, Tuturor
tor indrăzneli le pun acum vârf
Liviile infernale ce se debitează
Joi incoace pe pagini intregi
~1.pTe expulzari le din Iugoslavia.
I deajuns, pentru caracterizarea
~rdznelji, să arătăm că 'n timp
~.Budapesti Hirlap" arată c'a fost
'oP~lzată intre alţii o malftă cu
:ttl'la sân, şi că in Şubotiţa îşi
~art~ expulzarea trei mii de inşi,
lrdelyt Hirlap" dela Arad" afirmă
dn.s'a aruncat peste graniţă un co;
r:Ş de şase luni ridicat dela azil,
"arşi aşteaptă la Subotiţa expul~
Ol'rea 28 de mii de minoritari J
1.Iată ce presă maghiara avem în
-bmânial
i Şi i~tă până unde mergem cu'
, nşitenta noastră toleranţă I

J
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.~ Socialiştii din Ungaria, pre~ . mai inainte de această. schimbare
cum am aratat în n,rul al I2-lea \ la faţă a oficiosului, partidul SOr

pesocialiştii unguri sa se faca unelte
ale celor mai reacţionari şi mai

cialist a trimis oficial reprezentanţi
- pentru întâia oara in anii din
urmă - la o demonstraţie ireden;
tistă dela Hodmezovâsârhely, Te~
renul era deci pregătit, Ca"Sa vină
acum in preajma congresului ger
neral un fost deputat in parlar

tirani dintre reacţionarii şi tiranii
Europei,

,

I

I

din care porneşte asaltul acesta.
Cu to'ate ca· trebue să recu-

I mentul cehoslovac, repatriatul la
1Budapesta Ludovic Surânyi, odini~

noaştem că a făcut mari cuce,
riri in străinătate, revizionismul
maghiar n'a pătruns efectiv de'
cât in locuri pe cari le~a coin,
teresat economÎceşte sau le~a
P utut şperţui. Prin mÎJ·toace sen..
timentale n'a putut răzbi d~
cât in ţările învinse, dar şi a,

I carte bIzara despre care am mal

oară

colo numai in masura şi 'n e,
pocile în cari o admitea politica
respectivului stat. (Raporturile
faţă de revizionismul maghiar
ale Bulgariei şi Germaniei sunt
foarte elocvente în această pri,
vinţă). In celelalte parţi revizio-nismul maghiar s'a isbit mereu
de o opoziţie binemotivată., pri,
cinuită de reacţionismul, de
anti~democratismul
unguresc.
Străinii la cari apela revizio-nismul maghiar. nu puteau să
uite că pozează 'n victima, că
vorbeşte despre liberalism şi că
voieşte să "elibereze" alte po-poare O ţară care~i cea mai a,
supritoare, cea mai reacţionară
din toată Europa. Constatarea
aceasta facută de trimişii Ligii
Revizioniste, a fost pusă de ne,
numarate ori pe hârtie la Bu,
dapesta. Se pot cita zeci şi zeci
de articole, scrise ca să avem,
zeze oficialitatea maghiară că,i
de geaba orice opintire revizio~
nistă, pâna nu se va face întâi
o revizuire internă.
Ded IJe cauttJ acltm sd s~

Inhame la carul t"evizloni8mft'",' soclalilJtli~ Ca sd yretindd retrl,tt:u.irea dân{JU, de,
moc,.atli, prol~tarli. şt..a-

nttme, precum am ardtat a-

doutl săptăm4nl, s4 Q
pret'indă In i"teresul .. social"
al maselor nevOÎa.,e tU" cuCltm

prinsullQstel. Utagarii.

*
Un inceput de convertire a SOr
cialiştilor din Ungaria la ireden,
tism s'a făcut deja. Precum am
mai arătat, oficiosul lor, .Nep~
szava", lăsat până acum câteva luni
să intre 'n România, s'a dat
atât de mult pe brazda irer
dentista, Încât a trebuit să i se o;
prescă acceasul la noi. Cu puţin

tip,ograf,
•

şi să

publice acea

vor bit acum d ouă săptamâ.ni:
nNoul plan de lucru socialist", pro-vocare făţişa ca sa se tproclame in
congres convertirea la iredentism,
punerea oficiosului "Nepszava" in
slujba declarată a revizionismului,
şi apelarea la sociahştii din străi,
natate C<f' sinră 'n:~jutorul Un~
gari ei.
Cartea lui Surânyî a fost co;
mentata acum săptamâna de pre~
şedintele Ligii Revizioniste Herczeg
Fetenc, printr' un lung şi foarte
ipocrit articol aparut in fruntea
coloanelor lui "Pesti Hirlap" (2
Dec,). Era cel mai indicat şvabul
renegat din fruntea Ligii Revizio r
niste să iscălească acest comentar,
aceasti provocare adresata con'
gresului socialist, pentruca~i o u,
nealtă putredă de bogată a latifundiarilor din Ungaria şi pentrucă
în "Pesti Hirlap" au mai aparut
o serie de astfel de somaţii ale
~sale adresate socialiştilor, iar car,
tea lui Surânyi este fără doar
şi poate comandata de el, de
Liga lui Revizionistă.
D. Hercug incearcă să-i atragă
pe socialişti prin două lucruri: spu,
nându-le ca socialrdemocraţia din
statele succesoare este naţionalistă.
şovinistd. ba cea din A~lstria s'a fă;
cut unealtă a Micii Intelegeri, făcând
o senzaţie mondială din nminciunaw
cu contrabanda de arme a Ungariei;
apoi dăscălindu-i printr'un citat care
nu spunc nimic, ca Marx şi Engels
au fost, apărători incarnaţî ai inter
gritaţii teritoriale austro~ungaTe, Bie~
tul Marx şi bietul Engels, ajunşi
apologeţi ai Ungariei latifundiare şi
instrumente ale regimului celor dela
Orgovany şi dela hotelul nBrita~
nia"[

*

Am reprodus acestea din arti~
colul şvabului renegat al Ligii
Revizioniste maghiare pentruca
sa se cunoască nostim ele mijloace
de persuasiune ce se folosesc la
Budapesta pentru captarea soda,
1iştilor, şi pentru ca să $e ştie,' de
cumva congresul din saptimâna a~
ceasta al partidului va cădea în cur,
să, ce argumentaţii j;au "convins"

ŞI

EDITOR

ISAIA TOLAN

Nici asta nu ni-i 'ngă ..
duit: să ne 'ngrijim
de desromânizafi

Hsalturi ire~entiste 8su~rH I SOciHli~tilor

al .. Gazetei Antirevizioniste",
sunt acum, in prea;ma congre,
sului, foarte asăltaţi de ire~
denta maghiară, care urmăreşte
să şi,i facă. tovarăşi în lupta
împotriva tratatului de pace. "
Nu,i greu de ghicit calculul

j)

..

/'
/'

Mult ma; Interesante de
,Uut sunt însd, dec4t perS.as-tunile .ce3tea ale. lui Hercug Ferenc, Indemnurile ce
le (;Uea~" din Clartea lui Suel'
ItdE 1
'1' ny, f
anun::: b,.e .,v , .,
c.,.sa pe ca,.~ ....,-e !U s Q ntindtJ sociali.'" UoHRuri 10•
y
.~~
vară,flor din liJrUe apusene,
Cităm:
LU dOVIC
' S uran)'l,
"
. 1~democra-SOela
tu l cred"mCtOS pnnclpn
" " 1or, trage d'Jn

la ziarul .UnlveJlSal" s'a putut
citi săptămâna Iceuta o pretlouA corespondenţA dIn Odolhel:
S'a sflntlt la 3 Dec. O capelA or-

todoxA in comuna

I'ao botezat cu-acut
prilej in legea ortodoxA 2-4 de faml~
In de desromAol:z.all. Revenirea la

matcA a ac~stor români dcnl2at'
• loat prIIt] de mare sArbAtoare.
S'IU botezat in prezenţa ~IDI

I
,

n

toa te aces tea concluZla,
" ca part'd
t uJ
' l''5t magh'zar, elns
. t'Ind trad't"Z
SOeta
tril e

l· M

l
b
.
nge s, tre ue sa $jee
pună pe aza integritaţii teritoria
a Ungariei milenare. Spune: Prin no#
ul plan de lucru trebue declarat că în
interesul scopului, partidul este dis;
pus să ducă luptă comună cu or~
ganele chemate ale societăţii naţior
nale (cu TESz, EME, cu MOVE şi
cu celelalte societăţi ale calăilor "albi"
ai socialiştilor n, tr.), Pentru a do~
vedi aceasta, congresul să declare că
'l'a organiza la Paşti, la sărbătoarea
Invierii, dimpreună cu societatea na,
ţională (cu TESz, EME, MOVE.
etc, _ n. tr.) şi cu paiticiparea larga
a provinciei, un congres la Vermezo
(lânga Budapesta, acolo unde a pri.mit defildrile regentul Horthy când
a intrat in Budapesta ca să dea pe
socialişti pe mâna ofiţerilor dela
"Britania", şi unde lera primit la 16
Nov" cănd şi-a sărbătorit aniversarea
domniei, n. tr.), având să invite
la congres pe conducătorii so-cialiştilor englezi, francezi, bel,
gieni, şi mulţimea de milioane
de inşi ce va fi acolo să pretindă
convocarea unei noi conferinţe
de pace şi repararea greşelilor
ce s'au făcut in jurul Paruu,
lui. (Aşa li se zice in Ungaria
pejorativ tratatelor de pace: trar
tatele din jurul Parisului - n. tt.)
De asemenea să proclame congresul,
că partidul se va apuca fără zd,
bavă sa lumineze in astfel de direcţie
opinia publică din strainătate, ca
imbucătăţirea Ungariei Mari şi a
AustrieirMari a distrus întâi de toate
vieaţa şi progresul popoarelor cari
trăiesc aci".
Herczeg Ferenc adauga dela
sine:
"Noi aşa găsim că mersul acesta
de idei este nedesminţibil logic
şi nu avemceri adăoga. Ni~ar
plăcea dacă partidul social,demo-crat din Ungaria l,ar găsi tot aşa~.
Rămâne sa vedem cum "il va
UJ

. E

arxbşt

Continuare in pagina 2-a

Blborţeni din

Săcu!me, şi

O
O A
prefect al dorbelulul .. ndrela, şl-I foarte multor Intelect1tIl roman
" t dl o fit ou t . Sfl nti rea caI
pelel a ollelaioo pAr. protopop

A. Nlltor din SI. Gbeorghe. cu
•
părinţII 1. Rusan din Odorbef. 1.
•
Popa din VArghlc ,1 Ion Oarcea.
Y
LI s'a predicat celor
2' de fa-

mllli in limba ungureascA. peRtrudi nu mal ştia româneşte.
L. ,Urta aceasta corespon-'
deotul .Unlversulu'" adaugA: de
geaba oriu, daciI staiul continui!
sti dea desromânizalilor şcoli de
stat cu limba de predare maghfaIdl Ca de-o pilda uJor din 80loşteni. cari au la şcoala de sfat

trei invdtdtorl unguri
român.

şi

nici un

Precum le poate vedea ,1 d!n
leest amAnunt, revenirea la mat~
cA a desromânizatllor din Slcume e tntAI de toate un act de
conştllnţl, şt abia tn mici mă
sorA IIU Indirect UD act lafluenţat.

deci de ce partidul
sare ca muşcat de

Inţelegem

m.gh\ar
,art=e I

In o-rul din 2 ert. al lemioflclos.ulai său .Kelell Ujsde tl s'a
brodat pe chesttunea redeşteptărU
celor din Biborţenl O Instlgatfe
dintre cele mai urtte, turnată la
4 Dec. de-o alarmA generală a
presei budapeltane, pe baza pnel
stereotipe corepondenţe dela Cluj
tn care actDI persollal de conş
tUnţl al desromAolzatllor din
Blborteni a fost prezlntat ca rt~
zultat al unor presiuni oflelale.
baoe de arAtat Societăţii Natlanllor.
Să

ou ne mire dacA compllcltatea aceasta a partidului magbiar ca Budapestl va duce ca
mâine la un Doa demers 1. Geneva. N'ar fi pentru totAla oarA
cind Budapesta .i cu partldal
slu grofelc dela elllj oe Interzice să reprimlm la dnul oatlunU romlncştl pe vlcUmele prosellsmalul magblar. Falmoall
pArA pe cbestla ava botultel
de el .analize a numelui" tot
acut .cop 1·. avut.

. -,
~,

Oomţnecă

Gazeta Antlr*",vJzlonJstă

2
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Câte

.
'

moşii mdaforate

Fresa maghiară din flrd
despre ziua de 1 Deeemu:
I

Asalturi iredentiste
asupra socialiştilor

au trecut în Ungaria în mâna
băncilor într' un an

Urmare din poglna l·a

găsi" partidul social, democrat.

După metamorfoza prin care a tre~
cut in lunile din urmă, nu ne ar
mira dacă l-ar găsi şi mai "logic"

10' .. Keletl Ujsăg'", oflcio,ul
pz.rtldulul maghiar, s"a publicat
la 3 Dec. sub titlul .Ia numele:
adevărului· un articol al d-lal
I Şt. Su!yok, ja legătură cu o luvitaţle ce .'a făcut maghiarilor
de ziua de 1 Dec. printr'un ziar
românesc, ca să fie in f,fârşlt
loiali şi să colaboreze cu românli.
D. Sillyok întreabă in autentic limbaj al partidului miighlar:
Dar nu suntem tot loiall de
16 ani de Zile? Na coiaborăm?
Nu luăm !utervlew~ri politIcian!lor romani, ceea ce presa româoeaFică de pe vremea maghiarA nu o făcea? ŞI cum
suatern răsplătiţi? 10 presa re~
manească DU se publleă, In
scblmb, nimic emanat dela ungurI, nIcI chiar reCt1flcărt de
lucruri evident erooate.
D~ Sulyok se face cu dinadinsul că nu ştie deoprc artlco·
lele pro-rnaghlare ce se scriu la
intervale regulate fn anumite co-

"Budapesli Hirlap·, se- in dauna debitotilor. Nu
mif/closal guvernului ma- de alta, ci pentrucd am fi
ghiar, anunlă in numărul din avut o noad dovadă a so- i~că de,cii~.,insuşi şvabul rene?~~
4 Dec. ert., după relatdrile Jlcltudinii ce-o are faţd de Şl multm1tllonar dlO frunfea LIga
ce le dă prin "Pesti Ttusde- ţăranii nevoiaşi ojicialitatea Revizioniste, Şi nu nc~ar mira sa
directorul de bancă Edmond mal; htară. E sit;ur că în i vedem c.l 'ntradevar tMardşii rd~
Makkai din Hodmez6vasdr- fruntea listei am fi văzut-o m:1şi priilir'o minune în ~'ieald ai lui
hely, că deşi unele categorii pe Banca de credIt agricol, Ba.:so, Somogyi şi--ai celorlalţi socÎade pământuri şi moşii ipo- înfiintată de gilvern pentru- . lişti a5,ui/laţi de ofiţerii regimului lati~
tecate sunt apărate prin le- ca să sp"jitleasct1 pe cei o iUl1dia rilor, se vor preta la sugestia
ge, averea imobiliard a bdn- seamd de privtlegtaţi cari I monstruoasă ce li s'a dat: ca să
cilor din Ungaria a crescut au lost improprie/ăr/ţi. Pre- i invit.: pe socialiştii din Anglia, Franţa
in ultImul an dela 36.8 cum am ·aratat in' n-rul al f *i Belgia ia un COllgrcs socialist, care
milioane pengiJ la 47,7 miJi- 2-lea al • Gazetei Antirevl- r va H 'n realitate al lui TESz,
oane (in valuta noasfrd: zioniste". banca aceasta de : al lui I\iOVE, al lui EL"\1E, al
un miliard şi un sfert) Din stat, bancd declarat ftlan- : lui Tuml şi al ofiţerilor ins trucsporal acesta de 10 mi-/ Iropicd, pusese pâna la 1925 ! tOti dela Iankapuszta, şi in plus
lioane 5 milioane de pen- mâna pe 2592 iugdre, iar I s.i-i faca să ,.siste la un prommcia~O reprezintd m~şl! achfzi- la 1933 a ajuns sd aibd :ZI:I~,t~; p~;m:~, conmcarea Uttci noi
tlOnate de. btlncl mtre Du- 32.403 de iugdre cadastrale 1 ~Oil/"T.1!ţ~ de pace,
ndre y~i 'T'ISa
A,
• ~
,
luate dela improprielăriţii ~! Ce nu este- cu putinţă in U.. n~
E păcat ca autorul n a i ' .. d t t I
~ garia, sub ret~mul celei mai cfzc,
ardtat sau semioficiosul n'a car, s au In a ora a ea ca tive temri!
reprodus lista băncilor cari sd plăteascd pretul uriaş al
şi-au sporit astfel averea pământuJa.i căpătat.
Pentruca socialiştii din apUS să nu cadd in aceastd
[ , as,.,., b ' IZ. $ . ..-"
"
,.
• tJ1'
........... • an
cursă, am arătat depe acum
[ ....... SUl' n un n
toată irzscenarea ca jactorii
espă
irz drept să-; pund de cu ,f' Işcarea

)
",

I

"

1

I

J

tldlane româoeştl, in ale~
coloane nu poate apăre ~
odată vreo critică a prov",
mi/ghiare ce se 'ntâmplă
Dar mal grave altcev.l
colal d·sale. ŞI anume:
Ca &ă scoată tn evldeo
zav de marea lolal!tate a I
dulul maghiar, autorul iCi'el
Ce-au făcut, ia compar ;
purtarl'a loiaiă a Ungurllo,~
Oe·o plldă cahlan1!, bas
"aşa ni se pare, şI-au t ~t
destul de ~videl1t !I0ialtl~
Sau slavii din Italla,
• t
dedau la o polltică de vi ul
sau germanii din Cehosl\OI
cari stau pe p!.lnctul de \e
al negărll statului, sau u ;1
1
nil ,diO Polonia, cari au ta
pac!flcatl cu armata.
~
Comparaţia d-Iul Sulyuk~e]
o' rep t a I o prov o ;:are, MlOII
seamă după cele ce 6'11
tJ:mplat in Octomvrie in !~~
fnsllgaţ1 .. ! partidului magh' (_
câteva late din

Săculrne, I. . a·
jJ-'

.....,

' .. "

s

nea,...

..w

'" d

111"1ungureasc ă'eldăj
d urI-t
D'. Up ă ce-a d
Ardealul, Ungaria îrnpă- ~e:~i~r~~~~_Ş~ln~~::ec,:eunz:~ dill ţinutul Huiedinu ~
dureste
pusta Ulao-hiară
pentruca să se ia aminte la
Am relatat în n-ru) al 5·lea dinului, şi a adunat un ~.
~
~
doua lucrur;: la eventualul al ..Gazetei Antirevizioniste- des- stoc, de !ucru~i v.echi ,ce:
J

I

,

{

,

Drecum
, P.arlamentul unguresc,
~
.
am arătat şi'n numărul trecut, a
_ .pa~
'
votat o 1ege pentru apararea
du~ilor, Legea prevede de o parte
masuri în contra turişti lor şi a
altora cari ar strica pădurile, iar
de altă parte promite impădurirca
grabnică a unor insemnate terenuri arahile sau sterpe, obligând

efect ce l-ar avea mefamor· pre o mic:.care ce s'a pornit in
1'.
' [' t ~ d'
,r'
,oza
SOCla
IS a in vngarza
_. '>' t'
1 C r! J •
toamna 10 inutu a a € ewr ca
asupra social - democratiei sa se monopolizeze alimentare a
maghiare dela noi, din Ce· oraşelor ardelene de catră popuhoslovacia .şi din Iugoslavia, latia maghiară. organizată 'n acest
şi la lel;{;~rile ce le are ire- scop in cooperatlve Săteşti.
L
denia ungureascd cu iga
Initiativa
s'a hotarîi într'un
,
.Drepturilor Omului (in spe· congres pus la cale de romanci,
eial in Pranţa), prin inter- erul şi sculptorul Carol Koos, ti, .medial căreia va cduta sti nul in casa popii protestant din

,: aceste teritorii, şi s Muncl' VOI11 a.vea
, sa ducem grija pudurilor"; V01:ba
,I aceasta se cuvmc'
"
sa d
ne' a m:aI aminte o interpcl2t"c făclltă. acum,
I
I vreo 9 ani
de d" dr, Dumit:Lttt
I
l' Lascu in
chestiunea. dcs-n;;dmilii
--ri ArJc.llului, Luptătorul naţjonal
dT"
: L1SCU a aratat cu u;-n mare lux ce
i dovezi că Ungaria nu.i străină de-

la aceasta pe Iatifundiarii cari au j vandalica defrişare a pădurilor noo...
moşii mai mari de 2000 de iugăre, I stre, Interpebrea a apărut in cx;.,
Se cuvine s~i remarcăm in b : tras după "MonitoraL Ofici:tl", şj;
gatură cu aceasta lege o vorbă ce : poate ft consultata cu fatos deS',l rostit în parlament, şi un arcei ce se interescaz-.i de aceast,Î/
ticol apărut În oficiosul Ligii Re- grava problemă,
vizioniste • Pesti Hirlap",
In ce priveşte articolul pome,.
O dcputăteasa, tvlclczer Lilia, 1 nit al lui .Pesti Hirlap", apărut
t
a spus că legea aceasta trebuia I in numărul din 2 Dec" e ~t ~.
adusă de câteva zeci de ani, apoi poate de semnificativ, Oticiosul
- d. .Budapesti Hirlap"' din 29 Ligii Reltizioniste arara ai î11lpâdu.-Nov, - a rostit urmato"rele: .In I rir.:a campiei maghia,'.c e neCL'S~~
ţÎnuturile deslipite şi îl1 soecial n'~l nUr1/la. pel,ltm slchl1nbare~ ~nai:

c'

I

I

,
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•

I: ţII or c lmaterzce

a e pustel.

Ci

fI

Ardeal se face o astfel de ad- : pentruca sa se dea popwaţi{ti
ministraţie banditeasca a p.:iduri, un refugiu dinaintea atacurilar
lor, încât chiar dacă am recapata antiaeriane,

I

influenţeze social-democraţia

Căpu.::ul,Mic, cu participarea pre-

,apuseana.

otl"lor ŞI'

n....

11

n,

..

n

$ .....

'Un primar unguI

j

rese Ia Cicago.
.Esti Kurir& anunţă in n·rul
<lin 29 Nov. ert" că la East-Chi.
caga-Indiana.Harbur a fost ales
piimar ungur (care mai ştie
•

_•

,

mcă un.gu~:şte), Andrei ~ooney. E mtalUJ ungur ales primar
În America.

~

celorlalti"

I'ntelpctuall'
-

unguri din ţinut, şi deasemenea
a studentilor maghiari din partea
locului,
Ca o primă consecinfă a hotă·
rÎrilor adunării urmează să se
deschida in curând un muzeu
şi mai apoi o casă culturală, o
universitate poporală şi o bibliatecă. Ne informeaza despre ace~sta. o. lunga core~pon~ent~
ap<1ruta In .Budapesh Hlrlap
dm 2 Dec, crt, Muzeul e pe buna cale infiripat. D. Koos, cu
trei studenti şi cu alti câjiva fovară şI, a cutreierat tot ţinutul Hue-

j

s?rttte ,sa se plarda .. M~I r
sa se n~eapa
la prlmava.
'direa muzeului.
, fi
n·',spre
scopul aC1J'Unl'l' ac (
'
pe care unii·altii ar crede·, e
mai
ştiinţificâ; i'!'!'tisfkă ,Şi !Iti
J
f f--- ~l'S'i7- -T; t "
ra ă, ne n otrtL.3za tO ImI
Hl'rl-p" prl'n urma' toarele CI '
Ci"
spuse
corespondentului săutasi''
Carol Koos: .
rur;
,.Contrabaiansează cu întiO
conştiinţei nationale şi de e
centimentul permanent al _
1
t
"
se- provoaca soar ea mmOT! u
...

La cele de mai

SIlS

e n ,~a

addugdm un comentar.
n
contra ac/iunli d-Jui Care/'ar

ci la adresa românilor, Inl '
aceasta a intelectualilor ma d
din ţinutul Haledmului ar . U~

fi imitaM şi dt·ai noştri.

ca avem şi noi atâta de ac. a
în direcţia salvdrU comoriJo .Şti
gro/iee, şi pentruca e-aşa d1ka 1
şi de simlitd nevoia de a ~ist(
telectualtlor noştri din prce 1
preocupdrt mai (natte, canf t
scoald Intru cdtva din păi~e
şul cottdlanismului,
I!!!!!
~

!

. Pax Hungarica
de Dat Lupa .. '
punem unei sDcclnte analize
Deodată cu propaganda pentru
revizuirea tratatelor de pace, ve- cea mal recentă formală IdeolocinII noştri de peste Tliia incear- gică, lansată pe piaţa Internatională de oflclnele propagandei recă să convingă lumea, că sunt
vIzionIste. Este vorba anume de
dIspuşi să procedeze şI la revizuirea conştlln1el lor naţionale. studiul dlul Ladlslau Ottllk, intitulat ,.Pax Hucgarlca- şi pa~Ne este dat să asistăm astfel la
'bllcat
tn numărul din Noembrle
unul din cele maf dramatice fenomene sociale, când o naţiune a. c, al revistei .NoQvelle Revue
care a făcut atâta caz din lm- de Hoogrle-.
,.Pax Hungarica" nu
fi altpHnlrea onui mllenla de exlsceva
după
d.
Ladislaa
Ottllk
tenţl europeană, se "ede nevoiti să constate că întreg trecutul - decât insăşi civilizaţia care
el de pAnă aci a fost un non- . a făcut să predomine tn decursul
sens şi Că abia acam se des- veacurilor la toate popoar1!!le
chid pentra ea orizonturile unei care aa. locuit in bazInul dună
CivilizatII propriU". In ce Ile rean, Ideea de libertate, ro cel
mal occidental inteles al cuvâl]priveşte, mărturisim ci na prea
vedem postbllitiţlle de realizare, tutui. Caracteristlcele acestei cipe pasta ungarească, a· acestei vil!zaţtl, prof:md maghiare, snnt
Doi speţe de Civilizatie.· Totuşi două: primatul teritoriului şI
dat 111Dd el aspectele ehHtoar~ .una eademque libertas", far corolarol: Primatul terltorulal preDe sunt infăttşate In culori foarte
tinde.
ca bazinul Carpatilor, ca
atractive, ne vom permite li sa·

ar

toate bogătille sale naturale &1 I d. Ladlsiau Ottl:k convine să reconstituie o moştenire, comună cUl10ască Intolereota ce ş'a m.asupra căreia să de-ţină d..-epturl nlfestat uneori din partea clasei
egale toate natiunile din vechea burgheze I maghiarimii, dsa atritmpărăţle, Iar Ideea de libertate
bue această Into[erentă nemaghlain sens maghiar este slogura rUor din motivul că btreaga ciad
care oferi garanţii pentru des- burghez! maghIară este constlvoltarea propice a tuturor acea- fulti. din elemente aslmlJafe.
tor naţIuni, fără a provoca do- .Intoleranta 6ilm!l;;.ţUor - scrie
mlnatlunea unilaterală dbJlolută d, ladlslau Ottlik - este dealt.
• vreunei natiuni asupra alteia. . fel cel mal eclatant document
Evident d. Lldlslaa Ottlik DU despre forţa cuceritoare, care se
aduce nici ua argument pentru uCDnde tn ideea clvllizatlunll
a demonstra, ci natlunea ma- maghiare". Noi credem că judeghlară a respectat libertatea naeând lucrurile prin prisma f5tO-·
11unllor conlocultoare din bazl- rlei, d, L. Qttllk nu are dreptate.
DaI dunărean. ba din contri Faptal ci în cadrele natlanU maconstat!, cu mdt regret, că Is- ghlare aa ajuns la sltuaţiunl
torla Uogarlel continui să cultive inalte atâtla .aslmllatl- denotă
,.Ieiendele eroice" ale Ungurilor mal mult o slăbiciune congenitală
prez.entându~i pe aceştia ca nişte
a acestei natlun', decât o ,.fortă
răibolnlcJ temuţi, deşi in&ăşl excuceritoare". In sprljlnal Dostru
pedlţia lai Arpad nu a fost sânpledează impl'tjararea, cA Ungurii
geroasA ,1 trlamfaU, pentruci la nu au dat civilizatiei nici nu revenirea lor In Panonla nici nu prezent.nt autentic al rasei lor.
aa avut cu'cloe si se răsboiască, Cât de si.rael este naţiunea
fiind aceastA regiune in cea mal maghiară in această privinţA, remare parte. nelocuită. Dacă totu,1 zaUă din chiar caprlnsul revistei

,1

dt

conduse de d. Ladlsbu ~ax
Numira] dia Q·:tombrle a, altUI
revistei "Nouvelle R1!!vue de~la
grle- prezintA lumii pe ~ co
O'ah şi pe cel doi Haolad,tea
reprezentanţi

al

naţiunii

m,ze,

re, când iD realitate el afogu
naţlullli române. Dar d. La~lul
Otthk DU are dreptate nici ~alt
eând afIrmi, că tn Ungaria ~ce
mBaţll" erau Intoleranti. ct,rU
r!mânem la exemplul de m~ştrj
vom arăta că Uogurli înşlşi~Dg
.Ider! ca cel mal tolerant:lta J
drept rege pe UD Hllol.dtast1
Matia, Zadaraic incearcA '" La
menea d. t. Ottlfk' să "uiti
vin, Intolerinl~1 indeosebi ~lt
pra Habsburgilor. Pentru *hJl
deea de libertate uDgareasC\hlar
dovedit a fl mal aspră chl. I
cât Ideea de servltudfne austelD I
ŞI una ,1 .Ua aa provocat l "p,
ea,1 opresiune secular!, şllP II
reiavla InseamaA a De reiD"r~~
indArat CQ o mie de anI, or
D; Ladlslau' Ottllk şi t (
generaţle magslaril. care P

.
t;.

Gazeta

9 Dpc. 1934.

•

ungarI ante portas .. ,
•

această miSiUne a

I
f" E
llll
'l'emc ce _d't? lom~~"
~rop'
el, se
[ I,/. să impraştte nOn! greI ce ka

noastră.

Dife~

nare de cretini' inveteratl în pd(cite- cdtoşenli. E ratlOnare de inceniJat deasupra continentului revi- şte: latifundii, 5 milioane de pro, diari cari trebue sa incendieze
alfismul maghiar cu terorismele sale, letari cari n'au după ce să bea apă! fie şi cu preţul de-a vedea cd
ăre udapesta lumea ce nu-şi incape - n. tr.) este nesanătoasă, plină pier in focul pus de ei înşişi.
ov 'de viseaza razboi. Cu-adevă- de elemente critice. Societatea
Citind acest articol al directaIla. a în zicala românească despre noastră nu simte nici azi unitar rului lui cMagyarsâg,., care se
I ' le C~ iese la drum!
şi organic datoria problemelor incheie cu indemnul ca să ia
: ă,tim in altă parte a numă~ biologice ale naţiunii noastre. De I ungurii exemplu dela Barchizi:
eo . nostru de faţă dementa co- sute şi sute de ori am arătat şi I dela Hamilcar, Hasdrubal şi Han.
1 orare ce o face wPesti Hirlap" . ne,am plăns, că in psihoza ungu- ,1 nibal. decizându-se la luptă pe
ia ersirii d'e 20 de ani a rimii galopează dela olaltă un ga- vieafă pe moarte chiar şi-atunci
Iar pllii Belgradului de cătra oş~ lop al morţii chestiunea socială când se ştiu nepregătili sub toate
Il maghiare. - Sâ ne aducem (citeşte: latifundii, peste 5 mili- raporturile, ne vine in minte o
li te acum când dela Belgrad
oane de proletari lipiţi pământu- strofă dintr'o poezie închinată de
. t. iarăşi vânturi ca acelea din
lui! - n, tr.) şi sentimentul da~ Ady contelui Ştefan Tisza cătră
anului 1914, că acum 20 de toriei naţionale, adeseori incruci- sfârşitul răsboiului mondial:
" trupele noastre şi-au ,~us pi~ şăndu-şi drumul şi stricându-şi .Szeressetek ot is, a vad geszti
.,.j oI in Belgrad, - aşa-şI Imbata
unul altuia efectele. Abisurile ce
[bolondot,
)sl\orii oficiosul Ligii Revizio- se deschid intre ideia de naţiune Merf ei is az idok kikiildoftje,
le
politica şi intre ideia de popor Es gyujtogat hogy hadd hanvadjon
u~onul acesta nu e izolat in nu~s nici astăzi legate. Necesită[ossze
u ~a budapestană.
ţile inexorabile ale politicii de Hunnia uri tragyadombja!·
~ 1 Dec. - adecă in ziua
reforme ne-au ars la degete tocP
â
t
uk ~ers.irii unirii dela Al ba-Iulia mai atunci can
'd ar f'1 treb U1't
e rom neş e:
Mlomânilor - ziarul iredentist poate sa ne folosim toate ener~
"lublţi-l şi pe el. pe Sdbaticul
. d'IVI,
neblln dela Geszt (Şt.
s,~opoziţie nMagyarsâg" a pu?l~: gli, le. ?~,ntru conservar~a ..lO
in Jsub titlul "Exemplul Barchlzl- 1 duaht~ţ11 .de ..st~t a, noţlUnll n~aTisza, n. tr),
gh~ (adecă al lui Hamilcar, Has- stre ŞI a ldell lstonce a aceleia.
Fiindcă şi el e trimisul vre!. ~al şi Hannibal) un articol semş~ totuşi (sic! - n .. tr.) . trebuie
murilor•
.... de directorul său Alex. Petho, sa stăm de partea ultl1nel (pe roŞi incendiazd pentruca praf sd
L
se aleagd
Jemnător
la un război des-- mâneşte: sa nu vor b'lm d espre
(.
.
5
'1'
d
1
ta'
De
domneasca
erămada
de
ldăjduit asemenea aceluia al
cel peste
ml10ane e pro e r.l
gunoi
a
Hunie/'lII
1egaţi gIiei, d espre reforme SOCIirtaginei în contra Romei.
se
u za
l un articol prea interesant ale, ci să sărim cu orice risc in
olul acesta al d-Iui Peth6, foc! - n. tr.) chiar dacă ceasul
n să nu ne mulţumim cu-o sim- acţiunii nu-l alegem noi, ci îl
~e semnalare.
aleg situaţii şi imprej urări exteri
E_posibil
I c.~· .mtro d ucere autoru1 se 'n trea- oare.
.
. . ca impotriva
. . ''Voinţei
,I
In fruntea ministerului de cule') C
ŞI bunavomţet noastre (saracuţll. te şi instrucţie unguresc, precum
.
lnreşte . : e vrea cu provoca-,
~c 'M'
A
- ~ ('~
.,
n. tr) sa fim tantI
staţu nese ştie, se află astăzi preşedintele
le el lca ntanta . .:>d mal u n - '
h spre nd
l
.'
.
od
.
U
'~
S'
cunoscute
atunci
c
iar
câ
rea is~ istoricilor maghiari: Valentin Ho;i trta ata ngana. a ne arunce
, 1a unw' dee
f tI'sm care s-a mul ,ece al minţii ne-ar sfătui să man. E, alături de Szegfu, cel
t 1'"mocI!
mai mare 'istoric de astăzi al U n''''
.
. .mtregl
· · 'ămă .....
şi să .
răbdăm
'''asIgure
pentru d
ecenll
....m in linişte
.
,
gariei.
~UI
• "
.,
_
orice. Dar repetam: forţa lmpreJUDespre originea acestui minisurarea prazu? Sau sa ajunga
-'1
d
.
.
t ',
_
.
ran or e a eseon mal pu emK<l tru ne poate lămuri următorul ne~
ntjO Treuga Del care sa le 351- d '
,
. d' "1
'
,
ecat vomţa lO IVIZlor ŞI a na- crolog apărut în .Magyarsâg" din
ie e - precum e planul lUl La~
, '1 "
29 Nov. crt.:
V _ 30 de ani de refacere?
ţlUm or .
.A murit h Pecs Ana Hom!nn.
)fi. upa preambulul acesta vine
Cu alte cuvinte:
în vârsta de 71 de ani, magistri
,ea interesantă:
"Realismul feee al mintU III le po~tală. "
I
Decedata - dupa cum se vede
. 'ngaria nu trebue să cedeze. spune ungurilor sa fie cât mai
- se scria pe nemţeşte, cu dub,
01 'ar dacă nU~l pregătită. Pen- prudenţi, pentruca nu-s înea gata lu n la sfârşit. D. HomilO, ca să
.. pentru misiunea cea mai mare pară ungur, se scrie cu unul sin11. ' 'sunt răscruci ale istorici
a istoriei lor· (o şt/ti cafe 1). Rea- gur.
la d instinctul iţi dictează ci
• I ue
să rişti totul spre a-ţI lismul rece al minţii îl averllrenţierea noastră economică

I

laii

le

I

..,
.....Alt ministru ..ungur

care nu-i ungur

A

•

•

,

,

I

r

7C a ~emnitatea.

OI.Stim şi simţim, că nu suntem
1t~ pentru misiunea cea mai mare
~ istoriei noastre. Că am greşit
~nrlt şi am neglijat ml'lte in sfinIille noastre raporturi faţă de
II!!!
~

la formula
an perfectA
1. tltadloe să recunoascA dia IIdeja

CODVtruta

~ax Hung.rlca lll ,
I

lerla naţiunII Jor numai ceeace
~~ convine. NiciodAtă nu vor

l~tl!a InsA Ungurii IA demonl:tze, cA .. PIX Hungulc.- este

afogura formali salvatoare pentru
!~lulll1e din bn1nul dunAreaD.
Ijtaltfel

.. Pax Huogarlca· De
L ~ce alndul la o alti formulA
:.rădăclnatA to mIntea vecinilor
n.bştrl. Ea sunl altfel: .. Extra

';~ogarlam non est vita, ai est
.a Qon elt tta-. Socotim că a·

teastA ultimA formuli. pe care
d\ Ladiilau Ottlik o respinge, ca
~1ultl hotArIre, core,pDode cu
~lt mII bine pentru a determina
chturHe a,n'lIel .clvllltasn mac\blare-, la cue fice da. teferi re
~ I cirei Doutate Doi nu o puI:tIQ semnala.

1, .Pax HUDgarlc.- rlmlne deci
;:!p IImpla aDlcroDlllm, In dosul
t~rul. le IIIcunde pofta hrăpl·
~aţl a asupritorului de Ieri. do.

~tor de alaa' ,1 de averi. .
(.Holarul" a•• U, Da. 2)

t

zeazd ca e vai dt ei daca se
avenfureazii .spre stofa necunoscute" pand când nu au sfa, şit
ca latlfundille, cu cele peste 5
mtlloane de proletari lipiti pamântulul (din totalul de 8 mlli~
oane şi jumătate de lOCUitori ai
Idtii) şi cu toaie celelalte chestiuni
sociale. Realismul rece al minţii
li avertiuaza, şi totuşi ei cauta
raţionarl pentruca sd facă CI le
interzice mintea sdncltoasd. Cdci
../orţa imprtjurdrilof e adeseori
mai puternicii decfit vointa indivizilor şi a naţiunilor •
"Forţa lmprejurdrilorll. se
înţelege! - e cea ard/ata 'n 1n~
troductrea articolului dlui Peth6:
Provocarea Micii Antante. Ungaria - ferit-al Doamne 1 - nu
se vrea ta raptul copii/al tâTita
spre statii necunoscate întenue
de realismul rece al minjii, dar
o tâleşte cu .proJJocdrlle" sale
Mica Intelegere I
Şi fiindca este chest~ de demnitate pentru ea - vezi urmarea
introducerii d-lul Peth6, - Ungaria va Jace "'zbot, orlcb.t de
fatal o gâtUI chestiunea soclaM
pe can a neglijat şi neglijtazd
cb1Cl1' şi în acut moment sti o
solulloneze.
Ar li nostimA toatd aceastd
rallonare. docil n'ar /1 (1 10110lll

" Balul

"banAţean"

Vineri a avut loc la Budapesta
anualul bal al AS0ciaţiei expatriaţilor din Bănat, care stă sub con,
ducerea şvabului renegat din Vârşeţ Herczeg Ferenc, preşedintele
Ligii Revizioniste Maghiare.
In anii trecuţi participau la acest bal iredentist şi oaspeţi din
Bănatul românesc, aduşi cu file~
reşuri". De data asta n'am auzit
să se fi organizat dela Timişoara
sau din altă parte asemenea • că,
lătorie ieftina", ceea ce, insă nu
înseamnă ci nu vor fi participat
la petrecerea iredentistă şi inşi
dela noi. Vom vedea.

.
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Agenti de-ai Ungariei
condamnati în
, Slovacia
Consfliul de răsboi din Brati·
slava a condamnat pentru spionaj pe speditorul Iosif Szaba,
a trsi ani şi jumătate inchisoare,
iar pe complicii săi Plutzer şi
Czere, întâlul functionar public
iar al doilea functionar comunal,
la câte un an inchisoare (ef.
.Budapesti Hirlap· din 29 Nov.)
Consiliul de război din Koşite
a osândlt la trei ani închisoare
pe proprietarul de gazetă maghiară Keives din acel
oraş,
fratele corespondentului sătmă
rean al unul ziar maghiar dela

aui·

3

Un englez despre
mentul minorităţilor

Semioficiosul guvernului ma-I voIe a clauzelor minoritare la
ghiar .Budapesti Hirlap· publică toate tarile cari au mi~?rităti.
sub titlul: "Ce va fi cu minori- dar e 'n contra propunem polotatile
un articol al vicontelui J neze.
englez Cecil, în legătură cu de·
Amănunt important in acest
mersul facut astă toamnă de articol: In lista de state cari au
Polonia la Liga Natiunilor, ca să se fost obligate. şi s'au obligat să
extindă obligativitatea protectiei dea minorităfilor un tratament
minoritătilor şi la statele cari nu omenos. aminteşte şi pe Ungaria.
sunt obligate prin tratatele de
E întâia oară când citim într'o
pace să răspundă de tratamen- gazetă ungurească acest lucru.
tul ce-) asigură minoritarilor.
Cine citeşte gazetele un gureşt i,
Autorul mHitează pentru cre- şi pe cele din Ungaria şi pe cele
area unei comisiuni permamente dela noi, a putut să creadă că Unpe lângă Liga Naliunilor, ca sa garia n'are decât dreptul de a pârî
se ocupe de plângerile minori- statele vecine pentru tratamentul
tare. Liga Natiunilor ar urma. ce,l dau minoritarilor unguri~
după conceptia sa, să n'aibă alt în schimb ea nu-i obligată la
rol decât de a inregistra plân- nimic fată de de minoritarii săi.
gerile, în schimb judecata i-ar
Fireşte, "Buda pesti Hlrlap·
reveni acestei comisiuni, in contra nu-şi va mai aduce aminte din
căreia luptă statele cari au fost articolul vicontelui Cecil decât de
obligate prin tratatele de pace partea finală, in care vorbea
să răspundă de tratamentul despre crearea unei comisii perce,l asigură minoritari/or.
manellte de anchetare a plângeNe mai spune apoi că dânsul rUor minoritare.
nu·i în contra extinderii ben~
, aat.- _ .....
• ,.. s;n-,
01at' •
ret

r.

o fraudă

"

de 900 milioane de lei

In parlamentul unguresc a fost
la 28 Nov. mare tărăboi pe chestia unei fraude de 30 de mili·
oane de pengei (900 de milioane
de lei) descoperită în Aprilie 1932
la Academia agricolă dela Keszthely. Defraudaforul a fost descoperit in persoana lui Tiberiu
Zimay, secretarul şcolii. Numitul
a fost concediat şi dat pe mâna
parchetului, care însă n'a ridicat
in contra lui acuza fie. Zimay a
fost deci reprimit În suljbă, şi
apoi şi-a rf"gulat drepturile la
pensie. Golul de 900 de milioane de lei a Jost umplut de ministeful agriCulturii, şi ministrul
wx__
''''

_____f_b_.''••_s ....''_..

~~~~·W-

nUG

.

avut seninătatea să
când a fost interpelat.
că e 'foarte normal că s'a procedat aşa, de vreme ce defraudatorii au rămas necunoscuti.
Interpelatorul Dinnyes s'a declarat n~multumit de răspunsul
ministrului, şi a promis că va
veni cu dovezi nedesminfibUe
despre cârdăşia guvernului cu
defraudatorii banului ţublic. (Vezi
darea. de seamă a desbateri·
lor parlamentare din gazetele
budapestane dela 29 Nov. crt.
şi in special din semioficiosul
"Budapesti HirJapll..)
Kallay a

răspundă

__, __.._..
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'Clujul etnic în
lumina statisticii
" .

dela Pesta

S

trata-

AntirevlzfonJstă

.Keleti Uj3ag·, oficiosul partidului maghiar, rezumă in n-rul
din 2 crt. o carte recent apăru
tă nu ni se indică titlul - a
d-lui dr. Petru Vlad, şef· medic
al ora~ului Cluj, referitoare la
mişcarea din anii din urmă a
populatiei Clujului.
Retinem următoarele:
Populatia ungurească a oraşului e de 50 de mii (49.1%),
iar cea românească de 35.1%.
Restul sunt in majoritate evrEi
şi nemti.
Procentul românilor creşte din
trei în trei ani cu 0.2%, iar al
ungurilor scade din trei î~ .trei
ani cu 0.1%. Sporul romamlor,
raportat la sporul total, e de
67.40;..
In anul trecut s'au născut 1524
(afară de cei 46 născuli morti.
repartizati astfel: 15 rom., 26
ung•• 4 evr•• 1 germ.. şi afară
de cei născuli in Cluj dar cu apartenenta iliurea). Naşterile acestea se repartizează astfel:
648 rom.t 682 ung•• 173 evr., 21

germ.
Mortalitatea: 338 rom·,
ung., 170 ewei, 21 germ.
10 mii de români mor 9.4,
10 mii de unguri 11.1. iar
rei 12.4.

556
Din
din
ev·

Mortalitatea copiilor a fost în
anul trecut următoarea: 83 români. 67 unguri, 17 evrei. 3 germani.
Din 100 de noi·născuţi mor
la Cluj pe an 13.2. la ora de 19,1.
la Arad 19, (a Timişoara 18.9,
la Sa1u·Mare 18.6. ]a Sibiu:
11.8, la Braşov 10.7.
....
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La ce viseaza oftclosul

I Ligii Revizioniste...
I

"Pesti Hirlap· a publlcat

la 2 Dec. crt. un .Memento·.
atrdgdnd atenţia cil la 9
Dec_ 1914 trupele maghiari
şi-au {deat intrarea in Bel..
grad.

'
Articolul oficiosulul LI6ii

R(vfzioniste se incepe astfel:
.Acum ctind dinspre Bel-

grad bat din nou ..anturi
asemenea acelora din vara
anului 1914, sd ne aducem
aminte cd acum 20 de ani,
la 3 Dec...." etc. efc.
Nu-I de loc increzut .Pestl
Htrlap" ctind face asemenţa
remarcdrll Se vede cd nil
e. chip sd 'nveţe revizionismul
unguresc minte.
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il
Deputatul eckhardist Ştefan zetei Antirevizioniste ) , organiMilotay, directorul ziarului .Uj zatie care furnizează partidului
Magyarsâg-, se ocupă în numa- guvernamental cea mai mare
rul din 2 Dec. al gazetei sale de parte a asistentei dela întrunirile
alarma ce-a pricinuit-o În presa publice.
maghiară de stânga ştirea că se
pune la cale in politica maghia,
ră o concentrare rasistă, creşti
nă: printr'o intovărăşire a lui
Gombos, a lui E:khardt {partiCondltllle acestei apropieri a
dul pseudo'agrarienilor) şi a lui pseudo-agrarieni lor de oala cu
Wolff (partidul catOlicilor).
carne, in loc să fi 'ntărlt partidul
Concentrarea aceasta, precum faimosului Eckhardt, l-au slăbit
s'a putut vedea din alte relatări fu arte simţitor. Pricina am mal
ale ziarului nostru, s'a inceput arătat·o şi altă daiă: o p~rte
de astă vară, când a fost adus la dintre foştii tovarăşi al lui Eckoala cu carne partidul aşa-zi; h.:1rdt n'aa patut suporta oproagrarian al d·lui Echardt, ruda briul public ce s'a ridicat in
regentului Horthv, numit după contra lor pe chestiunea sofraconvertire a aceasta succesor al g[alul unlvenal. Se ştie, anume,
lui Appony ia Liga Natiunilor. din ceea ce am arătat dela '!ltâGuvernamentalizarea aceasta a a· lui Dumăr al .Gazetel Antlrevlgrarieni10r a avut ca urmare tre- z!onlste-, că pentru blldul de linte
cerea in semi.opozitie a "creşti· I dela Geneva, care-I gâdllase
nilor- lui Woiff, pe cât de pU'1 foarte mult d-Iul E-:khardt orgo·
lintei pe atât de dodU admira- Jiul Incomensurabil de care-f potori ai tuh.!ror guvernelor mag- sedat, ruda pseado-agrarlanl a
hiare postbelice. Era vorba de·o regentulul - adecă d. Eckhardt
simplă rivalitate de mameluci, pe - a consimtit să facă jocul d·lul
care nu ni, o putem el<plica alt- Ge5mb5s pe chestiunea reformei
fel - de vreme ce partidul d-Iui electorale, tn&uş\udu-ş\ fn fatll
Wolff îşi concentrează atentia obştel UD proect de reformă easupra oalelor cu carne dela lectorală atât de reacţionar, incât
primăria Budapestei şi numai in
s'aa speriat de el pâni şi unII
al doilea rând asupra celor din dintre guvernamentali, fn spetă
parlament - decât că agrarienii grupul fostului prim - ministru
şi-au pus ochii pe locurile dela
Bethlen, care avertizează că le
municipiu. Opozitia wolffiştilor dă ca-acest prOiect de lege o
n'a tinul decât câteva luni, şi noui armi tn mâna MIcII lateacum se lichidează. Guvernul. în Iegerl.
orice caz n'a făcut nicio achiCa urmare a nemultumirii ge·
zitie nici cu ei nici cu falşii a- nerale ce a provocat-o preţul agrarieni. Că o simtit însă nevoia ce sta al blldaltli de linte al d-Iul
acestor captări, e sem că par· Eckhardt, au Ie-şlt pâoâ acum din
fidul guvernamental nu mai e partidul zis ţărănesc următorii
aşa de stăpân pe situatie ca
parlamentari (vezi rtlaUa din 29
pănă acum. SIăbirea lui se va
Nov. alaI "Magyusag"): Tiberiu
accentua şi mai mult in viitorul Farkas, co~tele Francisc, Huoyady
apropiat prin loviturile ce se dau (eel d~la Săvârşlo), Laalslau Din.
.
".
E
(
, nyes, Bela Kun (tfz şovintst al
f almoaseJ aSOCIat" T. . Sz. vezI
rapulul revolutiei dela 1918-19)
relatările din altă parte a .Gaşi Egon Turchanyl.

,,
,

-,

Incepe
dăşia

să

spargă

se

cârGombos - Bethlen

Ziarul opoziţionist .Magyarsag",:
De remarc.. t: Dobriţinul e fiecare ne~a mai in format şi zile1e 1 fuI p<?litic al fostului prim-minitrecute despre disensiuni începute I stru!
intre vetero-guvernamentalii ma.,Magyarsâg" adauga ca lupta
ghiari şi intre guv~rnameotalii noi dintre cele două taberei din Do~
- adecă intre oamenii contciui briţin a luat in timpul din urmă
Bethlen şi ai d-Iui Gombos 3.nunţii 'o numărul din 29 Nov,
că la Dobriţin au fost daţi la o
parte toţi corifeii bethlenişti, iar
g azeta locală a contelui a fost

toate aspectele unei sciziuni,
De notat un alt adaos, foarte
nostim: Odata cu înlaturarea co-

rildlor bethlenişti, aammii lui Cambas umbla sa aduca în partid o
pusă de organizaţia partidului pe seama de evrei bogati.
index. Ofensiva cu mare răsunet
Ştirea aceasta din Uima se cere
ce se dă in contra primarului, coroborata cu cele ce se 'rztdmpla
Vasary al Dobriţinului (cu des- I din pricina pactizarii cu evreii la
tiinuiri de nereguli şi sperturi) TESz, faimoasa centrală (odinioara
face parte tot din campania anti- antisemita) a societaţilor r:lsiste şi
bethlenisă, deoarece Vâsary e la iredentiste, (Vezi despre int,imLirile
Dobriţin mâna dreapta a conteiui

BethIen,

I

dela TESz in altă parte a numă, rului nostru de faţă).'

Iarăşi

dela TESz
citire •..

Ziarul IIMagyarscig" din 27
Nov crt. anuntă următoarele
în legătură cu faimoasa TESz
d~ sub preşidenjia d,lor Gom.

şi Eckhardt, cum se nu,
meştQ prescurtat Asociaţia so·

bos

cietatilor sociale (adică ireden'
tiste) din Ungaria, amestecată

Lauda de sine a lui
"
Magyarsagl

in afacerea falsificărilor de
In ziarul pseudo~agrarian şi ire~
franci francezi, învinuilă de dentist al d-Ior Şt. Milotay şi TigUVQTnul iugoslav că e par· beriu Eckhardt - vorbim despre
taşă la asasinatul dela Marsi- faimosul "Uj Magyarsâg", despre
/ia, iar de deputatii parlamqn· care presa italiană a arătat că a~
tului maghiar că ia del~ Căil~ par~ cu b,ani hitlerişti, t.ipărit la
ferate maghiare şperturt dupa I o ttpografIe a guvernulUi - a a~
fiecare călător, şi dela primă- I p,irut la 5 Dec. un articol de
riile din toată Ungaria sub· I laude de sine, pe care-I relevăm
vinlii anuale:
, numai pentrucă e vorba 'n el de

Sciziunile din partidul
agrarieniJor

J,

'

.Pulbicalia "Bajfars", oficiosul
Asociatiei studenteşti Turul spune t'Magyarsâg" - publică
in ultimul său numar un arlicol
foorte energic, atăcând violent
Asociatia Societatilor Sociale
(TESz,. Atacul acesta este sene
zation61 şi pentrucă e 'ndeobşte
ştiut că mare parte 8 conducătorilor de azi ai lui TESz au
ieşit din rândul conducătortIor
de-odinioară ai lui "Turul".
"Btljlars constată că TESz, in
con Ira căreia contele Anton Somsich 8 adus grave acuzatii in ul·
Uma sa cuvântare din parlament,
esle nedemnă de misiunea sa
inifială. TESz, pe care a Înfiinrai-o atmosfera antisemită de
după revolutia comunistă, astăzi,
când are 15 ani de existentă, ia
în sânul ei membri evrei 1 Reiese
aceasta şi din .NemzeU Figyelo-,
oficiosul lui Tesz, fiindcă În uiti.
mu-j număr se arată că numărul
societăfilor incorporate la TESz
sta sporit cu una, şi anume cu
Societatea femeilor izraelite din
Pestszenterzsebet.
nBajhirs mai relevă grava vină
că TESz n'a dat un singur ban
studenliunii neloiaşe, cantinei lui
"Turul-, din veniturile de sute de
mii de pengo ce le-a realizat cu
~ tă
X
sap mana nafionaia a muncii,
,
cu toate că insuflefifii membri ai
lui • Turul- au participat adese.
ori cu ceasurile, fără pardesiu şi
cu ghetele rupte. Ia serbiirl1e şi
la defilările organizate de TESz.

9 Dec. 1

"Gazeta Antireviziollistd".
Este 'ntăiaoară că se pomeneşte
in cele trei luni de existenţă a
sa "Gazeta Antirevizionisti" in~
tr'un ziar din Budapesta. Şi ne
miră că e pomenită şi acum, deşi
ştim hine ca-i mai mult decât
citit.l in toate redacţiile budapestane. Fiindcă cu orice alt ziar din
lume poate presa budapestană să
polemizeze, numai cu "Gazeta
Antirevizionistă", numai cu acea~
d - f . . - . 11
IOta mo esta oale saptamana a nu.
Ce-ar şi putea să opună documentclor noastre ziarele maghiare,
cum le-ar putea contraface, cum
Ic~ar putea răsturna, când tot ce
se publică 'n aceste coloane e
document unguresc, uneori din
cărţi şi publicaţii maghiare mai
vechi, dar în zdrobitoarea majori~
tate a cazurilor din numerele curente ale presei maghiare! Ar in~
semna sa se desmintă presa un~
gurească pe sine, sol polemizeze
cu ea însăşi, dacă ar combate
ceea ce s'arată în coloanele noastre,

Iată

pentruce s'a pomeJI
pentru intăia şi poate penJI
tima oară - numele .qP
Antirevizioniste" în presa i~
pestană. Ca să poată ziaruh sl
Eckhard să, .se Iau~e,
E o lauaa de sme cu
gratuită. "Gazeta Antirevizif"
n'a polemizat cu "V; Mag:; ~
niciodată, nu l~a combătut! d
dată. A reprodus numai di p
d-lui Eckhardt aşa cum re 11
din toate ziarele ungureşti ~
vedit cu citate din acest ,ţJ
cum dovedeşte cu citate d~ n
ziarele maghiare, ce stări 2
siace sunt in Ungaria, ce ~ Il
se fac în Ungaria în contr; n
ş. a. m. d,
•;
Dacă aceasta-i spre lau~ ti
"Vj Magyarsâg", să fie la eal P
,
ee
»~

la
ta

t

A' ,,,,

BI·bll·ografie •
l

"

Numărul de Crăciun al I fl
catiei maghiare de propal Vl
.NouveUe Revue de HOn'
publică un articol al lui Co'
Pongracz despre "Mittel
latina", în care se incearl
se facă plăcută francezilofl I
trucă ar fi cel mai bun miiles
numai in contra expansiu~ijle
germane şi pan-slave ci şi~ă
tru moment, a Anschlusukăr
alianta varşOVia'BUdape~_!.Iz
ma. S'a şi găsit (era gasit i~
mult, căci "latinitatea- • .
maghiare- datează incă dir el
ca pre-arpadiană) temeiul c la
Imprudenta "Uj Magyarsag" al unei astfel de aliante: rj I
vorbeşte totuşi - in sfârşit latină comună a celor fnlo
'
despre "Gazeta Antirevizionistă". poare. singura'Jealitate-'tteire~
Şi-anume. ca să se laude. Titlul
găduit in Europa centrală,g!1
I a tea cea1a It-a: comumopi
articolului ce-l îngaimă este: "Ar- rea I't
de rasa, nu poate fi pusă llvlz
ticolcle lui "Vj Magyarsag" in cutie, fiind rasele din EurOp.1Du
presa mondială". Se laudă adecă trală grozav de ::,mestecato.•.. I
''1'
ziarul d,lui Eckhardt, că presa torul trebuia să se gândea*.lel
mondială moare după reproduceri
ungurii săi, dar fiindcă a *Iei
. t sa, din coloanele lui. S'ar fi' reprodus la
gaseasc ă cu It ura- Ia t·:iI.
",..el
alte popoare dl'n Europa cerMr"
in presa mondială articole şi re'l'" ~
decât la unguri, se gândeşlfCet
portagii intregi din "Uj Magyar- astă dată Ia najiunile 6tatelor~n
sâg", despre chestiunea Saar, despre ce:,oare).
_ le
Fapt este, dedară "Turul" in
I
croaţi, dezpre Mica Antantă, ba
Un alt articol demn de rekfo 1
articolul său. că aci trebue re- s'ar fi reprodus "În presa fiecărui e a
I d-JUI• H enn'D u tel'1 deal
1'1n
pede făcut ceva.
f
d
garo-. E în legătură cu art~o.
"După câte aflăm _ Încheie st~t, .ără ~clePMţie, a'l' ouda zi_.du~ "Pax Romana- al lUt Ottlik.!alt,
'
A
' f'
T 1pa crima e a
arsI la, estamu~ pre care se vorbeşte În arftâol
Magyarsag
SOClCl la OI uru
1',
d
'
l ' V'
~..
v.
luea
e
seozaţle a Ul " J Ma~
d lui Lupaş ce·1 reproduce!1ra'
e pe punc tu1 d e a h o t an sa la."
- '"
f
A
..t 1
l'
gyarsag - facuta In abia 24 de
oHeton. utorul francez E'S~toc
sa In VII om ce mal apropiat t
.
(
,
d·
,.
aceeaşI parere cu d. O~ I
' A
'fi T E S '
I ccasun
ce unpru enta auto nVId In
SOCla a
z, Şi se pare
-' 1 • d
ca unitatea unei natiuni o a\dr.
d'
uJ
, navalIre. can a putut sa se pre- "a' mult mal' cu e'e~t com"~""'"
ca vor IeşI in san
ei toale
. ~~ d, b' ,?
•
L UJ""
. 1"1
f' l' t
gatea:-.-..a aşa . ~ e mc,. .- "n. tr.) tea culturala şi cont','nul'tatea1dID
asocia
Il e na Iona lS e creştine. - ,
1 pnn care arala cu chşele ŞI facslintrf:'ruptă a civnizatiei coll' Ari
A"
" ,
U c'
, mile că emigranţii croaţi au hotă~ decât principiul comunifăf Or
irit incă de astă primăvară omo~ sânge şi de limbă. Părerea fpn
grevă
j rirea regelui Ale~andru". Nu ni trara poale rezerva prejlÎ .c(
!
Frantei însăşi. AVIZ ca Fran~ I
1 se citeaza niciuna dintre gazetele nu fIe de partea Românii cui
1 "din presa fiecărui stat, făd excep- chestiunea readucerii la ma11ur
După greva cu răsunet în toată 1 ţie", care a făcut lui "Vj Magyar~ desromân!zaţilor, şi ca sâ riio
lumea a minerilor dela Pecs, sag" această reclamă. Nu ni se Ungariei pe şvabi, armeni!, e io,
cari s'au inchis În mine ca sa" arată nici numele ziarelor ceho- şi alte neamuri din Ardeal,1 go
au avut vreo comunitate .t~ un
moară acolo pentr:ucă li s'a re- slovace şi iugoslave despre cari rala • cu ungurii.
~ba
fuzat sporirea lefurilor de mize, i spune în continuare că atacă me.dh
rie, s'a început În Ungaria acum reu ziarul eckhardist. La urmă
-Buda pesti Hir]ap" din 4 d.
două săptămâni o noua grevă, şi abia, aminteşte un nume. AI publică sumarul depe Dece. :tat
durează până astăzi, a muncito- nostru, Cităm: "iar "Gazeta Anti- al revistei .Magyar Szem~Si
f rilor deja fabrica de fextiIe Pe- revizionistă" care, apare la Arad, contelui Bethlen. De re1inut\RI
rutz d~n Papa, cari au părăsit p.u~lic~ţie, românească ,a~.tirevizio~ tot sumarul un articol aJ luil m;
lucrul In număr de circa o mie msta, mstlgatoare (subhmerea lUI J Bajza: "Inainte de Marsilia· f ţl1l
de in. şi pentrucă !;t'a încercat in-l' "U. ~."!, risi~eşte intr'un singur scris - remarcă "Bud. H.~ ca
troducerea sistemului Bedeaux. numar, 1n ultimul, nu mai puţin înainte de atentat, deci estef tel
prin care se cronometrează toată de şapte articole asupra lui "Uj interesantele·i arătări o nouă j frll
activitatea şi toate mişcările ]u- Magyarsag" , , combătând diferite mintire a tezei celor dela Bel~ ~~
cratorilor, ca să li se dubleze articole ale noastre şi polemizând după care atentatul n'a fostt Dt
productia şi 'n schimb să li se cu mai. mulţi colaboratori ai lejuif. de motive de politiCă i~ au
înjumătăfească salariile.
noştri. Interesul presei mondiale nă.,. Evident că trebue să ft tm
.Uj Magyarsag- din 6 Dec. imparţiale, serioase, şi atacurile nouă desminţire a tezeiiugosţ
anunţă că fabrica a concediat pe duşmanilor noştri, d o ve des c şi O confirmare a celei ungur~
,300 de grevişti. In urma acestui de o pot r i v ă că ~Uj Magyar~ dupăce a fost scris despre ~ pe
fapt greva a devenit alarmantă. sa~t .reprezi?~ în faţa străin ataţii I fat inainte de a se fi produs ~ lat
P .rtidol socialist a Începui agitalii. Op'Ol' pubbca maghiar;".
, tatul!
.
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J)melatia
Ia

arile demonstratii
, din ziua Unirii
/

Praznicul celei de a 16·. aniversdri a UnirII dela Albafăcut şi mai

mu·t decât tn

alţi

arzi

să

tresară

to ltd su)en',;/afta româneascd şi Să-şi strângă rându1Ue. Era de dat un răs·
"pans laspicat cutezantei budapestane, şi a fost dat energic şi
'''l;mpunător. Au lost insă e necesar să spunem - şi câteva
~Sa iluCluri mult condamnabile. In parlament n'au răsu.'zat toate gla·
l!u1lsurile câte trebuiau să se audă. Nu putem inţelege ş/ nu putem
I admit~, ca pentru
supărare polttlca, nişte oameni de stat cari
u ,1 au avut un rol precumoăndor În dtsrobirea Ardr?alulut, sd come·
. , morezp. Unirea numai la club şi in. familIe. Deasemenea nu pu'IZi, tem intelege cum a putut să nu se audă 'n parlament glasul pal·
ag:i liduilii german. atunci când partidul acesta SI declară mereu
tut, duşman revlzionizmului maghiu.f, şi când popalatia germ'mă a
d~
.. patat fi vczda şi aallla şi ia adunarile prin cari s'a comemorat
'e in anul acesta Unirea. Vom adauga ca nu patim prtcep~ cum
... de·a fost cu putintă să Iămână nesallctiorwfă prOVllcarea dela
~tl Arad, unde în timp ce conferenţta d. ploi unill. Dr. Ioan Lupaş,

°

°

t

d~
'i

ptcşedintde Llglt Antirevizionist~

dirz Ardeal. Cineva d!ll

SOJd,l

negustorului de bdutwd şi de carne vie Mlddr a arancat dela
f galeria teatrului afişe 'n român.eşte şi ungureşte. Cu reclamă pen·
e dtru localul de perdiţte ai numitulUI proprietar de bar. 10t asttel
I nu ne putem expUl'.a cum de·a fost ca putmtd să se 'ncheie comeltr1mOTarea dela Arad. la a.;elaşl teatru comunal unde a aVllt loc
; pârzd la 7 seara prdznu.lrea Unirii, cu o reprezentaţie şovinistă a
au~ trupei lui Szendrey. Nu e cu putinţă nici măcar la asemenea
eal praznice naţiOilale, când toala sufl,rrea romîneascd freamată de
Ttvolta 'n conlra provocări/or reVIZiOniste, să fie făcuţi prOvocă
. . toni maghiarI să inţtleagă că. trăbue să se deJ la o parte?
De ciudciţeniile acestea ne-a compensat cu prisoslnţa măleaţa atmosfera in care a decurs pretutmdeni marde praznic. A
II Ij~st
zi de neuitat, dupa care a ramas în suflete o mare 'n-

iei

°

pa! VlOrare.

~~ Comemorările' depe graniţă
~arl

i

o~J La Arad am avut un Te- Denm 1 d·nH Şt. Pop~vlcl, prof. Al. Conlllilestiv la catedrală, nnde a pre-. stantloescu, ajutor de primar al
unijlcat păr. Florian Codreanu, du- I Aradului ,1 av. O.;t Lapaş. D.
şi~ă amiază un festival, in cadrele
Lupa, a ţintlt o foarte Interesantă
ISţăruil I conferentlat despre reconf~rinţă despre trecutul Chle~~.Izlollilmui maghiar preşedintele
şloealul, pe care o vom publica
ii! Igli Antlrevlztonlste din Ardeal, in numărul nostru de Cr .ciun.
• • praf. nnlv. Ioan Lupa,# şi Corul şcolii primare şi corul Lira
!ir elra un banchet dat de asocla- condus de dlr. şco Oh. Ruj '1, a
C la foştilor voluntari.
cântat cântece patriotice. Seara
ci D. prof. dr. l. Lupaş a arătat a avut loc o şezătoare artistică
fnla toate aspectele el problema a Ateat:uJol Popular, prez:dată de
teifevizfonlstă, stăruind asopra preluptătorul naţional dr. Ioaa SuIă,gătirllor uogure,tl de revanşă, şi
elu. Au citit din lucrările lor d-nli
lnI(lpon![)d pseudo-argumeetelor re- prot. Marşlea, G. Cluhanda, Al.
ă ÎlVlzioniste adevăral: că Ardealul
Constantinescu, AI. Negură, Oct.
,paDU poate fi socotit economlceşte Lupaş, Marcel Ollneliico, Şt. Pote,,1 geogr!flceşte o anexă a Voga- POVICl, TIberiU Vaia, Bogdan, 1.
~a*lel, deoarece tn cadrele UogaP. Crivăţ şi G. Lasca.
,iei Da era decât o prOVincie
La Sălonta. după un Te-neam
!ti,erlferlcă, pe câtă vreme in cala care a predicat păr. liviu Ure~rele Românld e o prOVincie
geln, a avut loc o serbare na'ş;lcentraIă, ,1 că prezenta noastrl
ţlonală in sala Reduta, ca coruri
orkn Ardeal nu e ulterioară IvirII ale glmuaziDlai, sub conducerea
~Icl a Ungurilor, pentrucă toate d-Iut praf. C. Teodoru, cu proreWovezlle Istorice Ilngureştl, până ductlunl artistice ş! cu o confe'/alin sec. al 19-1ea, arată că am flotă antlrevlzlonistă a d-Ial Cor.
rl~o&t găsiţi de anguri aici, Iar de
nel Safta, directorul glmnazlulul.
k~ltă parte româoli apar lotât In
La Beiu, au avut loc serbirl
rtft1ocumeote, organizaţi admlnls- şcolare, la cari au luat cuvântul
:eftratlv, blsericeşte şi mllităre,te. d-nl profesoară Pap şi d. praf.
'sp.tocmal in Ardeal.
Şt. M 'lsta.
O~ Oapă conferinta d-hd prof.
La CărAi, pe gran!ţa ungureas:ii,
aldr. 1, LtlPI~, precedată de on a fost o demonstraţ!e grandioasă,
lutcavânt de omagiu adresat preşe- cu particlpal;ţ\ dia satele de co~aidlnte)ui LIgII Alltlrevizloniste din
lonlşti depe frontieră. A prezidat
?~ Ardeal de P. S. Sa Episcopul adunarea păr. canonic O. MItar Orlgorle, a urmat un foarte reuşit reşacu, martirul veteran intem3. [program
artistle, executat de l1itat de unguri pentrucă s'a 0~Ju şcolile liiecundare.
pUi allplril la epls:::opla de Halnl La banchetul dat seara la Cer- dudorog, In afară de Sf. S.i au
Iii cui Românesc de asociaţia vomal luat cuvântul: d. G. Luogua~ luntarllor, la care au participat. lescu, lecretarul general al LIgII
~ in afară de voluntari şi de alţi
AntlrevlzioIllste, N. Dara bant, de~ îovltatl P. S. Sa EpliCOpul Orl- putat şi primar, dr. I. Ohermall,
I,! gorle, d. genera! Banclu# d. prof. prlmpretorul plăşil, de. O. P. Vă
.~ unlv. dr. Ioan Lupa" d. dr. MI- kanu, fost deputat, Cornel Pop,
ban Mărcuş, deputat şi preşe- directorul liceului, A. Coza, tar
dinte al organizatiei liberale, şI la sUrşlt păr. protopop Borza,
4 d. primar dr. Ioan Ursu, au toas- care a iuat jurământul asisten:tat p, S. Sa Ep!scopuJ Grlgorle tel. Subliniem cuvâlltărilt rostite 'n
.It 61 d-nli Ing. G. Ispravnicu, lug numele germanilor de d-nli Barl
Cărplnlşau ŞI dr. Iuliu Boca. şi Wleser_
La Chiş;neu-Cri, a fost cea
La Orade, dupăce s'a comemo,mal tnă!ţătoare dIntre maniflsta- rat unIrea la şcoli şi la catedralele
1'1 tiile dia satele judetultll.
PrăzromâneştVs'a pus o plaCă cameonulrea a fost organizată de in- morltlvă, sfinţItă de P. S. Sa E!i telectuaHI din partea locului, in vlscopul Ramin Clorogaru, pe
I~ frunte cu d. deputat Ştefan Po- casa regretatulai dr. Aartl La~ povlcl, ca concursel Ateneulul zlr, unde ,'a redactat la 1918
!jIt Popular din Arad..
rezoluţia de desllplre de Uoga, După un Te- Deum festiv, la care rla citită 'o parlamentul tlngu~ au oflclat toti preotii din toată r~sc de d. Alex. Vaida-Voivod.
ff lmprejurlmea Şi a pr~dicat pre- Solemnitatea aceasta s'a desfă51 şedintele clerului ortodox din şurat in prtzenţa mai multor mII
r~ Ardeal. d. dr. G. Cluh.odu, a de manifestanţi, ţloând cuvântărl
1 avut loc dup'.mlază o şezătoare d-nlt Al. Va i dll.-Volvod, general
a pentru popor 8 Ateneulul Popu- Ilcuş, cdtlll diviziei, păr. protoIl Iar, tn prezF.ota • câtorva mII de pop Vulle Popovlcl, d. dlr. de
săteni din tot ţlnuhll. Aa vorbit liceu T. Neş, pre,edlntele ligii

~

Il·R.

.1

Antlrevlzlonllte din Bihor, canoole Augustin Magearu, d. prefect 1. P. Băncii!, d. ajutor de
prl mar dr. Vasile Bledf'li. d. decan al baroulul dr. Nic. Z!gre
şi d. Şt. Mărcuş. secretarul g-ral
al Caselor Naţionale. După fest\vltate a avut loc o masă comună
Iar apoi un feetlval ,colăresc la
Teatra.
I La Şimleu demonstraţia antlrevlzloniltă a fost dIntre cele mal
Impunătoare, particlpând an Qrlaş număr de săteni din tot ti·
outul. După Te-Oeumul oflclat
de an sobor de preoţi tn frunte
cu vlcarul Petrl" Cupcea, a avut
loc o adunare la teatru, vorbind
d. dr. 10ln Oil&n, pţeşed. UglI,
d. praf. V. Pop Şi d. deputat
Emll Lobonţlu_ A urmat un proiram artistic, apoi o demoDitraţle
prIn oraş. 010 balconul primă
riei aa vorbIt manifestantilor d.
Lobontlu ş! păr. C. Andrea, in
piaţă .tud. Hob:ea. iar la bustul
lui Sim Bărootlu praf. S. Paul.
Seua a fost un bal al Asoc. Femeilor române.
La Sighet a fost inainte de amiază o serbare ş:olărească, la
care a vorbit d. prof. Tr. Bllţiu
Dănca" dnpă amiază o adunare
antlrevlzionlstă, la CiTe au luat
cuvântul d-nil M. Şerban, dir.
liceului, Tr. fjl1ţtu fi M. Marina,
secretarul prefecturii, Iar seara
un concert şi o aerată dansantă.
A cântat corul >lAdra," condus
de d. prof. D, Stan.
La Sătmar aa partlclpat la demon,traţie foştii voluntari din
intreg judetul, decoraU cu acest
prilej de d colonel D. Coroamă

I

ca medalia .Ferdlnand,- şi deasemenea sAtenll depe toată granit .. Dela Te-Oeam in drum spre
plata Brătlanu, unde a avut loc
adunarea comemoratlvă, mantfestantU s'au oprit la plaCI comemorativA a lui VasHe Lucaela. Păr. protopop Aurel Dragoş,
senator, a ţinut aci o cavâD[are
despre lupta dusă de marele na·
ţlonallst. La adunare a vorbit d.
praf. S:urtu, secretarul ligII Ant1revlzlonlste. Seara a avut loc
un concert; a vorbit ca acest
prUej d. AI. Doroş, fost primar.
La Seini, după slujba relfgloasă
oficiata de păr. M. Berincle, a
avul loc o serbare la şcoală. D.
iov. dlr. Iuliu Todoran a vorbit
despre provocările ungurilor.
La Baia-Mare, dupăce P. S. Sa
Episcopul AI. Rusu a oflclat la
catedrală nn Te-Deum festiv, a
avut loc o mare adunare in piaţă,
vorbind S. Sa caDOnicul Al. Breban, preşed .• Astrei llll , apoi d. dr.
Coleeriu, preşed. L'gli Antlrevlzlonllte, ş\ dnU prof. Traian Tă
nase şi prof. Mocanu. Seara a
Ivut Joc o ,ezătoare ,coIăreascA,
la care d. av. Petruşca a ţinut
o conferinţă despre tratatul dela
Trlanon.
La Baia-Sprie, unde au parUclpat la comemorare săteni din
vreo zece sate, au vorbit la adunare d. Ing. Antonescu, preşed.
ligII Anurevlzloolste, d. prof.
Barbal, Ariton Cherecheş, primarul ora~ulul, iovăţătorul AI.
Negrea şi mai mulţi tărani. Dapă
aduoare a avut loc o mare demonstraţie prin oraş.

In Ardeal
La Orăştie comemorarea a'a rul .Unlversul·, G. SIOD, Ohlş e,
'nceput cu o lerbare militară, la Ioan Pop şi V. TaHan.
care a vorbit d. maior Ghedeon
La Targu-Mură, comemorarea
Seraclo. A urmat un Te-Deum, unirII s'a făcut in cel mal framos
la care a dat răspunsuriie corul chip cu putinţA: printr'o realizare
d-Iul prof. Praţla, apoi o adunue practică. S'a sfinţit cu acest priia sala Central, unde au tinat lej noa a catedrală, a cărei temecuvântărl d·nll protopop Mot!,
lie s'a PUI tot cu prilejui unet
protopop Pavelonla, C. Secărea, comemorări a unirII
a iotrărlt
primar, D. Martln, meseriaş, dr. trupelor româneşti in Tg. Murăş.
E. Armeu, prof. D. Iacob, dr. Au particlpat la inăltătoarele maHerlea şi Aron Demlan, directo- nlfesatif P. S. Sa Episcopul Nirul liceului. După amiază a !Vut ch:ta al Argeşului, d-oil Stellan
loc o serată a elevIlor teterlştl Popescu, preşedintele general al
la Cua ostăşească, suh condu·
LIgII Antlrevlzlonlste, AI. Lapecerea d-Iul It. col Madgearu.
data, ministrul cultelor, general
La Lupeni .'a oficlat uu Te- Georgescu, g-ral Teodorescu, coOeum, orchestra Soc. Petroşani lonei Boerescu şi aatoritătile din
a cântat după slujbă imnuri oa- tot tinutul, alături de mai multe
tionale, Iar după amiază a avut mII de romlni din oraş şi judeţ.
I lC o serbare la Palatul Cultural. In biserică au vorbit P. S. Sa
A vorbit cu profui1!lă cunoaştere Episcopul Nichita şt păr. protoa stărilor de lucruri păr. protopop protopop Rusu; la feşlrea din
I. Duma din Petroştnl, despre si- biserică a vorbit d. general Teot uaţla s'lclaU mal mult decât jaluldorescu, c-dantul garnlzoanel, tar
,ă a Ungariei hortlste.
1& aduoarea ce-a urmat după deLa Petroşani a fost Iln Te-Deam fIIarea trupelor d-nli Al. Lapecomemorativ, predlcâud păr. pro- , datu, Stellan Popescu, dlr de iit'JpOp Duma, apoi o frumoasă I cea Clort~a şi primarlll dr. Emil
fierb are la care a conferenliat d. Daodea. Preşedintele Uga Antire"
vlzlonlste, d. Stelian Popes;:u, a
prof. Ion Nlclu.
La Simeria ao avat loc serbărI rOitlt o puternică cuvântare desş:olăreştl
o manIfestaţie a LlgH pre legătura dintre poporul roAntlrevlzlonlste. Au leat cavântul mân şi biserică, il1chetnd cu un
d-nti dr. Juli, preşed. LIgii, iog avertisment adresat ungurilor ca
N .. Păulescu şi primar 1. Nedelcu. să· şi blg~ mintUe tn cap, dacă
Seara a fost iluminare şi retra- DU voiesc să piară ca ceara in
faţa focului.
gere ca torţe.
La Cluj a fost la Teatrul NaLa Media" la fel cala TArgaţional o mare lerbare comemoMură" a rămas după măreata
comemorare a UnirU o realizare
ratlvă, conferenţiind d. prof. 1.
Mog., asistent anlv., despre lupta materială: bustul tribunalUl Ace s'a dat de-a langlll secolelor xente Severu, Inaugurat cu prliutre ţăranul român fi intre ne- Idol acesta, de fată cU mii de
meşl! uoguri cari căutau să-I fare
româol veniti din tot tlnutal. Au
pâlnea dela gurA; revizionismul tlout cuvântărl păr. prot. loao
de astăzi I-o continuare a a;:e- Crăciun. păr. pro:' 100 RlDea, d ..
Horea Teculescu, dlr. Itceulal
lelaşl lupte. O frumoasă cuvântare a ţinut apoi S. Sa Vicaro! dia SI~hlşoara, d. deputat Ro·
Tit Mălala, despre deosebIrea de malus Selşanu, vajnicul luptător
gândire a poporului maghiar şi-a in contra revizlonlsmulul prin
coloanele ziarulUI "Unlversul-,
ungurilor.
d. prof. un\v. dr. Tlfus Oane,
Ă. doua zi a avut loc o come·
morare a unirII la Reunianea co- secretar g·ral al mini!itrulul, d.
merciantilor ,i meserlaşllor, vor- prof. Sexttl Puşcarlu, d. Şt. VIă
bind d-nll Victor llIesca, dr. A. descu. preşed. "Astrel llll din MeRatlu, prof. unlv. C. MarinescQ, diaş C. Mu~lea, d. rev. şco N.
Leontin IIIelcu, redactor la zla- Mluţa, d, dr. V. Bîrlş, d. Vlad,
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d. dr. Ion Moldovan, ,1 d. dr.
Corloian AllAu, primarul oraşu
lui. Seara a avut loc un fefltlval.
La Sfântu-Gheorghe, fn Săcul
me, ziua UnirII a fost sărbăto
rltă ca mare solemnitate, printr'un Te-Deum oflclat de păr.
protopop Aurel Nistor şI păr.
Popovlcl. A predicat despre lnsemnătatea ZIlei păr. Popovlci.
După amiază a avat loc an feltlval, in cadrele căruia· d. praf.
Morolanu, rectorul Acad. comerciale din Cluj, a ţinut o latere"
santă conferinţă despre lupta de
ellberare partată de ardeleni pe
vremea u!lgarUor in ţările din
apus
La Sighişoara l'a oflciat de
cătră pilr. protopop N. Stoica şl
de păr. A. Stolcovlcl un serviciu divin, apoi a urmat o aerbare nationalA, la care au luat
cuvântul păr. Stolcovlci, Iar la
sfârşIt, vorbind despre lostructia prt'mlHtară, d. maior Stănescu.
La Abrud, a vorbit după TeDeum păr. protopop P. Popo ..
vlcl, ioflerând uneltirile revlzlo.
niste ,1 păcatul ro mânl10r cari
se1ncascresc cu străini. După amiază a fost o şezătoare
a corarHor şcoIărl"ştl conduse de d.
a confeprof. Cornel Hagea,
renţiat d. Ion Mlcu, directorul
glmnazlulul.
La Dej, s'a tinut tn piaţA o
adunare antlrevtzloolstă precedata. de un serviciu relIgios oflciat de protolereil Iacob Marga
şi Zaharia Man. Au ţinut cu·
dotări Inflăcărate păr.
prot.
Marga, d. T. S'lartău. Institutor,
păr. prot. Z. Mao, păr. Ion Radu, d. Leontln lliesea, r~dactor
II ziarul "Untversul", subrevizor
Ioan Caiiiilan, dr. Ioan Cureu,
dr, Vasile Rebreanu, dr. Iacob
Buta, dr. Aurel Mărglneanu, dr.
Iosif Puşcarlu, dr. ViCtor Şoldea,
avocat io Becleao. dr. Oet. Po~
pescu, avocat ill Tg. Lăpaş, dr.
10ln Mezel decanul baroulul, P,
CherebefitI. directorul liceuluI.
Ioan Clupe, revizor. dr. Cotul,
Al. German, N. Badea, secr.
LIgII, şi protopop Salvan. A urmat după adunare o manifestatie pe străzi, tar seara o şeză
toare, Ia care a conferent1at d.
dr. Emil Precep, directorul 11ceaIul din Oherla.
.
LI Blaj, an parUclpat la demunstraţle săteni din toată regiunea. După slujba feliitivA dela
catedrală a urmat o adunare fu
curtea liceului, şi au ţinut cavâl1tărl entuzlade d-nlt praf. Ion
Com~a, canonic dr. Victor Ma·
cav~i, maior Bărbuleica ,1 d.
prefect Simion Gizdavu. A cântat tmnorl naţionale corul liceului,' sub conducerea d-lul prof.

,1

Toduţe.

făcut dlmpreu·
studentlmea olteană vesa dea o serbare peotru statuia lui Mihai Vlteaz!ll.
un pelerinaj la mormâottll fntâlulul intregltor al oeamalul românesc, apoi a avut loc o serbare la liceul .. Rr geh: Ferdlnand·,
unde a vorbit d. pref. Ion

La Turda, s'a

nă cu
ntiă ca

Mureşao,

apoi

după amiază

o

adunare antrevlzlonistă la CaSfllă, vorblod d-oli prof. Orig.
Bljl, d. director de liceu Petre
Sudu, preşed. LIgii, studentul
oltean Orlg. Popa şi d. maior
Roşu dela Tâfgn-Murăş, despre
instructIa premilitară. Seara a
avut loc serbarea olt!:nHor.

La
In

capitală

ţie uriaşă

Bucureşti .

a fost o demonstra~

cu zeci de mii de parDeasemenea s'au ţinut

ticipanţi.

adunari la

toate ateneiele din

şi

la cluburile politice.

suburbii

La clubul

naţional ţărănist

a luat

cuvântul d. Iuliu Maniu. D. Oct.
Goga a vorbit la adunarea despărţământului •Astrei",
Seara a ţinut o energică şi impresionantă cuvântare la radio
d. Stclian Popescu, preşedintel('

Ligii Antirevizioniste.
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La Constanta, a avut loc o
Intrunire anUrevlzlonlstă la palatul eJ)lscopal. Au vorbit P. S Sa
vlearul Damltrcscu, dlrectorDI
Uerulul d. Coriolan, preşed. LI·
gll Culturale d. Cblrescu, d na
Maria Dlmltrla-Caataoo, d. Oct.
Ooruneana, d. căp. N. Ştefan in
Dumele foştilor luptători, d. Sclpio Vulcan in numele manlelplulal şi d. Iosif At.nasiu 10 numele bulgarilor.
La Buzău au fost mari serbărl
,coIăreştl,
apoi dup'amlazl o
lerbare la teatru. Au vorbit d-nU
prof. Const. Tomulescu, pTl~şe
dintele Ligii Antlrevlzlonfste, şi
aVa N. N. Manolescu vlcepreşed.
Ligii, apoi a confereDtlat dupre
drepturile românilor asupra Ardealului d. prof. Petre Ionescu
dela liceul "Haşdeu".
La CăIăraşi a avut loc o
mare adunare Antirevlzlonlstă in
parcul oraşului. A cântat cântece
patriotice corul liceului, sub
conducerea d·lul prof. Aurel 1vllşcanu. Au luat cuvântul d-nl!:
colOnei 1. Pruşan preşed. LIgII
Aotlrev., 1. Moldoveanu, dlrectand prefecturII de Ialomlta, prof.
N. Popescu-Valdomir, secretarul
LigII, Or. Popescu lalomlţa, preşed. Ateoeulul Popular, şi praf.
1. Gutulesca. La serbarea del.
liceu a vorbit d. prof. Al. Z.
Ionescu.
La Roşiorii de Vede au
avut loc serbărl la liceul de bă
lefl, la şco profesIonală de fete
,1 la gimnazial de fete. Au tinut
cavAntărl d. Vutle Popescu, dlre~tor de Jlceu, şi d-rele prof.
Gabrlela Cominescu şi Elena
Ştefănescu.

Galatii au comemorat unirea
printr'un Te-Oeom featlv,oflclat
de protoiereul Stoica, ,i printr'o adunare cetătenellclla teatru, ,Inuti sub preşidenlla d·lul
Dim. Lazăr, prlmnul oraşului,
care a tinut o 'oscfieţltă cuvân.
~are despre rolul românilor dealungul Istoriei. Au vorbit apoi
pir. Petre Savln. d-oa Maria Zabarla, dlrectoara şcoa.lel corn. de
fete ,.Rrlinl Maria", d. comandor Pompillu Georgescu, d. Ioan
Mustată, d. OrJgorie Mihallescu,
fost deputat şi primar şi d. Mib.
Gr. Coti aria, preşed. AlOC. profesorilor secundari.
la Craiova a avat loc o demonstraţie dintre cele mal mirete. in piaţa din fata prefecturII.
Au Ilout cuvintări entuziaste
d-nll general C. Oumitrescu,
cdtuJ corpului I armată, g-ral D.
Pasalega, preşed. UniunII ofiterilor de reze rvă, C. N. Plopşor,
din partea fundatiei Principele
Carol, V. Antonescu, ajutor de
primar. N. Clocârdla, in numele
Ligii Antlrev., C. Coşereanu, pre,ed. Cercului subofiterilor de
rezervă, E. N~cşolu, preşed sobof.
pensionari, dr. M. Alba şi la
sfârşit d. 1. Girbovlceanu, prefe~tul judeţului.

In Basarabia
In toate centrele din provIncia de peste Prut au avut loc ma·
nlfestaţii deosebit de Impunătoare,
lulmlnând cu cea din Chiştnău.
, In capitala Basarabiei au tlnnt
cuvlntări 1. P. S. Sa Mitropolitul
OurIt', prlm·ajlltoral de prImar
Demlr "postolescu, d. decan al
fac. de teologie Popescu-Pr.hon, d. consll!er municipal Cezar SIOIka. d. prof. Bog .. d. Pau
Hallpa, d. con •• jud. Bar~aru, d.
prof. unlv. Bulat, d. col ia rrz.
Stellau, tnsp.
Mlcovef. d-na
directoare a liceului eparhlal de
fete Elena Alistar Romanesca. d.
Oherman Pantea ŞI preşed. stad.
crettlnl Vlorel Trlfa. OratorII au
inflerat cu multi ~nergfe QneltfrUe maghiare. aritând cA dacA
va suna ceasuf, batarabenU le
yor grAbi si vIni in .jutoral graaltet trlanonice ca aceea,1 inlufletlre ca care la 1917 aII venit
la aiutorul lor ardeleatl '

,c.

La Bo/grad a avat loc o serbare comună a tuturor şcolilor,
vorbind d-nll prof. 1. Rom.nluc.
pTtşed. LIgII Antlrevlzionlste, păr~
V CernăuteanlJ, directorul liceului de băitt' At. Melolcov şi prof.
N. Cancel. A urmat o demonstraţie pe străzi in sunetele faofarel.
la Cahul s'a tinut o adunare
la liceu, prrz!dată de d. A. Cră
clanesce, judecător consilier la
tribunal. Au vorbit păr. profesor
V. Hartla, fost deputat in Sfatul
tărll, av. ar. Câmpeanu şi av. M.
Oheorghlu.
La Târnova (Soroca) a avat
loc o mare adunare la care aa
luat cuvântul d-nll IV. O. Axlnte
preşed. Ligii, sabrevlzor S. Oaoe
şi tnv. Teofil Manea. A urmat
după adunare o demonstratie pe
străzi.

•-an
Fără

. , 'III

comenfar

Semioficiosul ,.Budapesti Hirlap· relatează telegrafic, in n-rul
său dela 1 Dec., despre un articol relativ la rezultatele examenelor de limba română ale corpului didactic universitar, apărut
în ziarul .Dimineata-. "După a·
cest ziar - spune semioficiosul
budapestan - rezultatul a pro'
dus în Ardeal adevărată panică.
Urmările pot să-i fie două: 1.
Şcolile confesionale rămân fără
forte didactice. 2. Ajung de azi
pe mâine;pe drumuri profesorii
şi invătatorii, dimpreună cu familiile lor-.
.Magyarsăg· din aceeaşi zi adaugă că ziarul bucureştean reproduce după .Keleti Ujsag- un
articol în care se vorbeşte despre catastrofa ce·o pricinuesc
culturii maghiare din Ardeal re·
zultatele examenelor de limba

- Guvernul maghiar a făcut demerSUl
la Geneva, Roma, Paris etc_, ca să i ~
admită egalitatea de inarmare! ~
Ziarele maghiare dela noi nici de cdt ca sd provoace ea!)
...
au publicat Ia 6 crt. o teleIndrăzneaJa aceasta tugramă budapestană mai mult
ranică a UngarieJ, IntAmdecât ciudată, şi anume:
plată concomitent cu PUDupd cum anunţă ziarul nerea ei pe banca celor
guvernamental "Uj lVemze- ac~zaţl In procesul Mardek" guvernul maghiar a sihef, trebue să ne fie cu

~J

I ajuns încă la vârsta încorporăfr
apoi organizatia de elită a
zişilor viteji (20 de mii la nUmful
şi organizatia de 300 de mii de
a foştilor combatanfi ai gen~b

ifeI
FI

lului de divizie Takacs-TOIV~\ 1

Autorul maghiar îne

1

arătănd ("ti bugetul mi al

I

lerului de răsboi al ~'
gnriei aşa-aise ,.ciunti~ 1
este de două ori mai ", ~a,
ca al Romdniei. şi cli ~l;
garia "deaarmată" este t
parte a numărului nostru cea mai militaristă, a ~ .
de faţă - presa ungu- ropei centrale a'lJdnd:d
rească a 'nceput să pre- armatti acli'lJă ~ompusă fa
gătească opinia publică 550 000 oameni (lton'lJelil~~
maghiară pentru un răz- letJenfij afară de janda ' '
boi, arătAndu-i-1 ca ine- poliţişti, etc., şi putdn~
vitabU.
mobiliaefle in orice IHo",ft

la Geneva, Roma, Paris, etc. demersuri ca sd se
admitd U,gartei egalitatea
de inarmare. Ziarul d·/ai
Gămb6s afirmd ceea ce
nu ni-O putem inchipui câtuşi de puţin - cd s'au şi
'nceput tratative cu privire
la aceastd cerere. Obraznica cerere - cdci n'am putea'o numi altfel nici dacd
se producea În altd vreme
decdt atunci cdnd Ungaria
are de dat socoteald pentru
atentatul dela Marsl/ta - e
motivatd cu faptul că nici
Germania nu mai respectd
demult prevederile referitoare la înarmare ale frafatului
de pece, şi ca Austria, ca
sd-şi poatd apăra independenţa. a cerut şi ea tgalitatea de inarmare. Ungaria
cere deci şi ddnsa aceastd
egalitate, şi anume - dupd
cum motiveazd ziarul budapestan - pentruca sd se
poatd apdra in contra atacurilor din afard. (fireşte,

făcut

atAt mai vArtos un 8ver-

tisment, cu cât - precum
se vede din reproduceriie ce le dăm după ziarele budapestane In altă,

'0

I

Vom adăuga la remarca aceas·
ta, că cererea Ungariei e in a..
celeşi timp barte ipocrită. Ungaria se plânge că e desarmata şi
nu se poate apăra în contra unor atacuri din afară, dar adevarul este - şH ştiut îndeobşte
- că eludează încă din ziua ratjficăriii tratatului de pace clauzele militare ale
dela Trianon. Relatările de-o pagină şi
jumătate ce le-am publicat în numărul al 13 lea al «Gazetei An
tirevizioniste- şi cele ce le·am
dat despre inarma riie Ungariei
în alte numere precedente, au
putut să lămurească pe deplin
pe orişicine despre modul bles.
temat cum a eludat Ungaria aceste clauze.

1 ... mon 500,.000 de sold8~c
,.
organisaţi şi instruiţi, ~u

.eslraţi cu echiPamen al
cel mai modern.
~ a'

,a

Inlj

Se sporesc In şcolile mag~ut
re orele de "sport" mil1";11

păcii

"ă'

Ministerul de Instrurţie

do'
ghiar a sporil stlptămâ'rea
trecută dela trei la pa~1a~

ore pe sdpldmdni'J orele 'tai
.
gimnasttcd şi de sport mi da
tar ale elelJilor.,,,din, ŞCDOM!t'e,
secundare, iar pe elevii clml
selor superioare l-a oblig:f.h
să facd in plus de dout! Qcal
Uriaşele pregătiri micâte doud ore dup'amiazlarc
câte doui'J clase In
litare ale Ungariei şi-anume
olaltd. Dela exerciţiile ~al
Ziarul .Universul- a publicat
Afară de armata regulată, mai
ceslea de dupd amia i'J
română.
Vineri un articol de destainuiri există în Ungaria 6 regimente de
t
b t
zi o
senzationale ale unui ungur, re- grăniceri, 18.000 de jandarmi că. pu ea a sen a numa
re
W$
'#Mot
-'Ht
."111 feritoare la înarmările uriaşe ale lari şi pedeştri, şi numai la Bu. cari au invoire spec/ald ai
Ungariei hortiste.
dapesta 10.000 politişti, cu instruc· sd se ducă la antrenamt~
Un anchefafor francez
NI se arată că Ungaria lui tia militară desăvârşită, înzestrati lele Asociaţiei generale spajer
Bethlen şi Gombos calcă de mult cu mitraliere şi automobile blin. ti ve a elevilor secundd8ă.
la Budapesfa
stipulatiunile tratatului de pace, date!
(Klsok). Sporirea orelor ~',nal
cari p!evăd că nu poate avea un
La efectivele acestea se adau- glmnasticd şi spori mUil ni~
Acum o săptămână a sosit la efectiv militar mai mare de 35
de
mii
de
oameni,
şi
acela
aleagă
cei 400 de mii de Jeventi (ti- impune noi angajări de pnas!
Budapesta un inspector al sigutuit din lefegii.
neri instruiti milităreşte, cari n'au fesori.
1,8ta
rantei parisiene, d. Berthelot, ca

!
t'

să facă

o anchetă În legătură cu
complicitatea dintre oficialitatea
ungurească şi teroriştii croafi.
Ancheta aceasta a fost dată
în vileag de agentia "Havas",
deci presa maghiară n'a mai pu·
tut o frece sub tăcere. Ziarele
bUdapestane au anunfat·o adău
gând că guvernul maghiar şi
pOlitia budapestană au făgăduit
J-lui Berthelot tot concursul.
,.Pesti Hirlap" adaugă (în n~rul
dill 2 Dec.) că vizita anchetatorului francez e 'n legătură cu
declaratia d·luJ Eckharat, pri-'
mul·delegat al Ungariei la Liga
Natiunilor, care a spus in urma
depunerii memoriului iugoslav
că Ungaria e dispusă să lase pe
oricine să vadă lista celor cari
au primit paşapoarte maghiare.
Evident! Parcă politia maghiară
n'a avut prUdenta să nu inregi.
streze paşapoartele date terorişti
lor şi mai cu seamA pe cele
false, sau să distrugă orice evidentă ce eventual se va li tinut.
Dupăcum acreditează ziarele
budapestane, ancheta d·lul Ber·
tllelot se mărgineşte la ch~stia
cu pasapoartele.

Serviciul militar est~ demult
obligatoriu.
Efectivul armatei regulate a
Ungariei este de 150.000 oameni,
înzestra ti complect cu mitraliere.
artilerie grea, tancuri. trenuri
blindate şi cu 600 avioane de vânătoare şi bombardament. In caz
de mobiljzare mai stau la dispo.
zitia armatei 10.000 motociclete,
7.500 camioane pentru transpor·
tarea trupelor, precum şi un nu·
măr foarte mare de tractoare
pentru artilerie şi alte detaşamente motoriza te.
.
O parte a acestui armament a
fost fabricată in Ungaria, Ia fabrica de arme din Gyor, la uzi.
nele din (sepe!, la Olosgyor şi
la Budapesta, unde se lucrează
febril.
Gazele toxice şi celelalte mijloace pentru războiul aiero-ehimic,
sunt pregătite la Magyarovar. la
fabricile Magyar VegYlipar.
Sate neÎnsemnate şi abia
marcate pe hartă din judetele
Veszprem, Zala, feher, etc., au
fost transformate În vaste arsenale.
In ultimul timp ·s'au clădit in
satele Ungariei cazărmi noi şi
moderne, in oraşe avându·şi se·
diul. numai garni:zoanele cu efectiv redus. In mai muJte sate din
regiunea frontierei sunt organizatU cu efectiv de 2-4 mii de
soldati.

!jU[

C •• t
I e-J 1n er~seaza pe

ungurI
1
d·
manevre e .n anu I acesta
v

I

Un general in rezerva, Ludovic [
se ocupă in "Budapesti
Hulap
de manevrele engleze,.
franceze şi italiene, relevind, fi~ ~
.
. 'd
reş t e, ceea ce-l. mtereseaza
n eo- I

N~met~,

minant şi decisiv ce i se atribuia,
relevă două preocupări: aceea a
matorizării armatei, şi aceea de
a face din rezervişti o armată gata
imediat pentru luptă.
<

d'Ugn

taţi motorizate. Relevă că in

mlăştinoase şi

pc
lpa
; U~
!1

tI

nisipoase, ţda
de luptat cu multe greutăţi. ~ re!
Pe francezi i~a preocupat
. 1 eficacitatea imediatei ~' Ee
speCIa
I miteri pe front a rezerviştilor. ~. ,al
con.statat multă bunavoinţă,.t '
schImb multâ oboseală. Le 11 nu
seşte rezervişti lor cuvenitul ant1l.Eu
'ka
nament sportiv, turistic.
f'
Despre manevrele italiene, ~ sit
au căutat în special să veri~ nai
eficacitatea unităţilor motorizate! tlfj
a celor iuţi, autorul nu se p~ ia

I curi

sebi pe unguri.
Dupăce subliniază ci manevrele acestea au dovedit că lupta
aierianâ nu va avea efectul predo-

•

t '

nunţă.

i"QJ

Motorizarea i~a preocupat in
,.
(a I
special pe englezi şi italieni. CaSă reţinem din expunerea acd ha,
rele de luptă engleze s'au dove- sta importanţa mare .t antred re,
dit bune. Biruinţa n'a putut fi,'
'
mentului turistic. Pentruca să~' I
totuşi. lesne câştigaU. Li~a lipsit dăm seama de ce şi 'n Ung~ fal
suficienta pregatire. Generalul ma~ şi în societatea maghiară dela ~ D\~
ghiar subliniazâ. deosebit impresia turismul preocupă aşa de m~ ar
produsă. de luptele de stradă.
E
al
bl
t
cu c e să su iniem şi ţ bu
Autorul releva apoi, şi spune acest loc păcatul ce-! facem ~ să
că interesează mult obiecţia acea- românii când neglijăm sporU pe
sta pe unguri, critica ce o face acest.a atât de import.mt, de ~ lUl
un ofiţer polonez luptei ,U uni- ffiM şi de sănătos.
f
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l. Eckhardt recunoaşte desminţind... mâna Budapestei în

PPrimul delegat maghiar

i,

statele succesoare

la Geneva mărturiseşte că la 26
Sept. teroriştii se mai aflau încă la Jankapuszta. .
iile

1-

~UI
d
, iAgenf

Vj Magyarsdg ll din 6
telegrafice au comu- şi-o fabrldi de b!uturJ a)- priIie la 1 Octomvrie (d. Eck· De"c. publică O telegramd
/Unicat şi presei noastre cotidi- coolice);
hardt se .exprimă .nowsti m : din Brat/slava, in care se
~ne declaraţiile facute ziarlştiCă - deci - la 26 Sept., .au p!raslt .de p.rlmavar~ araM că autorităţile ceho)răfr de primul delegat al Unga- când s'au tras Ia sorti aten- p~n! la sfârş!tul ~Ul S.eptem slovace au făcut o razie i! ~ella Liga N~fiunilor după~e s'a
tatorii, teroriştii se aflau Incă vrl~ Ungaria;. n o fI vrind nopinattl şi au pus mdna
~l7flbllcat memoflul lugoslavlfl, dar la )ankapuszta;
s! ~swemne shlul acesta o I pe şase unguri cari formau
ieF omis tocmal ceea ce tra mai Că s'au rbpândrt apoi prin portlta de sdipare p.en!ru centrul unei organizaţii zien;zteresant in ele.
satele şi pela fermele tnve- cazul.c! se. va adeve~1 c au I sd • a voluntarilor maghiari",
"a,i Vom reproduce deci aceastd cinate. unde trimişii speciali reventt apo.l. in U~garl~1)
pusă la cale de tredenta
~trte a declaraţiilor d-lul E.k ai ziarelor parisiene i-au mai Declaraţflle. przmu.IUl de- maghiară ca să organizeze
c!i~rdt după numărul din 29 /'vov. ghit şi dupl atentat;
legat maghiar dela Liga Na· în Slovacia o conspiraţ!e.
tt'$] zrarului său, "Ui Magya~sdg:
Cl unii dintre ei - exact ţLUn!lor nu su~t deci altceva
*
~ Dupdce a S/Jus cd conspiraţia cum au ar!tat trimişii ziarelor decaf
confirmare a acuIn acelaş număr,
Vj
tt'~reja i-au căzut victime regele parisiene - s'au mutat la zatiiJor ce s'au adus Vn- Magyarsag" se laudă că" a"'~lexandru şi Louis Barthau n'a Nagykanizsa (d. Eckhardt a gari€i.
re legături cu iredent/ştH din
rost pusd la cale in Ungaria ci uitat să amintească cazarma
Nu va fi exclus să-I mai Slovacia, şi că unul dintre
'llJn strainatate, şi dupdce a spus unde şi-au glisif noul azil); vedem pe d. Eckhardt recu. capetele de acuzaţie ce s'au
4.d va dovtdl cd la jankapllszta Că, in sfârşit, numai jum!~ fa fost niciodată o tabărd de te· tate dintre teroriştii croati nos~and şi alte .tucTuri pe
J ~rtşti, d Eckhardt a declarat ur·
din Ungaria au plecat peste caTl le-a tăgădUit pând a?lSltldtoarele:
granit! în d,stimpul dela Â- cum.

i
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I adL1s lui Ilie Koves propriI etarul condamnat deunăzj la
t

3 ani inchisoare al ziarului
"Kassai wUjsagU din Koşite,
a fost ca a avut legaturi i-

y

r;

;' l

w

J

1.

redentiste cu deputat~l Şt:
Milotay, directorul lUI nUl
Magyarsag".
u
Pesti Hlrlap" din Dec.
arată că avocatul amintitului K5vess a fost arestat
a produs in instanţă documente emanate dela

,1

~

I ,
".

, 'lr-< I

j::, •

pentrucă

°

~,

:t
r,

,f'

.'

autontăţtle ..un~ure~ti~ l~

cari
nu era ingajult sa alungă
decât prin ministerul de
externe dela Praga.

'.
,'f,

I
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d! ,N'a fost la Iankapuazta d e-

t1'''-

~t

o mfzedl arendare, ude au

d a~rtnda

W~lncrat 30-40 de emigranţi croaţi.

aceasta.a luat fIinţă pe
, ad de drept privat, prin con'n
. act, şi când gdverual maghiar
,'a hotărît &ă îndepărteze pe ebllgraoţll ce trăI au acolo, n'a pu~~ut s'o obţInă decât presloDând
emigranţi prin autorităţile ad.
DlIIl!stratlve, ca să plece de ba.ăvole. Măsurile acestea s'au şi
, dovedIt de fapt eficace, LIchidalâţ,ea la Iaokapuszta s'a inceput de
la~1apt ia AorlHe şi s'a sfârşit toItal la 1 OctomvrJe, potrIvit momi dalu! Dormal de·a lichida o a~1tre1l(!:-<!g'L:oIă. Dupăce au pr!OmIt indrumărlle guvernului ma'Igrghiar, s'a inceput Imediat pler tlcareJ dela jankapasl,ta a emlrIzfrantllor croaţi ce trăiau acolo,
:e 'o măsura in care li- o făceau cu
fputlo1ă poslbUltătlle de existentă.
ODstat că o parte dintre emiraoţll cari au trăit la bokauszta s'au împrăştiat şi s'au an-

.,e
il

l

!

l ,taiat la munci agricole prin dioaJerite sate şi ferme învecinate, ca
14să.ş! asigure existenta, Iar o
.•parte s'au ret/as la Nagy Ka-

ri~nizsa şI au incercat de acolo să-şi
mas1gare o existenţă. Dar s'a :onistatat de asemenea ,1 aceea, că
ijumătate cel puţIn dIntre emiilgranţn cari au trălt la janka,pasua, au părăsit de prImăvara
Ipallă Ja afârşitaJ lui Septemvrle
Ungaria. La 1 O.:t. s'a instalat
~ Il Jaekapuszta au nou arendaş,
~ dupăce lichidarea precedentel a~ renzl a luat de fapt sfârşlt.-

i

~' Deci.aratiile acestea ale d'/Ili
~ Eckhardt sunt adevărate decla,~,atit

de om prins cu mâţa 'n sac.
Precum se . ştie lndeobştet nu
l~ numai miniştrii plenipotenţiari un~.2ureşti dela Londra, Paris, An·
tara, Rama, etc., au dec1arat-o
stereotip (deCi dup'o notd emafii natd dela guvern), cd aşa-zisa
el11rendd· croatel deJa jankapuszta
,d ia liChidat Cit totului asta primăt vară, dupa demersul iugoslav, ci
1a declarat acest lucru şI d. Eck.
1I hardt lnsuşi, care acum vine şi

J

J'

~ recunoaşte:

Că lichidarea nu s'a putut
face decât la 1 Oct., "potriVit
modului normal de alichidao
~ arend! agricolI- (Vor fi tre..
t buit probabil sl aştepte ca
~ sl samene grâu de toamn!
t'
~ pentru noul arendaş, sau s!
'. mai stea dupl' recoltatuI
riulUi pânl fac din el spirt,
LindCi aveau, precum se ştie,
"

i
ilI'
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Curteadecasaţiemaghia
răcomplicecu atentatorii
-

De ce s'a judecat apelul teroristului Premet
in ziua atentatului dea Marsilia.

Relatând in n-nil al 6-1ea al
.Gazetei Antlrevlzlonlste" despre
atentatul dela Marsilia şi despre
dovezlle de compilcttate a maghlarllor ce se puteau cnnoaşte
la data aceea, am atras atenţIa
sob tItlul "Simpld întâmplare, •. ",
asupra tin el concldenţe mal mnlt
de cU eludate: Curtea de Ca•. mag h')oI
satle
lara. a con f'Irmat
con dam n ar e a teroristului
croat Premet exact In Martea
atentatului 1
Atentatorul aceita fIgureazA şl
'n dosaral prezlntat de Iugoslavia Lfgil N,)ţluollor. A fost dat
in judecată numat după repetate demersuri ale guvernului lu-

I

torită!ie maghiare ştiau de
mai 'nainte ziua atentatului, şi că 'ti noaptea asasindrii au luat mdsuri pentru evacuarea teroriştilor ce
mai erau la jankapuszta.
Autorităţile
ma.
hA
t.
9 latretşll~~ ziua
a t en_, a u al .

Cititorii pr esei cotidIane C:l110SC acest lucru din
corespondenţa parlslană a ziarului lugoslav .Politika-, transmisă de
"Radar- ziarelor româneşti la 4
Dec.
Se arată in această deosebit
de interesantă corespondenţă că
a[lcheta autorităţilor franceze a
goslav, ,1 • fost odnd!t, pentru- stabilit următoarele:
ca guvernul maghiar să-I poată
Căpdenla de bandiţi dela Janexploata condamnarea dac'ar fi kapnszta Perceţ alias Horvath
vreodată vorba de o compllclta· a fost ,1 'nainte şi dupA atentat
te a oficialităţII ungure,t1 ca te
la Budilpestl, şi se mal află şi
rorl~ttI croaţI. Procesul aţa jude- astăzI acolo. La 6 Oct. a chefo ..
cat la trlbunalal din faimoasa it ca aftlstele dela barul .ZanNagykanlzsa, ,1, precum am arătat· zibar". A făcut ş! in zilele Imetn numArn~ nostra amintit şi a a- dillt premergătoare atentatului, şi
rătat·o " memorial prezintat de io cele următoue, vizite la miIugoslavia la Societatea Naţiuol- nfsterul de externe şi la' pOliţia
lor, n'a fost decât o provocă- capitalei;, a vorbit la telefon ca
toare iascenare: in loc il se fI colonelul Percevicl din Viena
fă:::ut procesul lui Premet s'a (care, după cum se ştie, fusese
făcut procesal Iugoslaviei, Iar 1. 26 Sept. la jaokapuszta ca să
procurornl a făcut rechIzitoriul aleagă pe atentatorl) şi indatA
statalal sârbesc, in loc să-I fi apoi s'a dus Ia poliţia din Bafăcut pe al bandltuluf din solda dapesta şi la legaţla Italiană.
lredentel şi-a oflclalltătl maghiare.
Aocheta autorităţilor franceze
Dapli asemenea antecedentr, a stabilit deasemenea - arată
am fost in drept să scriem in ia continuare corespondenţa zi.
namăraJ citat al .Gazetel Antl- IIrillai din Belgrad - că in ziua
revizIoniste" despre colncldenţa atentatului Perşet ie afla la tă
cindat~ a confirmărII osândelllli ranal Denes din satul Beleznya
Pi"emet in zIua atentatului dela de lângă Jank:lptlsta. Pela orele
Marsilia:
tOseara a venit un ofiţer din
• Va fi fost şi-această coln- jandczrmeria maghiard t l-a trezit
cidenţă tot o intlmplr.re. precum şi s'aa dus cu automobilul la
a fost faptul că postul de radio jankapaszta ca să dea poruncă
din Blldapesta a putut' s'anunţe teroriştilor să evacueze tabăra.
atentatul dela MarsiHa inaIntea Ia timp ce se făceau operatit1e
celorlalte posturi de emisiune de evacuare, o patrală de janradfofonlcă. Sant multe minunile darml unguri venea şi adacea
, ce nl-I dat să le vedem in ziaa ofiterului şţlrl, iar acesta le cade aaUz! tmanica lui Perceţ. Teroriştii dela
Acuzaţia ce se . cuprinde Jankspuizta au fost duşi in cap
In rândurile de 'mai sus la de noapte la gara Marakeresztar
adresa Curţii maghiare de şI imbarcat! pentru Iharoş. De
casaţie, poate fi asttlzi foraci Perceţ a plecat la Budapesmu/atd categoric. Pentrucd tit Iar tovarâşlt său au fost ISs'a dovedit pe deplin cd au· cun şi de jandarmll unguri.
A

Demonstratiile 'n contra cOllcordatului şi a acordului dela Roma.
întreagă

Joi au avut loc în cele mai
multe părti ale Ardealului demonstratii în contra concorda1ului şi
a acordului referitor la situaţia
Statusului catolic al ungurilor din
Ardeal, organizate de Frăţia Or-

•

Cărţi,

şoara.

A spus apoi că nu e

anticatolie şi ar fi bucuros dacă ar
vedea anulată ruptura dela 105llt
dar duce lupta pe care o duce
fiindcă Vaticanul a tncăput sub
jnfluenfă

-nistă.

ungurească'

revizio·

A constatat că intr'o serie

reviste

"Curente social,politice COf!*
temporane. Critlca mattrialls:nulullstoric· t de dr. C.
1934.

Grof,oreanu,

Timişoara,

"România şi reviztonlsmut ma":'
thlar", de dr. Aurol Gociman~ se..
cretarul general al LIgII Antlrevlzlonlste din Ardeal, tip. zlaru ..
lui ,.Universul-, 1934, ed. 11.
"Revoluţia

lui Horea,

Cloşca şi

er/,an" extras din lucrarea. Din

postilă manu5crisă, prevăzând că

D. prof. Onisifor Ghibu a enumerat deroglirile ce s'au făcut
prin concordatul încheiat la 1927
dela cel tratat la 1920-21 de d.
Oct. GOg3: renuntarea Ia dreptul
de suprem patron:3j al regelui
- pe care trebuia să-I moştenim
dela unguri -; admiterea con.
tactului direct alcatoIicilor cu
Vaticanul, atunci când patriarhia
română nu poate corespunde cu
celelalte patriarkil ortodoxe decât prin ministerul de externe,
crearea unui vÎCzriat pe. seama
celor 3000 de armeni ungurizati
şi renuntarea la reducerea la
două a episcopiiIor maghiare:
la cea de Alba-Iulia şi Timi·

",

duiti acolo. Concordatul şi acordul privitor la statusul catolic din
Ardeal trebue denuntate şi pentru acest motiv. Dorind leg3.turi
cu Roma, pentruca Vatkanul
ni·ar putea şi fi nouă ee foloi
- a spus conferentiarul - dar
nu inţelegem să ne punem la
cheremul ir~dentistei ungureşti.
t
,
.. ,
-an
'il?
""J4111

S'au finut adunări şi s'au
semnat motiuni prin cari se cere
denuntarea concordatului şi a
acordului amintit.
La Arad, după âdunarea FORului, a avut loc la Palatul Cultural o conferinţă a d-Iui praf.
univ. Onisifor Ghibu. Conferenţiarul, care după cum se şUe este
initiatorul şi principalul luptător
al acestei mişcări. a arătat că
trebue cerută denuntarea concordatului pentru următoarele
motive.
1. Prin concordat nu ni se re~
cunoaşte integritatea terilorială,
deoarece a fost omisă Basarabia;
2. Vasile Goldiş, semnatarul
lui, spune in broşura ce a publicat·o cu privire Ia tratativele
duse cu Vaticanul t că pe originalUl concordatului s'a pus o a-

figurează.

de instituiiuni dela Ra-

ma direcfil,l'ele le dau ungurii a-

todoxă Română.

nu se pot sfabiH în fară noi ordine călugăreşti decât cu autorizarea parlamentului; originalul nu
se mai găseşte, iar parlamentul
a ratificat o copie a concordatului în care apostila aceasta nu

"

I

trecutul Aradului-, de Iosif MoI.
dovan, Arad, Tip. Dlecezaoa, 1934.
.Hotarul", revista llterară şl
culturalA. a' Ateneulal popular dia
Arad, an. 1(, DO. 2, Nov. 1934.
Remarcăm din sumarul bogat al
noului număr al revistei: Oh.
Clllhandu: Un centenar trist al
Românilor arădanl; Oct. Luplf:
"Pax Hungari~a; prof. Train
Mager: Topografla şi onomastica
comunei Băneşti; M. Păun: 60goml1lsmul şi RomânII; Gh. eluhandu: Serbările deia Oradea.
LiteraturA semnează d-nU Al. Negură şi M. Ollnescu. Crlticlt cronici şi note interesante intregesc
DumărDI ca de obIcei pretios aa
revistei arădane.
.Străjerul", an. 1, no. 1 Oradea. Str. NogaU 4, apare de dau!
ori pe IUDă. Iscălesc artllole în
acest prIm număr d-nU Iosif Bozântan (despre presa destru.:tJvl
şi despre presa naţ!onaUstă). pro'
Aurel Popa (16 ani dela Dolf'
Ardealulul)t N. Herlea, V. Br
loiu, Ellg. Ceontea, Aarel T,
V. Corbatlu.

.Duh", an. It Uo. 2, 1"
vlst! de critică ,1 lIterr
samarul acesal Dumi'
nescu, G. C. Mlror
Yvonoe R081fgDon.
Dragoş ,1 traduc'
de Şt, Dan.

~

,

.,

'

t5azeta

8

S'a 'nceput Ia Geneva procesul
Ungariei·

I

Consiliul Societăfii Natiunilor concellos. Odată cu aceasta a
a pus Miercuri pe ordinea de zi tinut să protesteze in contra ina sesiunii sale actuale răspun- delicatetei delegatului maghiar
derea Ungariei în chestiunea asa· Eckhard, care deşi ştiuse că
sinatului dela Marsilia.
: d-sa a anuntat Liga Natiunilor
Ş~dinla in care s'a fixat ordi- I că nu va prezida sesiunea în
nea de zi a fost prezidatâ de d'l care va veni pe tapet judecarea
Eduard Beneş, ministru] de ex- Un~ariej, a sezisat Liga ca să-l
teme al Cehoslo~acief, care fu· desărcineze pe d. Beneş din
sese ales să prezideze sesiunile demnit'ltea de preşedinte.
din anulacesla. O!. Beneş precum
D. Eckhardt a. răspuns ~-lui
a anunJat-o din primul moment ~eneş aş.a cum il este. o~l~e!uJ :
.
Li ., d ăt
tafnos, Imprudent, mlstlflcand.
a I s~zlsaru gl. e c re guver- Noua indelicatelă a delegatului
Rul Iugoslav, şI~a cedat locul maghiar a făcut cea mai urita
preşedintelui precedentt'd,lui Vasimpresie in cercurile Ligii.
W

,

,

••

Infâia zi a procesului unguresc

\

.~

"I
I

Ce a inga.imat d. Eckhardt

A luat apoi cuvântul delegatul
maghiar, Tiberiu Eckhardt.
A spu, că acuzatiile nedrepte
ce s'au adus Ungariei nu-I
. dă ca Imu J,
vor face s ă ·Şl- plar
după cum nu şi l-a pierdut nici
Ung3ria, deşi de săptămâni de
zile se duce in contra ei o campanie de calomnii urmată acum
de prigoane cari au revoltat
"toată lumea-o

"Na voi urma pe onoratul
delegat iugoslav - a continuat
apoi falsificatoruJ de franci francezl- pe calea primejdioasă ce.Q

oles-o prin calomnierea fără
motiv fi fără temei a UngaTiei-.
A vorbit apoi despre repulsia
. faţă de
ce ar avea-o Ungarla
id<;>ea de atentat, a stăruit asu..
pra doHului ce·1 ordonase gu.
v€rnul maghiar pentru regele iu.
g03lav. spunând că ungurii n'au

,

avut de ce să-l omoare, deoarece
cavaleri cum sunt, S'au invăfat
încă din război să-i cinstească
eroismul, apoi imediat şi·a stri.
cat fot sIa bul e feet al acestei peroratii, spunând: că Ungaria e
multumiti! că s'a adus ch",stiunE>a

tabără de terorlşU, şi a declarat
că n·a fosl aco]o niciodată o ase·
menea tabără, deoarece e vorbn
I de o .modestă fermă-, de o
arendare privată, de 30-40 de
mun cJtorl au
.-tc
li Auto rit"til
.. o.
a e maghiare eu denuntat arenda şi s'a
inceput dnzarea produselor deacolo, iar la 1 Oct. arenda a
fost lichidată şi noul arendaş In·
stai al atunci n'a mal angajat pe
niciunul dintre muncitorU croatI.
Guvernul maghiar - a spus d.
Eckhardt - a anuntat la 26 Apr,
pe guvernul Iugoslav. că a luat
foaie măsurile pentruca croatii să
plece dela )ankapuszta. (Delegatul maghiar a uitat cd acum
te Fa saptdmDnladtcIarataltCtva:
şi anumt, Cd la 26, lV guvernul
manhl
6
aT a anunlat Ca NU MAI

ca-

E la Jankapuszla nidun emigrant
aoat 1)
D. Eckhardt a spus mai de.
rt
ă -. 1 J k
pa e: c naCI a an apuszta
nici aIurea croatii n'au dpâtat
arme saumunifii dela gUl/ernul
maghiar sau dela autoritătile
maghiare civile sau militare; că
.,e deasemenea neintemeiată- a·
cuza tia că li s'a dat de cătră
autorifătile maghiare sprijin m,:'-

că

.e de domeniul fancă au bătut bani j apoi că
.după datele anchetei oficiale(maghiare) emigrantii n'au că
pătat in Ungaria paşapoarte, dar
nici nu au avut posibilitatea să
le capete pe cale legală; că.
apoi, emigrantii au părăsit Ungaria (sic!) tocmai la ordinul
autoritatilor ungureşti.
Delegatul maghiar a terminat
cu afişarea pacihsmuiui Ungariei.
Indată dDpA d. Eckhardt a loat
cnvântol in ntlm~le lnţelt'gertl
Balcanice d. TevIle Ruşdi Be"
mlnlstral de externe al Tarclel,
.docând omagII memoriei regelUI
Alexandru ,1 a lui Barthou, infie.
rând energic atentatal spunând
că aşteaptă dela Ungaria IA pedepsească energlc'pe cel vlnovaţl de atentatul dela Marsilia.
E necesar _ a tnchelat deltgatal
Tarclel _ sa se lmpledece pe cale

internationala o repetare a unor
astfel dl acte de terorism bandl·
tese.
D. N. Titulescu deltgatul Românlei a declarat 'Ci 1-1 rezervl
."
covântul pentrll mal târziu.
deoarece Ungaria n'a depus focă
memorlol-răipunl, ,,1 a adAugat
cA dupăce delrgatol m.gl1lar a
vorbit de .uneltlrl politice ale MIcII lnţelrgert", nu se poate incheia dl.coţla flrA a t le da altlmul cavAnt MicII Intelegt'rl.
D. Beneş delegltal Cehoslovaci el, a spus deasemenea că
aşteaptA 'ntâl memorlol-răspODsai Vognta, apoi âsobllnlat că

atmtatul dela Marsilia tstl rezultatui unut sistem terorist ce
s'a lnstdpânit tn Ungaria, slst~m

NaţIunilor

cietatea
IA misiune
le pAtrDndă
de blnefAcătoarea
ceo are şi sl facă dreptate.
"

Şedinţa. de SâmbAtA

Desbaterile s'au rt/Ilal a doua
la 4 d. a" In momtntul când
inc~~~~a:~a;~l.sei depuna astăzi
memoriul-rdspuns al Ungariei.

zi

Cine apApA Unga-

ria la Geneva
Adiiugăm el ministrul

~,

9 Dec.

I

I~.

Săpfămâna
-

In

:rli ,.". a"~t~·:tă"'d"ă

dest..1

1!

Cercurile politice au continuat să se frămlitt~
din pricintl ajaurU Skoda, care ni-a -rese''Dal pentrj
săptămdna tJuIJsta o nOflă readucere în scenă D fot
tului ministru naţional-ţărănist Mi1'to, in aceea,
post"r6 ce-a tJ'lJut·o ca t.".;lIlis special la, Praga, Rd
portul Bentoiu a ajtms de altfel să fie adoptat d
comisill parlamentară de anchetă.
f
Gncet'nul 4 holărît să ;nstitue cu 'ncepere d~'"
antll 'Dii/or un imposit special de două miliard6 .
jumătate pentru inzestrarea tlrmate;, SII desmi"
că ar fi 'lJorha de-'4n impozit pe capital.
A'lJocatii din capitalti sunt in gre'lJă d_'" priei
timhrului nou ce-i 'lJorha să se ;nstitue pentru
j
trarea palatelor de justiţie.
O
Căile ferate lJu {;:r4t pentru 15 Dec. un "
examen - Dnmneseu ştie al cdtelea - pentru J
cari au căzut la e:ramenul de limha rotlltJnti.
\SI

'"ej

res

SAptAmina externă s'a 'nceput eli o bint: U
venită

intelegere făcută la Roma pe chestia Saarulu'ti
Germania se obligă că dacă plebiscitul din IanuarieJgş
va fi favorabil. garantează libertatea de tratament 1.
tuturor cetătenilor, afară de evreii emigrati din GermQlll1
nia, dă drept oricui să părăsească provincia fără ~II
fie supus restrictUlor valutare, ia asupra sa asigurări,Ac
le muncitoreşti, dă Frantei o desbăgubire de 150 mi~r1
oane mărci (circa 900 milioane franci) pentru drumrr.ur
'1 ele lier ŞI. Il d·fi··1
bZ' I ~ t J 1.
• Itel
TI e
1 cu e pu ,ce acu e (le ranceZl. şi'ladl
1asa".n exploa tare ,aTu.
~ ~ ;: ch'lne
. pe termen d
.
5
·
e
am mllal
nele de cărbuni cari au intrarea pe leri/orul france*or,
putând să exploaleze anual2 milioane 200 de mii de ton,18
Acordul a produs mare uşurare 'n toata lume It
mai cu seamd cd 'n acelaşi timp tratativele ce le duc n
Ia P,'
arls trlm isu I IUl. H 1tZer, R1'b en trop, prJ'/.
ejuiserd m Ir
nl/estalii de serioasd cordialitate Jranco·germand. 00'
pare cd marile primejdii ce le-ar putea aduce plebts ,eo~
tul din Saar, au fost definitiv tnldturate.
prna
, Se va 'ntelege deci de ce trebuie sd privim 's~~
multd suspiciune bomba care s'a aruncat' focmai'~ del~t1
P,
L 1.
1"
'Gris, prin • e Journa • a doua zi dupd acordul dell tr
Roma. Ziarul amintit a publicat a scrisoare a 'cdpitaJŞ
nului german Ernst, executat cu prilejul rtlscaalei antilU ;
hltleriste de astd vard, in care se spune cd Reichstagul/ i
a fost incendiat din ordinul lui Qobbels şi Q6ring. D~J.
· t ce e adev,a
d t dl.n ştirea ace ce
Dcam datd nu se Ştle· mc
sta de senzaţie ş/ nici in ce mtlsurtl va influenta ra I
porturile franca· germane.
h.
La Geneva - fiindcd problema Saara/ai nu mie~
prezintd primejdie - toatd atenţia e concentratd asup' eto
' i 1 chestJa atentatu I ul dela MGI Q
comp l'ICI'tdţli U.ngarle,.,
si/ia, Judecata sta 'nceput Vineri duo'amiazd.
ou
Din Iugoslavia s'au expulzat 2700 de cetdteni ma~~rii
ghiarţ. Ungaria face o enormd agitaţie pe-aceast~i~
chestIe, tar presa maghiard dela noi li ţine isanul. ~l1er
..
~n .Rusia au fosl câteva zeci de executdri In urm~ol
omorlfi, secretarului general al partidului comunt~fell

'r,

care la nord o vizează pe CehoslovacIa. Reţlllând dIn cav!ntarea d·lal Eckhardt vorba ci UDgarla DIl poate avea nimIc co·
mun cu atentatel, deoarece nu
urmăreşte reaoexarea Croaţlel, d.
Bene, a arătat cA \ dacă Ungaria
IlU urmăreşte o anexare, urmăre,te 'n schimb desllplrea Croatiei de Sârbla, totaşa cum 1.
nord unelteşte merea pentru a
arătat că d. Beneş in tratatul
desliplrea SlovacieI. D. Beneş a
IncheIat arătând ci tn tratatal
dela Londra e calificat agresor
,1 statul care dă' 'nlellnlre ca
IA le organlzete pe terltoral săo
ballde teroriste cari atacA alt
Itat, şI a fllchefat IrAtâod că. Ktrov.
dacA na exista Vgt Naţlanllor, 1,.
a
am avea astăzi războI, deci 80- j ..
-
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"Gazeta Antlrevizlo·
nlstă" a intrat cu DumArul de faţA in a patra lună
de existenţă.
Nu vom face n'ciun bllanţ, pentrucă cititorii I·au
făcut singuri. Am primit
din atAtea părţi incredtnfărl că ni-atll făcut pe
deplin datoria de a da o.
pinJel publice româneşti
un organ de documentare serios. incât nu ne
lipseşte decât satisfacţia
de a vedea că şi cititorii
cari au primit această
modestă dar prea utilă
publJcaţie işi indeplinesc
l'
cu tOţi datoria, 8chitân-

de
externe al Ungariei. vestitul
Coloman Kănya, cel InvinUit
In
şedin1a dela ilmaghtar
Febr.1934
a parlamentului
cA
face parte dintre pregăhtorii
rlzbo.ulut mondial ŞI dintre
lalslficatori de franci Irancezi. se află de Joi la Ge..
neva. ca al dea ajutor d-Iui
Eckhardt, care tn şedinţa
din 16 Nov. 1931 a declaral du-şi abonamentul.
in parlament că a trebuit să
Mulţumind călduros ceintenteze 30 de proc,ese de lor cari şl~au achitat acalomnie pentrucă a a spus •
despre el cl a fleut . parte bonalilentul, ii rugăm stădin banda falsificaforilor de f ruitor pe toţi cAţi nu şi
fral\cf.
I l-au plătit pAnă acum, sA

• Tip"'" Tipografiei VIe...an., Arad.
\

Dumfnecă

agitată.

,1

Hneri după a",iasă s' II la Liga Natiunilor, şi consideră
'nceput judecata, după o 14; că -i corec t s ă se .ocupe de ea
şi jumlltate de paus6 ~:r.. Liga şi să facă lumină. întdi de
I"e", de nerfJoIIsă. ,,, tim- toate pentruca seJ se puneJ capul căreill s'IIU ţinut lant păt terorismului International.
(Vorba aste nesocotită a d-lui
consfătuirUe fi trtdati'Dele.
Eckhardt
a mai fost spusă odată,
(D, Titulescu, ,.efJe"it Mierdupă
depunerea
memoriului iu·
curi diminell/tI dela Buc.,.
,.eşti, II presidat In (lcest
goslav. în declaratiile făcute de
timp mII; multe constătuir; delegatul maghiar ziariştilor. Preilie Intelegerii Ba/Clinice şi cum se ştie, ziariştii I·au pedepsit trântindu-j ostentativ uşa.
ale Micii [nţelegeri).
Acum
a repetat·o În consiliul
Istorica ,edinţă,'a 'nceput cu un rechisitoriu fă Ligii Natiunilor).
cut Ungariei de d. lefUcl,
D. Eckhardt a vorbit apoi des",in;strul de esterne a-l Iu- pre expui zările de unguri din
, godllfJiei.
Iugoslavia, uitând să spună că·i
Delegalul ;"gosla'D II SPU8 ~orba de simple expulzări poli.
tieneşti exclusiv ale unor cetăcă deelar6 "ot6rlt, In depiinII con,tii"ţ6 II grafJitd- teni magsiari. A spus că guverfii acu.afiei ce o IIduce, nul maghiar s'a multumit să le
aducă la cunoştinta Crucii Roşii
că nu se poate CII gU'Det'"ul mtJghiar să "". ti afJul. maghiare, care a sesizat apoi
cunoştinţă de '"deletnit!Î- Crucea Roşie geneveză.
riie croaţi/or tlploşiti 1"
Apoi a început să vorbească
Ungaria. lugoslafJill nu despre memoriul iugoslav, şi
~rea
dectJt să; se facă anume protestând pe toată linia:
A protestat In conlra amestedreptate, şi o recltlmti cu
cărli
Ungariei sau a oricărei autoată tăria.
Declaraţiei a-lui leftici torllăfi ungureştl in .atentatul
i 's}au asociat imediat d-nU luaOSLA V" (Sicl)
Titulescu şi Beneş.
A protestat In contra afirmaliei că a fost la Jankapuszta o

. ,;

.

teria!;
teziei-

.

A"tirev~zfonlstă

ţInă seamă de greutăţI' la

mari cu cari apare O f~ei
semenea publicaţie, hC11]
sA- şi achite lIIodestul 40rlt
bonament.

ta I
t şal

-Ziarul "Politika" din B~~~I'
grad anunfă că şeful de ban ti I
Percel dela Jankapuszta pre
afla şi-azi in Ungaria. A fc(;ălc
ascuns in edjficiul prefecldarlli
din Şopron până la 30 N(l~ ci
când a fost dus de subpţ~~
fecful de·acolo la Budapesi. fo
-ZIarele budapeslane anuntă. B:
guvernul Oombos şi.a fermi/'e.
proiectul de reformă eJecforal~ li
ş~.l va depune inaint.e de C~ U ,
clOn,odală cu Un proIect de le~P.
prin care se exlfnd drepfuJatel
regenlului Horth,.
:pre

'

~~ ~

Abonamente:
•
1
Pe un an 160 lor
i'I1
Pe şase luni 90 lei. ai;
Pentru autorităţi, insI fOII
tuţiuni, intreprinderi 600 ~or
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