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vremea lui Horea ... 

intitulat un articol 
ce l-a publicat în 

ară dan "Ştirea" părintele 
din Lupeşti. Ca pe 

lui Horea, ţinutul Să

stă şi astăzi sub te
străinului, care omoară 
după cum îi vine la 
fără să păţească ce
acesta, de unde îşi 

desnădăjduita scrisoare 
Tomuţa, e sub stă

cetăţeanului maghiar 
Hunyady, care a izbu-

mijlocirea unor cozi de 
să,şi scape pădurile de 

dedarându-Ie, chi
parc de vânătoare, pen

.promovarea turismului". 
pentru vizite grofeşti, 

dela Budapesta. 
,revizioniştii aici "ca să 

boveze turismul", şi pen
• să fie păstrată de dragul 
tor .vânători" medievala 
)sferă feudală, ţăranii stau 
~eeaşi teroare ca pe vre~ 
ungurească. Slujile stăpâ
,budapestan îi împuşcă 

iă fie pedepsite, iar gro
~ubapestan ii desplăteşte 
aguhele ce li le fac sălbă
~e cu~atâta cât vrea. 
I 

II bate iarăşi notarul 
ungur ... 

ităm în altă parte a nu
lui nostru de faţă statisti 
,tarilor minoritari din ju-
Timiş-Torontal, destăi

. de d. Vaida-Voivod in 
rinţa sa dela Cluj. 
adaos, să se reţină cores
enţa ce o publicăm din 
Deu-Criş: Stăpânii aceştia 
~ sau ungurizaţi ai sate
)mâneşti depe graniţă se 
cu'adevarat sub stăpâni
naghiară, şi snopesc pe 
~le române în bătaie. 
~~mâne -să vedem repe
I iSprava celuilalt notar 
nut de 1< omânia in sluj
Ire a ars de vii pe români 
,8 in locomotiva trenului. 

Numai 70 de greşeli •.• -llaciştii din Arad şi-au 
.tituit săptămâna trecută 
etul, ţinând O adunare 
mărie, A fost ales preşe
unul dintre singurii doi 
cişti români din Arad, 
nescu, restul comitetului 
'şte în întregime mino-

s'a spus că partea româ
L a convocatorului adu
ii ayut nu mai puţin de 
greşeli de limbă. 
~o~eneşti că şi domnii 
~ s ar declara martiri da
il pune )a examen de 
română I 

/ 

8 PAGINI 3 LEI 

Organ sAptămânal de documentare 
Redacto.,. şi p.,.oprietar: ISAIA TOLAN 

Luni, ... Martie I9.1, 

.. 
, ' 

ABONAMENTE: Pe un an 130 lei, pe 61uni 70 Iei. 
Pentru tărani şi muncitori: 90 lei, pe 6 luni 50 lei. 

Autorităti, instituţiuni, intreprinderi 500 lei. 
AutorHăli şi institutiuni săteşti 200 lei. 

Aşa se 'ntâmplă tn Ungaria 1... 

(CJ-

Biserica ortodocşilor din Senteş stă în
Imaculalul 

Eckhardl 

chisă din • • prICIna excrocului Nemeth 

mersuri pela toţi patriarhii or~ f Lunea trecută, prin ziarul sau "8 
todocşi, ca sa~l recunoasca epis- ] d- 1 b- I · 1 5 v -1 ~ .. V' . u ( , • 

cop, Dar fiindca niciun patriarh n Ice e 10 oglc a acul or \ ~;:: de~;~; Ec~~~~d;,:r vo7:~, ;~: 
n'a voit sa pună mitra ylădiceasc.1 ~ tru care Eckhardt. grow'l'indu-se. 
pe un asemenea cap, Nemeth s'a Despre conJtrlnţa privitoare la I tru aceia din Sdculme cari mai, l~dat in judecată: şi anume - cu 

dus in cele din urmă la un pa- origmea SdCllilor, a d-lui dr, P. au conştiinta ca-s ramânl? Vom 1 referire ad~personam - că ~n.aţio~ 
triarh eretic din Siria, care nu Rilmneantu, de care ne ocupam mai tolera oare sd se 'nUimple! naZismul e ultimul refugiu al tica· 
crede ca Isus Cristos a fost toto~ ln alta parte a ,.Gazetel Antir,· I lUCI uri ca acela ce '-am alaiat ~ loşilor (gazember)" , 
data om şi Dumnezeu. şi a venit vlzloniste", s'a publicat In n-rlll In m'mărul nostru din sdpfdmâ- î Şi i,a raspuns Betblen astfel: 
de~acolo cu documente că a fost din 2 Martie 01 ziarului "Unive,- na trecuta cd s'a întâmplat la ~ Il ameninţa de-o parte ca~l da in 
facut vladica ortodox maghiar. suf' O foarte interesanta cores· Sfântu-Gheorghe, unde anul tre- I jud~cata, pentru fiece ~OTba ce~o v~ 

Urmarea a fost că patriarhul pondenta reproducând dovezile ce cut, la 16 ant dupa desToblre, J mat ros~, la ad~esa l';'t, dar, de al~a 
din Constantinopol a dat 'napoi le aduce' conferentiarul despre o- s'au moghiar/zat 16 famlUl ro- ~ p~rte cal'v~ ,aratah~C1n~ f~ !ntra1t ,In 

A • , Vlaţa po Itlca mag lara ara o as~ 

episcopiei sârbeşti din Buda pa- rlglnea romanească a populaţiei mtlneştl? caie, şi are astazi. din politica, a"eri 
rohiile ortodoxe "maghiare", ca sa Sacuimtl. nu' ....... iIIÎ - l fabuloase", 

f d 
$ •• 

le erească e erezie. Precum a arătat d. dr. Ram- E sigur că Betblen nu-şi va tra~ 
In faţa ciudatei intorsături ce neanţu pe baza a 22 de mii de Tisza li razboiul mondial 'duce amenillţarea in fapt, pentruca 

au luat-o astfel lucrurile, guver~ analize ale sângelui săcuiasc, In- Eckbardt se va cuminţi frumuşel de 
nul maghiar s'a vazut nevoit sa dicele biologic al Săcuiior a'a dove- In n-rul din Febr. crt. al revistei tot. Noua însa ne e deajuns şi atât 

"Uj MJgyarok~ a d-Iui dr. S. I 
dea un comunicat, in care spune d~t in medie aceiaşi ca ~I roma.· Fenyes s'a publicat un lucru ce cât a spus: că Eckhardt. f%~git dela 
că neexistand după legile ungu- nllor, ,1 se deosebeşte 81 de-al u- trebue ţinut minte, in legatură cu fIara cu ce avea pe el, a facut la 
reşti în Ungaria o lege ortodoxa ngurilor şi de·al bulgarilor sau afi:maţia răs~ep~tată a pr,?paga~- f Budapesta, prin politica, averi fa
monofisira (aşa se chiamă erezia finezilof, cari sunt inrudit' dupa del ungure~tI c,a Stefa~ Tts~ sa buloase. 
la care a trecut excrocul Nemeth) sAnge cu ungurii. opus razbOlulUl ;nondtal. 1 sa _ o- Sa ne Însemndm: . 

pus spune d. Fenyes, dar dupace k d d' . 
îl declara pe excroc aconfesional lata Inca o dovadă. şi cea mai a f~st declarat, h continuat deşi Ee b:zrdt e e~~ parte ru a a 
(adecă făra religie), putând Însa putemicel, pentrucd ni·o da ştiin- ştia din primul moment că,1 pierde. t c0amnel Hor~by. ~ar d~ ~lta "preşe~ 
sa-şi' organizeze în ~'ederea unei ,'ii~ ta nedtsmtnţibilă. cd saculi sunt Şi mai mare decât vina aceasta ~ d~nt~ adl, part!df,~dubl .,ţ~ra~esc (al~ .' .,'" ,- I catmt m gro J, arom SJ oamen:' 
toare recunoaşteri o biserica ortodoxa victime rOmâ!ff.ştl ale maghiari- 11 este IOsa vma ca a pregatIt i d f' ţ ) - b . 1 d' 1 d . d' ul' e man e . 
moltofisită, zărit. Ne vom mdrgini insa oare raz Ol~ ~,:n, la , a ucan A In .a~ ( 

1912, deşI 1 S a opus cu IOdarpre. C d . 
Excrocul a continuat totuşi, ca de obiel/. sd Facem dovadar.!l 1 1 1 ~ a a aos şt ca o explicaţie a 

, JI Y toata lumea, egea marţia a, egea 1 ., ., 
şi după această hotărîre a mi- J apoi sd stdm cu mânJ~ 'n sân, rechiziţionărilor şi-a confiscărilor; vorbei lUi Betblen, sa reţmem c-:ea 
nisterului de culte unguresc,. nfJdcând nimic nici cel puţin pen- • şi legea transporturilor militare. ~ (Continuaren î" pagina 4-a) 
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Maghiarizarea românior uniti 
din Ungaria 

Pe marginea unei imperti
nenţe a oficiosului 
tidului maghiar 

Dela analizele de singe din SaclUllle 

RomânII din UogarJa lunt sl- de religie greco-eatollca. născut 
Ilţf IA-şi părăsească neamal îa Mehtelek şI domiciliat in Ba· 
contoplndus-!le rn ungadme. Ma. dapesta, de profesiune ",detectiv 
glarlzarea se hee maf ales prin politienesc·, i,1 la numele un
schimbarea numelor româneşti· gurese de Nylrbtitorl". Cu apra-
cu nume uDgureştl. barea No. 60.886-933 III. B. 

Pelâagă magharlurea numelor, M., apărată in .,Budapesti Koz-
o altă metodă de asImilare a lâny·, No. 293-1933. Dec. 28, 
RomânUor greco-catolld e reaua Ilie maghlarlzead numele roma
credintă a ofle!f1or de ~tare cI- nalul "Pdscu Gabor· (Pasca 
vilă dlD Uogarla, care-I inregli- Oavrllă), de religie greco-catoll
treaza pe Românii uniţi ca Un- că, domlclJllt in comuna EgrI, 
guri. Procedeul acestei ,maghia- precum şi-aI copiilor săI Maria, 
rizirl e armătorul: la noii nils- Valelta şi Ibo/ya, schlmbânda-l 
cuţi dIn rândurile Românilor u- cu numele ungllresc de" Palotds· 
nlţl. ofiterul itărll cIvile maghla- Cu aprobarea No. 53.119-1933 
re pune la rubrica "conjesio. (din 'fjBudopesti K6zlâny", No. 
nald" •• din greşald", menţIunea 256-1933. 11 Nov). işl maghla
că sant "catoltei'", in loc de rlzeazl numele române'sc Opra 
.greco-cetollct·. Aşa numita .. gre- 'lenâ4

' (Oprea Eugen), greco~ca
şeald· nu le mal corectează, Iar tollc, prlm/nd numele ungaresc 
Românul Qnlt rămâne a fi con- de "O'tozl". Ca aprobarea No. 
siderat de Ungariromano-catollc. 53.263-1933, işl maghiarlzead 
ŞI-apoi să Incerce cineva si numele "Argyllân" (maskep Ar
conteste ins::rlerHe oflcUlor un- delean Pal), adică Paul Arde
gureşU de stare civilă I Să do- lean, locuitor . greco-catollc ro· 
vedeasci un Român unit că el mân dia Măcău, ,1 la dlmpre
na e Ungur catolic. el RomAn ună cu soţia sa şi cu capI!!: 
greco-catollc I Pa .1, I u l'i u. Roz a şi 

Maghiarizarea Românilor unIţi luliana, Dumele unguresc de 
se mal practică şi prin aşa ou- "Araoyos" (V. Budapesti Kaz-

. mltele declaratlunl 'fjreversale. 4t IOny", No. 257-1933 din ]2 
Majoritatea comunelor unite ro- Noembrie). Prin aprobarea No. 
mAne din Uogarla - dopă cum ţ>7.139-1933, î,1 maghlarlzeazl 
am arătat intr'alte studII nomele romlnul"Dobrescu Gy6r
pUblicate .:1-5unt lipsite de pre- gy" (George), de rellgle gr. cat., 
otl români, pentru::! aceştia 10 locuitor in Pelitszenterzebet, lu
fOlt alungat! de cătra. Unguri. lnda·şl numele maghlar de, De
Iar din cauza aceatei lipse de breczeni'") Vezi Budopestl Kozlony 
preoţi, RomânII apelează Il ser- No. 256-1933 din 11 Noembrle)~ 
viciile preotilor romano-catollcl In "Budapesii K6zlony<'. No. 215 
ungur!, sau chfar reformati. ŞI din 22 Septemvrte 1933, Îşi ma
dacă uo preot ungur e chemat ghlarlzează numele românII, : "O
de RomânII unIţi la oftcferea Q- pita Săndor" (Oprea Alexandru) 
nei cuaunl! religioase a doI ti- din Nylrbeltek, derellgle gr. ca
ner! Români, preotul ungur nu-1 toI/că, laânda-şi oumele unguresc 
cllaună până ce nil dau decla- de " Vamal ... · "Pavel Mlklos" 
ralle in Icrht .,cd coplll ce se vor (Pavel Nicolae), de religie greco
naşte din aceastd cdsdtorie, 1I0r catolică, funcţIonar la poştă ,1 
fi botezati in religia maghiara". telegraf, precum 'II copIII săI 

Şi astfel copHi părinţilor Români Ilona şi Alexandru, luândtl~şl nu· 
devin Uagurl t mele unguresc de "PdJmal," etc. 

Deci asimilarei Românilor u- etc. 
nltl (precum ,1-1 celor ortodocşi), Exemple ca cele lnşlrate mal 
se face prin !nlăturarea 11mbet IUS am putea cita cu mUie. fl
TomfJneştl, a· numellll romfinesc IndcA paginile dintr'uD decenia 
şi-a conjeslunei romaneşti I Prin şi jumătate ale foII oflcloase 
dilpa,lUa acestor semne, an Ro- maghiare au sporit incontfna 
mandin Ungaria nu mal poate numărul naţlunel maghiare ca 
fi deosebit de un veritabil Un- tolemente româneşti ungurlzate. 
gar J Oflcl1le de stare civilă maghiară 
Dacă s'ar putea intocmi o duc aceiaşi acţiune nefuta de 

staUltică a totaror Românilor extlrpare. acestei frinturl " răs
magblarlza~f din Ungaria de du· ]ete a neamulal românesc, care 
pA război, Im ,jaage la cifre şi pe pământul sdu de baitlnd a 
rezultate uimitoare. DIn namă- avut nejericJrea sd rtJmt'ină tot 
rai aproximativ de 50-60000 sub sttlpânJrea de veacuri a ma~ 
de RomaDI din Uagar!a - carI ehlarizărU. 
mai aa in~A conştilnta vie cA Ziarul btldapestan .. Pesti Na
IUDt de neam românelc - o plo" dIn 2 Martre 1933, pllbJlcă 
bunA parte poartă azi Dume an~ urmltoarda itat/stfcă a maghll~ 

gareştl, pe cari le-au primit de- rlzărflor de Dume pe confesiuni: 
la aDguri t ca un botez forţat in .Intenslfkarea maghlariztlriJor 
ultimii 50-60 de aDi. de nume. Rezultatal statlatlcei 

Chiar din paginile fofl ofIciale maghilrizărllor de nume depe 
maghiare .Blldapesti Kâzlony·, anul 1931 ne prezIntă o cre,te
le pot spicui o lfirle nesfârşItă re imbucurătoare. Faţă de a
de nume româneşti magblariza- DoI 1930, cu 1454 de cazuri (de 
te, pe cari Ungaria le-a trecnt mlgblamărl), În anul trecat 
tn mod ddlnltlv in piltrlmonlul r (1931), Ministerul de Intrrne a 
rasei Ingureftf. Vom arătat el- aprobat schimbarea namelor la 
tevI exemple din rândurUe Ro~ 2887 de Indivizi. La Intenslfica
mAnUor unitI: Cu aprobarea No. rea numărului a cODtrlbuit şi 

266.418-1933 dlo"Budapesti Koz- faptUl, cA mlnllterul de Interne 
lony· (28 Dec.), ro mânuI "N)1Js- operează cu mal multi IIberaH
tor Sdndo," (Nlstor Alexaodru)t tate În procedenl maglarldrll 

de Peire Pelrinca romAnii cu nume maghiarizate sau cu rtl1 

nUrt.eJor şi ou mal pune pledecl .nume cari "aduc a ungureşti". ~ ~ 
ia acealită prlvlntă". 'ş 

In ceeace priveşte repaliizarea 10 presa maghiară (dll1 păcate tia pusă pe hârtie de Ja EŞ' 
maghiarizdrii pe confesiuni, au mal putin in cea romlneasdl) a sa istoriI a Ardta/ui' 
10st romano-catoIicl 2190 de In- are mare răsunet o conferInţă trebuia numai sd s'ad' rlr 
dlvlzl (in 1930: 1088 indiViZI); ce ,'a ţlout deunăzi II Cloj, a coloanele lui "Keitti Uj!li 
greco-catolicl 78 (in 1930: 47) d-lal Râmneaotil, Îa care s'a a- sd fie identttatea intTE f,' 
evanghelicl 232 (în 1930: 125): rătat pe baza rezultatelor ana- 1 ara Mo/ilor s'a rom&I,_j 
grtCo.orJentall 62 (in 1930: 22); IIzet dngelul, că 85 la sută dia ojunlll : ăscoalei lui H TAVI 

Jzraelitl 169 (in 1930: 70),· altii populaţIa SăcuimH are sânge ro· "bandiţ!. * .Ie de religie necunoscuttJ 24 (in 1930 mânesc. 
21). Numdrul fvreilor cari şi· au Preaa maghIară. flre,te, a siirit Indrăzneala aceasta e foI 
maghiarizat numele a crescut cu ca maşcată de şarpe. RăspaDsu. closulul partidului rn~ 
încă odată atât" (Citat după zla- rIIe ce le dă confcrenţlarulaf. sunt trebue sd ne 'ndrep ft 
rul •• Pesti Naplo", 2 Martie 1933, toale În genlll lu! de mal jos, pe nou gândul la prote 81\!!1 

Badadest; InformaţIa "Fellendiilt care 1 l-a dat prin o-rul dia 27 se spunea anul trecut I l! 
a nevmagyarosltas") Febr. oficiosul partidului ml- fi adus În parlament. 

Din această statistică rezultă ghlar .Keldi Ujsl<g". obligarea românilor c; nu 
namal patra clfte ce privesc pe Ziarul acelta scrie obrazlllc, că maghiar/zale sd-şl f tş\i ; 
Români, şi anome: in 1930 ,'all nu exlită sâoge rom!neac, ci DU- mele rom(ines'c din e' e si 

maghlarlzat 47 de Români greco- mal sânge româneac ameste;:at: Legea aceasta nu t m 
. catolic! (cDlţl), Iar in 1931 DU· in Muntenia amestuat cu dr ge fi ldsatd sd zăb 
mărul lor s'a urclt la 78. Dln- albanez, bulgăresc, sârbesc, gre· mu/td vreme, dacd nu 
tre Românii ortodocşI, În ]930 ceiC, far in Ardeal amestecat cu să ItJsdm pe uneltel 
s'aa maghlarlzat 22 iar la . 1931 dDge maghiar. Despre ameste- dentiste sd-şt batd şI. 
cifra lor se ridică [a 62. Intre cătura de liânge din MunteniA departe joc de noi ln 
cel 62 de ortodocşi se află şi DU spune mal multe ci-şi lasă acesta. ciI 

foarte paţlol Sârbl, majorItatea cetitorII să inteleaga că nu s'aa OdaM CU aceas!(apei 
f];nd Româol. amestecat numai cât/va dln clasa trebue sd vind itI sF a IC 

Constatăm ÎasA, ci dintre Orăşl'!DeascA, ci tOltă natlunea (J uşurare a formal,le.c. 
aşa zişii romana-catoUel" (cari românească, cu plugari şi cu pb- pentru schImbarea m'lmlţl 
de fapt n'a a fost UngurI, attfel tari cu tot. Ia schimb "KeJeti Ui- dlmpreund cu O ieftli ca 
Dt.r fj fost nevoie ca să t;e ma- lag· atărae CQ amănunte uapra a· acestor lormalitdţi. L ţii. 
ghlarlzaţil), in 1931 au 10st ma- m~stecl:llul din Ardeal, şi lati ce sura ce· a luat-o ac~ palltl 

ghia,izatt 2190 de IndiVIzi, iar lndrăzDell pane pe hârtie: an şi jumătate guvern, in fi 

in 1930, numai 1088. Dar noI "In satele româneşti sau in I ghiar, ca sd se redn el, ,i 
am vhtlt la inceputul acestat ar- cele cu populaţie mixtă .unt ne- un pengâ (30 de lei), şoa 
ticol felul tum procedează oflcl- numărate famllil ca numele Ko- cazuri motivate sd fie o pl 
!le de star; tlvllA magblarA, cari vaCI. Honu, Molnar,. Szlics, Sza" tiin/ald -de tot cheltUl'~,- -
]a înregistrarea noilor năs:aţl ba, ba chiar ,1 Balog, saa ca nicelor maghiarizdriBudap 
de lege românească unitA din alt nume g~t-beget maghIare, nume, noi trebue sdko.rle 
,greşeală" tt trec la "rabrlca cui vorbesc române,tto. Pe a- pundem redacând câ/katt I 
confesland'\ aub menţlanea de ceatea cel mall desorJentarea mult cheltuiala româ~a 90 

t.catollcl". ioi loc de IIgreco-ca- laa neserlozltatea falslflcatoare numelui, care astdzi ~tele 
tollcl" 1 Astfel RomanII uoltl de- le poate numi de rasă roml- 5·6·7 mii de lei. Bine. dat~ 
vin de lege ungureascA ş~ doar neasea. (De-o pildA - ad~ogăm les usurarea aceasta ~ pagh 
namele li mal trddeazd c'ar Il 001. rugându-vi si vA retinetI mall/dţUor şi ieftenire'arl. C 
Români. Dar prin marhlarlza- Indignarea = eplicopul Vulle şi ceasla a cheltuielilol prlnl~ 
rea numelor se face şi aceastd Iuliu Hosa, Mltropolltal Sacla, schimbare a numelui treCI 
ultJma fo/malitate, de maghla,l- eplscopal IgDat!c PapPt eplsco- cerem şi n'o patem Q' 

zari definittvd J Deci ci/rele pal Szabo. memorandllitul Hossa decdt pentru români. S o, li 
2190 din 1931 şi 1088 din Longln. ocullatal Molnar; pe toţi CU nume româneşti n mntl I 

1930, ale aşa zişilor .. rom.ano-cato~ din seria uriaşă a românilor ca trebue. Asemesea Iaer Il-Iti. 
Uel maehla/izatl, ascund In Cfa nume de-acut fel, nomai "deso- rdmând specialitate 
mai mare parlt pe b.:eţli Româ4 rlentarea sau Deserlozltatea falll- ghiartJ. 
ni uniii din Ungar/al cart au ctJ- flcatoare 11 poate DuP11 de rasă ..................... - ........ - .. 
zut vIctime ungurizărll, prin cea I românească-, chiar daci nu pur
mai diabolictJ perfidie a autori· I ced dIn clasa noblllIor români ci 
tatilor maghiare. I din lutentlcă opincă). In jude-

Al dolJea sistem de maghla-', tele Turda, HUDI~doar., Alb., to 
rlzare a Românilor uniti am vă· cele două TAroave - continuă 
zat că sunt dtc/araţil1e de tr,- oficiosul partldalui maghiar -
cert la catolicism a copiilor ti- I sunt sate intr~gl cari fn secolele 
nerilor soti cmdtor/ţi din Tfindu-116-18 aveau populatIe get-be .. 
rilt. RomânUor uniţi, - cari la. get-magbiară. Numele le ute şi 
cuaunle, neavând preoti greco. f astAzi Qngureac, sau rădăcina il 
catolici romtlnl, apeleazA la po- eate mal prelUI de. iadolală 

plt romano~cl.tol\cl ungurI. A· uogareaacă. Azi sunt români-. 
ceştla, apoi. le Iau declaraţiile, el lata, astfel de. cutezanle. u pot 
noU căsătorltl işt vor creşte co- pune pe hârtie la nOÎ, pe vreme 
p!ff ce Se vor naşte. în relIgia dt cenzură. Amintim cd-s publi
romano-catolică. Deci părinţII cale sub regim de cenzură, pentru~ 
deşi iunt Români greco-catollcf Cd ceea u scrie ojiciosul partiduiui 
vor avea copii- de religie roml- maghiar nu-i decât o paro/razare 
DO· c.tollcl. a aJirmaflel din ca/ţlle oplite 
Dacă cel 3278 de ,,Tomano- (ca acea istorie a Ardealului 

catolici" ar fi uDgurl get-beget, de·o plldd. a lut }ancso Bene-
atunci statal maghiar nu mat a· ) . 
vea nevoia sd-t maehiarlzeze şi dek, dupa care românii nu 
sa le dea un bottz jorţat cU 'ma- mai sunt lIeniţi aict din secolul 
ghlarizm. Apoi să nu ultăm eA al 13-lea. cum susţine lstoriol!ra
aceastA. cifră e numai rezultatul Ila maghiara. ci din ajunul rils
pentru doI ani şi aname din coalei lui Horea. Ceea ce spline 
!;3pOl:~ :;3~ije::r n~:~~r!9~8-;1~ "Keletl Ujsde" despre Iara Mo. 
bine de an deceniQ ,1 jumAtate. filor, cd a fost ţartJ etntceşte ma

IatA care e loartea Românilor ghiaTd in steolele 16-18, nu SI 
uniti In Ungarial deosebeşte cu nimIC de blestema-

o .... 1 b ·t .... f· o ta\! oua ce e fl a 1 eI.cial 
beşti de origin lip· 

românească PUI pt 
iti ,1 

Zilele trecute a cântat li 01 I'al 

pera Romană din Bucureşl tOlt 
norD] Operei dia Belgrad Hlldap 
Tomiet, nlscut dfn tata le ph 
ia (omuna Iugoslav! Ciad' easta. 

Confntele "PrunceA" dic bşburt 
m!şoara, care l-a luat U!J vor fi 
vlew (no. 8 din 23 Il). 0/ 'ari de 
tAlnue că Jiei Tomlc!, f Ceea I 

timpul războiului prlzoDfer,î~ teler 
sia s'a afirmat pe scenA deae t Iar!, 

ani, in "Travlata", şi de- au pe: 
ute cea mai mare glorie a rege Il 

nel muzicale tugollave. ffo'teDit 
, 5'. dus panA. 'o Americi cum i 

Sud, unde a făcut UD tarn 
anul 1930. A mal cAotat d .U} J 
menea la Paris. ocesul 

Mal Iflâm din relataru . orllor 
fratelul timişorean, că-1 d ărl, cet 
meaea de orfgtoe române hlar4 ~ 
din comuna Mocraru depe Wlzlo1fl! 
glnea Tlmoculul. o altă scul Di. 
mazlcllă a Iugoslaviei, Mt[ Alti 
nljaţ • 

......... --------------------------



arăşi maghiarizraile de Iiume 
La căile ferate 

.r~l "Magyarsăg" a pablicat 
Fber. ert. următoarele: 

·5 MII DE SLUJBAŞI DELA 
ŞI-AU LUAT NUME UN

(" E$Ti. Mlnlsteral de comert 
.Ii, 
d, ' rimat multum't~ ş~fconsl· 

ljsll dr. Andrei Gy6k6sy dela 
'f' frr1h·. o .. tltru acttVltltea 
12'<,1 de~fal;lnr ata ca o neobo

H râvnă fn domeniu] dlrigulrH 

Ile 31 11'1$ AriI organizată la 

la t for"tt" alt' stltulul prntru 
'Ii hl.rzarea numelor. La MAV. 

'P "e ftrate mall hUl rf" ) sl-aa ce
~ an.,l 1r~cDt malilh1aTlzarea na 
~III 15 mII de fam111i cart a-

u nume ce n'adaceaa. un, 
t d· 97 , eşIt; azi. eJ~. Ia Iuti 

~ slojb-1stt <':AlIO" fl"rate IHI 

· ~ maghIar""'. 

din Ungaria. ŞI-8.u ungurizat anul trecut 
numele 15 mii de inşi -
I~tă cum procedeazi Un- I f!;8 m.ghlarlzat Dume]e dela o

garlil. ŞI totatunc) Iredenta I lalti cu cel 130 de 'ogajiţl al 
maghiară ,1 uneltele ei dela săI. 

noi tipll ca din gurll de ,ar- Un alt orator, consilierul O~z. 
pe dacll RomAnia pretinde Bardoslty, a aritat ca exemple 
atâta numai ceferiştHor un· concrete - spune ia continuare 
guri: să ştie. dupll 16 ani de "Magyaraăg" cAt sant de dăună
zUe. româneşte I toare ţărII multele Dume străine. 

• 
In acelaşi număr dela 25 Fe· 

bruarle al ziarului budaptstOlQ 
"Magyusag" se relatează despre 
o serbare ,ovlnlstl ce s'a dat 
la Budapesta pentru promovarea 
magblarlzăclJor de nume. La ser
bare I vorbit ziaristul Şt. So
modl, conducătoral (din ministe
rul de Interae) al mişcării te 
.'a pornit pentru maghiarizarea 
namelor, şi a Iăadat fapta ne
gustorului angrosist Mllenko Ko
vacevlcs din Budapesta, care 

A mal vorbIt apoi UD consilier 
mln!sterlal A. CzermanD, pal să 
promitA că-şi va ungurlza ,1 dAn
Qul numele. 

Serbarea a'a 'ncheiat cu pro
pagandă pentru maghiarizarea 
imbrăc!mintei. 

1\ ,ta' $ !/UItA • • - . v. 
Automobilul partidului guverna· 

mental a călcat Ja Budapesta 
pe·o croitoreasă. Tribunalul a 
condamnat partidul să supoarte 
jumătate din cheltuelile medicale 

O·~~~.w __ ~.w __ ~~ ____ ~ __ ••• _.""_'~'.t." ___ d~ •• t.-n .. _d~'.\ •• "_d~ •• \.·n .. __ ••• ,.n .. __ •• ·.-..... !"v. ati 
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Ştiri din Ungaria 'l 

I 

" clnemt~ograflll Radiui din : Guvernul maghiar a des-
a apesta 5 a reprezentat săptA- fiinţal laxa vamald la im
; oa aceasta un film cu aublect portul de porumb. 

Iru comemorare, sub auspiciile 
asociatiei iredentiste • TESZ-. 
La 4 Aprilie va fi la Budepesta 
o demonstratie comemorativa la 
"Vigad6". 

'.eie.c. Vreo 40 de studeD ţi "BadapesU Hirlap", semi
: Imltl aa căutat să Intre tn ofIciosul guvernalui, spune 
· ca să zădârniceascl repre- ca s'a admis Importul fa- • 

atlll. dar IU fost Imprăştlaţl vorizal al porumbului pen
. poliţie. Caţlva au pAtruns 1- Iru hrana animalelor. 

Tribunalul maghiar a condam. 
nal săptămâna trecută pe mai 
multi inşi pentru spionaj. Un 
functionar comercial, lmre Bodor, 
a fost condamnat pe vieată, calfa 
de tâmplar AI. Szalm8ri şi cetă. 
teanul Cl' hoslovac Bartolomeu 
Relner la 5 ani. şoferul Ăndrei 
Şimon şi plugarul Ioan Zeller la 
câle 3 ani, un pantofar Iosif Sa
banko la 2 ani şi Jumătate, un 
plugar ŞI. ZsJvicsak la 2 ani şi 
un alt plugar Iosif ZeUer la un 
an şi jumlilate. 

In Sili tn timpul reprezen- Sem ioficiosu 1 fa 1 şi fie d 
'el, ,1 ati slobozit printre pa· insd. 
. şoarecl ,1 şobolaol, prlctco- Caci. precum se ştie din 
o paalcă cumplită. ceea ce am ard/al din zia

~c~u~apeata o; mal poate de 
arie ci I vfzUat-o săptămâna 
ct! prlnţul de Wales. 

iNa vom arlta aci dintre amă
ialele acestei vizite. cari la 
Il date o .ăptAmAnă tntreagl 
I pagini Intregi In preaa ma
Ilarl, declt bnal singur: După 
iprlnlal de Waleal-a făcut VIDe· 
i trecut! o vizitA regentulul 
ktby, regeata] Horthy t-a 10-
~.o, la botel, dat' Işa cum fAC 
Imnll mari, mal mart decât cel 
II-Iti fleot tlzlta: "a dns ca 

tomobllal, dlmpreanA cii co
lUI, la hotel, directorUl gene
III hotelului lI·a Ieşit tnalnte 
o tavi de argint ,1 ca o mare 

!clclane (cităm din .Pestl 
rllp· din 25 Febr.), regental 
PUI pe tavi biletul său de 
:itl ,1 pe al doamnei Horthy, 
01 ,'au Intor. 'aapol la pala
· fOlt cAndva regal. 
tludapestanll aa avat ce-şi 

te pieptul după IntImplarea 
!utl. AfarA, blneillţe]el_ de 
b.burglştl. cari na ştia cum 
vor Il Ilmţind in faţa acestei 

Iri de rege a limplului regent. 
'" ... eea ce e nostim, e că Aget-
telegraficl maghiară a fil,1I1-

: Iarăşi. In loc să spunl cam 
Il petrecut lucrurile, 8 vestit 
regelltal a intor. prinţal.1 

IŞtenltor al AngHel vizita, ca 
cum ar fi nit sclrlle hotelulnl. 

• 
,Ul Magyarsdg" anunţd td 
)cesul de şantaj, cunoscui ,,. 
~'lJor noştri, al babel Feddk 
n, cea trimisd de lredenta ma
Iara tn America cu un film 
IjZio~/st ca cafe a frustaf OP"f 
eul aintro:an, te vd iudita ta 
S Aneeles la 4 Martie. ' 

• 

lele budapestene in alte rân
duri, foametea a devenit aşa 
de mare in bordeiele fara
nimit din Ungaria, lncât nu 
mai este de mâncare nici 
mdlal. 

Şi totuşi lalljundiarU au 
neruşinarea sd publice me
morii ca acela al tostului 
prlm·mlnistru Iuliu Kdrolyi 
dela Macea, in care se spu
nea cd iobdgimea maghIara 
o duce Iare bine, şi ca va 
pieri de foame dacd s'ar 
face o le/ormd agrard! 

• 
Anul acesta se 'mplinesc 200 

de ani dela moartea principelui 
ardelean Francisc Râkoczy, des. 
pre 8 cărui răscoală, cu partici· 
pări româneşU, se face aminHre 
şi in Istoricul revoluflellui Horea 
publicat In numărul nostru de 
fat!. Se lac mari pregătiri pen-

* 
Noua lege a împdduririlor a 

Jost votatd saptdmâna tncrdd şI 

de smat. Prin noua leef - spu
ne .. Magyarsdg" din 16 c,l. -
se vor adduga Incd o jumdtate 
dl milion de htctare de pddUfe 
la cele doud milioane dt hectare 
ce le are Unearia astăzi. 

Aviz noud ntsocotttJlor. cari 
am ldsal să ne despoaie soc/ttd
lile forestiele ale Budapestei toţt 

munţii Ardealului, wr actt~ le 
Iăsam sd rodd şi pădurile Mol· 
dOlle/. si Munteniei I 

• 
ca , $ .... ...r .'\" o' al'. 

Şi 
, 
n Basarabia ca in Ardeal 

- fUta ciudătenie in legatura cu permisele 
gazetăreştl de cale ferată. -

Anul trecut s'~ ad~s d~ cafră I fos~ primit ca dt'legat in corr:isia 
d. senator Pleş In discutia par- I te Impartea aceste permise un 
lamentuţui o ciudâtenie dintre' anume Kovacs, de-sore care pu
cele mal revoltatoare: faptul că b kalia maghiara "Erdelyi Kurit· 
s'au dat permise de Jiberâ cir· ain Cluj a arătat ca ia,e la Bu
culatie pe căile ferate unor zîa· cureşti spionaj hortist. 
rişti mag~iari .condamnati de .in- Acelaşi lucru ni-a fost dat să 
st~nţ:le Judecatoreşti pentr~ In- aflăm că se întâmpla şi 'n Ba
shgatle antiromânească, ŞI tot sarabia. 
astfel unor ziarişti maghiar.. din D. praf. A.c' Cuza a arătat 
~~~::J. cari sunt cetatem un- săplămân~ aceasta i~ .~arlament~ 

. ... că unul dmtre aşa-ZIşII gazetara 
_ t:'ratesJ,ul ~:Htll senator Pleş, basarabeni cărora. Ii s'au dat 

ia care sau âsodat ziarele <lUni- permise de cale teral~, a fa~t 
l{~rs1}l~.. ~Tara. Noastră - ş. a" în ajunul unirii Basarabiei 'gri:
h'â ;lQut hjtio hhJtare. Căci ni-a fier la un tribunal comunist de 
tb5J,~aJ \~a,tiJhp, ,deunăzi în âcolo ş} are. pe conştiinţa 6 vi~ti 
~~~l~J:!_rsW.:!~,,-~' n.i~rn~ ac~asta de românf. Jar, Ltespre alti cS(!
sau dal permise. g~z~târeşh . d~ menea" ~g8zetali·,. ruş~ Muţ
cale ferată la zlarlsh maghiari \?reo-rUşl, a aratat că· 5 agenti co
dintre cei mai deochiati, ba a munişti. 

TeRsre 

o s~r.§oil.re iI.. prefe~ ... lui 
Du.eaou din. 18'8 

, In posesfa P. S &14! ,: Boroş. arhlerefl III 
LugoJ. se găse*tf> copia unei 5CflBOri trimise d~ 
pr"/ectui am /848 Maghiarilor pe adresa gene,a~ 
Iwui Csdnyi Aceasta scrisQare arata cum fostul 
P!tfect, care tncercase - ca ,1 alţi Romdm td.a
ttşn - o colaborare cu L. Kosttth, s'a dttsiluzw
nof de Unguri şi a viJzut cll cu Ungurii nu mai 
poţi la,~ llimic. Le-a trimif deci ca un ultimat, 
a~eus,tiJ scTi~oare, ca r4spans la una primiti dela 
tJ p"n VaSile Pop. /(Jid scrisr:area: 

Din rândurilp Dv. triml5e prin 
L. Vasile Pop vid că Dv.lucratl 
pentru prlncipUle de Jlbertate, 
egiillltate şi frăţletate. Mă mIră 

foarte mult, fiindcA şi noi Ro
mânII luptăm pornInd dela ace
leaşi princlpfl şi de {And a m in
cepu; aceallă luptă, totdeaonl 
am strIgat după adevărata liber
tate şi dupA recunoaşterea In· 
dependenţei politice a naţiunii 

noastre, asta ne-a fost deviza, 
cu asta trăim şi marim. Deci 
dacă şi Dv. vă ]uptatl pentru 
aceasta, atunci fntre Doi nu e 
nici o deosebire ti' e pagubi IA 
vărsiţl atâta sânge fără orice 
rezultat, pentrucă aceea nu o 
doreşte, nici nu o are ca urmare , 
prlnclplul de naţionalitate, dar 
aşa vid, el I!eeace Dv. ne atri
buiţi noul Românilor, cA am 
lupta in favoarea sclAviei, se po
triveşte chiar D~Voa8tre. Nu am 
căutat Doi allauta Dv. pentru 
dobâadlr~a libertăţii, atirnat ca 
să ne recuooaşteţl naţlon:>Htaiea; 
DU dorim noi să Vă dăm Dv. 
ceva mal bun, decât ca egalita
tea drepturilor &1 o fnţ<,legeţl. 

cum o cere sensul adevArat al 
aceleIa; - să mă credeţi, a tre' 
cut vremea, de a subjuga na
ţiuni. In toate Dl.ţlunl1e, ca şi tn 
Dv., ,'a trrzh slmtal naţional. 

Dv. incA na ati ajuns sA vedeti 
cd aveţi nevoe de Simpatia Ro
mdnilor,' DU vedeti ci $1 doi ,1 
Dv. stăm ca douA elemente Izo
late tn m!jlocul atâtor Slavi, cari 
orice intindere il lor (, fâc: h1· 
ghlfAndll-ne pe Dof. Elementul 
românesc, dela Tisa pt1nd la 
Marea Neagrd, f mllli ntai com
pact, aecât {il Dv. şi ni poate 
dispare din ,dndufile popoatelor, 
,i Doamne ce bIne ar fi p- ntru 
Dv. sA Vă ~ândlll~ Să meditaţi 

, asupra acestui lucru ŞI.să cAş

tlgătl dragostea Roma.ntior, căci, 
zAu. aveti nevo~ de ea, - nu să 
acldeţloa:nenl ce n'au arme. să 
fmpl2şcâtt leme', coplt, sA ardet' 
sate Intregi, să ruinati poporul 
bă;t1nâf, toată tua să b faceţi 
un clmitit pustIa. Asta se impo-
trlve,te natarll omeneşti şi drep
turilor naţiunilor. şi dacA na veţi 
inceta cu asemenea acte demne 
de popoarele harbale şi sălba
tice, vă veti dă seama tii faţa 
Europei culte, cetei această grea 
lovituri nu a atins bumal pe cel 
de sub jugul sălbatlcUor tătari, 
moogoil şi tarcl, ci ceeace e mal 
mult, se sparg bIsericile, Se 
pradă lucrurile necesare la ritu
rile bisericeşti şi la slujbele re
ligioase. AşI e, pridlni! mei ma
ghiari, deviza ce v'at' propus Dv.: 
libertatea ,1 trăţletatea D\'. "ă 
porn:oceşte in aşa fel si prImiti 
tn braţe pe cei ce vin la bv., 
ci le mistui ti iitlntâl şI reduceti 
poporul la sapA de lemn, ca de 
aci incolo si tratat' cu el -
moralmrnte forţaţi - ca cu ni. 
,te simple bbIe'ctr, asta ItU o 
poate sa/tit nict Dumiiezm nici 
oamenii, noi l.luteril gata sau a 
trAI 'aii ~ pl~rl, ,1 ~ ne pbtra 
brilC~hlil. iaptjh]~ mill d{'pÎftt p'ea .. 

tru prlnC'lp!ul Dostru, soartea va 
decide i!pol! Poate popoarele 
culte ale Europei vor line leamă 
de acest lacru şi cel puţin spe
răm ci dacă al(lI na, popoarele 
cu aceeaş origIne vor grăbi fn 
ajtttorai nostru ,i ne vor elibera 
din lauturile roblel. Căci pOpOI. 
rele Iubitoare de libertate VOT 

grabi să ne scape, iar până ă
tunel noi vom lupta la moarte, 
na camva bltstemuJ nepoţllor să 
vle asupra noalOtră. Libertatea 
Dv. sunt fureiit, egalitatta de 
drept a popoardor cari locaesc 
intr'o iară cu Dv.. e contop'rtQ 
in elementul maghiar. Treziţi-vă • 
căd incă nu e t!irzlu, DU vi. 
lDurdărlţl caracterul national, 
doar sunteţi mândri şi mândrla 
proastl stricA mult nnel naflutd, 
iar polItica rea şi greşlta poate 
doce ia mormânt o natluot", pildă 
la aceasta să VI fie p!elrea ,1 
dIsparIţIa unor popoare glorl
tloase. Dv. ÎD aceastA epoci a 
libertAtII mt!Dllnetl tncă modelul 
vechiului slste-m de sclAvie, pe 
"solgAblrălI" (= jodecătoruJ ser
vltorllor, Dumlre trecută apoi la 
pretorl) vechiului Corpul Jnrls 
,1 al Trlpartltulnt lal Verb6czj-, 
adecă Dv. vreţi să fiţi judeeI
tori numaI la servitorI, na la 
cetăţeni liberi. Da, pentrucă ij
bertatea Dv. e linguşi". lnşelţ2-
clune şi vOlbarte gOQ[(t. SI fie 
destul! 

PrefectUl Buteanll. 

Din aceastA Scrisoare "edem , 
cnm chiar icelâ care Ivea mai 
maltA incredere intr'o tmplcare 
li Românilor cu UngurII, prtfec
tul Buteanu. l'a convins: 

1. Ci cn lJngarH nu le poâtc 
face nimic. 

2. Ci orlcAt au cAutat unele 
popoare. să facA eaulă comuuă 

cu ei, UD gurii l-aa trădat, pri
dind sltele, bisericile, tmpu,cAGd 
pe bătrâni, femel, copII, - mal 
rău decât Mongolll, TAtarU aall 
TurcII. 

3. Că la Unguri libertatea e 
splnzurltoarea şi egalitatea de 
drepturi e contopIrea in natia· 
nel maghiară. 

In baza Icestora Buteano le 
pllne in "edere UngurIlor. Iă re
vină hl alte sentimente, dacA 011 

vreau si·l măture Istoria. CAd 
noi Românii, care ne iatindem 
dda Marea Neagrl până Ja Tiaa, 
vom lupta şi vom tsbutl, clc! 
avem sucori marile naţiuni la
tine. Dar pe el ii va Ijunge ma
bla lui DumQueu. 
, Cum s'au cumintIt Ungurii 
după 1848, o ftlm. Cam a ajllDs 
lupta noastră]a izbindA, ca a
jutorul fraţilor latini, e trecut in 
istorie I Dacă profetla lui Ba
teanu se va ImpUn: pe depUa. 
'tIna b »0'rt4 cel ce la fngam
farea lor proistA Da au 'ntel~,i 
gll$ul i,toriet! . I 

N'. B. 
,!5i 

Cetitl ,i răspindlţi: 
"Gazda Autirtfizloulstl" 
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4 Gazeta AntfrevfzfonfsfA 

Frământările din· politica maghiară 
. Luni 4 MArtie I I .. 

[maculaiul 
Eckhar 

(Continuare din pag., 

ce s'arată despre invârtelile 

Când agită chestia agrară o rudă hortistă de teapa lui Eckhardt bardt in numarul penultim 
lieaţiei clujet!c " Erdelyi K~ 
eârei redactor, Andrei SzOţ), CI 
a fost in primii ani de rcg;~OIl~ 

Săptamâna ce-a trecut a adus cele arătate pân'aci, nici refor- însă din primul moment, că gru· I a căror tnstrăinare e oprită prin 
un inceput de clarificare În viata mismul falsului lăranist Eckhardt parea aceasta nu.i numai a lui I lege, apoi o reformă prin care 
politică atât de agitată dela n'a fost mai sincer decât renun- Eckhardt ci şi a lui Gombos, al I să se adune la un loc pămân
pactul dela Roma incoace a tării tarea la revizionism a lui Beth· căror pact nu fusese stricat decât I turile ce le aU ţăranii în mai 
ungureşti. len, pe care Bethlen a explicat-o de ochii lumii. Dovada s'a făcut multe părţi ale hotarului, - tot 

Se dă acolo, după cum se apoi printr'o declaratie că e Marţi pe deplin. AşazÎsa ,.gene- lucruri despre cari vorbeşte 
ştie din ceea ce am arătat În dictata numai de motive de tac- neratie a reformelor" a finut în (însă fără să le facă) şi genera
numerele noastre trecute. ° luptă tică. sala Vigado o adunare, - în- luI Gămbăs, adecă tocmai luc
mare Între Eckhard şi Bethlen, focul de paie al agitatiei tâia ei adunare. Şi de unde a· ruri menite să abată atentia 
din pricină că Eckhardt se 'nvo- pentru reforma agrară s'a stins dunarea aceasta fusese făgăduită dela o reformă agrară. 
ise cu prim-ministrul Gămbos, deci cum ai bate ÎII palme, in- ca Începutul popular al unei miş- In schimb adunarea I.a luat 
care guvernează cu partidul lui dată după demersul făcut de cări reformiste de care să se în
BetlUen. ca să căptuşească par- Bethlen şi de fostul prim-m,ini- grozească toti Iatifundiarii, a fost 
tidu! guvernamental cu aşa-zişii Sfru Kârolyi la Horthy în contra ţinu1ă exclusiv cu participanti în
agrarieni ai lui Eckhardt. pen- lui Eckhardt. Eckhardt a alunecat armafi cu invitaţie, iar despre 
truca astfel să transforme pe repede la alt subiect de agitatie; reforma agrară oratorii n'au spus 
bethlenişti in a 5-a roată la că- la carteluri, la nitel antisemitism, niciun cuvânt. Au spus, în re
rută- Lupta s'a 'nceput in chip pentruca apoi să-şi mascheze zumat, atâta numai: că nu re
dramatic; Eckhardt a fost invi- alunecuşul cu două atacuri faar· nuntă la revizionism, că. cer in 
mut de bethlenişti. în adunarea te drastice in contra lui Belh!en viata politică locuri pentru tineret 
majorită1iJor parlamentare cd a personal şi 'n contra guvernării (alt şah la Bethlen) şi că in loc 
Iăcut Unearta de râs la Geneva. lui de 10 ani, descriindu-l şi de .politică a proprietăţii- (ler
şi ca urmare copilul teribil şi-a descriind·o aşa cum am arătat men din vocabularul latifundia
dat demisia din postul de prim- în numărul nostru din săptămâ- riJor) le trebue ,.politică agrară-, 
delegat al Ungariei la Liga Na- na trecută. ' şi anume: întărirea graniţelor 
tiuniIor, denuntând totodată în- Atacul dela adunarea din Sen- prin co)onizări, o reformă (n'au 
telegerea ce a avut-o cu prim- feş in contra lui Bethlen a fost spus în ce chip) a fidei-comisu· 
ministrul Gombo~ pentru aduce- repetat ieri săptămâna la ° a- rilor, adecă a moşiilor nemeşeşti 

pe Gămbă3 în brate de parcă 

ar fi fost ° adunare a partidului 
aşa-zis unitar. Au declarat că ei 

.generatia reformelor/l, Îşi însu, 
şesc întru toate programul lui 
G6mbăs. Şi, fireşte, şi-au oferit 
lui G5mbos serviciile. 

Şi aşa s'a întâmplat ca 
focul de paie ce se lac in
sese in Ungaria pe chestia 
reformei agrare. Dar nici 
nebunii nu şi-au inchipuit 
c' o să fie altfel. Reformă 
ogrard cu fdrdn/ştil conti 
ŞI baroni ai rudei hortiste 
Eckhardt? 

~efornna electorală 

'd' d -. ''-llIg tlst zrector e presa ti! , 
IIfl 

din Budapesta. tot aturo;. Ilie 
Eekhardt - pe care deci /-; 10i 

urmări deaproape - at'ea pt~ 

rea biroului de presa din I avea 
afacerilor straine, IAllj 

P bl' . l' - O'lrle 
U Icaţta c uJeana ne a' , zlt 

· Eckhardt şi-a făcut o soci,: palta 
l .. d b . ., tg 

· tru specu ata e ursa, ~I • lai! 
· cestei societăţi cursul ader lDag~ 
,'alutelor, iar publicului ii cblemi 
Uli curs fals, pe care îl re, lIltat 

· doua zi, dupace EC!lhardt; tlJlIlU 
• .1. . 1 f' d alte 
In cmpu acesta a aceTl e esti 
zeci de milioane, "billt, 
_ ....... ______ ......... 1 tUa 

. III 
Preturile la Buda hlw 

(Arătate in fileri; 100 t 
30 de lei), 
Carnea de vaca: şold, cot1. entrl 
-220' de supă 80-160 fi

e
Rtl• , supn 

logramul. 101 
Camea de viţel: şold 2:: TI 

dela rinichi 160-220 fiI. +-tanct 
Camea de oaie: dinapoi ~e pel 

160 dinainte 80-120 fill~e eal , e ce 
Carnea de porc: cotlet n: Cu I 

rea unei legi electorale reactia- dunare agrariană din oraşul 
nare. Denuntarea aceasta a in- Gy5ngyos, dar a fost, ca ton, 
yoleHi cu G6mbos (s'a văzut mult mai domol, iar în oficiosUl 
m.ai apoi, dar Bethlen a simlit-o eckhardist părţile mai grave n'au 
dela inceput) n'a fostinsă decât de apărut de loc, sau au fost ata
ochii lumii. Pentrucă tovărăşia nuate.. 

dela gât, şold 104-124, Inl.tJ 
In vreme ce Eckhardt se hăr- ! vistei .Uj Magyarok'" vom adău· 88-116, 

fuia cu Bethlen, gUlJernul a ga că dupăcum se prezintă până Slanina: de topit 100-1 
scos din nou din săltare reforma astăzi votul secret al generalului sânză 120-136; untură 1:' 
electorală şi a mai Întors-o de Gombăs, cifra arătată de "Uj Pui ţ'ii: 120-250 bucat:. 
câteva ori pe fafă şi pe dos, Magyarok- a celor cu drept de şi raţe 150-300 bucata. 
pentruca să dea fotdeatâtea ori vot se reduce simtitor prin ex- Lapte: 32, smântână. 1:. 
comunicate. că n'a renuntat la cluderea dela votare a celor car- litruI, unt-"260-280 kg.,. 

. Eckhardt-GombOs a continuat. Dup' acest al doilea atac, 
cu toate că Eckhardt incepuse a cărui cea mai gravă parte 
cea mai violentă campanie în a fost că Bethlen şi-a· mo
contra lui BeUtlell şi în contra dernizat un conac din banii 
guvernamentalUor bethleniştii, invalizilor, dela ministerul 0-
BethJen a dat atac la Gomb5s, crofiriJor sociale, iar de aUd 
pubHcând un articol prin carededea parte ameninţarea cd dact! 
'ndrumări În vederea tratativelor cuteazd Bethlen st! vind 'n 
ce va fi să se Iacă cu statele fruntea ţdrU, Eckhardt il 
succesoare pe baza pactului ita- dă in judecafd pentru eri
la-francez dela Roma. şi anume mele şi ftlrddelegile din tim-
9punând că la tratativele acestea pul guverndril trecute, con .. 
Ungaria nu trebue să vină cu tele Bethlen a dat o decla
pretentii revizioniste, ci să se raţie ct! şi ddnsul ii Inten
mulţumească să-şi asigure suc- teazd lui Eckhardt proces 
cese în chestia tratamentului pentru fiecare grtlmuidare 
minoritătilor maghiare de peste la care se va mai deda in 
granilă. Dăscălirea aceasta se contra luf. Şi '-a mai a
adresa lui GOmb5s, care spusese men/nfat Bethlen pe Bek
in discursul dela Solnoc că Un.. . hardt CU ceva, ca rdspuns 
gari a nu va putea trata decât la chestia cu con acul mo
dacă i se dă dreptul de a se dernizat din banii invalizi/or: 
inarma, dacă i se dă revizuire l-a avertizat cd va ardta 
de frontiere pe baze etnice Si cine ,i-a făcut intrarea 1n 
dacă se asigură minoritarilor viaţa politică maghiară in 
unguri un tratament mai bun. ăla gol, şi are astăzi din 
Oomoos deci a reactionat. spu- politică avere fabuloasă. 
nând printr'un interview. că gu- Avertizare.a, cel puţin pentru 
IJemw singur e chemat să ho.. mnment, i-a adunat lui Eckhardt 
tărască ce atitudine să ia'n mintile depe drumvrt, şi loatd 
politica externă. şi că această saptămâna în ziarul sdu n. s'a 
atitudine e deja fixată. Eckhardt mai scris nJmic în contra lui 
a sărit şi el imediat să-) facă Bethlen. 
pe Bethlen trădător. Singura replică ce i·a dat-o 

Lupta s'a dat deci la 'nceput Eckhardt fostului prim-ministru, 
pe chestie de politică externă, a fost că şi-a accentuat coche
şi totodată - după cum se ştie tăria cu G5mbăs (pe care, oricât 
din relatările noastre din trecut il compromitea. Gomb5s o pri
_ pe chestia latifundiilor. Eck- mise şi în timpul atacurilor date 
hardt adecă incepuse ° furioasă de Eckhardt lui Bethlen), şi a
agitatie împotriva latifundiarilor, nume a pus pe aşa-zisa .gene
iDCât şi.a ridicat În cap pe toti ratie a reformelor- să-i tragă 
latifundiaril şi pe uneltele lor, Marti lui 05mb5s nişte periufe, 
de a ajuns să fie lormal pârît nişte fămâieli, de-a dreptul scan-

'Ia ruda sa. Ia regentul Horty. J dai oase. 
Nj·a fost dat deci s.ă vedem,. "Generafia- aceasta. aşa· zisă 

pentru Întâia dată in Ungaria a .reformelor·, a fost inventată 
dela revolutia dela 1918 incoace. de Eckhardt ca răspuns la ata· 
o agitafie 'n;tpotrllJa latifun· curile ce i le-au dat din pricina 
dlUor. reformei agrare Jatlfundiarii şi 

Preoum se Întelege Insă din eKPonentullor, Bethlen. S'a spus 

ea, că va aduce-o pe baza su- au fost aJ'utaţi cu mâncare sau de vacă 30-80 kg, 
fragiuIui secret, Si că nu va ză- cu bani ca şomeri. şi a celor cari 

, . - . - Legume uscate: fasole TA bovi mult până s'o prezinte par- n au stat şase am In şlr)fi a- .. ro 
1 I f 

ceeaşl localitate. mazere 44-72, hnte 48- Turd 
amentu u . A - d' p" dă· (D' Ma . <t. d' "" _ •. t tata nu e ea)uns. Jln C 10 t . upa " gyarsag inD TArn 

Parlamentul, I-adevarat, se n- socotelile lui G5mbăs reforma 
truneşte la 5 Martie. Dar nu e electorală e o transiţie spre dic- se.. ; .... ' ....... FAg~ 
nicio speranţă ca reforma elec- tatură, prin prOiectul de până aei ; HunE 
toraIă să fie prezintată înainte al refor~ei se prevede să se ~ea Spriiiniti Gazeta Alba' 
de sfârşitUl lumii, când apoi se o seama ~e ~andate dele~afllor .., " Cara 
, .. b tul' congregatlJlor Judetene, alta sea- A t· .., Solne 
ncepe dlscufia uge UI, care mă reprezentantilor diferitelor ca- I n IreVIZIOlll B' tr· 
va ţinea până la încheierea se- mere corporatiste sau asociatii ~s. 1 

siunii. ~eci. pân'la toamnă adio profesionale c~ri stau la chere- I platindu-vă abonam~ ~~I~ 
reforma electorală. mul guvernulUI. I UJ 

Chiar, tnsd, dacd printr'o 
minune reforma ar fi adusd 
'n parlament 'nainte de 
discuţia bugetului, ceea ce I 
nu Înseamnd cd va fi şi 
votatd, reforma ţ;endralu/ui I 
aombos nu . schimbd nimic 
Precum aratt! În n-rul stlu 
din urmd (al 5-lea, pe Febr 
ruarie) revista "Uj M agya
rok" a d-lui S. Fenyes, re
larma fdgdduitd de gene
ralul G6mbos nu e decdl 
praf tn ochii obştei, atâla 
vreme cdt ea nu prevede 
vot universal, ci numai vot 
seerel. Ungaria are asidzi 
8 milioane şi ;umdtate de 
locuitori, dintre cari trei 
milioane şi jumdtate de td
rani sdraci lipiţi pdmântu
lui, un milion de slugi dom
neşti şi doud milioane şi 
jumdtate de muncitori pro
letari nu aa drept de vot. 
Ar fi deci cu drept de vot 
vr'un milion şi jumdtate de 
locuitori (J 8 la sutd din to
talul populatlei), dar de-aci 
se scad femeile şi nevrâsl
nicU. Ce lnseamnd In aceste 
condi/il sufragiul secret, chiar 
dacil ar fi tntrodus? 

La observaţia aceasta a re-

Comandamentul frontului antirevizionlst 

Palatul zia.rulul "Universul" 
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Functionarii· publici maghiari din România 
~u 

Cel ce cunosc Uteratara revl- pe care România ti aplică 
ti' loolsti magblari ,'aa putat con- functionarilor publici maghiari 
:g:,IDge, ci agitaţia pe care o face depe terltorul sAu. Acuzatiile ce 
, egada pe chestiunea mlnorl- se ridică impotriva gavernalul 

r" :tăll 1or maghiare din statele IUC- român sunt: că funcţIonarII 
1-: eloare, nu ,e datorefte atât pabllcl maghiari ar fI inlaturaţl 

)aptulut că acele mlnorltătl ar forţat din serviciile lor, ,1 că 
1 Ivea motive serioase de a le examenele de limba română, 

Iloge, ci mal mult dorintei UD- cum ,1 transferărlle functionarilor 
I d 1 d de origine maghiară. ar tinde 

,ariei oficia e e a avea a 11- numai Ipre fndepărtarea lor din 
l' poziţie an subiect de contlnaă funcţiunile publice. 
i' ,gltatle, tlnând mereu la lupra- Flre,te, asupra acelora care na 
'taIA chestiunea revizfoolsmului canolc chestlllnea, afirmati unile 
l' magblar. Căci in adevăr. pro- maghiare ar patea face Imprella 
c .bleml minoritară, prin insăşl că RomAnia a lUpUl minoritatea 
, latara el deflcllă, oferă Incoo- maghiară de pe teritoriul el unul 
,tlnau motive serioase ori lochl- regim Intolerant, De aceea mal 
. palte de aglbtle, pe cari Buda- jos vom da o serie de date, 

esta le exploatează cu multă cari pot fi uşor controlate, dIn 
• .tbllltate. ce e drept, dar na cu cari se va vedea, că .gltatla pe 
4,Ata bună credinţă. chestiunea funct onarllor pabUcl 
I In alUmul timp cercurile ma- maghiari din RomAnia elte cu 
,hlare fac mare caz de regimul totul IIPiltă de temei. 

l Statistici comparative 
~eotra • iaţelege mal bine sl- I le g~sea fn mâinile maghiarilor. 

~
. itla de azi, să ne Intoarcem Mit JOI vom pUblica câteva date 

•. supra stărilor de dinainte de rh- comparative, din care se va ve
olal mondial. Se ştie prea bine dea cJar fn ce situaţie de Infe

, TransUvania are, ,1 avea ,1 rlorltate le găseau românII de 
.~Iaocla, o populatie romAneascA pe vremuri hţi' de funcţionarII 
e peite 3 milioane saflde, fată pabllcl maghiari, ,1 motIvele pen

. e cari nImăruI maghiarilor era tru cari România dupi unire a 
'e ceva mal mult de o treime. fost nevoitA a lua măsori pentru 

Cu toate acestea intreaga ad- naţionalizarea serviciilor sale 
lalstratle publicA angareascA pabllce: 

Numărul lunctionarilor români a judetelor din Tran· 
silvania în anul 18921

). 

Populatia În % Numărul 
functionarilor 

JUDEŢUL 
• Ro~'âni I U~gurj I Români! Ungu~ 

~-1-
Târnava·Micli · • · · · 50 33 4 119 
Turda· Arieş · • · · • , 73 23 6 143 
Târnava-Mare · · • · · 40 9 6 130 
ngl1raş • · • · • • · • 91 3 16 89 
Hunedoara. · • • • · · 90 5 35 280 
Alba·de-Jos • · · · · · 79 15 23 257 
Caraş-Severin · · · " . 78 2 58 364 
Solnoc~Dobâca • • · · · 78 17 10 184 
Bistrita-Năsliud • · · · · 77 4 21 134 
Sibiu . . · • · · · · · 66 2 24 286 
Cluj • . · · · .. · · • 59 24 17 673 

. 

Numărul IUJlcţionarilor dileritelor ministere dela 
Budapesta în anul 1892. 

Numărul 

M I'N 1 S T ERE 
tuncfionari1o~ 

I Unguri I Români 

I Preşidentia Consiliului . · · • · · 23 2 
Ministerul ,,8 latere- . 13 -· · · · · 

de interne · · · · · · 184 1 
" , ( 476 

I 

7 ", de finante. • • · · · · 
de comert· · · 332 -

" • • • 
de agricultura • · · • • 185 1 

" 
" 

de culte şi instructie pu-
blica 

., 152 3 , , • • • . . • • · • · · Ministerul de justitie. • • · · · .. 115 1 

I " 
de razboi. · · · • · · 226 3 

Total. · • 1.726 18 

. 
. 1) Aurql Popovlcl "La questlon roumlline ea Transylvanle et en Hongrle-. 
IlUIne-Parls, 1918, plIg. 133·114-

)atele acestu ne arati, ,1 noi '1 mentul romAne ac in admlnlstra
VOQJ mat Insiatl, in ce sl- tlUe publice din vechea Ungarle 
Ile laferloară le găsea ele- dinainte de război. 

,efuzarea jurămânfului către statul român 
',ste evident că după, Unirea I 

nsllvlDlel cu vechiul Regat 
aţla nu se mat putea menţine, 
1 România era ln tot dreptul 
le a-şi forma o admlDllItraţle 
Uel natlonală In Tranlilvanla. 
1 vedem ce atitudine au a
mncţlonarll pabllcl m.ghlul 

din Ardeal ,1 Banat fatl de noal 
stat românesc intreglt? 

In 1918, dupA unire, propa
gal1.dlştil guvernulUi din Buda
pesta au catreerat Intreaga Tran
silvanie, ordonând functionarilor 
de origine maghiarA Iă refuze 
depunerea jarămAntalal de cre-

\ 

dlaţl fafă de stataJ român. Cel 
cari ezltau, erau amenintati ci 
Ardealul va fi reocupat de arma
tele n:aghlare, ,1 vor fi dati afarl 
din serviciu UrA cruţare. 

FuncţionarII maghiari deja 
căile ferate aa fost Îndemnaţi să 
Impiedece circulaţia regulată a 
treuurllor, II provoace clocnfrl 

de dr. A urei Gociman 
Secretarul General al Ligii Ant1revlz ioni_tl 

din Transilvania 

lan gat, lin vagoanele de cale 
fer.tă. 

Ca toateed trlsia sltuatte a 
acestor nenorociţi a lost provo
cald de ara şi lipsa de prevedefe 
a guvernelor dela Budapesta. se 

ştie CIlm a jost şi ea exploatată 
Impotriva Romaniei de cercurile 
politice din Ungaria, juncţlonarli 
retraşi din Ardeal tiind prezen
tati ca victime ale Ilatailiiui dela 
Trianon. 

Cei cari 'au rămas pe loc 
Şi deraerl, deterlorAnd materialul FIreşte, ca tolte că din Tran- dreptul de a le pretinde depu-
rullnt. sllvanla a fost retras un namăr nerea jurămAntulal de fidelitate 

Iar pentraca funcţionarII publici atât de Important de functionari. fată de România, care avea sI-1 
maghiari să nu dlspereze ~I să o bună parte dintre functionarii plătească in viitor. Au fOlt mUlţI 
rrzlste, refatând a face servlcla pubJlcl maghiari au rămas pe astfel de pensionari cari aa re
RomânIei, el au fost Ijataţl in loc şt sant şi azi in lervlclul: fuzat să presteze jarământal de 
mod clandestin de Blldapesta. In statulal român, ba chiar ş[ Ita- fidelitate. Nimic na dovedeşte 
ziua de 24 Decemvrle 1919, spre taI român a angajat in servlclfle mal mult fnlă toleranţa fără mar
pildă, pe locomotiva trenului publice un număr insemnat de glnl a ItataJul romârJ decât faptul, 
Slmplon ce vegea din Uogarla, mlnorltarf. că,pentra acei peDlfoDarl magh larl, 
sIa descoperit intre cărbuni o In ce priveşte aceşti functlo- cari aa refaut .ă depună jură
Jadă, conţinând coma de 1.300 narl publici de origine maghiarA, mântal in 1919-20, a admis 
mII Iei, deltlnată pentru ajuto- Romlnla e acazată că .ar fi In- prestarea jurăm'atulal după aal 
rarea funcţionarilor publici ma- tolerantA şi că ar face tot posl- de zUe sub guvernul dia! gene
ghlarl, cari le găseau in sabotaj bllul pentru ialăturarea lor. ratlliui Averesca ,1 chiar după 
fată de stat al romAn. In zlbumaf revIzionist al zla- 10 ani sub gavernal partidului 

ConducAtorII maghiarimII din rulul "Pesti Hlrlap· spre pildă nlţionaHărăoesc, prelldat de dl. 
ArdeaJ de pe vremea aceea au (pag. 25, editia maghiară), se lalia Miniu, printr'o dl&pozlţlune 
Indemnat şi el pe funcţionarII scria intre altele că functlonarl- de o largheţă esceptlonală 11 s'a 
unguri să refeze depunerra juri- lor maghiari din România dupA dat posibilitate sA vină la seoti· 
mlntulul de credinţă fată de Uolre li s'a dat un timp de trei meate de fidelitate fatA de noua 
statul romAn şi să se expatrleze lanl ca si invete româneşte. Du- lor patrIe. Toti acela, care chIar 
in Ungaria. UnuJ dintre cel mal pl trecerea aceator trei luni el după 10 ani au depui jurământul 
de selmă dintre el, Grandplerre au fost tndepArtatl din serviciu de fIdelitate fată de statul ro
Emil, a făcut o propagandă din I cu miile, pentru că nu au patut mân, primesc peoale alătari de 
cele mal active in acelltA dl· invăţa româneşte In timp atât pensionarII români de origine . 
rectlt, fapt pentra care a fost de Icurt. 
atăcat şi făcat răspllozător tocmll Este aproape Inutil să mal 
de presa maghiară dia ArdeaJ. Insistăm că niciodatA nu ,'a dat 

Scopul propagandei uogureştl un asemenea ordin şi cA şi .
Intre fanctlonaril cari apartlnu- cum la 16 ani dapă Ualre locă 
seră odinioară Itatulul maghiar sunt' nenumăraţi functionari pa
era, ca il se saboteze organl- bilci maghiari cari nu cunosc 
zarea statului românesc. Se cre- limba română, el fIInd pânA acum 
dea, că in cazul câod Uogaria examInaţi de nenumărate ori, şi 
va retrage d~n Ardeal intregul totaşi mentinut[ in serviciu. In
corp de functionari publici, cari luşl faptul, că ,1 acum se mal 
dapicum am vilzut a fost a- tia incă examene de limba ro· 
proape exduzlv maghIar, căci mână pentru functionarII pabllcl 
statul aogarelc na admitea in maghiari, este o dovadA cA mal 
functlanl puhHce de:ât foarte aunt in că multi astfel de sluj başi, 
răzlet câte un romAn, România cari nu cunosc limba statului, 

Examenele de 
limba romAnA 

na îşi va patea organiza Viata la 16 ani dupA nnire. 
el admlolstratlvă natlonaală in 

In ultimul timp s'a pas pro
blema examenelor de limba ro
mâoA ale functionarilor publici 
maghiari din România. Flre,te. 
acela, carilll tot Interesul de a cri
tica situaţia din statele succe
soare, sustin că examenele a
cestei nu lunt decât mijloace 
pentra indepArtarea din servlcia 
a funcţlonarHor maghlirl. Ade
vărul este Iasă ci RomAnia are 
tot dreptul I pretinde faoC{looa
rHor Iăi ca să canoaseă Umba 
statillal, mal ales cii ,1 azi, la 
16 ani dapă unire ae mal in
timplA, că numeroşi fanctlonarl 

Tranillvanla. 
Fireşte uogurll a'au inşeIat io 

toate privinţele, căci cu toatecă 
la ordlnal guvernul al dela Bada
pesta a plecat din Ardeal un 
namlr insemnat de fan=tlonarl 
publici n,aghlarl, România şi-a 
format ca o grabă uimitoare un 
nou corp fancfionăresc, care la 
scurtA vreme a inlocuit perfect 
de bine pe fancţlonarll maghiari 
plecati cari la refuzat depunerea 
jurlmântulul de fidelitate fată 
de statul român, plecând in Ua
gari., unde)f s'aa promll alte 
Slujbe. 

De sfgur, Uogarla a avut sA 
se convingă foarte repede, că a 
făcut politica urei. care I dus·o 
pe căI greşite. Greşeala politică 
coml,ă prin incarajarea funcţio
narilor unguri de a-şi părăsi 
po.turile, aogarll o regretă ,1 
azi. Pe de o plrte prin retra
gerea lor guvernele maghiare 
dela Budapesta au contrlbalt 
singure la .tablrea minorităţII 
maghiare din RomAnia ca un 
numlr destul de Important de 
CCI 180000 de suflete, pe de 
altă parte ele aa avut Iă con
state ce larclnA grea şi-au laat 
prin aducerea la Budapesta a 
anul namăr atât de mare de 
funcţionari, pe cari dela o vreme 
na it mal patu plăti. 

Aglomerarea functionarilor pa
bilci maghiari retraşi de gllvernal 
dela Budapesta din terltorille 0-
capate de ata tele succesoare a 
creat O sltu.ţle mal malt decât 
jalnică. FunctionarII maghiari pe 
cari nimeni nu l-a alangat, ,i 
cari rămlnând pe loc puteau 
Ivea salarii bane din partea 
statelor lucceSOlre, in Ungaria 
tn schimb DU mai prlmeaa la
larlIle de Juni de zile, ,1 tn llpsă 
de locuinţe aa fost nevoIţi a lo
cui vara şi Iarna, timp !ode· 

Pensionarii 
Aceeaş este sltaatll cu pen

sionarII maghiarI. Statul ro mAn, 
după uolre, evident că avel 

,maghiari să na cunoascA limba 
română. 

Să vorbească cifrele 
Desigur, dacd afirmatiile ma- I de 4,8%. cât este raportul etno

ghiare cu privire la persecuţia ~ grafic al ungurilor .faţă de pc
funcţionarilor publici unguri din I plllaţla român ească. 
Romania ar fi numai In parte In unele ramuri ale admlnlstra
adevdrate, l.'l serviciile pllbl/ce tiei iosă funcf(onarU maghiari 
din Ardeal nu s'ar mal gasi nici sunt in majoritate fată de ro
an "mcţ/onar maehiaf. mAni. Spre exempla la divizia 

Adevdrul e Insd tocmai con- de contabilitate a căUar ferate 
trarul: In jllncţiunJ/e publice din din Cluj, din 131 funcţlonari,90 
1ransilvania şi azi se gdseşte sunt mloorltarl şi numai 40 ro
ieed un numdr atât de mare de mAnl f La serviciul Intratlnertf 
functionari publici maghiari, fn- sunt 46 functionari dintre care 
cât el e cu total disproporţionat 28 minoritari ,t 18 români; Iar 
fatd de procentul populaţiei un din 9 ,efi de secţfe, opt sunt 
gureşii comparat cu acelaai romfi· m Irt ori tari şi namll unul r?mâol 
nilor din Ardeal. FlJetbd o comparaţ,e CII 

La c. F. R. 
Si dăm câteva date concrete, 

pe care oricine are pOSibilitate I 
a le controla. L. Unire, tn 1918, 
in serviciul Inspectlel călJor fe
rate din Cloj se gheaa abia 15 
Ilujbaşl românI. Dintre aceştia 
un al era ,ef de secţie de intre
ţinere, an plcher, 9 clntonlerl şi 
câtlva mici slujba~f prin gări. La 
serviciul tntretlnerll dintre 170 
de Ilujba,i de condacere numaI 
20 eraa români. Iar dintre 348 
canton Ieri şi alti slujbaşi mici, 
numai 9 erau romAni. Prin ur
mare numiruJ functionarilor ro
mâni in posturi de conducere 
era de cea unu ,1 jomătate la 
lută, Iar .1 micilor slujba,1 de 3 
procente. 

Azi la căile ferate român nu
măral functionarilor maghiari 
este de 45%, deşi foarte jUlt ar 
fi ca numărat lor si na trei ci 

1'6c"tul, 8'lua#II ""gu,i/o, 
ezprimllttJ 1" cifre, este """tI
loa,ell: III l,ee,#I II. /""clio
.atl p.bJk romtJ" la 100 de 
""guri, II"; 45 de f""cţ;olUlrl 
pulJlki "IIP"; la 100 de ro· 
",a,,;. 

La po,tA ,1 la 
alte instituţii 

Să vedem acum altuatla dela 
pOftA: La Cluj din 131 de faocti
onarl P. 1'. T,t 97 lunt mlgnlarl 
şi numai 34 români. La servIciul 
de telrfoane sunt 57 funcţionari 
minoritari ,1 numai 32 romAni. 

Iată şi situaţia dela celelalte 
Instltaflunl publice dia Cluj: la 
primărie suot 15 fancţlonar{ mi
noritarI, şi intr'un raport oficial 
se spane textual: .ace~tla In 
afarA de p~r6onalal nefncadrat, 
ca toferi, deseDatorl la serviciul 
technlc, pazitori de dmot etc. 

Urma,.il în pal/.. S'o 

, 
j, 

I 
t 
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Fuiic{ioriârii publici maghiari 
din t?omâhld 

(Contbtu",. din pal· S-a) f tt'tm memoriu al dlol cODslller Datele pe cari le-znn publicat 
cari ta majoritate aant mlDorl- t de curte 1. P.app, dela Curtea de mai sus cu priVire III sltulltill trlst~ 
bi'J-. La prefectura jadetuiui apel din Clpl. ,II romanilor din adminlstrlltiile pu
tluj, Îant 23 functlonlrl mlM- I~tl mal JOS m~gl.traiil rombl bllce maghiare dinainte de război, 
rltatl; lâ Academlâ, de Agtfcal- II J~~tltlel magiuare de pe vre- cum şi dreptul pe care: ti are ori· 
litri 19; li c:tlnlcllt brllversltAţU mun. doi rOlllânl la curtea de care stllt de li nationaliza serviciile 
29; ]j 'tJ.pectoratul tcol.t 8; la cu.tle din Budapelita, la curtile slIle publice, indreptătesc Romania 
cua pAdorllor 7; la vama Intre- de apel aici 00 romia 1a Ba- de li căuta să Introducă In functl
pOlite Cluj 2; la casa cercul II dapesta, nici un romAn II 00- ile ~ublice elemente nat!onale tn 
pentru .. Igarlrtl~ lOci ale 8;, 'a brlt1n, nici an român la GyOr, numar mal mare. Este vorba des
Inspectoratol genera] sanitar 9; $1 bici an ro"!An la Koslce, doi pre vorba despre repararea unei 
Ja Inspectoratu) general cldaa- romAni la ClUJ, olcl uu român nedreptă~ din trecut şI despre un 
trai toll fUDcţlonarii (5) soot la TArga-Mureş, un Singur ro- Interes de stat. Să mai adăugăm aci, 
DUgUrl ,1 na e nlc. aa român; mân]a Oradea, nlct UD român că In lInU de după razboi România are 
II .dmlnlltrltla financiară 54· ]a Pec& ,1 nici UD român la Bra- un număr mare de şomeri intelec
la Cartea de IIpel 5; la tribunal tlatava, doi români la SeghedlD, fllaH, cari IID Iăcut studii uniuersl-
17- la parchetal tribunal alai 3' ntel un român la Timişoara. tare fie acasă fie In străinătate pe 
II 'judecAtoria de. ocol urbanA . Conilllerfi TomAnl ]a curtile de cari ea trebuie să li plaseze. nu este 
13; la jOdecltorla de ocol rurall apel erau to namAr de 6 fată .de ollre o tolerantă prea mare din par-
2; Il teatru fi operl ·94; la co- 323 an guri J La tribunale şi Ja- 'ea României, când ea mentine tn ser
mltttal local de revizuire 5; la decătorli aceiaşi situatie, 60 ro- viciile sale publice lunc~onarl ma
academia comrrcJal1 3; ]a ches- mAnl la 1208 unguri ... şi aceştia ghlari, cari nu cunosc nici acum 
tara; politiei 6 fa actionari mlno- 60 rti grade inferioare, tmprlştl- II mba statului romlln şi lIU studII 
rltafl. ., aţi t t tă t ' iuferiolfTe tineretului romau care 

la serviciul poştelor ,i teJegra- Il OI ara. 
lulal dlo Oradea, lunt 38 de Să trecem acum la sItuaţia de şomează, şi In acelllş timp Iasă 
funcţionari maghiari ,i oomallO lub stăpânirea românească: la tineretul său nlltional ca să sufere 7 
toml!!l; Iar din 12 dactilografe, carţile de apel oj)t aDgarl şi un Ori Tn asemenea Imprejurărl cre-
10 lant maghiare şi humat.2 tas; la trIbunale 28 unguri; 6 dem ctl functionarII publici ma
lant romADce (Datele sunt dela saşi ,1 2 ~vrei' Iar la judecAtorII ghiarl ar datora Romaniei recuno-
l11cepatul anu]ul 1933). 60 d " I I I 13 .. tlnltl, Iar nu repro"url. 

~ .• . 1- ' e uogar, 1 iaŞ, T T 

.. a Ju.tille evreii. , Dr. Ăurel Oocfman. 
10 te. prlve,te IUtlatJa dela Deci 119 magistrati minoritari 

justitie luAm c~teva date dln- faţl de 161 români J 

In lumina statisticilor 
_ Mal Joi ~~bllcĂni ~âteva date s tari IA .ervicllJe de poşt! ,i te

ltaUatlte cd privite la procentuJ I Jegraf d:n Ardeal şi Banat: 
funcţloDarilor români ,1 minori- I 

Procentul ~ ftinclionarilor români şi minori
tari în~ SERVICIUL POŞ TEl ŞI TELE
GRA.rULUI DIN ARDEAL şi BANAT. 

[.OC6111i1lde Români Mlno- J 

% 
tilari ' 
% 

I 

Cai-eU Mari · • • · · · 38 62 
ZaUiu . · • · • • · · · 23 77 
SalQnfa • • • · · · · · J] . 61 
Aiud . • • · • · · · · 25 75 
Gherla. · • · • · · · · 40 60 
Cluj . · · • · · · · · 34 66 
Gheorgheni • • • · • · 25 75 
Reghin • ~ · • · · · · 2~ 75 
Toplila • • · • · · - • 2.$ 75 
Orşova · · • · · • • · 27 r~ 
Jimbolea. - • · · ;. · - 28 72 
T &-gu-M ureş · • · · · · 35 65 
Satu-Mare · • • · · · • 37 63 
Reşija • • :- • · • - · • 44 56 

u aut .. , sd .. s , •• 

INFORMA ŢIUNI 
Rugăm pe bnoraţli res .. 

tanţieri să inţeleagă că un 
ziar nu se scoate cu vAnt 
ci cu parale grele şi cu 
trudă, deci Să binevoa 
lascÂ sA-şi tacă datoria, 
achitându-sf abonamentul. 
Vom fi altfel' sUiţi să-i 
facem sA fie arAtaţl cu 
detettH. 
, FUndcÂ unII dintre 8-
bonatU cari primesc ga
zeta de astă toamnă gre
şesc şi trimit numai a
bonamentul dela 1 Iti .. 
n~arle tnalnte, il rugăm 
sA.şl tatregească abona
mentul, Iar pe cel ce lşi 
plătesc abonallientui de 
aei 'mUnte, să Achite odată 
CU abonamentul pe anul 
1935 (pe-un an sau pe-o 
jumAtate de an) şi dato
ria depe lunile din anul 
trecut, socotită la t51el 
p~ lunA. 

111 

Rdscoala lui Horea a fost I tanţi! cei mai de seamd I 
comemoratd Joi fn chip ind/- tfIrii. La radio a vorbit 
ţdtor In toalfI ţara, cu pri- Octavian Goga şi s'a IT . LI· 
lejul Implinirii unul veac şi mis o conferinţd linutd I( 

jumdlate de cdnd au fost Cluj de d. prof. univ. l !Il el 
omoriţi cu roata capit ei, Lupaş. In lard - la 52 
Horea $i Cloşca. şi'n oraşe - s'au fQ te 

La chemarea Ligii Anll- pretutindeni parastase, nil 
revizioniste, ţara Intreagd, $' au organizat şedinţe te 
prin o!icialitdţile ei, prin memorative şi festivaluri. 
toate societdţi/e culturale, /osl, cu-adevărat, ° zi 
patriotice şi profesionale r0 4 neuitat. 
mdneşti, şi prin loatd su- Pioasei comemordri 
!larea româneascd, a dai dat ceva din atmosfera rl 
memoriei luptătorUor de-a- acum 150 de anI lmpr /ăto 
cum 150 de ani prinosul rarea cd suntem chema/: re( 
celei mai mari recunoştinţe. astdzi la luptd lmpo. Aca 
La Bucureşti, unde festivi- impildrii, la Iei ca al, !Il&[ 

tdţlle ce au urmat dupd pa- " Numerus valachicus" CII 

rastasul solemn au avut d·/al Alexandru Vaida·V Se' 
proportii nebdnuite, şl'n ctf- vod a fost amintit, d efll 

tunele cele mai uitate, ma- sau cu aluzii, In cele oart~ 
cenicii de-acum un veac şi mulle dintre cuvdntărUe lea, 
;umdtate au fost pomeniţi s'ou rostit. CoinCidenta ulle 
aşa cum se pomenesc nu- tntr'adevdr tragicd: sd br.) 
mai sfiinţii. Parlamentul li· a buiascll sd se spună ca urol 
inchinal şedinţe festive la le;ul comemordrii lui Ro se ' 
CamertJ şi la Senat. La dupd 16 ani de viald li il, 1 
Teatrul Naţional, la Ateneu cd desrobirea noastrd ore~ 
şi la toate societdţile cu 1- tncd term/nald, cd str Aţi 
tura le şi pvtriotlce, DU fosl ne primejdueşte şi-a 
la Bucureşti tntruniri come- viltorull Sd ludm lnsd 
moratLVe, la care au luat demn din jertfa şi dirz I 
cuvântul tn frunte cu 1. P. mdndrUor inaintaşi de· 
S. Sa Patriarhul, reprezen- 150 de ani. 

haCI 

Propaganda iredentistă Ir~e~! 
" t' '-' • '-' t t şi j In s ralna a e laCI 

La .,Iostltuto EddltorJale C18- Uogarla, de,l, dacă corn Anea 
aJpfno" a apărat zilele trecute legile maghiare dela 18681 Slip. 
o cârte de propagandA revfzlo- rltoare la tratamentul nema 'OCmai 
nlstl, "II tammlno dela Ceca- rllor, - n. tr) ca tratatele aall 
'Iovacchla e la mlnoranu un· la 1919-1920, ne convinge, . Se' 
gherese·').. fostului editor al pede de cootrarul". II cer 
lai "Pragai Magyar Hlrlap", Dupăce-a 'ngăhttat aceste' dela 
Tarjan Qd5n. E alcarte de poneg- minciuni, cu prIvire Ja c aţUor 
rlri la adre .. CehoslovacieI. deajanl II amintIm df'-o t UDI 

• că .'a protestat pbl " ta lngel 
Id "Chrlltlan Rt'glster", pre- lamentul unguresc tn coatn mine 

cum anunti .,Pesti Hlrlap" ro toiul cii nu se dA drept de kely I 

n-ral dlo 23. II, a apArat an It- dtorle sau drept de ieşire pel 
tlcol de propagandă revlzloollU ţarA acelor. cari Da au 8 r~m~ 
pentru Ungaria, al lui Charlei recrutare, iar de a1t1 partr ne 0, te 
R. Joy, vicepreşedintele bllerjcU tă lAt A pr m 
aaltarlene din America. Autorul 1 ser I o nenum rate exlltl 
a folt aatA varA tn vizitA tn UD- ungurf'ştl mărturisirea ci e,tl ( 

Tabioal ce urmeazA oearaii 
raportul dintre functionarII româal 
,t uogurltD lervlcllle administra
tive din Judetele Clac, Odorhef, ,1 
Trelaciune tn diferiţi aDI, dapă 
nnlre: 

Am reprodus aceste dale sta
tistice comparative, pentrucd ele 
sant ° oglinda fidela a funcţio
narilor publici mJnoritfJli din Ro
mânta. Daca aceşti junc/ionari 
ar fi supuşi unu; regim intole
rant, dupa cum se alirma de 
cdire ungHrU de peste holare, 
numdrul lor de mult ar fi trebuit 
sa se redllca la zero. Or~ dupa 
cum se poate vedea, nu numai c4 
funcţionarii publici maghiari nu 
alt fost indepartat' fortat din ser
viciile publice. ci dimpotriva, In 
multe admmistratii publice din 
Aldeal numdrul lor înirece pe a
cela al lane/ionarilor români de 

dela 1868 s'a adui pentru a 110r La judedtorla de ocol din garla t • na s'apUce niciodatA - "Ia, 
Budapestl a'a incepat la 26 Febr. • nostru Dlal debIteazA că eClltIt 
şi a rAmas sA le contlaue la 6 la acela, namA,1 dela 23. II Tlua n'a voit rAzboiul, el de d. 
Martie un proces Intentat fabricII al lai "Pesti Hlrlap" se repro- mania nla fost PCdePllt:il dls~ 
germane de filme Ufa de regisQ. dac părtl dlntr'on arUcol mi- tratatal de pace a,a de t CI Iit 

rai cinematografic Victor Oertber ghl~r~f!l, publicat de Raoal Fol~ Ungaria ,1 apoi tnchele I gU c~ 
cetătean maghiar de nationalitate I~ In:'~L'Oeavre Latine", re-I "Aca~. dupAce Franta " Idm: 

Numărul 

Ăntit 
functionarilor 

RomAru I Unguri 

1918 J 23 593 
1919 45 585 
:1920 72 544 
1921 69 537 
1922 71 545 
1923 89 522 
1924 90 476 
1925 98 527 
1926 91 558 
1927 91 565 
1928 8~ 569 

I 1929 89 567 
1930 118 548 
1911 119 512 
1232 • i04 4Ş5 
1933 98 I 470 

I 

origine. 
Dllptf aceste date statistiCI sa 

facem o comparaţie Inlle Situa
ţia functionariloT publici maghiari 
iiin România şi a functionalilor 
publiCi din UngarIa. 

evreiască, pentrucA a fOlt conct- vlsta LIgII, UnitAtii latine. "Lat!- ţele. ca italia trebae Il a do' 
dlat pe baza legii hltlerlste refe- nul" acesta caatl d polemizeze vini mAni 'a' mAoA CI mb al 
rltoare la evrei. cu ceea ce s'a scris tn preaa torl Ş' CI mljloclto:', tn enlt fu 

Rec1amantal a lovocat cÎ le- fraocezA despre amestecul Un- popoarelor dunArene (cit 
gea hitleristă na se poate aplica ga~lel.!n _ crimele dela _ Marallhl, fololal ungurilor I _ n. tr, IIIt. 1 
cetătenllor unei ţArl (fn speţă al ,1 spune fntre altele: . ceasta nl-I una dfntre mi lor I '1 
Ungariei) care na face deosebl- "NI-a fost prezentati Ungaria cele mal mari. Repede la iasi 
re intre dlferlt~le naţionalităţI. ca ,1 cam ar fi InarmatA panA ci Ilt A. Ş 

Reprezentantul pArţll contrare 'o dinţi, de,1 n'are decIt 35 de Precnm le gede latlnul depoz 
• arAt.t ci greş~,te reclamantul mii de soldati NI au ma' • I 

• - 1 spas reaa e pr'p't al naibII. N'a SlIb." 
de oarece tn Ungaria e tn vi_ apoi el olcllerl n'au fost .,a de iocl aeut laUn cA 'o cbe farea 
goare Şi astAzi numerus clusci,. rltll _tratAte minorltJţlle ca tn Îcegt~a trebue ,'o lase mlt-' ( 
II XI' ..... ,.. . .. • V IX "Y $ "$$ .lJ..... mal, pentruca si IIbl tOI • P. d 

A f·· 1 1 1:' • C t' , B' ~. guranta ci. frlDcii cu Clf.QCftl m r lCO e e tiI ons ahtiil acalbaşa foit coruplr;tA con',tÎtaţa demn 

Ldsdm la aprecierea tititorllor, 
care situatie este mal accepta~ 
blid Ldsam în aulaş timp, sti 
judece areta cari 1I0r fi urmărit 
aceste cl/", daca In asenunea Ziarul flU~iversul" anunţă: '! vor fi ~ublicate într'un volum. 
siillaţie se mal poale vOlbi oare Toate articolele pe care mult, Publicul va putea in felul a, 

falsificati? Il-lea 
• ;,Magy.rsăg·~ dIn 7, II a: al~fadC 

despre .persecutia" JunclionarJlor 1'· I 
publici maghiari din Român'a, regretat~ ,ConstantIn Bac.albaş.~, cesta ~ă aibă opera naţionalistă a 
iau mal dtgr:abd utt; vorba des- le-a. scrIs "llt ~ol~~n~le zlarulU1 It acestu1, mare îndrumător, adunata 
prt " prea mare toletanld din • Umversul cat timp ne-a fost intr'o mgrljită şi unitară prezen-
paltea statului TOman? j preţÎos şi de frunte colaborator, tare. 

tatlcl~~~ar in ~,Clevel~i1d ilie: ~ 
o Setle tiI! .rtlcole ffloma 
~~mnate Andrica. ale duull ne IDJ 
t fOlt. RltA tb~rrină tri tIn. celte~ 
..D~tale#' (!) din Ung-aria. 
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ttă învârteală a Ligii 
iredentiste "TESz" 

Publicatii • 

nOI 
- L, Arad apare din laoa 

trecuti, redactatA de păr. Felea, 
o publicatie bisericească ingrijit 
scrld ,1 Interesantă, "Calea 
Mântuirll" • 

Cum face "Erdelyi Hirlap" 
reclama polificia'nilor dela 

Budapesta La ce e bunA comemop.re. lui Rakoczy -

'lit LI-I ~UOQs=ut! cltibrilor noş
r t IICDuţla ce I l'a aduii in par-1 mental unguresc faimoasei "T. 

Sz" (I)ga societăţilor Ireden
~ le din Uugarll, amestecată tn 
I â uillatul dela Marallla şi 'n 
" te ODeltlr!1e Iredentel magbla

, cel face afaceri necurate în 
ele naţionalismului. şi ca cu 
ejlil "sdptamânli naţionale a 
ne/l' de astă toamnă a luat 
rţ dela căile ftrate de fiecare 

Idtor venit atunci la Budapesta 
'j reducere de transport. 
11: 
" ACQm se pan la clle, tot sab 
i, manda lai "TESz", alte serbă-

ca alte prilejuri de afaceri. 
I Se VI prhnol 11 8 Aprilie a· 
II erllrea a 200 de ani dela 

oartea prlncfpelai Rakoczy al 
I lea. şi in vederea aceasta (ni-o 
a DDe .Uj Magyarsag- din 24 

br.) .. TESz· a dat poruncd 
I uror prtmărUlor din Ungaria 
) se 'ngrljeascd sd aibd steaguri 
f:d, şi sd oblige toate caseie sd 
~. Qreze drapelt. . . 
~; Aţi Inteles I . 

r 

Sleagu,.Ue arlJo1'lJle ptJ
nă acum nU ma; sunt hu
ne, ci trebue pentru 8 A
prilie altele noi, ca,..; fireş
te - se 00,. cOfll,anda de 
unde spune "TESa." 

Invârteala făcată in Septem
brie, când "TESz" a Incasat de· 
la căile ferate maghiare şperţuri 
de fiecare călător venit la 
Budapesta cu reducere de trans
port (frumouă afacere pentru 
MAV 1), n'a fOlt nimic pe lân
gă ea pad la cale acuma, Vă 
inchlpultl: Ungaria întreagă im
pănată ca drapele nODă-no· 
aţel Asta na mal e invârtealA , 
ci afacere record! 

De fnse moat: TESz" are co
mandat suprem pe geneulul lu
Ilu OombOi, preşedintele pe fal
slflcatoral de frinei Eckbardt TI 
berlu, preşedinte executiv pe ce· . 
lalalt falsificator de franci Szo
tSty, Iir vicepreşedinte pe Baross 
clre a trecat dela Can de 
păstrare a poşteler la "TESzc 
tot din pricina amesteculal ia~a· 
ficerea fallilflcărllor de blncote 
franceze. 

Ziarele maghiare dela nof, pre 
cum e îndeobşte ştiu 1, nu scriu 
niciodată nimic despre potlogă
riile ce se fac in Ungaria. Au 
in schimb obiceiul să se folo
sească de fiece prilej ca să pre· 
zinte lucrurile de acolo in ' co
loarea cea mai atrăgătoare, iar 
pe politician ii Ungariei horUste 
drept nişte mieluşei ai lui Dum
nezeu, nişte oameni cari se pră· 
pădesc de dragul de· 8 sluji bI
nele obştesc. . 

Ultima mistificare de solul a
cesta ni· a fost dat s'o cilim in 
n-rul din 27 Febr, al lui "Erdelyi 
Hirlap·, faimoasa editie arădan& 
a oficiosului Ligii Revizioniste 
.Pesti Hirlap·_ 

Publicatia cu pricina e'Ull in. 
terview luat repatriatului dela 
Cluj Alex. Hunyady, care s'a dus 
acum 5-6 ani la Budapesla ca 
să scrie nişte piese de teatru 
iredentiste, tolerate din păcate 
şi pe sceneI, municipale din 
Ardealul românesc. 

~ __ .. ~, ... ţ_~~_._.' ___ , __ ~_"ţ~,_\ ••• a .. ~,_h.nt .... ~-__ .. __ ~ •• n .. __ •• _ 

- La Tarda apare lab na
mele "Turda" o pabl!caţle sAp
tămânall de propagandA calta
ralA ,t naţională. Noua gazetA 
a putut să constate tocă dela al 
dollel număr - acum săptă
mâlla - că soartea unei publi
caţii româneşti îa Ardeal e cât 
se poate de vltrt'gă. ŞI aname, 
l-a foit dat "TarzU- să păţea
scă o uepăţlţă: iă-i fie cenzarat 
un tt'xt care dapă ulclan crlte
rla depe lume DU Intră in atri
buţiile cenzorII: uo text al ad
ministraţIei zIarului, tn care se 
spune el "se confirml că au 
fUtltuit zlarol următorii domnl"_ 
Namele a doi Inşi din Tarda, 
cari au trImis zlaral 'napol, a 
fost şten, lbânda-Ie numai ca
Jlffcatlvul auala dintre el: .. zll
ri,t". Noroc că DU ştim 11 a
pară la Tarda vreo gazetă ma
gbluă. Am vedea altfel nostl
mada (ca În alte oraşe) ci ga
zrta ungureascl e IăsatA In 
schimb să scrie ră pltrla sa se 
ÎnUnde dlD Paoonia,. peste Slo
vaci., până la SibIu (a la "A
radl Kozlooy"). 

,.Erdelyi Hirlap· încearcă cu 
interviewul acesta să facă ceti· 
lorilor dela noi O ideie falşă, O 

idee bună, despre oamenii poli
tici din Ungaria, În contradictie 
cu ideea urîtă ce li·o face zij-

ungureşti dela noi cetitorii 
n'au putut să afle câtă cin 
sle e întrupată 1n sărăcuţii 
aceştia din parlamentul ma
ghiar. Cetitorii lui .,Erdely; 
Hirlap" sau ai altor gazete 
maghiare dela noi n'au putut 
afla nimic din ceea ce s'a 
spus la procesul din luna tre· 
cută al lui Drehr. că s'au 
plătit din tezaurul statului 
potlogăriile făcute de răpo
satul prim-ministru ad·inte
rim Vass, de o parte pen
truca să nu rămână pată pe 
numele acestui ministru popă, 
iar de alta pentrucă ieşealJ 
la iveală potlogăriile făc'Jie 
de vre ,o 40 de deputaţi. N'au 
aflat nimic nici despre acu· 
zaţia ce a rostit·o răzvrătitul 
Eckhardt, că deputaţii parti~ 
dului maghiar guvernamental 
sunt exemplu da corupţie, şi 
că au furat până şi banii in
valizilor. Toate acestea un· 
gurii din Ardeal nu trebue 
să le ştie, În schimb trebue 
să afle că deputaţii lui Gom
bos şi Bethlen umblă cu haine 
Întoarse pe dos, CII ghete .pe· 
tecitef se duc pe jos, pe vreme 
bună şi pe ploaie, şi mânâncă 

a dea şi auocatii minoritari 
men de limba romană 

eX(J- - Un alt ziar săptămânal In. 
dei>endent apllre la Dt>j : "Avân
ta'", 

~Vclcatn rorttAIl! din d(jUl ba·' 
II din tarăI cei dela Arad $i 
dela Tlml,oara. aa adaas un 

. şi foarte just deziderat ]a 

~la care agltl sub numele de 
~trul romanul toatl' obştea' 

!lDâneucă: au cerut adecd, sa 
, sllpll~1 şi avocatII minoritari, 
tocmai ca slujbaşii statului, u
~ tXamen de limba romând. 
D, Sever Ispravnlca Junior, ca
I cerut Iceat lucra in adana
I dela Cercul Românesc a 1.

~ltl1or IrAdlal, a arătat că a 
'11! unei Instlnte jadecătoreştl 

~l[]gern recursulnl unal avo· 
,minoritar - al d-Ial Aladar 
!kely din Arad, Itr. Emlnesca 
- pentrucă era redactat In. 
românellcă monstruoasă ,1 

lIefntelel. Recurlul I fOlt to· 
I primit, ,1 aname pentrucă 
exlltA in nolanele de legi ro
leştf o lege care sA ImpanA 
caţllor să ,tie româneşte. . 

'ecursul ca pricina nl·a fost 
de d. Sever IspraVDlctHunl
• dispoziţie, şi cititorII tI vor 

el .fngarl, după cele citeva 
!(il ce I le reproducem acf. 
'tdRl : 
~a dovedit CI afacerea de 
nb a.upra vaci I1J~lea a In
nit ta cua mea fI in grai
!IeD," 

llt. f. numai ca denltararea 
lr • pufat dârâma forta pro 
I 1a51uallor martorilor O. D. 
A. ŞI • da Incredere nu

iepoztt!1 martorului P. P. 
lubverzeaza _1 pentru de
irea de Ictl motiv de CII· 

P. din Curticf a faalonat 
era mlnclnol şi absolat Da 
lemn de credinta. deoarece 
II-lea n'a fOlit ca mine 10 
Aradului, - oefosta vaca 
les Itclamantut din 21aJ
eu dintre .10-12 .ad." ' 
ae mArginim Ia reproduce
:eltell, dintre -cad te ca .. 

vint mal ales lubifnlatâ ultima, 
cea cu vaca ce l-a ale. pe re
clamaut dIn grajd dIntre 10·12 
vacI. 

AU,torul acestor liIulrl de IIm-
bA romAneate! na-I mal prejos 
de majoritatea avocatilor mIno
ritarI din barourIle noastre. Toti 
vorbesc la feJ, cu deosebirei 
doar ci o leamă dintre el po
cesc încă ,1 mal rău (CI falmo
sai ăla dela Şlrla dero pildă) 

Ilrmana limbi româaească, 

Foarte ca cale ,'a cerut deci 
in adunArile avocatilor din Arad ,1 TImIşoara, să se pretindă şi 

acestor oameni examen de Jlm· 
ba romAei. Să nu uităm ci o
bligând pe cetăţeni să recorgl 
la dAn,1I fn daraverlle ce le au 
la justiţie, legea Ii~a creat avo
catilor privilegII, cari de altă 

parte ar trebaj II le Impună II 
cunollcă pe deplin limba statu· 
luf. Obligltla aceasta Izvoreşte 
In chip firesc dIn monopolllI ce 
11 ,'a dat. Deci statul şi parla
mental si-şi facA datoria, exa
mlnânda-I, şi dacA na ,tia ro
mlne,te, trfmltându~f 'napol la 
şcoall. 

• ........ 1\11 •• , .. _._-fIIIIII .......... I\I .... 'ţ ...... a~ ..... __ nic despre conducăforii Româ· I la bufetul parlamentului in oe , 

Alta dela ~pectator 
cetire . ; 

niei. De zeloasă tnsă ce~l, edi- de cafea cu lapte safaladă, 
tia arădană a oficiosului Ligii adeca cârnaţ de cel mai or. 
Revizioniste Începe de-adrepluJ dinar. 
cu o scăpare din vedere. Şi re· De încheiere la blestemă-

Spectator del" 'Clal' (Nicolae d . tII· AI H pro uce CUVin e a e UJ • u- ţia aceasta, aduceţi vă aminte 
Krenner), despre ale cărui co- nyady, cari sut o desminlire a că redactorul şef al acestei 
respondente din presa badape- părerii ce ar fi trebuit sa şi-o gazete mincinoase, Zima Ti
stanl vorbim şi ,in, altă parte a Iacă cetitorii lui .Erdelyi Hir' bor cel din tată slovac sau 
numărului nostea' de faţă, a pa- lap" dacă această editie ară- sârb şi din mamă româncă, 
bllcat tn .Magyirsag·. din 7 . dană a lui .Pesti Hirlap" ar a fost decorat anul trecut de 
Febr. un articol fn CITe spane: li scris despre politicianii un- statul român. 
că Intelectualii români sant foarte t' . 
bl f f 

~I d t t rl gureş l aşa cum sBcrl~ mare ,.. _Cd~J""""; ......... _ ... _ ... -_ .... r_J.~._ 
ne n orma\ espre o ce p - parte a presei din uuapesta-

ve,te pe Dngorl, dar ci "oame- IIErdelyi Hirlap· n Întreabă de~ N.otar minoritar batăuş 
nli aceştia n'au ajonl inci (to- ci pe scriitorul repatriat despre 
tuşl) si tnţeleagi cu seriozitate parlamentul maghiar, iar inler Chişiueu Criş 28, In coloanele 
de moarte necesitatea solnt1onl- viewa răspunde (la 'ntrebarea a:estei gazet~ s'a scris ~i .s'a pro~ 
rU chestlanil maghiare Interne ,1 .Cum s~ prezintă parlamentul testat de ~al .muhe on 10 ,con: 
externe." I unguresc privit de aproape r) Ifra faptulUi ca satele romaneştt 

Ati auzIt! , -"Mult mal bine decât li , ci.ela ,graniţa, d~ vest sunt .1ă.sat~ 
Stlmabllal Krenner, cel con- merge vestea. Naivul celtior ~,l a.zI ?c ro.ana ll.nor n~ta~ ml~ 

damnat de trlba~alul ,i de curtea care citeşte despre panama- nontan, can neavand nimIC C~ 
de apel din ClUJ pentru Instiga- , .. m'un cu locuitorii pe cari ii con~ 
tIe separatistă (e propovăduftorul le, despre ~esidmulrl~ crede 
ce! mai Înfocat al tr.oslJv.nls~ cd.i un CUIb de şerpi, unde duc, îşi bat joc de ţarani, ba se 
mulul aeparatlst), ar vrea, nici lumea umblă atdla dupd ~ai intâmpl~ ~c ~ât~ ~~ul se dedă 
mal mult, nici mal putin, si iu; interventii, de cade depe pl- ŞI la maltraran ŞI bat.;l.. . 
telrgem "cu s~r'Qlltated~ mo~rte ctoare, Dac4 (fisa i- al Cll' Un astfel de qlZ şa tntJmplat 
că· i necesar si solutlooArn, a~a t d Â f (' ( in comuna Silltea J..,lare: ' 
cum c~re d~sa ua alţII Cl d-SI nOQ$ e CU a evura pe pa," N 1 . 
problem~ maghlarA~ ,1 incă n~ lamentari), al vedea că· i ota:u a~cst€l comune, l\'ag)' 
namai pe cea loternA ci ,1 pe cea mal sdracd adunare a Anton, in ~H1a de 23 Februarie 
ce. maghiari externA f Ungariei, mai sdracd decât cor. a ~aI:r~t~t şÎ a ~ătut Î? Io-

d 1'''; ,,, U .s'f__ .""1 Măr, miI! Cazina din Lipotvaros. Cel ca.luI. p~lmanel pe ~otla loc~ltoru~ 
Să ştiţi ins! că-f lemn bun. mai mulţi dintre deputaţii lm Cnşan Atanaslc, cauzandU-l 

A t:J.~ se 'nfâmplă în J Matadorul transllvanlsmal~i a maohiar' umbld 'n haine în. IezlUni corporale, 
~ 1 inct'plt să nu mal tie prlmeJdlos..s. 1 

I
lucepe leol d devIna diD martir toarse pe dos, lfl ghete pin- Cazuri simi are sunt multe, dar 

Ungaria UD Ilmplu h Iar. gelite, n'au automobil, şi se nu le ştie nimeni căci ţăranul 
.Uj Magyarsăg'" dIn 21 Pe" A M, W N #s • b n duc şi prin ploaie I?~ jos. român aşa-i obicinuit, să. sufere 

bruarle a .nunţat că Trlbun.lul I In amintirea ldscoalel lui Nu-.şl pot permi~e nICI luxul ~I azi ca in trecut 
din Sodapestl a olAndlt la Dn Horea s'a convocat pe ziua unei cafele cu frlşcd, ci mâ~ ,Supunem cazul de mai sus celor 

an Inchisoare" şI dupăce-,1 va' de Ieri, 3 Martie, o adunare ndncd safa/adă. Bufetul par- :ec~~~:: ~~g~~~all-is~!:n~njl~~;;~~ 
face pedeapsa la expulzare pe nationald la Cluj, a asocia- lamentulul nu se deosebeşte coriţi din toate parţi le în ţara 
veci, pe ngravul' cetăţean ce- tiei" Cultul Patriei", pentru ~e bufetul di~ gara Dobri- noastră. 

Crdni,xrul. boslovac 101lf Pluer. a cere stl se 'n{dptuiascd şi ţmulul s:-zu d,!ntr'o altdgard 
Condamnatul a fost acuzat de scopurile rămase nerealizate de prOVl?Cle. A •• ""4.-_~n""_"$""""'" _ .. (.llalllli._ ....... ~._ 

Da lucru pe cite cetAtenII ma- ale revoluţiei dela 1784. Aşa minte, punandu-" mIA- Abonaţi; noştri din Arad 
• ciuna 1n gura iredentlstului sau ca,..i au treburi laA,-ad, 

ghiarl ingAdultl la noi fu ţarl ti Biblioteca UDlverllt.ltll dia repatriat AI. Hunyady, ziarul işi pot plăti abonamentul 
fac nepedepsIti II. adresa romA- Cluj a organizat o expozItie do· arădan" Erdelyi Hirlap". Şi, la administraţia siarului, 
nflor: adecă ar fi ÎDjarat Daţla comentari privItoare la răscoala fireşte. va găsi printre cati- î" str. Nicu Filipescu 30. 
magbllfl. lai Hore., cu stampe ,1 alte do· torl câţiva să-I creadă, pene sau ja d. Miloş la Lihrti. 

SI tinem bine mInte aceaMII cumente din colectia d"lor AI. trucă nici din coloanele lui ria Diecersană din str, 
.entfntl a jaltltlel IIngare,tf., Valda·Volevod ,1 Gbeorghe Sion. şi nici dintr'ale altor ziare Eminescu. 
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