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APARE SĂPTĂIUÂNAL ISAIA TOLAN 

'i~--~ED~~~~~~~~~IB~CB 

După sentinţa dela Geneva "jotarii din România al 
",J d-lui Eckhardt 

f ee' , , d' v I iS1a scria acum vreo lu!!! in l can nu cItesc ecat presa nu va m2Î face de aci 'nainte ce ' noua anchetă IlTlgurtascd poate 

Complicitatea, 
presei maghiare 

dela noi cu 
iredenta , resa noastră ci primul delt'gat ungurească (fiindcă mai sunt a facut, să aducă la rezlIJtatul la care a 

rn~ U[]g~rlei la GeD~va, ruda hor- I încă O seamă de astfel de ro~ I Dar obliga/iti ce şi-a luat.(J du! cea dm soptc'lmânite trecul<: 
luită Tlber!u E khardt are Pl· , . '. ") , , Cd nu txistd vinovat de m'am ietD 9 ti! 11 ti câteva vj{ t' de româ- ~ant m provl~cla n0.astra au U"garta"u se milrgtneşte la unguresc, cd au trecut prin Urz-

dep~ vremea când era la ramas de buna seama foarte aldl Liga Naţiunilor a slabi- garia unii vinovaţi de altd lege Vorbind in numărul trecut al 
t rşltuJ sUpânlrll u[!gureşU ad- ~ încurcaţi în faţa verdictului lit /egdtura de filiaţie care e cu alta ctitifenie, dar au dispdfld .Gazetei Ăntirev;zioniste

fl 

despre 
nC'jtll~t ator de plas~ ia Iara dat de Liga Naţiunilor in pro~ Intre urJis;o"itm şi le10';s"" la ed··tsd ntCunoscută. serviciile ce le face presa un· 
." Judrţul Turda, cesul Ungariei, De,o parte au I"tre propagaNda re~;s;ollisttJ Cdnd O fară se prezintă gurească dela noi iredentel un-
anAcuzaţla aCtasta I s·a adus fI t d' , 1 . . , . / . d t ~ 1

W 

• tII " m Ju; E.::khardt p In , I a.a, In auzite ce puţm, ca Ş' '"tre actele de teroare, P,I- a o asemenea JU eca a cu gare, am s aruU In re fi le e a-
ul.!n • r z,aru M 1 ţI' b'l . A • P ~ Vt' d u.t: 1 l' '( " , ~rentIJJ,. it] chIpul cel mal lca n e egere JU 1 caza, c.nuite de propaganda rerJis;o- a a,.a Ori ca ,.n.anya, ce supra Ş,lfI or mmCInoase ce s eu 
n,ltegorlc. D. .prorf~~or George i fost adecă un succes românesc, "istil. Holil1'În4 deci sil puntJ acuDat î" parlame"tul"n. pJasat În ziarele maghiare de 
ŞI·luie destălflu!e că prlmol de- sârbesc, cehoslovac şi bineîn~ capăt terorismului, Liga Na. gurese că . a făcut parte aici despre expulzăriJe de cefii· 
mlat al UngarieI la L'ga N~t!tl- ţeles franţuzesc1 această sell- fiunilor şi-a. luat eo iPso ob/i- dintre pregătitori răaboi"- teni maghiari din Iugoslavia, şi 
~e~lor. in ztleu~ revoluţiei din Nov· tinţă a Genevei. De altă parte gaţ;;' 1" contrlj p,opaga"dei lui mondial şi dintre fal- am subliniat o enormitate pubU-
'nl!8 prlm·prefor la Iara, a fllar· însă c't . U· . rerJit;;ion;sle sificatorii de --I'ranci --I'-all_ cafă de f6imosul ,.ErdeJvi Hirlap" 
, 't in contra românilor popula- 1 eau ca ngana e ŞI " /' /' J. 

e maghlolrâ a acestui târguşor ea grozav de mulţumită, că a Adevd!af. clJ dupd d/scur- celili, sau ca d. Tiheri# din Arad. care tinuse să fie -
ce tara Motllor, t. a dat ord!1l izbândit şi dânsa, că sentinţa sul d·lm Il1ulescu delegatul Ecklta,dt, ruda regentului cum 8

1

ar zice mai papă 
n trBgi il] românI, a lansit apoI supremului areopag internaţioi unguresc Eckhardf a Ideut Hortlty, care s'a lăudat In decât papa, mal iredentisl şi 

ooul fals ~ă un notar al sau nal n'a constatat nicio culpa, rezerve, spunârzd cd Ungaria parlamentul maghiar că a decât presa dela Budapesta. 
I ude Oustav • fo~t omorit de ' , • . , ţd I it' A Wt fr I !It - t ,minI, ŞI apoi lub pretextul a- bihtate ungureasca ŞI n a dat nu renun a rev Z onrsm. trebuit să intentese 30 de ra 8sem os le Ca In lmp ce 

rSla imagloat a adus sub co. nicio sentinţă în contra Unga, D.ar sd se rema.rce cTonolo- procese de calomnie pen- semificiosul guvernului maghiar 
7.a0da rl )!ts!l1Jlol de jandarmi riei, ci numai a poftit pe d~nii gla: dllpd E.ck.la~ d a luat truci. 1-016 arătat cu dege. ~BudapesU Hirlap· l'eslea că la 
e~cze un detaşament, pe care dela Budapesta să mai facă o cuvântul rapurtoTul şi a ce· tul ca părta, in afacerea Subotif'l işi aşteaptă expulzarea 
~lj tr~mlsasupra ~atelor FtJea ~e anchetă relativ la teroriştii din Iii rezoluţia. Ia care a a de- falsificări/or de bancnote trei mii de unguri, "ErdeJyi Hir-
talŞ Pilea de JOs unde călăII ţara d,lui Horthy rai dupd o seamd de codirj firancese. şi care ma; tire lap· dela Arad făcea din fânfar 
idu, Eckhardt au omerit pe cl- • . . • ,. .., .' ' 
71' JI·a Ieşit in calr: vreo zec~ ~a.ca mtre. clIenţii roma~ al Şi Ungarţa.. I!~m u,ma~e - pe conştiinţă asasinate, 'Oi· şi mai mare armăsar şi anunla 
'~I intre cari fI cât\va copil falstflcatoarel prese maghiare formal ş1/undlc cel puţm - eţi de români stinse ball- că îşi aşteaptă la Subofita ex· 
JetJ. sunt şi de~aceia cari îşi aruncă rezerva lui Eckhardt a ci1zul. diteşfe ('lJezi senaaţiolla/a puJzB.rea ",28 de mii de minori-

cesta-I om"! pe care .~ schlm ochii şi pe ziare româneşti, au Ungaria şi-a luat angaja- destăinuire făcută prin tari- (observati şl.a doua me-
anal blid· de Ilnte (d. '1 '1' 't' A j' t . td" C 1" d .,. D h' ă . • b h,ndt a aCt'ptat, precum se a~t pr.I e~u, mal mult ca on~ men e $~ ~n P' VIn a met ~lt "urentu , i,! 1 ~c. -, se In ne: nu mal e vor a nu· 

,să prezinte ca al:~sătl un cand, sa-şI dea seama ce păcat Campaniei reVIzioniste. S a ed. de caPItala - ŞI d,n mai de unguri, ci de .minori
l leet reaeţ onar de ref{1rmă neiertat fac faţă de ei înşişi şi SpUS In unele telegrame 15 Dec. - ed, de p ro'lJ in- taria, de indeferent ce lege l) 
" ctorală pe care ,genera)ol G?m. dând presei maghiare priori~ budapestane din s~p'ta"!âna I de - de d. ~eorge Marie, Se impune să revenim şi să 
'1/f l1U aVea curajul să-I prrz.ote tatea pe care o dau, Au putut aceasta, cd revIZIonismul. profesor la lIceul ,.Regele facem o redificare. P€ntruca~ 

Dumele guvernuluI) Ungarh . 1 . • . • h' ţ' b td I V' d' dU) 'a, trimIs la LIga Naţlu!llior ,'o mat mu t c~ ,o~cand sa vada mag tar va amu 1 o uca ~ .crer 'Han. - rerser:c~le ulterior. am aflat că fnsligaloa-
1t~!e În procesul Manllief. cum se falslfica, cum se per- de vrem~, ,... acestea A llUntale de a~ţl cal- rea minciunănu·i decât in parfe. 
~jcl că se putea o mal bună verteşte, o conştiinţă româ- Aşa stand lucrurile. alatUri de ca cU'lJanlul la întlllui pri- adecă în partea lexică. fabricat 
Iflerell mânească ce se dă pe mâna marea izbândă a evitării răsbo· lej, nu sunt decdt fireşti. in redactia arădană. E luată din 

n~ol nu ne vom ,multaml rosi unor asemenea informatori. Şi, lului, rămâne la activul statelor Ele nu reduc insă nimic .. Pesti Hir1ap", oficiosul Ligii 
islle~lc~tăm Uf,,~Ut~a peEotra ale- să nădăjduim, au tras din cari au pus Ungaria pe banca din importanţa epocală a Revizioniste maghiare. Insi cumr 

, e a .. ~u o, vocarea 'd -1'- . b~ dă' I It t ~ A •• diG T). v t .. d imt'lor ce It' are pe co[]~tllntă constatarea aceasta concluzia IU eca 11 O mare,lz a~. ,m p u~: o anr" e a ,en~fJa,.1. o- "" ap8.ru an aceeaşi zl e 7 
iIIIIa Iara d. Ekhardt ne sileşte cuvenită, P.oclamarea VinOvatIei auton- taşa cum o sentmţa a UliU' Decemvrie in amândouă ziare1e~ 
~readucem in dlllcuţle Ull lu:'ru Ce sIa stabilit şi ce sIa tătilor maghiare: tribunal tJu-; micşorată şi 'fi "Pesfi Hirlap" dela buda
,pre care am mat scrIs In It t ~ At L • l G .l Proclamarea neglijentd cUlpa- ,prin nimic de primirea ce pesta, şi 'n "Erdelyi Hirlap· 
~asUl coloanA acum l'proape o ar'l un. a enefJa. b'l I ' h' d lanl O E kh dt I O arătăm şi 'n altă parte i e a guvernu UI mag Iar, ceea ;'0 face crim;nolul recal- I (remarcati asemănarea de IitIu 1) 

tit' e In 'ta a' M tl 1tr Ivea ctom-
J 
1. ," t v ., ce nu·i cu. mult mai putin decât citrant de pe hanca J'N-de-' deja Arad 1 Cu alte cuvinte: .,8 . 

r (1 or pe DO irU I ş •• o rere am fi-ac.: ,. , I r 'li!. • , 
de Oosztav, Sub cuvântul.. . ' o compliCitate directă; etiţii. RămtJne "umai să lost comunIcata gazeteI lreden-

: cloos că românII il-ar f1 : S ~ co~s~atat <:a .Un.gar,a nu Recunoaşterea acestor sfabiliri fie Europa la înălţime, fi liste dela Arad telefonic, din re-
Ijorlt, d, E. kh~rdt a trimIs, rn ş,-a ,lmpltmt o~lI~"tl~m!e lu:it~ din partea Ungariei oficiale; să nu mai dea Ungariei dacfja oficiosului Ligii Revizia-

~
ta de sus Şi n Flh"a de _ JO& relativ la feroflşh prm conven1'· Angajamentul Ungariei Că-Si va prilej"ri ca după afacerea niste, Înointe de-a fi apărut in 

\ 
ştmv~n~ul căp taoulul de JiUl- ile ce le-a incheiat; că unele au· pepepsi vinovatii - despre cari falsificărilor de franci oficiosul revizionist! Singura 

m meze, ca să com~ta 0- t Y r f J t ~ y d bl ~ tr r 1· P r 1tcrile cu a căror pată pe con- • ori a
A 

I ~ngureş I ~u., ucra ~ana nu va putea dQci spunf? după francezi fi dup'atdtea al- ~ose fi re an e Ş Ire~ ?l ~ es ~ 
~tă rurja r .. gentolul Horthy n, mana cu te!Or)~hl cr~,atl; că o nouă anchetă că nu i-a gă- tele, să-şi mai arate colţii. Hlflap şi.~ Jui .. Er~eI11 Hirl6p 
r~rezeotat acum la Geneva c. prm aceasta ŞI prin negliJenta de sit. că nU ex.stă - şi angaja- - deosebIre datontă sau tele. J ălor fn procesul MarsilleJ. a nu fi luat măsuri În contra fe- mentul că va pune capat te- Adunarea antirevizio- fonului sau excesului de zel al 
t:1 Kende Gusztav DU IlU- rorişti1or, vina pregătirii atenta· rorismului şi inclusiv & mamei nistă dela Timişoara red6cUel eră dane - este că 'n 

J' hC DU pâtlse ro să nimic dela tuJui dela Marsilia cade şi, -asupra 1" .,. l' Secţia de curând con sti- timp ce PesU Hirlap4' spunea că 
I~ 1, ŞI nq Dumai că·1 şI azl ' , .', _ Ul. reVlZlOmsmU1Ul. • ~. . 
;~Ieatâ. dar e astăzi Dotar să- ~ng3rl~l. ~a ,sanctmne ~ a hota· Ştim bme ca UJ1llar.ia şi-a dat tuiră la Timişoara a Ligii "dup o şhre dlO S~~oh1a se ex· 

,. io România. ~ pe nndeva nt deCI sa-şI pedepsească Un· /scdlituta CII rezerva mtntald Ant!revlzioniste a convocat pulze6ză 28 de mu (adecă din i' a·hor, - spune d. George garia neîntârziat autorităţile Vi., cd-şi va cdlca la Intâla ocazie pe astăzi fn capitala Băna- toată Iugoslavia 1). "ErdelYl Hir
ir1'S'e, Totaşa cum asaslml dm novate, şi să aducă sancţiunile cuvântul. Cod/rile sale din noop- tuJul o mare adunare de pro- lap· localizeazii, ca să tie mal 
Bl al săteni lor români djn l t' t L' ,. N t' '1 [ t t ' t Iti il .. d" li!. dtul Ar d I i _ M t . a cunoş In a Igll a lUnI ore ar tea de Luni dovedesc acest pro- es are n con ra une r or Incen lor. ŞI spune Ca se vor 
,r • U U orave z et .. - t .. 'd .. iti 28 d ' d . ~~p, _ sunt ,1 astilzl satrapi ca masura pen ru vlltor, 5 a e· ceS de conştiinţd. Aşljderea in- revlzton s e. expu Z8 e mb e "mmorl· 
Jatelor româneşti depe granita CÎs încheierea unei conventii ge- telprEfatea ce s'a dat In presa Vor lua cuvântul d·nii Av- tari

fl 

din Subotita J 
tpre Urgarla, gerale in contra terorismului. maghiard constataf/lor şi hoM- ram Imbroane, secretar ge- Adăugăm şi. această demascare 
~~ mta! vorbit dt"spre ace~tI Ungaria a semnat şi ea, A rlrilor dela GenetJO: cd nu s·a neral al ministerului cul- la cele ce le·am publicat până a-
l a satelor româneştI . şi t ~ ., tIt d' tit· ~ ~hll azi dia nou. Se va 'găsi semnta

t 
tca rLe~unONaşt~e ~Ima căe l·a stabilit vinovăţia nimdnlll, cd s'a e or Ş preşe In e a sec IeI, cum referitor la compIldt6'ea 

~ată cineva să.1 la pe sus cons a a o .Iga a lUni or, c va adlls o hotărire platonică, cd $Jn. praf, unlv. Onisifor Ghibu, presei maghIare dela noi cu 
il fotoliile din cari dictează executa sentmta, că va adera la g1lra hOIă.Nre concretd ce s'a a· şi reprezentanţii societăţilor presa Iredentistă din Ungaria, şi 
jor noastre, ,1 să-i puuă la conventia internafională în con· dlls t sa facă Ungaria o nou:J româneşti din oraş şi pro-- întrebăm dIn nou: Când se va r c. II se cuvin.? !ra terorismului. cu alte cuvint'" ancheta, subinţeleeând c4 aceasla vinele. P'" odall capiil Indrlzn.Ul1 
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2 Gazeta Antirl'vJzionistă . 

NOI LEGI UNGUREŞTI 
- Când ajunge cutitul problemei sociale la os. Se făgădueşte "un 
fel" de reformă agrară, dar Întâi se vine cu o lege a, presei, ca 

să nu se mai poată vorbi de latifundii. -
Precu!11 am arătat ia numărul formlste nu sunt deci decât o 

trecut, guvernul magh1ar a allun- 'mbdtare a populaţiei cu apă rece. 
tit că va depuoe inainte de Crl' Li se fdgQduiesc colonlzărl. im
clun io parlament proiectul de proprietarirl, - dar abia dupăce 
lege, lntocmlt deja dar oedat pu- se vor extinde drepturile regen
bllcltăttl, al reform~1 electorale, tutui şi dupăce se va aduce o 
şi un alt proiect referitor la eo- I nouă lege a presei, care sa puna 
lon!drl. capat tot mai sfăluitoarelor p/â/l-

din prIcină cA uoele regiuni ale 
ţărII au ajunl să se desnaţlona
lizeze ,1 mal ales să se germ a
ntz~ze depe urma descreştull 

mari a naşterilor nngureştl Sun
tem grozav de curioşi să aflăm, 

cum lio..:oate gavernul maghiar 
să legfert'ze combaterea acestui 
pericol. Prin ce poroucl, prin ce 
mijloace? Pentrucă ,1 această 

chelltle purcede tot din marea 
problemă a latifundlllor. Vor in
cepe cei 5 mIlioane de proletirl 
lipiţi pământului să fa;:ă copi! 
numai pentrucă li-o porunceşte 
legea guvernului? 

Semloficlosul .Budapestt Hir- gerJ In contra latifundiilor. 
lap· mal aounţă in editorialul '* 
din 7 crt., intitulat .. Pentra vii
torul mighlar" ur:nătoarele pro
t .. cte de legi: 

Un proiect pentru extInderea 
drepturilor rt'gentalul, adus con
comitent cu cel ret~rltor la re
forma electorală. (Despre acest 
proiect semloflclo5ul spune: "Ceea 
ce naţiunea maghiară a dat în
totdealtna intr'o mie de ani ace
luia care o conducea, voieşte acum 
sa o as/gun PE DEPLiN re
gentului-). 

Un proiect ref r:tor la f:dei
comlsurl (adecă la latlfurldUle 
Inalienabile). 

Un proIect de comasare a mi. 
cllor proprietăţi agricole. 

Un proiect de lege a drumu
rilor. 

Un proiect pentru combaterea 

ProIectul de lege referitor la 
comasart e tot dio seria aceaata, 
menită să impace populaţia să

tească. Comasarea inseamnă d 
se adune tntr'un loc sau ia două 
pământurlle ce le are proprieta
raI in mal molte părţI ale ho
taralai satului. E evIdent, o uşu
rare, dar, precam o putem şti 

depe urma con:asărllor făcute in 
fJstil Ungarle, comuărlIe mul
tam~sc pe uoll, cari capătă pă
mlaturl mai bune, mai apropiate 
de aat, io schimb produc multe 
nemultumiri la cei dcuvantajltl. 

• 
Despre anunţati .lege pentru 

combatere descreşterli Oi'şterllor, 
trebue să spurlem că era arză

tor simţită nevoia uoei Interve
nlrl, mal cu 5eamă tn Panonla, 

Vom aminti 'n leglit,,,'4 cu 
preocuparea auasla a guver
nulu; maghia,. c4 'n v,eme ce 
K"rJern,,1 Gomhos aduce leg; 
pentru spori,.ea populDţiei, 

la Budapesta fllncţioneas4 

- precum Q,m arătat In nu
mdrul al 12-lea al " Gasetei 
A"ti,evisioniste" - o fabric4 
de scule atlUconcepţionale des
tinate SPECIAL .,pent,u Bal
cani", tinut In care (duPd con
cepţia hudapestan4) ;nt,,4 ş; 

Romania. Lucrt.1 acesta ni-ar 
putea fi in sftJrşit de inrJi'lţ I 

de.creşterll natalltăţil. 
UD proiect de lege a prese'. 1IIiI1IIII' .......... 'IIIIII1JWIIIII-.......... IIIIIITtIllll' ...... PIII .... $11 ............ "-...., .... , ...... , ............... , ... '1." .... II1II __ ..... ea ..... . 

* 
Afară de proiectul referitor la 

drepturile regentulul, toate cele
lalte se vor prezenta după Cră
clun - la o dată nepreclZită. 

Se prea poate ca proiectul de 
ltge referitor la fidel-comlsurl 
să ou fie depus de loc. şi să fie 
jlltercalat oamai tn It gea colonl
zărilor. Legea aceasta, referitoare 
la colonlzărl, va. prcvr:dea - du
pă cum se poate deduce - că 

i se rezervă statului dreptul de 
preempţiune, dreptul de·a cum
păra el intAI moşiile îndatorate 
cart iunt leoase de flsc sau de 
proprietari la vânzare. Pe moşiile 
acestea, cumpărate de stat, ur
mează si se facă ColoDlzărl. Cum 
iasă trebuesc fonduri uriaşe pene 
truc_ le gea să aibă vreo eficaci
tate, e de preliupus că tn primii 
ani nu se va alt ge de legea 
aceasta nimic. Dreptul aces!a de 
preempţlune va fi extins - prOoo 
babll - ,1 uupra fldel-comlsa
rilor, in lensal că dacă vreun 
proprietar de moşle Inalienabilă 

cere parlamentulal incuviintare 
ca să Icoată de sub inalleDabl
Iltate o parte de mo,le, ca să 
Icape de datorII. statul işl re
zervă dreptul de preemtlune. Se 
vorbea prin ziare, acum câteva 
aăptămAn~ că se va hotlri un 
anumIt cuantum până ia care 
fidel· comisurlle pot răminea In
alienabile. Acea&ta ar fi făgăduita 
lege a fldel·comlsurllor. Precum 
tosă se poate prevedea, plnă aci 
DU se va ajunie. 

fi 

Tubue de altfel sd se facd o 
st,ânsă legdtura intre promisiu
nile acestea reformiste şi intre 
evenimentele moghiauriugoslave. 
Precum s'a mai arălat. Ungaria 
face mari pregătiri de inarmar" 
şi trimisese prin Iora automobile 
cu posturi de emisiune, cari sd Ja. 
cd propagandd pentru pltgatirea 
populaţiei In vederea unei inccl
ierari. Promisiunile acestea ,e-

nes~re 8Snciotio ne~ustorilor Si 8 
tH~ritHn\l1~r mInoritari ~in Hr~~~1 

Ziarul .Brassol Lapok" ne I 
informează cA s'a porn;t 
Intre negustorii tlmiş')renl o 
acţiune pentru a aduce dela 
Orade la Timişoara centrala 
aşa·zisei "A.sociaţii a Co
mercianţilor", care e orga
nizaţia marilor ot-gustorl ma
ghiari şI ,maghlarizaţi din 
Ardeal, 

La Timişoara sau ta 0-
rade, pentru noi e tot aia. 
E vorba de-o federaţie ne
gustorească maghiară, cu 
foarte puţln centripetale sco
puri, deci de-o asociaţie 

. t; 

care oriunde s'~r muta, ră
mâne dubioasă. 

Vom reţinea lrtsă grijl ce
lor din asociaţia aceasta de 
a nu-i muta centrul de co· 
mandă depe graniţă. 

Şi vom mal releva ceva: 
Există in Ardeal şi-o or

ganizaţie a fdbricanţllor, a
şijderea minoritară, ungureas
că şi ungurizată, separată 
de U. G. 1. R. Centrala a
cesteia e deasemenea pe 
graniţa trianonică, ni se 
pare la Arad, şi tot atei a
pare şi organul ei de pu
bllcih:te. 

.a" ."'_ce " ' .. r .. _ ,un yr AU ... 

Un turneu coral iredentist 
Câteva 10cietătl corale de-ale I jntoral de primar al Mtllchenu· 

MAV-uiui au fost la inceputul luI, Grleger. a vorbit despre .,ne
Ionel acesteia in turneu tn Ger- dreptatea" ce s'a făcut Uogarlel 
mania, sub conducerea deputa- prin tratatul de pace. A cântat 
tului maghiar Matei Fnihwrt, apoi corul poliţiei din Muachen. 
binecunoscut depe urma unor pe urmă a luat cuvântul dlrec
procese de ca!omnle ce le-. a- torul unei şcoH superioare ma
vot la Budapesta cu nişte gaze- nlclpale din capItala bavareză, dr. 
te cari l-au invinuIt că a umblat Braaer, incepându-şl prroraţla 

să se. vândă gavernalul cehoslo, astfd: 
vae şi c'ar fi Incasat dela Praga "Fraţl maghiarI. onorat publ:c 
oişte sume, deapre cari dânsul sărbătorltorl 
a spus tn instanţă că erau pre- Să strIgăm de trei ori: .Nem. 

oem, Sohal" .,Nelu, neln, nlemals 
{ul unor reclame turistice ob'şnu-

Publicul, spune .,Pestl HlrÎap· 
tte făcute printr'o publicaţie a • lu'gat după el: .Nem, nem, 
sa. soba.!" 

Trebuie să luăm seama la a
ces.t tOfoeu, deozrece oficiosul 
UglI Revizioniste "Pesti Hrlap" 
arată in o-rul său dIa 4 Oec. 
că a pr.Jejolt nişte manifestaţii 

revizioniste foarte ciudate. 
L, Muncheo, precam arală 

.Pesti Hlrlap·, societăţile cora
le ale slujbaşilor maghiari de 
cale ferată au dot o serată in 
sala Hackerbrau. S'a cântat 
Imnul maghiar pe angtueşte. A· 

o escrocherie 
Concomitent ca turneul aceeta 

a făut UD turneu in Germania 
Asociaţia corală maghiara (Ollos 
slOveheg). 

Ziarul "Magy Hsag- PLlbl!că 
in Irgătură cu turneul acesta o 
illtârnplnare. ia care tie bagă de 
vină conducătorilor turneului că
şi dau pe af!şele ce le-au tipă. 
rit tilal de profesori, fără să-I 
aibă. 

Dumlnecă 16 Dec. 1934~. 
Jf~t ~Date fi recunD~c~toare ... l! 

I 
La 7 Dec. crt. s'a ţinut la 

Budapesta adunarea gene
raid a faimoasei .. TESz·, 
cum e numitd centrala aso
ciaţitlor Iredentiste dm Un~ 
garia. 

In alte imprejurdri adu
narea aceasta ar fi avut re
percusiuni senzaţiorzale asu
pra poillicit interne. .Pri
mejdia externă" [flsd (pro~ 
cesul ungurESC dela Geneva, 
expulzdrile de cettJţeni ma
ghiari din Iugoslavia), a jacut 
ca adunarea lui • TESz" sd 
nu iasd prin nimic d:n co
mun, şi să se termine cu de~ 
monstraţii iredentiste. 

Dela faf8if~cări de 
franci la tanka
puszla şi la şper
ţuri. 

Cititorii noştri au aflat din in
terpelarea din parlament a conte
luI Somslch, reprodusă in o-rut 
al Il-lea al .Gazdel Antlrevlzlo
niste", şi apoi dIn agitatia 'ace
pută de studenţi in contra lui 
• TESz-, ce bubă mare urtoa să 
spargă in adonarea dela 7 Dee. 
la vestita lIIociaţle, d(spre care 
5e ştie că-1 amestecată pâDă 'n 
gât ia afacerea falslfJcatorllor de 
franci francezI (prin d-DII Eck
hardt. Buol şi Sz5rtsey). şi că 
memorial iugoalav o acozaie de 
complicitate cu terorl,tII croatI'. 

Contele Somslch a acuzat-o 'a 
parlament că a făcut de râs pe 
~e~ent, aducându-l la o aşa zl51 
"săptămână a muocll" (în Sept. 
crt.) unde au defilat pe dInaintea 
lui, in uniforme oflţereştf, băieţi 

cu placarde de redamă ale fa
brlc\lor de bere, impingând bu
toaie de bere, apoi că ia dela 
celile ferate şperţ de un ptngo şi 
60 de fi/eri (48 de lei) după fie
care călator ce vine cu tarif re
dus (excelenta afacere pentnu 
MA VI) la subărtle "sdpfdmânii 
nationalt a muncit". Despre intre
bulnţarea acestor şperţuri DU se 
dă nimănui socoteală. Contele 
Somsich a lăsat să se 'oţeleagă 
că le pune la buzunar preşedin
tele activ al lui TESz, amintitul 
străin Szărtsey. deipre care a 
spus că are la activ Dere gull in 
dauna lui TESz şi că a venit a· 
cum 15 ani la Budapesta cu de
ligII in apite, ca să stea astăzi 
in apartament de 15 camere. cu 
automobil la scară. 

Un patronaj ciudat 
Interpelatorul pusese direct in 

cauzi pe regental Horthy şi pe 
d. GomMs, deoarece a spus că a 
sesizat in că din primăvară pe 
primul minIstru despre nerrgull· 
le dela TESz, dar d. GombOi 
(care-i şefal saprem al acestei a
soclaţll) in loc să fi ordonat vr- o 
anchetă, a arAtat denuntul re
gentulul, ,1 apoi .'a mulţumit să 
patroneze afacerile lui TESz mai 
departe, Iar regentul ,I-a dat pa
tronajul la mascarada "sAptă
mânil nationale a muncll-. 

Se ordonA anchete; 
studentii intorc lui 
,,'IESzu .patele ••• 

Astfel fiind, se poate închipUi 
Eravitatea intorsăturti ce a luat~o 
afacelea TESz când ministrlll de 
interne a Indrumat sdptdmâna 
trecutd pe primaflll general al ca. 

I 
pltalel sd ancheleze gest/~ 

untra/ei asociaţiilor iredentl~ 

Iar asociatiile studenţeştt • TUfi 
şi .. HurrgJrla- J cari alcdtu~m 

masa de mantvrd a lul TESz,ldt 
cerut prIn preSă sa dea 1 E!P' 
socoteala de fondurile ce le "llc 
nueşte, sa dea o parte dm.n 
studenţimil, şi 'n primul rândtSll 
revind la spiritul rasist din ~ al 
s'a născut acum 15 ani, dând II 
fară pe tvrei şi pe sOcietatllei. 
vre eşti pe cari le-a plimit In ('1 
mea ddz urma la sânul el. dh 

Cde două societătl student : 
au somat public adunarea ge~a 
rală a lui. TESz· (vezi" Maglt ' 
,ag" din 7 Dec.) să cerceter' E 

să arate dacd e 'n asociatiei 
un ins sau Vfl-O societate ~e 
rasista, intelegând sub aceastM ~ 
numire şi pe increştinaţl: să~a 
convoace apoi o adunare g~. ( 
rală extraordinară, ca să deal ( 
coteală in această privInţă; ~e% 

se cerceteze cloe-I vinovat, ~ 
caraghioslâcurlle dela "dptămilUi 
naţională a muncit-; să le t ( 
20% din fncasăr\1e "săptămkgl 
naţionale a mUDell" 8tuden~ C 

AII'a well that en P 
well... lE 

Adunarea generală a lui" 1 ate 
promitea deci, dlipa asem E 
antecedenţe, lucruri senzaţio, ste 

Dar nu s'a 'ntâmplat nim' D 
Pretextul patriotic, .,peri ni 

extern", a muşamalizat totu' cat 
Şedinţl, prezldată de O. B ptl 

a'a 'nceput CII citirea unei (:( 
sori a primului mInIstru Gorrlerv, 
care asigurd pe T.ES~ de t'f St 
înC'1'edtrea sa ,t-t cere liai 
dea şt pe mai departe 8j c
jitlttl, .g~ 

Adunarea a preziIltat apoi~e 
m'glt regentalat şi a trlmllat 
telegramă amagl.lă mlnist 
de externe Kanya, la Gene " 

Un domn din comItet Ko ee 
a 'ntrebat apoi ce este ca 
Sz5rtsey. 1 s'a dat răspansu' al 

TESz a cernt să fie cerebrl 
gestiunea societăţII, Iar Szo,' 
a dat pe ca1omniatorl in j 
cată. 

Adunarea sta declarat ap 
lIdară ca Sz6rtsey. şi a tre~ ( 
chestia procesa lai dela Git 
şi a expalzărl10r din ILl go5!I

J hotărînd să fn::eapă o cai 'l, 
pentru cei expulzati. ru 

La &tArşit un delegat al~' I e.r deDtllor a spus că tn urma 4 

intâmplate in politica ex 'ţ/tl 
studenţlmea se declară SO)tJ~~1 
cu TESz şI i,1 retrage cer 
arătate m\d sus. !eal 

Mu,amaul naţionali a'a ~Pd 
tlns deci peste potlogăriile dt, 
TESz, totaşa cum s'a intins en 
amestecul in afacerea falsU;3 
lor de bancnote franceze. lj 
............ _ .............................. ",u/j 

Ice.'i 
Reduceri pe c. f:. sp 

pentru sărbăto~~t 
Directlunea generali· c. ,. 

a dispus să se acorde căIăl~rnj 
o reducue de 50 la &U~~r: 
toate clasele. incepând de e 
Decembrie ora 12 a. m. şi • 
la 6 Ianuarie 1935, ora 24,eh j 

Reducerea se acordă. in ~rkl 
dltlile in care .'a dat la f,sd 
putul acestei lonl. IAră resd cd 
de şedere intr'o localiUl 
pentru o călătorie SlmPJă,J"d~' 
părându~se o jumătate de Il. 

Reducerea se acordă al 
orlc< Itall< dia lari. l. 
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4 Gazeta AntfrevfzlonJstA 
-ELSLE __ 

t DumfnecA ·16 Dec. 1934 iD 

Delo lilO Halo, radio. Budapesta! Ce late~ti cân~ cuzi în ~iSlratio un~urilor i 
I 

Oraţlozităţf ungureştf la adresa turcilor -

Vă mai amintiti din cartea con- mentalismul istoric maghiar. Eşi 
fratelui Corneliu [. Codarcea adevărat; în secolul al 16-1ea şi 
.front Antireviziontist·, expecto. al 17-lea tot în aceaslă tovără
rările diabolice cu cari au onorat şie ni-a supt bravul frate turc 
pe bunii lor frati italieni de as- sângele. ducând naintea sa ca 
făzi, acum 17 şi 18 ani. cei ce umplutură de şanturi pe acolitii 
reprezentau in Ungaria floarea sârbi şi valahi. Ei! Riisdi bei nu-i 
intelectualităţii maghiare? încă personalitate romantică. Turcii 
n'a pronunţat nimeni )a adresa au uitat mai repede pe Cuma
italienilor asemenea blesteme! nO\1O din 1912, decât Belgradul 
Ceea ce nu-i stânjeneşte astăzi pe dela 1456. Putem să. 'nvă!am dela 
admiratorii dela Pesta să into· acest merituos Rusdi bei, ca dela 
neze ditframbii cei mai ciudati la un frate al nostru turanic, chiar 
adresa Italiei, dupăcum mâine dacă nu·i decât jidov levantin". 
(dovadă şantajul din Septemvrie De'ocamdată - fiindcă sunti:m 
crf. al contelui Ştefan Bethlen) numai la 'nceputul inceputului,
ditirambii de-acuma nu·i vor stân· gratiozităfile ungureşti fală de 
jenă să repete iar ceia ce au ştiut .fratele turc" se mărginesc la a· 
spune in timpul războiului. tât, Până la Crăciun mai au timp 

Pătania turcilor, cari erau la să se transforme in reeditari ale 
fel ca azi Italia adulatii Ungariei expectorărilor de cari e plină la 
hortiste, e cât se poate de instruc- adresa turcilor istoriografia şi li· 
tivă in privinta eventualei italo- tera tura maghiară. 
fiiii de mâine a acestor loiali oa· Din citatul de mai sus, care pe 
meni dela Budapesta. . noi nu ne poate interesa direct 

Căci iată cum a scris Duminecă, decât pestt vre-o 50 de anl./iindcă 
la 9 Dec., directorul ziarului .Uj abia atunci, impusd de smăC{flarea 
Magyarsag-, Alexandru PethO, maghfard (nire expansiunea slavel 
despre ministrul de externe al şi gill1land, va veni rândul unei 
Turciei. pe care acum vre-un an apropieri româno-maghiare care 
presa maghiară îl ridica in slava sd duca la ditirambi ~t-apol la 
slave!or: invective, putem sa ludm deocam-

.. [ncă şi merituosul Tevfik Rusdi datel un indemn: să reabilltăm 
bey - o, sfânta frălietate tura- ocupaţia tarceascd din Ungaria 
nică. o. frălietate turcească, o, anilor 1525- 1690, căci o me
călătorie la Ankara (a lui Gom- ritd şi pentrucel ne-a salvat de-o 
bos, - n. tr.), care ai rămas şi I txpansiune ungureascd primejdi· 
azi fără raspuns! - cu un cu- oasel, şi pentrUCd n'a fost precum 
vânt şi· această ciocârlie cu glas o descria lstollcii unguri sau a
de biilbiil s'a vârit in ceata pă- cei dintre mânu/torU români de 
sărilor de hoituri, ca, in sfârşit condele istoriografIce cart pasti
- e şi-asta ceva - să dea la o şeazd pe IstOficii # pt literaţii 
parte trandafiriul văI depe senti· uneurl. . ",,' ,v .0" flW' 

Cufezanfele presei 
maghiare dela • 

nOI 
Iarăşi o Îndrăzneală În legătură cu vizita Ia 

Timişoara a d .lul ministru Slăvescu. -

E cuno3cută îndrăzneala la 
care s'a dedat in urma vizitei 
din luna trecută la Timişoara a 
d·lui ministru de finante Slăvescu 
corespondentul comun din capi· 
taIa Banatului ai zîarului braşo. 
vean de instiga ţie .Brassoi La· 
pok" şi al oficio3ului Ligii Revi
zioniste .Pesti Hirlap". Precum 
am arătat în pag. a 8-a a nu
mărului al 13·lea al "G. A.-, 
corespondentul amintit a trimis 
cu privire la. vizita la Timişoara 
a d-Iui SIăvescu şi la Împrumu
tul intern, o corespondentă cu 
acelaşi text ambelor gazete la 
care lucrează, având numai grija 
să adauge in corespondenta tri
misă oflciosului Ligii Revizioniste 
câteva minciuni În plus. între al
tele că M. Sa Pegele şi Marele 
Voivod Mihai n'elu semnat decât 
câte un milion, atund când se 
ştie indeobste că au semnat şapte. 

nele româneşti. Corespondentul 
lui .Brassoi Lapok- şi al lui 
.Pesti Hirlap·, readuce pe a· 
cest Vermes în discutie, in nu. 
mărul din 10 crf. al lui "Brassoi 
Lapok" În legătură cu un sllon 
mincinos ce ar fi circulat nu ştiu 
unde deSilre demisia d·lul mmi* 
stru de finante SIăvescu. Şi în· 
gaimă domnul corespondent în 
legătură cu acest svon nişte aşa 
intitulate .Rânduri vesele-, rân
dllri În cari îşi bate joc de d. 
Siavescu, spunând că ministru de 
fir.antE', care s'a ridicat până'n 
portofoliul ministerial din scau· 
nul de procurist al Băncii Ro
mâneşti din Timişoara, se duce 
pe plută, dar d. Vermes, care 
era director de fabrică şi pe vre
mea când d. SIăvescu era numai 
procurist in Timişoara, rămane 
director. oricât s'a ridicat în con
tra lui un ministru de finante 
trecător. 

Nu vom vorbi despre spiritul 
de foarte indoelnic gust din a* 
ceste .Rânduri vesele-. Semna
lăm insă acest sistem de bătaie 

Relat1nd DumlDecl, 9Decem
vrie la ora 10 a. m, delpre des
baterea din ajan· a memorialul 
Iugoslav la Ligi NaţIunilor, ra
dio Badapesta tot merea repeta 
tendinţa pacifistcl a Ungariei, care 
nu reclamA revizuirea decât nu
mai şi numaI pe cale absolut 
pacinică (!) Ăstfel nici că se poate 
Imagina o tentativă atât de mâr
şavă din partea oflclaliUtll ma
ghiare, de • periclita pacea ge
nerali prin asasinate. Postul de 
radio badapestan îşi e\prlma deci 
nedumerirea şi revolta, că ase
menea monstraozltate se poate 
presupune despre naţlanea ma
ghiară cea atât de .cavaleră-' ... 

Au ce au maghlarll cu c -.va
lerlsmul lor, pe care după cea 
mal Injositoare faptă a falşlflcArli 
francllor francezi il fâlfăe in vă
zul opiniei publlce mondiale. 
Prclupun se pare, că popoarele 
lumii sunt nişte bieţi mlnorltarl 
valahI. şvabl ori slovaci, pe cari 
it poate imbăta cu apă rece. 
ParcA nu ar sta toată Istoria 
mlrturfe vie a barbulel Inco
mensurablte cu care au fost tra
tate popoarele supase jugului mi
lenar al .cavalerlsmulut maghlar-. 

ŞI, pentru a ilustra apoi pa
cljlsmul maghlaf, postul buda
pestan de radio aducea ştirea sen· 
zatlonalA, c! un oarecare preot 
reformat din Petroşani a stlcom
bat subit, deoalece atitudinea 
iloiaM şi provocdtoare a lugosla
viti i·a frânt inima. care palpita 
de dragoste patrioticd maghiard. 
Ca alte cuvinte: un preot re
format, cetăţean roinân, trăind in 
România, primind salarul dela 
atitul român, se prăpădeşte de 
dragal .patriotic· al Ung ari el. 

Nimic de zis, daci acel preot 

a simţit ia Iloea sa astfel şi a 
crezut că in feiol acesta se poate 
armoniza conştllnta de cetătean 
ca indatoririle fireştI faţă de pa· 
tria proprie ia care trAia. Poatecă 

aşa ~st~ .crls in codul .cavile
rismulul maghIar·; prescrlpţU pe 
cari nof, .valabll puturoşl, - nu 
le cunoaştem. Dar ca sa vind ra
dio Budapesta, - deci o staţiu
ne din lard strdina - ~I sd reia· 
teze moartea unui cetaţean strdin 
- strdin din punctul lor de ve
dere - conjundând voit şi conştient 
patria maghlard cu patria ro
mâna, ce este, dacd nu provocare 
obfaznicd? Ori, şi mdoda aceasta 
fact parte din sistemul revizlo
nismului pacifist? Aceasta nu se 
chlamel alâ/are, indemn la re
voltd, propagandd subverslvă? 

De act pând la falştf/carea ba
nilor strelini şi pânel la asasina
rea regilor este doar numai un 
pas. Căci, din moment ce nu re
cunoaşte radio'; Budapesta aetu
alell. frontiere, 'socotind Ardealul 
şi mai departe .patrle mazhiarelll., 
nu ne rămâne alta, decât să le 
dovedim c. arma in mâna con
trarilil. 

Corespondentul celor două ziare 
iredentiste a căzut Săptămâna a. 
ceasta in recidivă. 

Precum se ştie, născodrile ca
lomnioase debitate in legătură 
cu vizita la Timişoara a minis
trului de finante, i le prilejuise 
ciudata încercare a unui domn 
Vermes, directorul fabricei bu
dapestene de textile din Timi
şoara şi şeful sectiei timişorene 
a aşa-zisei "Aliante Nationale 
Israelite·, de a se eschiva dela 
o contributie la imprumut potri
vită cu beneficiile ce le are fa
brica sa budapestană dela g\lver-

de joc. şi ne 'ntrebăm dacii au- Aci vrea să împlDgă latlfan
torul de exerciţii stilistice al ga- dlarH din Ungaria actste douA 
z~t~i braşoven~ se ded~ la. provo- I lArl, pentru a scăpa de urmările 
carlle acestea dm proprIU mdemn, I 
sau e pns la cale de fabrica bu. Inevitabile uael politici barbare, 
dapestană? De-o fabrică despre feadale, antidemocratice, clre a 
care d. ministru SIăvescu a spus adus poporu1, adecă ţăranul ma
că are beneficii dela toate gu· ghlar, la IapA de lemn? Pe ca
vernele româneşti şi că singură lea unul rAzboi vor să evite _ 
camăta anuală a creantelor ce l~ 1 
are după comenzile armatei este a el aClIl - rdorma agrarl şi 
de un milion de lei. atâta cât reforma electorală? DeslAoţaind 
voise să subscrie la imprumutul rlzbo{ul european speri ca 8ă 
de 'nzestrare a oştirii. amlne democratlurea Ungariei? 

ŞI de dragul.cestal .clvalerl.m
medieval allatlfundlarllor Ş' mag· 
natllor unguri a murit acel biet 
reformat din Românii? SArma
nal ImbecilI Care nici dupA 15 
ani de 'stor'e trăltA, Da a pătruns 
tainele pollticel infame a mag
natilor şi latlfundlarllor maghiari. 
Care nici azi na vede cA o haită 
de aventurleri - de origine sira
inel şi nu ma2hlarel - s'a coco
ţat In fruntea bravului tăran ma· 
ghlar, subjugându-I, exploatln
du-I şi tlDâodu·1 intr'o mizerie şi 
Incultură nedemnă. 

Ă murit, sArmanul preot re
format, de dorul latlfundlarllor 
exploatatorl. cari aa dos Uoga
rla la sapi de lemn. Să-i fie ţă
râna uşoară, şi sl no se călate! 
pe lumea cealaltA 1. .. 

1. 1. 
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La BIstriţa .', constituit DI il 
mineca trecutA o secţie a L!~ J 
Antlrevlzlontste, sob conducer. 
urmAtorului comitet! protopţnl 

Victor Mureş InU, protopop 104 ~ 
PetrinjeI, colonel in r~zerv! T~gj 
dor Zbârcea, Ioan Partenle, • 
rector de liceu, Iosif Coste, ~ 
şc., Aurella Rebreanu. dlr. glrndj~ 

de fete şi dr. Cornel Mureş~j 
primarul oraşUlu~, - l'li; 

. al 
Secţia arAdad a LIgII Antlte~ 

vlzionlste a tinut acum dPt 
mllna o şedtntă plenari ,la CfnG 
col Românesc, sab pn'şlde, 
P. S. Sale Episcopul dr. ~ S 
gorle Comşa, şi a hotărlt SăI 
dlce In capătul dinspre pâdUrttfi 
al b:llevardulul Aradului " tr~ 
In amintirea marUrUO'I' dflr 

"Budapestl Hirlap· a publicat 1918-1919 aiju,deţulutAr4· 
1. 8 Dec. o lungă recensle a ro- "a ... In centrul ora~ul"i 

monument al UnirU .. manutul "Furtuna galbenA" ("Sar· 
ga vihu") al episcopului pro- S'a dis~uht la adunare CI 
testant Makkay dela eloj. Pre- despre prua românesc! I \uz 
cum se ştie din recenala făcută dJlul, condamnându-se sprli'~sp 
acestui roman de d. dr. ilie Dă- ce 1 dau românii ztarelor I R 
lanu prin coloande .Gazetei An- I Rureşti. ~~: 
tlrevlzioo:stell., noua scriere a e- \ In legătură cu aceste de· AI 
plscopalul protestant dela Cluj teri, ziarul "Curentul· s:r/f tia 
tratead despre epoca năvălirii n-rul dela 15 crf. urmeltOGI oe 
tătarilor. Recensentullal .Buda- "Se ştie că ln lo::aIltate Iri 
pesti H!rlap" relevA ceea ce e'n doud cofdlane româneştl, ,t, 
romanul P. S. Sale contribuţIe rea" şi "Ecoul", apoi mai rn 
la pedagogla Iredentistă oficia- şi altele săptămânale Dtnl nel 
lizat! azi in Ungaria, ,1 dupA o cestea, .Gazeta .Antiret!i1u I 

serie de citate iochele arAtand niste- este de~o net/~glld~~~ 
cA romanul P. S. Sale Makkay fi unicd valoare in 1arl~SI 
se terminA cu cuvintele (p rlvln- noi". . ~ajl 
du-I pe ungarl): "inviere şi vl.ţă ... ' ,tU .-Jt* Jolf 
eternA.. 'IIIU 

• 
SemlofL::losul guvernulut ma

ghIar anunţă io reclama ce o face 
nouluI său calendar, ci se pllblcă 
il1 paginile lui "Klncsel Kalen
darlum" lista taturor mlni,lrlior 
dela 1867 pânA astăzi al Unga
rIei (trebue să fie o listA fuarte 
nOIUmă, ştiut fIInd cât e de neaoş 
uDgureaacă aristocraţla maghia
ră 1). şi un studIU al stat!stlcla
nului l11y~hlvy, care arată .pe 
baze statlltlce 14 ce pot aştepta 

ungurii dela anul ce vine. 

• 
.. Magyarsăg" din 8 crt. aounţă 

cA a apărut la Budapesta o carte 
a lui Iosif C. Urbaoyl (fost det1~ 
năzi intr'o c!latorle prin Româ
nia. lugoslavi., Bulgaria şi Tur
ela) Intitulată .Starea culturală 
a SăcolmU- ("Sl.ekelyfOld kultur
allapota "). 

• 
Acelaşi ziar a publicat la 30 

Nov. spicuiri revIzionIste din 
cartea .Hungary· (pe care am 
anllnlat o acum câteva săpU

mânl) a Icrlltorulul engt~z iasu
rat ca bulgAroalcl C. A. Macaft. 
ney, despre care se ştie că a 
fost in vară ,1 pela. nof intr'o 
dlAtorle de studiu. 

Aa· • na' 

Pdstraţl toate numerele • Ga
zetel Antirel1iziontste - pentru co
leclle. 

La numelrul Illtim din Decem
vrie - p,eclim am fdgaduit dintru 
'nceput - vom anexa un sumar 
pe categorii al tutul0r nllmerelor 
apclrutt. 

Intre -TESZ şi stude ICf: 
tul 

mea maghiara I~ 
aţlt 

Ca adlos la cele arătate O 
pai'na a doua a numărului IătI 
tra de faţll despre adunare De 

nerală a lui TE5Z (centrala :~ă 
cietătllor Iredentiste), arlt~ tUD 

p~ IIMagyarsa,,· din 9 Dec~e 8 

soc.' studenţească • Turul- *eea 
mia lui "Magyarsag· un cJnâo 
ni cat prin care desmlnte cJ,\~e 1 

• Tarul· şi-ar fi revocat I~ Ş 
prin care-i ceruse 101 TESZtror 
dea afară pe evret, sl dea. OI 

dentllor 20% din venltarlle~1 I 

biţ\ilor el Iredentiste şi să ~tlu~ 
a i RCU panda. ce- ca acuzaţll1e ~ean 

faimosului Sz5rbey. Soc •• Tiin I 1 

nil şI-a revocat adresa decfrere 
timpul cât va dura anchetl~e . 
,'. Inceput in contra lui .;;inte IIPen 

....,.. ...... __ , M:fl~1l1 

rOş1 

Se repetă CaDe: 

Din A~~~~~~ tJ c 
pa/zai zilele trecule un~~t~ 
fc'Iţean sfrdin gdsit inddme~ 
bil,negusforul de i::I~ 
Deatsch de pe bulev.l este 
gina Maria. Fiindcd ITbJ 

b· . Iii fODO· aşa e o Ieeta a no, 'l.a 
sd ajungd indezirabila S 
Irontierd, ordinul de ,~~~~l 
zare i-Q fost revocat lruoi 
grafic şi de~atuncl nu.lmel 
clinteşte nimeni. CO 
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Un urias succes românesc .la Geneva :, . ' ,. 

Liga /Vatiunilor a pronunţat Luni noaptea sentinţa 1" procesul tero'rlsmulul ma
Var ordondnd Ungariei sd-şi pedepseascd nelnttirziat autoritdţile vinovate de amestec 

Dt at~ntatul dela Marsilia, sd aducd aceste pedepse la cunoştinţa LigII Naţiunilor şi 
L!~ pand capdt terorismului şi inst/gatiei revizioniste, generatoare de acte teroriste. 
cert Sentinţa a fost aduse! in urma discursului monumental al d-Iui ministru de ex
op,ne al României N. Titulescu, pe baza raportului delegatalui englez Eden, inspirat 
104 aşa de mare mdsurd din teza d·lui N. Titulescu, incdt in multe pdrţi ale el hotdrirea 
T~g/t Natiunilor nu este dectit o parafrazare a discursului d lui Titulescu. 
'. Consiliul Societcllii Ivat/unilor a constatat prin rezoluţia sa: 
~ Cel din discut/unile dela şedinţele Vgii şi din actele ce s'au prezintat, reiese cd 

llrifiiversele chestiuni referitoare la existenţa sau la activitatea, In afaTd de teritoriul iu
'eş.,slav, a diferitelor elemente teroriste, nu au lost regulate in condiţtuni care sd dea 

!
' lisJacfie guverulut iugoslav"; 

"Cd dupd aceste desbateri şi aceste docamente, unele autoritdţi ungare ar fi 
umat cel puţin dtn neg/Jjenţd responsabili/elli cu ocazia unor acte care se leagd de 

,nftegătirea atentatului dela Marsilia"; 
ilPt Cd Ungaria este datoare sd pedepseascd autorităţile maghiare cari s'au fdcut 
q,zovate. , 

le, Consiliul a invitat deci Ungaria sd aplice nelrztdrziat sancţiuni vinovaţilor sdi, 
, ~ să le aducd la cunoştinţa L;gii. 
sil De incheiere, hotdrlrea Ligii prevede sd se încheie de urgenţd o conl1enţie inter..: 
IIlr'rJfionald în contra terorismului. 
J'~ Rezoluţia aceasta a trebuit acceptatd şi de UngJria, care s'a codit la inceput, 
dfIr vdzdndu-se pdrăsitd de Iialia, a trebuit s'o primeasctl. 

1" 
fi' Magistratul discurs al d-iui N. Titulescu 

• . . teroristi de aceasll intindere 
Cum rAspunde ungarla_1 pe cari l~ necesitA o Ictfune 

De aceea, m faia cererii. lUg~ puteau Iă fie suportate de Ilm
slave eu mă aşteptam, marturl- plt particulari. 
sest, la o apărare ungară de un Potrivit obiceIului du, Uoga
gen cu totul diferit: rectifica rea Iia iDtrl!buloţ~azl aceeaşi for
faptelor acolo unde era posibil mull. Citez: "Autorltăt le un-

. _ ' gare civile ş\ mllltare D'aa fur-
oferta spontana de colaborare nlzat niciodată r~surse materiale 
pentru reprimarea tuturor faptei emlgraţilor croaţl-. 
lor de felul celor de cari se De data aceasta, dentg.tla 
plânge Iugoslavia. Această ata- este zadarnică, căci memoriul 
cere ar fi trebuit să se termine iugoslav spune in termeni clari: 
f' . "Pentru moment, gavernul lu-

- Ş .eu ,pastre~ t?tUSI speranta goslav se mărgloeşte să pună 
- prmtr o aSOCiatie. rorma mo- una din cheSIIJ[\lle cele mal 
derata şi sobră pe care 1ugosla- tarbarătoare in aeea,tA afacere". 
via a dat.o expozeului Său ne Inlă deltgatul ungar a a::iăugat 
autoriza sa sperăm intr'un ase- in fxpozeul săa: .Sobl!niez cA 

. acuz -tia relatl\'ă la pltsele de 
menea reZUltat. argInt pe care serviciul de mo-

In loc de aceasta ne găsim în nete al statului le-ar fi bAtut 
fata unei conctructiuni sui gene- ptnt,u membrU organizatiei 
ris. ,.U!taşa-, este o Inventluae laa

Da.că imbracati negarea cea 
mal ab.solută in formd~ provo
callunu neobi~nu~te, obţineţi re
zumatul eXpU71efl! UngarieI pe 
care am auzit-o. Las la o parte 
apelufll~ la sentiment, car~ sunt 
at stil In toat~ diSCUfsur,le un

tezlstă -. 
Ori, ia ceeace priveşte mo

neta care circula p~lutre - refu
g!aţU dela Iaokl Puuta ,1 Cdre 
se numea "Kuna-, gavernul ia' 
goslav s'a mărginit să comunice 
avlzal expertilor să!. 

Domnule Preşedinte, 

re. Cu o deosebit! cunoştinţă a 
\uzel şI cu o clară conşUloţă a 

'jj'lspuoderilor sale, guvernul regal 
. I României l'a asociat ia co· 
lunlca~ra din 12 Noembrie la 
herea lugoslavi. 

re Acel cari par să DU prlceapl 
~/e ţlanlle lntervenţlei noastre, nu 
al Dosciode.j uns lt'găturlle Intl me 

preunte la epoca in care, tImp să fie pusă în cauză nu mi-ar gare. Şi inca, daca anaJizez!, ne
de mal mulţi ani fără intreru· trece prin minte. Este o dovadă gaţla nu este absolută decât în 
pere, Rombla şi Ungaria erau de cât de sus planează pentru I larmă. Jar provocarea nu se mă'· 
a$ezate la masa conSIliului pentru mine această onoare. In orice I gmeşte numai la pilrtile in cauză. 
cii să desbată o problemă care, caz, nu înseamnă să faci operă Ea tinde să se desvolte in do:;
deşi In aparenţi limitată, punea de pace când incerci să trans· trina politica, pe care, dda maSl 
cu toate acestea faţă ia ,fată formi onoarea naiională intr'un consiliului, Ungaria incearca să 
t"laţiooallsmal maghiar şi n_ţionl· I argument destinat să paralizeze o răspândească, gratie răsunet{./.
lIsmul româa. I o discutie loială şi amicală. pre- lui desbllterU{)r SOCletaţtt Narll' 

Contele Apponyl reprezenta ludiul necesar al oricărei conci. nUor, pentru cel mai mare bine 

Ştiu bine cA exp~rtfZl atrage 
contra-ex[)ertld, ,1 afirmaţIa pu~ 

ră şi simplă DU o poate fdce să 
cadă. lall act ca gllvernul ungar 
nu a cerut o contra-expertiza. 

Paşapoartele te
rorist. 

APATR~ DENEGAŢIUNE S' .. 
reproşat autorităţIlor ungare d ~ 
a fi eltberat plşapoarte, terorlş
ttlor jll~oslavl. Ungaria răspun
de; "EmlgraţU croati n'au pu
tut şi n'ar fi putut &I·şl pro· 
core paşapoartele pe cale le
gală". 

rl Doeac lugoslav!a şi Romi· 
la. Acel cari merg pllnă la a 

pe cel dlntâl. ea pe cel de-al -iatiuni. " al unul egoi~m naţional. 
doilea. Cite lucruri pe cari fie
care dintre noi le credem ade
v2rurl absolute, na ne-am spas 
atunci t Insă in ce tl'!rmenl curte
nitori fle::are dintre noi căuta să 
txprlme ceeace ar fi putut să 
dIsplacă celuilalt I Vă rog să 
credeti că u'am micşorat prin 
acea-ta nIci put~rel argumentelor 
şi nici prec!zlunea jadecăţllor 
noastre. De aCfea, după fiecare 
intâlnlre ca contele A:>pooyl, cu 
toată forta atacurilor, ne dupăr
team şi mai prieteni. Cât despre 
mine, aveam un sentiment de 
admIraţIe crescândă pentru acest 
vajnic apărător al cauzei maghia
re. Am considerat totdeauna ca 
foarte mare plerd('rea suferită de 
Ungaria şi de Societttea Naţi
nnllor prin moartea contelul Ap· 
pooy!. Insi niciodatA n'am mă
surat mal bine adevărata el 
amploare decât cu prilejul desbl
terllor actuale. .,t'j 

, e crltlca aflrmând că noi apă
i In Interese proprII ca prilejul 
t nel afacrrl lugoslave, nu ştia 
tri.ID ce măsură spun adevărul. 
dlotul De este p.opriu când e 

tl'ba d ~ Iugosl&Vj~. DOllut Iu
r oilavld este' doltol României. 

ajestatea Sa Rrgele Alexandru 
.)Dlflcatoful era ollul din prind-

11111 stâlpi al pollU ~It de pice 
Irgaolută, pe clICe Rom~nla nu 

e~ incetat să o practIce dela sfâr
tul ostilităţIlor incoace. Intere. 
le unlUţl1 1181lonale lugoalave 
confundă cu acek Il ale unităţII 

aţlonale ale RomânieI. 
te De aceea pn~zeDţa României 
li Iătari de IugoslaVia este o 
~! Ilncţlane a v!eţH noastre de stat, 
la şa cum DU vom inceta nldo-

ati să o concepem. Dar tncă 
tunel când la doliul Iugoslaviei 

c, e adaugă doliu! Franţei? Tot 
ţeeace atinge Franţa, atinge Ro

.Jnânla. IstorIa precum şi raporta· 
;ţUe noastre mutuale sunt mărtu- . 
. lIe vie. 
I~ ŞI atunci când Franţa este 
ikrunt rănită prin moartf:a eroică 
~ IIDui mare apărător al păclt şi 

eli ordinei ellropene existente, 
~tuocl când ne amintim că eoer
(leul Louts Barthou era şi cetA 
~eanul de onoare al tăril mele, 
r;ml se va ingAdui să spun că du
j rerea naţiunii franceze este atât 
~I~e mult a noastrA, incât ca parte 
ninteresată viu să reclam tn 
ipersoană, in faţa consiliului, 
~entru cel doi mari dispăruţi al 
roŞtrl, lumină şi sancţiuni. 

llDela Apponyl la minu-

t 

sculul Eckhardt ... 
Domnule Preşedinte, 

'. Colegul meu, d. Jeftlcl, a ex
i"uS consiliului cu calm şi dem
~Itate cererea lugoslavA. Colegld 
fmeo, d. Bene" a definit ca tărie 
{Semlflc_tla politică a evenlmen
';telor dela Marsilia. Sudna mra 

Dacă odinioara curtenla era 
aliata Dreptului, azi se pare cd 
divorţul între ele este complect 
Mal mult incă, aceste doua ele
mente fiind absente, natura care 
are oroare de vid, a trebuit sd 
le inlocuiascd, Şi constal ca In 
locul lor tro!l~azll azi trufaşti 
afirmaţia gratuita şi provocarea. 
Vă mărturisesc ci tant sur· 

prins şi indurerat. Insă meseria 
omului politiC este să hei tată 
situaţl!lor aşa cum ele se prezintă, 
oriclrl l-ar fi nep!ăcerlie. 

Ce' cere Iligosiavia 
Care este semnificatia cererii 

iugoslave? In niciun moment ea 
nu pune în cauză onoarea Un· 
gariei. Iugoslavia a cerut ajutorul 
comunitătii internaţionale, pentru 
ca să re prime pe vinovati şi ca 
să pună capăt unei forme de te
rorism pe care activitatea guver
nelor nationale nu este suficientă 
să o stăpânească. 

Onoarea ţărII mele ••• 
! este mal Ingrată. Imi revine si De altfel. fiecare işi face des
rrăspund la expozeul pe care pre onoarea natională conceptia 
ronorabllul delegat al Ungariei, care ii convine. Cât despre mine, 
, l·a făcut in ,edlota de VInerI. eu aşez atât de sus onoarea tării 
! SI-mi fie, inainte de toate, mele. Incât, oricari ar fi acuza
;togldultlo confesiune. Ascultând tiHe pe cari guvernul ungar le-a 
'1!Xpozeul onorabllalui delegat al formulat contra ei in trecut şi 
1]ogarlel, era greu ca gAndal oricari ar fi acelea pe cari i le 
: meu să DU le ducA, evident rezervă in viitor, niciodată Ideea 
l3)l!otru moment, din dlflcultătlle că onoarea târii mele ar putea 

'Gele şase denegatiuni din memoriul ungar 
Pentru că interesele 'apărării 

o cer, să trecem la analiză. 
Unglria îşi rezumă în şase 

puncte catechismul denegafiuni· 
lor sale şi pretmde prin aceasta_ 
să spulbere dovezile iugoslave. 

Lagărul dela Janka 
puszta 

PRJMA DE~EGAŢ[E. - S'a 
reproşat Ungariei ca a îngăduit 
să se desvolte la Jankapuszta un 
lagăr de terorişti. cari se dedau 
la exercitii militare. Ungaria răs
punde, citez teKtual: .Nlciodată 
o autoritate civilă sau militară 
ungară nu s'a o:::upat de instruc
tia sau de orgmizarea refugia
filor croati ce trăiau la Janka
puszta sau aiurea,.. 

Să-mi fie permis să constat că 
Ungaria răspunde la chestiuni pe 
cari şi le pune ea Însaşi. 
PUŢIN IMPORTA CiNE S'A 

OCUPAT DE INSTRUCŢIA MI· 
LlTARA DE LA JANKAPUSZTA. 
EU INTREB: REFUGlAŢII deia 
JANKAPUSZTA SE DEDAU LA 
EXERCIŢII MILITARE? DA, sau 
NU?" 

Daca nu, pentru ce Ungaria 
n'a inceput prin a nega numat 
decât? , 

Dacll da, cum p!lteau Q'1torl
tdtile ungare sa p1iveascll cu un 
ochiu parintesc txerciţli cari nu 
aveau nimic deaface cu ;ocurile de 
copil ? 

Armele şi exploslbl
lele teroriştilor 

A DOUA DENEG~TIE: S'a re
proşat Ungariei de a fi lăsat re
fugiatilor dela JlnklDuszta foto
sInta Iib~ră a armelor şi a ex
plozibilelor. Acetaş sistem. U11-
garia răspunde la altceva ş; spu
ne, iarăş citez textual: "Nicio· 
dată refugiatii croati n'au orimit 
arme sau munitiuni. fie la Janka· 
puszta. fie aiurea, din partea au· 
toritătilor ungare, civile sau mi
lttare, şi niciodată ei n'au putut 
să şi le procure în Ulguia-. 

Dacl aceste arme au venit 
de dincolo de frontier~, Un
garia ar fi trebuit si tolereze 
tmportarea lor 1 ŞI dac~ a
ceste arme au .. Intrat In Un-

garia prin contraband~, au· 
torltăţi1e ungare sunt ele 
scutite de orice vinl prin 
faptul că nu le· au confiscat 
imediat ce au observat pre
zenta lor 1 

Şi poate cineva sl sustinl 
In mod ser30s că o autori
tate nu este tn greşeală a
tunci când din neglijentă ea 
a Ilsat să se acumuleze in 
massl. pe teritoriul national. 
arme ucigătoare, deşi ea 
.'ar multumi sl spunl in 
urmă că n'a avut cunoştintă 
despre aceasta? 

Pentru ce Ungaria n' a 
spus categoric. numai de
câtt că refugiatU dela )anka 
Puszta nu aveau arme de 
loc 1 

Aceasta ar fi fost greu. 
Deaceea Ungaria neagă 
doar provenienta ungarl a 
armelor şi lasă in umbr~ 
această Invinulre. Dar umbra 
a flcut loc luminii. 

De altfel, ceeace Ungaria 
spune in legătură cu explo
zibilele, este cit se poate 
de edificator. Citez:, "Dea
semenea niciodată un emig. 
rat croat n'a putut să·şi 
procure tn Ungaria e~plo· 
zibile PE CĂLE LEGĂLA' .. 

Aceasta o cred. Atât ar 
mai fi lipsit. Dar pe cale 
ilegali 1 Iat~ adevlirata ches
tiune. Ungaria mlirginindu-se 
s~ nege proven;enta ungar' 
a armelor ş' provenienta 
legaU' a explozlbilelor un
gare, apărarea sa ia forma 
unet mărturisiri. 

Faptele a!egate de Iugos
lavia rămln deci nesdrun
clnate. 

Ajutorul fin anciar 
dat acţiuni i tero
riste 

A TREIA DENEGAŢIE. Me
moriul Iugoslav are an pasaj 
referitor la chestiunea ajutorului 
fialUciar dat actiunii terorIste. 
latr'ao mod Imprelloaant.' gu
vernul lagoslav De face &ltnte
legem ci eate foarte greu de 
presupalJ ci cheltllelUe eaorme 

Repet Intrebarea mea: Dar 
pe cale ilegală 1 

Imi este penIbil sd insist a
supra unei situaţii aşa de dell
cate şi întregÎstrez pur şi simplu 
mârturisirea pecare ni-a Idcut-o, 

Existd deci posibiUtif.ţi 
ilegale de a se p,"oCltra P~
fapoarte ungare. Şi daci do
vada exIstenţei aceator pişa,· 

poarte este făcati - există decI 
autorităţI ungare cari au lu
crat in afară de lege ,1 - &ii 
admitem - contra vointei gu
vernalul. 

Dar atunci ce măsuri intelege 
sA fa guverntll uogar contra a
cestor autoritătl? ŞI, cum si 
nu vorbim de răspundere direc
ti când asemenea mhurl n'au 
fost luate, cel puţin până to 
prf'zent? 

Legăturile dintre te
rorişti şi autorltăţHe 
ungare 

A CINCEA DENEOAŢIUNE. 
S'a vorbit ia cererea lagoslavă 
Ije contactul pe care emfgratd 
logollavl l-ar fi avut in prepa
rarea actiunilor terorllte, cu 811-
toritătlle civile şi militare ua
g.re. Ungaria rălipondet citez: 
..Protestez in modul cel mal for· 
mal contra aflrmatillor guvernu
lui Iugoslav prin care se Impută 
unor persooagll oficiale uDjlare 
şi nnor oftterl din armata UD
garA vreun rol sau chiar vreo 
lotenţle oarecare, carI ar potea 
să-i flcă răspundtorl, moral
mente sau fn fapt, fie de pre
pararea atentatului, fie de vreo 
acttoue teroristl-. 
Să credem pe oDor.bUul de

legat al UngarieI. N'. exIstat 
contact intre emigrat" lugollav! 
ş. autorităţile uogare. Dar de 
data aceaata. indeplrtânda-mâ 
dela memorial Iugoslav, ea rds
torn acuzajta şt fac a.toritaţllo, 
ungare o imputale pentru lpsa 
de contact CM refugia/li şi cu 
teroriştii. 

CUIR 1: Pe teritoriul unei 1AIi 
refugiati c& fac exercitii militarel 
Pentru ce autorităţile ungare ntau 
vAzut aceasta? Ace,tt refugiati 
au arma ,1 explozibUaJ cari nu. 
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Un urias succes românesc la Geneuă1 , ~ 
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luni de provenientA ungarA. Pen
tru ce autorităţile ungare n'au 
,tiul .aceasta '1 

S'au eliberat acestor refugiati 
paşapoarte In mod Ilegal. Pentru 
ce autorlta.tile ungare au voit a
ceasta? 

Este atâta Indlferentă acumu
hUl, o asemenea serie de ne· 
glljenţe suprapuse, incât fn cd 
mal bun cu, ne găsim Îa fata 
aDei culpe .in omtttendo", De
ted caracttrlzatl. Denegarea 
acţl'ftnii In asemenea Impre· 
ilth'drl este mărturiSirea o
misiunii.. Tocmai ceeace lu
goslaoia voi a sti dovedească. 

Protetia crimin.li~ 
lor pe teritoriul Un
gar 

A Ş.\SEA ŞI ULTIMA DE-· 
NEGAŢ\UNE. E vorba de re
prOşUl privitor la inlelnlrlle ,1 
protectia de cari l'au bucurat 
crhliinalli pe teritoriul uogar. 

10 această privintA onorabllal 
delegat al Uogarlel le muitu
meşte să afirme cA, ori de câte
ori guvernul iagoalav I Jnhrve
Olt pe cale diplomaticA, guver
oul ucgu l-a dat satisfacţie. 

Corespondenţa diplomaticA 
dintre 1930 ŞI 1934 vorbeşte 
delil line, Şi de ~Itfel, este oa
re pOllblJ să se IntervlDi peD
tru fIecare act al vieţii z!loi:e? 
ŞI onorabilul delegat al Ungarl .. 
el conchide, citez: .. Din toate a
cestea se poate deduce cA drep
tul de nU acordat de Ungaria 
emlgra1110r lugollavl DU dtpa,ea 
limitele acestui drept, aşa cum 
este el inteles in general tn toa
te statele şi care constA In a 
tolera prezenţa perloanelor cari 
cauti UD rdugla contra perse
cUl1anilor polltlce.· 

De data aceasta imi este tea
mă că onorabilul mtu colt'g un
gur să nu să fi laolat intr'o 
Imprudenta. Am trăit ztce aol 
fa Marea Britanie şi lunt atât de 
des in Elvetia, tncat cons1der a
ceastă ţară CI I dOUI patrie. 
Crr-de oare in mod sincer ono
rabtlul delrgat al Ungariei că vre· 
odată rn istoria Marei BritanII 
sau tn aceea I Elvetiei dreptal de 
azil a fost extins dela oameni 1. 
arme şi dela arme II exploz!btle? 
ŞI crede el sincer că dacA vre
odată I"ar fi dovl'dlt guvernului 
britanic saa gcvernului elvetian 
că dlo vini onor anomlte auto
rltătl locale I'ar fi putut tntâm
pla un astfel de lucru, onoarea 
britaolcA IBa oooarea helvetlcă. 
pentru cA vA place 8~ vorbit' 
despre onoarea natională, ,'ar fi 
mulţumit li răspundA: .It II 

ot made Jn Eagland-. Iau fn 
traducere: Mart. na este brlta
meA, sau elveţlaoă, - deci ches 
t:uaea eate inchisA '1 

Ungaria nu~şf 
pect4 convenţia. 

res-

Nu vreau si insist ŞI pentru
că DU voi apune mal mult asu
pra acestei de-a şeasea şi ultime 
d<!Dt'gallunl ungare, sper că spi
ritul meu de conclHere va fi a
preciat. 

Nu pot trece sub tăcere aflr
matia care ,ti făcut ilel ,!duPă 
care dovezile lugoslave D'U fj 
pertinente decât d.cA ele s'ar 
H porta la o epocA posterioară 
IU:111 Iulie 1934, dati la care un 
acord a fost incheiat iotre Ua
g·rla şi h:goslavl. pentru lt.h:· 
etarea nemu.jumlrllor precedente. 
Dacă ia urma acordului dela. 

2] Iulie 1934 che8tlunea refu~ 
giatllor DU s'ar mai fi pus, recu
nosc că logoslavia ar putea să 
nu mai vorbească de tnvlDuirl ce 
,·ar rtftrl la o perioadă prece
dentl, pentrucă ar fi fost IIchl
date prin conventie. 

Da!' când posterior acestei 
cODventH terorismul illgollavllor 

refugiati tu Ungaria capătA am- Interes din cele mal ylI ,1 dia 
ploarea pe care o cunoaştem alt p:lOet de vedere. Ea Imi ex· 
pentru • culmina 10 tragl'dla plica o atitudine a guvunulul 
dela Marsilia, convenţia din Iu:le ungar din 1932 core pentru mi-
1934 nu mal poate Indtplini ne era inexp/tcabild. Dar din mo~ 
funct!unea de zid despArţltor. ment ce Unearla cue sd se d s-

Jntc'adevăr dlo douA oua: Sao eufe acuzatIIle lugoslave numai 
Ineflcacltatea el dovedeşte că ,"a deJa Juli' 1934 Incoace, încep sa 
pUI o semnătură Inot Iă, sau a- inţelee. 
ceastA Ineficacitate dovedeşte că VOi pune. consiliul la cllrent cu 
starea de lucruri creati de to- faptele, 
leraotl anterioarA temlf Iulie Suntem cu totII de acord că 
1934 era atât de gravă iocât o ahră de satisfactia legitimă că 
conventie DU mal era Dn reme- trebue acordată Iugo.lavlc i, sar
diu. Acest fapt toci ar constitui clDa consiliului eite ,1 de ordio 
o circumstanţă agravantă, mal geoeral, şi dIn acest PUDct 

Nedorind a Invenlnl desbate- de vedere. pregătind intre altele 
rei, DU vot IOlilta peotru mo- o conventie InterllltlonalA cootr. 
meDt alupra a'eestel chestiuni. terorlsmuluf, el lşl va indeplini 
Dar aCeistă separare in dODă I datoria spre cel mal mare folos 
perioade prezintA pentru mine 00 I al păcfl. 

mult mal bine caaza păcII, ofe
rind in mod spontan de a pe~ 
depal pe cei cari s'au făcut vi
Dovatl de greşeli, recunoscAad 
că oDoarea natlonală ar fi ca 
mult mai bine apăratA prin re~ 
cunoa,terea ,loceră a unei erori 
.dmlnlatr,t1ve, dedU prin dene
gareI. .!stematlcă a oricărei erori? 

! 

care o confundă cu un" 
verbal În care fiecare dintrer 
urmează Să-şi primească Saj~ni 
tia, ar impiedica o solutie ,e 
facatoare, nu.şi dau sea '0 
răspunderile enorme ce i aşt . 

Nu treceti cu uşurinta el 
durerea unui popor. Nu uit. el 
ceea ce era uşor ieri, este 
greu azi. Ceeace este încă 

Pacea depinde azi, printr'o sfortare de 
de un ge.t vointă din partea tuturor, va 

Căci, să n'o uităm, pacea de- veni mâine imposibil. Să n 

Pinde de un gest. Zadarnic un sgârciti atâta timp cât noi 
tem cei cărora se cer eleme SI 

guvern ar incerca să rămână necesare mentinerii păcii, i 1 
stăpân pe opinia publică a tării regiune vastă lovită de dl It 
sale, dacă dinspre Geneva nu·i şi revoltată impotriva unei in 
vine gestul concret care să-i nedrepte. it 

Cum s'ar putea oare vede ' 
p~rmită a spune: aStatisfacfia adevărat În apelurile pe ca~1 
va fost datăe. adresează Cehoslovacia şi t~ 

în Cei cari printr'o faJsa con- mania prin miniştrii lor de I 

ceptie a onoarei nationale sau ceri străine, doi dintre cel b 
cei cari printr'o falsă interpre- " vechi servitori ai Societatiirce 
.are a datoriei internationale pe I tiunilor. un mijloc de propagadZ. el 

pla 

De ce n'a aderat Ungaria la conventia 
contra terorismului 

Cred cd Consiliul va aIIa cu in- fost de acord să se 1. încă de 
teres cd gllvernul român, precur. pe atunci dispozItia cu privire 
so, În mat mUlte domenii de so· II dezarmarea materială, in cu~ 
luţtl destinate a ga/anta In mod prlDiul textelor definitive ce vor 
ejicace pacea, a cerut incd dIn fi adoptate de conferlntă, deie· 
1932 incheierea unei asemenea gatia ungarA a refuzat sA sub· 
convenţii. scrie la oricare angajamemt Juri-

lnlr'ade1ldr, guvernul romlln a dlC in aceastA materie, ceea ce 
prezentat conjerlnţei de dezarmare dovedeşte cA n'a voit să asume 
- şi anume. com;ietulut pentru responsabilitati in cazul violărll 
dezarmarea morala - o seTle de stipulatiilor privitoare la dezar
propllfleri printre cari a~eea de marea morală. Delegatia ungu 
a se reprinla de către fiecare reaae! a fLut la inceputul Ju
atat prepararea ,1 executarea pe crărllor comltetulal pentru de~ 
teritoriul IAu a actelor Indepen urmarea morală o rt'zervA gene
dente contra Sigurantei statelor ralA, care a fost reinoltă in Iulie 
strAine. 1933 de geoeralul TaClcos. 

Comitetul pentru dezurnarea In şed1nta dela 17 Noembrle 
morală a dt'lemDat o comlslune 1933 il comitetului peotru dezar
de jurIşti care a prezentat la 12 muea morală, d. Suotlstva"y, 
Iulie 1933 (dac. ~onf. D. C O. referlndu-se la rezerva formulata 
142) o serIe de texte privitoare 10 Iulie 1933 de geaentlol TAn
la propullerlle delegatiei romane cos, a citit tn numde Uagarlel 
(conf. D. C. D. M. 29). o lungă declaratie, din care ex-

Citez douA ~Ia ele: trag următorul pauglQ: 
Art. 2, Inaltele pArti contrac- "Uelegallnoea noastră a fost 

tante se angajează să ia măsu- totdeauna de părere că dezar
riie legislative sU8cectibile să re- mare. monlă nu poatl' fi obtl
prime pregătirea ,1 executarea nută .prln fortă, ci numai pnn 
pe teritoriul acestui stat a acte_IIOgaJilmente morale. De aceea 
Jor indreptate contra siguranţei ră~anem ferm convinşi că 10-
uoel puteri străine. gajamentele ce ar arma .Iă fie 

Art. 3. Inaltele pArti cODtrac- acceptate de către state, 10 acea
!ante ie angajează de asemeata: sti materlt', n~ se preteaza la o 
1) Să impledece activitatea or- formulă strict Juridică şi nici nu 
ganlzatl:lor care s'ar face vloo- vor fi ~llpuse aprecierii unei In
vate de unul din actele prrvă- stante JudiCiare oarecare. 
zute la art. 2 ,1 de a le Ipllca Pentru toate aceste motive, 
tratlmeDul organIzatiilor având ~red de a mea datorie, de a re. 
un ,:op JlIclt ia senaul Jegl,Ja~ lnol. la rândul tneu, rezerva pre
ţlel interne. zentat.t, iocA deja fnceputlll lu-

Ce s'a petrecut insă In crărllor comitetuluI, de către de-
f I legatal uogar, prlv.toare II forma 
aţa comitetu ui pentru de- finală pe cite a tn bolt s'o la 

zarmarea morală? d·spozfiunea relativă la dezar-
Pe când toate d~legatll1e au marea morală". 

Tradiţia româneasc~; 
Onorabilul delegat al Ungariei tot aci; rămâneti fiindcă aflize 

a mers până la a spune: ~Atunci dit. dar cu cond'ţia ta să şl!ea 
când cineva nu are traditIe. se straze fiecare locul c. te 
sprijine pe propagandăe. Dar. bine inteles, nu a, ~1 

Românii n'au traditie? AşezaU drăzni să cer delegatului II 
pe meleaguri pe cari n'au ince. să revină asupra conceptiun O~ 
tat să le locuiască de când au are despre traditie. Ar fi o . F 

tradictie în pius, şi inutilă Sin 
fost aduşi de împăraţii Romei, dată. Din spirit de concllia I 

românii se găseau acolo pentru nu o voi cere, ci mă voi a 
a primi pe ungurii cari veneau lumi să spun: ~ Să admite, ,Il 

din Asia. atunci când n'ai tradiţie. te rI, 

După două mii de ani, sunt jini pe propagandă. Dar aş,' 
în mas ură să spună poporului tea să ştiu de ce popoarele !1 
ungar, care se făleşte cu o tra- au tradljiune fac propagan" Ir I 
difje numai milenară: aSuntem I chiar multă propagandă?e il 

Revizionismul maghiar ,!e: 
.·.,.. .... ,-+.~,,"'h .. e-;>""'" SJ 

De astădată, a cere un raspuns Mai întâi să ,expunem fa~e I 

mi se pare nimerIt. S'a întrebat vreodată cinevtpa~ 
Toate acestea însă n'au mul- ce cifra se ridică numărul dinl 

tumU' pe onorabilul delegat al nemultumiti din fruntariile ~ su 
Ungariei. EI a tinut, cu prilejul Numărul lor este minim, fal~ura 
examinării condiţiilor in care s·a acela al celor cari văd În mii 8 

petrecut atentatul dela Marsilia, finerea statului-quo condililDi 
sa afirme doctrma sa revizlonis- le liniştei lor. E 
ta şi mai mult chiar. filosofia sa Dacă se fine seama de fa , ( 
politiCă asupra revizionJsmului că unele state au ajuns la aieşt 
considerat ca instrument de pace. jamente În ce priveşte reved im 
Aş putea ţ:u greu găsi un rile lor teritoriale. dacă se CI 

argument mai bun pentru seama de faptul că frantcl, d 
menţinerea păcii. lonia. Italia, Marea Britanie, 'eli 

TT tele Micii Intelegeri şi sta~ 1] 

vnui p.opor care ~e plâ~- Intelegerii Balcanice nu Cerr'IOI 
ge de a " lost decapItat prm se întmdă peste propriile al 
pierderea şefului său iubit, fruntarii, dacă se fine seama 10 
i se răspunde: "Nu s·a sfâr- in ~el~ ,~ouă. Americi pro.bletgril 
şit. După Rege, vă veti pier· I reVIZUlrll nu se pune, daca S~d~I 
d . f t "/ N. ~ . ne seama de faptul că U. Rpda 

,e ŞI !u.n aru e: u m~ ,?roa- R. a proclamat ca principiul ~ Si 

fla, cacI aşa s a hotant la I hticii sale externe este: .Nicf PE 

C· h t d I't" 1" Budapesta, ci aiurea-. centimetru de frun tarii în piri II< lOR uoru~~ e. e "mHnn~ere ~O Iite . impartaşesc în intregime con- dar niciun cenlimetru din te: 
vingerea onorabiluJui reprezen- riul no~tru nimănul-, ~acă . I 

Azi, onorabilul dell.'gat al Un~ gerl şi-au anHlcat politica lor tant al Marei Britanii că nu ar face prm urmare pleblscitul li 
garlel DU se mal opune incheie~ externă şi că acţiunea lor con- fi trebuit să fie ridicate proble, netar al fruntariiIor, cred că. 
rli aDei cODvenţluof IDternaţlo· certată elte un comandament al me s~raine de faptele prezentate ~'a~ î~ş-:la spunând că revikth 
Dale contra terorismului. Nu mal statutelor pe care ,1 le-au dat? de plangerea iugoslavă. Este Însa J1IŞtll raman un grup mult J» Il. 
rămâne decât a conveni că odj~ Regele Iugoslaviei a fost 'asa- un drept de legitimă apărare ca mic fată de restul lumii, şi ~,th'l 
osul atentat dela MarslJia, ,Jtu· sinat,. Iugoslavia se adresează alunci când aceste chestIUni au indoială, Înlăuntrul acestui grtPI~ 
ându-se la o dată posterioară Societăţii Naţiunilor. 10aia lu- fost ridic;ite, ele să nu ramână Ungari~ formea,ză nucleul cel !'ta s 
acordului prgno-Iugoslav din mea felicita Iugoslavia. de a fi fără răspuns. Aceasta cu atât mai activ ŞI cel mal sgomotos. pA t 
luna Iunie 1934, datorlm acesteI optat pentru calea dreptului ŞJ mult, cu cât lipsa de răspuns a • fII. , 
date pre~loase sprijinul pe care de a se fi fndfpărtat de aceia a lasat sa se desvolte aceasta boala Pretinsa Justiţie mpac, 
guvernul ungar eate gata sA 01-1 jOftei, Dar acest Rege este cum- care se numeşte: revizionismul ghiară ! mei 
a::orde acul1I la opera CODatruc' natlll Augusta/ul meu Suvuan, ungar. .... A ,Iio I 
tlvă , SocietăţII Nat!unllor. ameninţat El. cel dintlll, şt dupa S'a spus Întotdeauna: .Nu înă, Cand se ştie cat ar 10 
. ŞI acum se pune intrtbare_: El mimştrJt Lui, ca element dt buşitl durerea. Nu ucideţi spe~ greu să se localizeze un T~ 

Este oare catechlsmul acestor consolidare a ordinti exlstentt. rania, căci ea este o conditie a boi ce-ar izbucni în Eur 
denegatiuni, iaU .tltudlot'a din Acţiunea României, de a veol păcii-o pa, sunt în drept să mă într a( 
trectlt a guvl'rnulul ungar faţă sA ceară, ,lăturI de Iugoslavia, • Aceasta nu _a. fo~t niciodată dacă revizionismul ungL, 
de represlunea terorismului In- satfsfacţlunea pe care aceasta o pare~ea mea. (~CI dm cauza a· ptlO 
ternat1onal, care autorizl pe 0- pretinde şi fără de care pacea cest~l ~etode s a ajuns la o si- serv~şte realm~nle pa,cea r ~ec 
norabilul delegat al Uogulel să poate fj in pericol, i'n loc de a tuatle dJ~ cele !TIai bizare şi la daca este cummte ca mtr~lzal 
ne vorbească de IUS, de o ma· epărea ca o acţiune de loltdarl~ I un adevarat delir verbal. Jntr'a- ga umanitate să fie răscoli dl 
noperi politică a Micii loţele- tate Interoaţlonală, fo ce prive- d~văr. _popoarele .pot sa~şi ceară tă pentrucă opt milioane 1-; ~ 
geri, de lipSI noastră de tradl~ şte menţinerea păcii, poate ea fi pe .fafa~.unul a~tU!~ muUla~~a lor Oameni pretind că J'uslil .~ 
ţiune pe care incercAm să o in- dintr'oddtă declarată ş1 calificată reclpro~a. cu Simpla condItie de . I IrŞltc 
locuim prin propagandă şi de drept manop~ră politică? a ~pu~~ numai: "Nu va îngriio- aşa cu~ .um~~ a ?ccep!a!~Dul 
revizuirea fruntariilor ooastre Î De când aslstent~ in vederea ratl cacI a~~asta se face prin mii- e~~e o In/ustllle, Iar ca JDtioril 

Manevra MicII Intdtgerl? menţioerli păcII merită bhmul, Joace. paAclflce~,v .. ..... tltta astfel cum a conceDultlor 
Oare dell'gatuJ Ungariei nu i!1 Joc de a merita elogII? ŞI Ş, cand va gandtll ca pe egoismul lor naţional, ~ghia 

,tie cA dela. 16 Februarie 1933 dece on'!lrablul deltgat al Un- astfel de baze vor să-şi în- este realizată. !UCI 
cele trei 6tate ale M1cil Inţele- garlet nu vede ci ar· putea servi temeieze O pace durabilă 1 Când se vorbrşte de eapl 

co: 
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GcntlUUare8 În pog. 6-8) 
~-------
i. 1 v iomsmu ungar, sa nu se 

Dar a pretinde ca printr'o 
propagandă otrăvită să se poa; 
tă crea boale numai in scop 
de a da medicului titluri cari 
să;i permită a interveni, aceas; 
ta este o aberaţiune pe care 

Din raiul hortist 
rdă nici un moment din 
he câtimea injustiliei şi 

I
nt If ma disproportie ce exis-rer . 1 /. 5al,ntre aşa zIse e sup rmen-
e fe acordat justiţiei infer
a 'onale şi pretul pe care 
şfe ea întreagă ar trebui să-! 
~ite ească pentru realizarea 
Sle 

o prefectură scoasă la licitaţie 
nici un tratat nu a prevăzut~o . Din Jt8udap~st' Hrlap" dda 
şi pe care nici o ţară nu va 8 Iflnie Q ir. (desbatenle parla-
putea s'o accepte. mp.ntare din ziJla precedentd): 

De aceea, insistând in mod Baronul Vay M,klos a ară. 
express că nu voiesc să ating 1 
prin aceasta susceptibilită.ţile tat la discutia bugetu ui mi· 

lice neadevăruri ca acesta, 
cA marea proprietate 
nu pllte,te deoât 10 fi
Ieri" (bmeinteles dupA un 
iugAr). 

Criza din indllstrie 
:ă 

Articolul 19 din Statu-
va tele Ligii Naţiunilor 

guvernului regal ungar şi nici nisterului de I'nantet c~ fis o 

cele ale oricarui alt guvern, a; calitatea a luat aşa de mari 
firm in ceea ce mă priveşte că proportii tn Ungaria, tncAt Din editorialul dela 10 De~. 
revizionisT?ul şi t7ror~smul ~u au ajuns să fie scoase Ia 1932 al lnl .,Pestl Hlrlap". of .• 
sunt totuŞI lucrurt atat de dIS- r·t t· . f t il de closul Vgll RevIzioniste: 

n w • 
oi ce olire se spune ca revI. 

tincte. . IC1 a le ŞI pre ec ur e După b lanţurile publicate de 
ExÎstă între ele legaturi de judet. A citat cazul unei preo oficiul statistic venitu! din anul 

filiaţiune, cari unesc pe tată de fecturi, dar fări s'o nuol1932 al Intreprinderilor fndultrl-n. Sinul ungar este plicific şi 
~ ? Să vedem putin Cftrl sunt 
,It . d' le exac e pe clin se vor copilul sau. measci. ale maghiare a scăzut fată de 

Din _pricină ~~ ~evizionisml:ll • v cel din anul preced!'nt cu 6J,20/,. i ini aceste pretentiuni. 
islă în Plici un articol fai 

de', prin s~ecul6Iiu.nea c,: s~a 
carP! cu el, ŞI care st.pule.aza c~: 

turbura oamenu lfl ceea ce pn- Ce ImpOZit plăteee Iar cd din anal 193J fată de 
veşte justiţia s,?rtită lor, bra~e- latifundiarii aoul anterior, cu 760io' In Mii 
le se marmeaza pentru a lfl~ 1932 intrtprlnderlle industriale 
llptui hotăririle unor spirite Acelaşi inlerpelator a pro- şt.aa Jnch:,:iat socotelile cu defl~ 

şi tn8r~a poate ex ... nll~a .dm 
Je Î~ tJ!"p tralat.::le devenite ma· 

exasperate. testat apoi in contra unui cit de aproape 60 de milioane 
Pentru ac~st motiv, f~. locul socialist, care acuzase pe Iei, ia timp ce tn anul pr .. c .. d~nt 

:ei bile. . . . ._ 
Itii~eIlSl! dlSpozlllune vizeaza 

revlzulrtl frmltarlIIor ca mIjloc de I t'f di i d . i IJ avuseseră un venit de 660000 de 
meDţ!nere a pă;:!I, am propllS a 1 un ar . e. evazlU~ 18· peogO. ' 

adZeI~ an curs de exec·,tare. 
~ ~18rii1e fiind dEja aplic8te. 

~
ZUirea prevăzută de articolul 
nu se referă la ele. 

in totdeauna acorduri 8Hwere cale, C!Ulm. I In Industria metalurgică per~ 
fi le.ale, dela naţiune la natiune. .Protestez tn contra faptu- IOGalu! a scăzot hta de cel cl[l1 

acordurr calt r~rnedlal.ă cde lui că se arunc~ opiniei pub· anul 1929 ca 47.4%. 
meI urgrnte neajunatlri. 

ar chiar dacă cineva ntl este 
~lizan al acestei leorii. tOBtă 

a Jiell este de acord penfm a 
ŞI~e că revizuirea nu poate fi 
\cată fără consimt;mântul păr 

ai interesale. Nimic mai logic 1 

Ffllotarla este expreilunel 110-

veranltăţ1I inc h se, care se află 
II orlg\nea războaIelor, din care 
abia am ieşit. Nu se sf."rveşte 
cauza păcii prin depluart>a 
fruutarlllor, ci printr'o devalort~ 
zare treptată a lor. In practica 
Zilnică numai fn acest chip se 
va ajunge la unica soluţie a 
probl~melor teritoriale: com
plecta splrituallzare I bariere lor 
intre popore. Dar pentru aceasta 
trebue creatA intre natiuni o 
atmosferă de incredere care să 
le permită si se apropie unele 

l?ilmânturiJe filnmilor unguri 
trec În mâna băncilor 

ontracfele cele mai Însem 
J n'ar putea fi modificate fără 
? simlământul celor două părti 
l ar putea fi altlel când este 
I~ II de un tratat solemn, cum 
II un lratat de pace 1 
eri, la tie care cerere de re vi 
~ ,din partea Ungariei, cele 
aş. lari interesate au răspuns 
~. fr'un NU, categoric şi defini. 
n' de altele. 

Dlferf'ndul de faţă este unul 
insista, ar insemna a ieşi din acelea de pe urma cărora 

legalitate. A insishl, incetează părţile iuteres.te na se vor miii 
i 8 mal fi op'ră de pace, pen· putea găsi in SItuaţia lor ante

- a_deveni o~eră ~e război. Tloară. ActsfJlI difertnd îi va 
a~e urmăreşte printr'o savantă urma sau ruptura, sau apropie
wlpagandă să se pregătească rea intre cel ce azi apar ca ad-
d interiorul statelor schimbări vers ari. 
M supresiuni cari ar face pro· Socotesc Inutil de a mal spune 

1!ă!ura legală inutilă. că prderăm cea de I doua so-
mii aci atingem un punct esen· luţione. 
illl· Da, recunoBşlem că revizu. Nu se cere Ungariei nimic 

Adăugăm la ceea ce am ară· 
tat in norul nostru trecut despre 
acap.lrarea de către bAnci a mo
şHlor ţărăneşti din Ungaria (câ
te bromă sant), următoarele plâo
&('(1 Ce s'aa rostlt la adunarea 
generală despre care vorbim in 
altă parte a numărului nostru de 
fcltă, a Asociatiei generale agri
cole din Ungaria, tinută la Bu
dapesta azi săptămâna: 

Edmond Tornay â ceruf mI
nistrului agrlcaltarli - care era 
de fită la adunare - să aducă 

de argt'ntă o lege de conversiu
ne, deoarece fără O uemenea 
uşurare a datoriilor, pământurlle 
ţărăneşti sunt amenlntate să trea-· 
că toate 'n mâna băocil.or. A 
protesta t că se dau primele de 

export marilor fabricanti. in loc 
d le dea tăranllor. FatA de 
bănci a cerut măsuri energice. 
"Pământol maghiar - 'pane re· 
producându-l cuvintarea "Uj 
Magyarsag'" din 1 J crt •• alunecă 
tot mal tare in mIna băncilor, 

incât azi toată agrlcultora ma
ghiară e 'n buzunarul lor.-

,.Ioln Vass a atras atentia a
supra situaţIei triste a plugarl
lor de peste Tiu (adecă, privIti 
dela Doi. de dincoace de Tiu, -
n. tr.), arAtind că-s Ia fallment 
şi că la 15 Ianuarie, ciad le vi
ne Icadenta, vor ajunge pe dru
muri. Guvernul să apere p!mân
tu] strămoşesc, şi li DU-t facă 

din interei bancar pe tlranl fă. 
ră căpătâ!.'" 

este o institutiune legală, care să fie contrar onoarei sale 
[a. , cu rezerva noastră in ce naţionale. 1 se cue să ri!cunoa
aîş1e obiectul ei, presupune Bcă. acolo unde ele există, gre
~d imilatea vokrilor adunării şi şelile organelor sale şi sa se 
~ ce nu confest, votul părlilor, angajeze a pedepsi pe vInovatI. 
I deci legal să te adresez. II Acestea sunt lucruri pe clre ea 
I 'etătii Natiunilor pentru a şti sIngură ar fi trebuIt IIă le ofere. 
a~ unanimilatea cerulă şi votui A ne iochlpul că s',n patea a-

Venitul, datoriile şi impozitele 
populaţiei agricole 

!rfIOr se găsesc Întrunite. Dar junge la o solutIe punând ches- Din «Magyarsâg ~ dela 12 
. absolut ilegal şi contrariu tlunea numaI pe UD teren ge- IX. a. tr.: 

13 10 din pact să compromiti neral, ar fi să ne tnşelăm Dacă 
letgrilafea teritorială sau inde· am fi putut-o face, - ,uut iu In seria de conferinte dela 
s!tdenta politică printr'o propa- măsură să v'o spun - nu am Magyar Târsadalomtud. Târ
~,pdă ce urmăreşte aceste sco" fi azt in f,~ta Dv. sa3âg a vorbit statisticianul 
: - sau prin incurajarea activi- Sunt realităţi poJltlce pe care Ludovic Levatich despre « Vei" persoanelor ce ar incerca ar fI crlmloli să h ascundem 
ptl aducă atingere. fiindcă ele iuot neplăcute. nituI national şi repartizarea 
!rf . Uogarla crede că am venit aci lui», arătând următoarele: 
~ Legăturile dintre re- ca s;opul de a o umili? Nu, 
~ viZlonism şi 1erorism am venit Dumal ca apo_toll al In anii 1926-28 venitul 

naţional era în Ungaria de 
aproape 5 miliarde (pengo). 
In anul 1931 a scdzut la 
trei mrllarde. Venitul tJopu
laliei agricole e de 700 mi
lIOane, datoria li este de 
doud miliarde şi o sutd de 
milioane, camăta de 200 
milioane, iar impozitul de 
500 milioane. 

In loc de reformă agrară, 
diplome de recunoştinfă~ .. 

tele, artistice sau de altă na· 
tura, ieşite fără şcolarizare din 
satele maghiare. 

Cineva a avut ideia să orga
nizeze cu prHejul iredentistei 
"Săptămâni· din anul acesta a 
Sfântului Ştefan o expozitie a 
acestor fel de talent, iar oficiali
tatea s'a grăbit să vină cu dis
cursuri, cu interviewuri, ca să 
laude genuinul geniu unguresc. 
S'a făcut de cătră oamenii d·lui 
Gomb6s un pic de fărănism pe 
această chestie (în defInitiv, ce 
i.ar fi putut opri 1), iar semiofi
dosul "Budapesti Hirlap·, care 
a publicat o întreagă ... _anchetă
despre geniile maghiare primitive, 
a mers până acolo că a promis 
prin editorialul dela 26 VIII crt. 
(de ce să nu promită. la urma 
urmelor, dacă nu-] angajează prin 
nimic l) o serie de reforme în 
folosul ţărănimii: colonizări, legi 
referitoare la fidei· comisuri. adecă 
la moşiile uriaşe cari nu se pot 
vinde, ş. a. m. d. 

Pentruca s'aveţl o de
plină caracterizare a acestui 
farizeism unguresc, faceţi o 
legdturd Între mascarada 
aceasta cu tttalentele primi· 
tive- şi între faptul ce I~am 
ardfat dupd statislica ofi
ciald in n-rul al 11·lea al 
"Gazetei A ntirevizion/ste " : 
cd in şcolile secundare din 
Ungaria numai trei dintr'o 
mie de elevi sunt bdiefi de 
tărani I 

~Uril~ ~era 8i&~i~ 
In se mi oficiosul cBudapesH 

Hirlap· s'a publicat la 27 VII crt. 
o corespondeniă alarmantă despre 
oraşul Bichiş din apropierea 
frontierei româneşti. 

Ni se arată intre altele că sunt 
in acest oraş 8-10 mii de inşi 
cari nu au după ce bea apă. şi 
trebue intrefjnuti de oficialitate. 
N'ar fi nimic deosebit în destăinuo 

irea, aceasta fiindcă, dupacum s'a 
văzut din statistica oficială a celor 
intreţinuţi în Ungaria dela cazanul 
public, reprodusă în n-rul 1 al 
"Gazetei Antirevizioniste· J Sunt 
în tara d·lui G5mb5s şi localităfi 
urbane din a căror populatie 
56.4 % trebue intretinuti de ofi
cialitate. Bichişul însă e într'o 
situatie specială. Oraşul acesta 
agrar, cu 29 mii de locuitori 
(dintre cari un însemnat număr 
români) are un hotar de 60.901 
iugăre cadastrale. Se vede însă 
ca şi aceasta enorma intindere 
de pământ e 'n cea mai mare 
parte În mâna ]atifundiarilor. 

i ~ păcii, pentra a o convlr.ge de 
iktlcelal 19 crează o supapă aceasta, 8-1 intinde mâna ,1 a· i 
)lf Blguranţă. Articolul 19 DU spune : .. Voim să uităm cuvln
f,6ti'l.ă iolă Instrumentul' de ttle ce aţi rostit la adresa Doa· 
rfpagandă destinat să' creeze strA. Lăsaţi şi voi la o parte 
~a sItuaţie care ar putea iA fallele sUlceptl bUităţl. Cooperaţl 
pA io mişcare acţiunea adu· cu 001 pentru a da naţiunii la
rll. gOllave satisfactia ruonabllă pe 
10acă prin ele insele lucrurile care el o reclamă. Prin aceasta 

De altfel ni·o spune şi semio
ficiosul cBudapesti Hlrlap'", în 
articolul eCâmpia sângerândă» 
din n·rul său dela 24 Iunie crt. 
D treime din hotarul oraşului -
20 de mii de iugăre cadastrale 
- e 'n mâna a 5 familii: a nobi
lilor Wenckheim. Nâdasdy,Kal'âsz, 
Almassy, Hoyos. Alte mii de 
iugăre sunt în mâna câtorva 

Precum am aratut sub tit- Ministerul de agricultură familii «burgheze». Le rămâne 
lui acesta In n-rul al 6-lea a dat diplome de recunoş- micilor proprietari jumătate din 

! merg bine; art. 19 poate ju- veţi fi ajuhtcaaza olldl, pe noi l'a limitele condItiilor cerute. toti şi pe voi inşlvă-. 

~. .'1 .,.." ".. .a .. easr ~.. .eo .. ., 

tacrimile ungureşti din ochii lui Dumnezeu ... 
~~itim in "Uj Magyarsag- din ciune toate inimile. Atunci va fi r ~ec. crt., că la festivalul or- adevărat Crăciun unguresc ,-
1nlzat la S.olnoc Sâmbăta tr~- Oratorul care a tinut această 
)~ de SocIetatea cBaross Ga- ciudată cuvântare iredentistă nu i f' s'a finut? cuvânt are des- vr'un hun de origine germană 
i «!~llenara c.mste ungurească», (ca alde Pekâr Gyula) dela So
Irşlta cu cuvmtele: • CÎptatea turanilor, ci un viA. 
.~Dumnezeu adună de decenii dică in lege. episcopul Bela 
'derile, lacrimile sângele ma· Kapi din Panonia. 
, I • • o~ maghiare şi·ale bărbaUlor Cum şi.l vor închipui pe 
.ghlari, în ochii lui Dumnezeu "Dumnezeul ungurilor" credincio· 
!ăluceşte lacrima maghiară, şi şii Prea Sfintiei Sale, dacă ar. 
eaptă rugăciunea în care se hiereul lor şi-1 personlfică aşa 

Con topi într'o singură rugă- de creştineşte? 

al. Gaze/el· Antl'revl·ziuniste·, t· t ~ l' I C (e hotarul Bichişului, dar se vede m,a: Ut oan serne er- că nici aceste moşii nu sunt re" 
guvernul iubilor de ţi1rani nea). serviIor la domeniul din partizate după cuviinfă, de vrem~ 
al qeneralului Gambas a Bikâcskispape al lui Wenk- ce 8-10 mii de inşi din comună 
fdcut O inovatie dintre cele heim, pentru 50 de ani de nu au după ce bea apă. 
mai ctnice cu pulinţd: aceea slujbă credincioasă; lui Ig- Din articolul deJa 24 Iunie al 
de a da ţdranilor, în loc de naţie Deak, paznik de vână- semioficiosului se mai cuvin de 

. .. altfel retinute următoarele. pdmânt, "diplome de recu· toare al. contelul Domlfil~ Dmtre nevoiaşii oraşului două 
noştinţd", dacd slujrsc CU SzechenYl, pentru 46 de am I mii de inşi sunt aşa-zişi Ifcubi. 
credinţd 3-4-5 decenii pe de slujbă; lui Matei Dudaş, cuşi-. adecă constructori de şa
domnii lafifundlari. Câteva pentru 39 de ani de slujbă, sele. Des~re situatia. desp~rat~ in 
zeci de diplome de-acestea ca ziler la un domeniu din car~ au aluns aceş~1 ]ucratofl, a 

T I o , mal fost vorbă In coloanele s' au ~a~ şi 'n .toamna asta, o na zora. noastre. 

cu pfl~eJul fQl~~asel, "săp; • • O parfe din populatie a aVl"t 
tămdm a muncit nallonale Alt Cinism norocul să fie impropiretărită, Li 
a şi mai faimoasei TESz. I In presa budapestan! a fost s'a dat circa 7000 de iugăr~ •.. ş! 

Iată o mică listă de astfel la sfâr~itul verii şi la inceputul a~ume. .~e]a 800 ~e stan)~m 
d t· d W • fi ;1. • I pană la 3 lUgăre" unUia. LoturIle d~ ecora 1, uP? se~uo - toam.nel. dm. anul acesta o foarte li s'au dat la distante uriaşe de 

ciosul «Budapesh Hlrlap» lunga dIscutie despre II' talentele oraş, Încât. nu le sunt de niciun 
din 22 VII a tr.: primitive-. Adecă despre talen- folos. 
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8 6azefa Anffrevfzfonfstă Dumlnecl 9 Dec. 
E_· 

alte lucruri Ciudăţenii şi 
eckhardiste dela Geneva 

"Ui Magyar5ag", ziarul d-Ior 
Tiberiu Eckhardt şi Ştefan Milo
fay, a publicat in norul din 9 crt. 
un lung extras din contra-memo
riu] prezintat de Ungaria la Liga 
Natiunilor în dup'amiaza celei de 
a doua zile de proces al pustei 
Janka, la 9 Dec. 

Se cuvine să remarcăm din 
a~ est contra-memoriu al d· lor 
E,khardt şi Kânya următoarele: 

Teroriştii croaţi s' au pulut 
plimba prin Ungaria ca la ei 
acasă, Iără ca autorităţilli ma
ghiare să prindă de veste. Apă
reau şi dispărllau neştiuti, după 
obiceiul lor. Aşa a slat atentalo
rul MioKrai la Jankapuszta. dar 
autoritătile n' au ştiut de prezenta 
lui . • Tot astfel s'a constat oli
cial că ceilalţi doi complici (ai 
atentatom/ui dela Marsilia, n. 
Ir.), Raid şi -Pospişilt au stat 
sub num, laIs întâi la Janka
puszta şi apoi la Nagykanizsa, 
şi cd au părăsit Ungaria la Iei 
ca ceilalţi emigrati croati, Au
tOritălile maghiare n'au avut 
cu atât mai putin vreun motiv 
să vadă ceva suspect în ple. 
carea lor, cu cât încă înainte 
de aceea croatlt părăsiseră în 
număr mar, Ungaria". 

riu Eckhardt a dat Luni. după 
discursui d-Iui Titulescu. o replică 
din care presa noastră n'a repro
dus nimic. Adevărat' că replica 
delegatului maghiar a fost aşa 
de eckhardistă încât nu merita 
o ment:une deosebită, dai' in 
lunga·i platitudine s'au strecurat 
şi unele lucruri cari se cU\leneau 
arătate. Ca să se vadă, cât fo
loseş te o lectie unui copil rău 
crescut. 

D. Eckhardt şi-a 'nceput par
tea refer,toare la d. Titulescu a 
replicii sale astfel (vezi relatia 
din ziarul său "Uj Magyarşâg e 

dela 11 Dec.); 
- "Titulescu, ca apostol al 

păcii, a declarat azi că tine aici 
o cuvântare loială şi prietenească. 
Nu-} voi urma pe calea aceasta 
a loialităţii, pe care şi,a ales-o. 
(N. B.: foarte dotatul domn a 
folosit aproape aceleaşi cuvinte 
şi 'n cuvântarea dela 7 Dec., de 
data aceea la adresa d-Jui Jeftici, 
n. tr.) DeIe gatul României a trăit 
zece ani în Anglia, dar e sigur 
că maniera aceasta de·a discuta 
n'a învăfat·o nici În Anglia. nici 
in Elvetia.· 

o instfuatie ~em~ntă 
Daplce a Inst!gat o săptlmână 

tn şIr pe chestiunea expulzărllor 
de cetătenl maghIari din Iugo
slav!a, Uogarla şI-a IntetIt şi mal 
malt dela ,entlnta genevtză In
coace această Instlg;!tle, bom
bardAnd redacţiile apusene ca 
fotografii de copilaşi pe care 
l-ar fi aruncat peste graniţă aa
torltăt le lugos1ave, şi 'n acehş 
t!mp apucâodu.se să prigonea. 
Ici pe cetatenII maghiari de 
Deam sArbesc. Ziarele din Bel
grad aduc ştirea d o seamă de 
p r e o t 1, sAr b I dia Ungaria 
au fo.t 'ochişl Intr'o m!năstlre I 
din Seghedln, şi că se confiscă 
averile sârbeştl. 

Ziarele din toată Ungaria pub 
UcA zilnic un .pel alarmant al 
ministrului de Interne maghiar t 
ca să contnbae toată lumea la 
colecta pentru expulzat" dia Iu
goslavia, deschisă cu·o subscrIp
tie de 15 mII de lei a regentulul 
Horthy. 

Ziarul .Pestl Hlrlap· se laudă 
In numărul săa' de Marti, ci a 
tlp!rlt In frantuzeşte şi engle
zeşte un număr special in chrS
tia expulzatllor, ,1 l-a ImpArtIt 
la Geneva cu câteva ceatiurl ina· 
Inte de-a se aduce senzaţia in 
procesul Marsillel. 

I .. • -- $ 

, .. ' .... n 

Săpfămâna 
In politica Internă prtdominti tot alac~ 

Skoda. RJoparilia, fn scenti a d-/ai Mlrto, urmaM ~. 
jugd la Viena de unde se spune cd fostul mim 
naţIOnal. ,tirăn/sl, adversar al d-Iui Mamu, va vem 
noi " documente" • a tulburat apele pând 'n adânc. : 
ralel, tensiunea dintre gruparea Va/da şi gruparea Ma 
s'a accentuat dIn nou. Iar ca adaos, d. Iorga a 
bllcat acum doud zile o carte in contra d lui 1 
Maniu, încercând sd-i reducd rolul ce l-a avut In 
liIica romdni/or din fosta Ungarie. 

In parlament au fost discuţii apriuse pe 
stiunea cenzurii. 

Eveniment: Dupt'1ce sr1ptdmdna trecutd s'a rea 
în dlscv tia parlamentului soar/ea tezaurului româ. 
dela Moscova, d_ Ostrovsky, ministrul sovietelor 
Bucureşti, a predat acum doad ZIle gavernului ro ~ 
o parte din tezaurul ce s'a crezut pierdut. U 

Săptămâna externA s'a inceput cu ln ez 
probd de foc a L;gii N",ţiunilor şi cu o Izbâ'ldd .ii~ 
mâneascd un/cd: pedepsirea Unganei in procesul M,'pt 
siliei, în urma rechizitoriului cu rasunet modial al d~ei 
N. Titulescu. ' mi 

Sentinţa dela Geneva a fost urmatd de· un ~u 
semn de apropiere italo-francezd. Em;sa,"U guvernqnu 
francez, d-nli Berenger şi Pietri, s'au intors dela /(rArd 
cu rezultate mu/turmloare. ' flllG 

In provincia Saarului se continud pregdtirile ~ehe~ 
ale plesbicttului ce urmeazd sd se facd 'n Juna vllto~1O 

In alte pdrl' ale contiuentufui .~t ale lumii IinJ'in 
nu ' .. -....., te-< , , ssa. saţ?' "~o a • ea \tt." ( 

După verdictul deJa Ge 
----~--"'~-,---- -"'r---"--~_·' ... ",-

Să retinem: 
La 7 Dec., când a vorb-t întâia 

oară la Lig'l Niltiunilor in pro

La ce manieră se aştepta ono· 
rabilul falsificator de franci, asa
sinul dela 1918 dela Iara, dacă 
nici maniera discursului d-lui Ti
tulescu n'a fost "englezească e 

şi -e!vetiană-'] I 

* 
cesul com;J!icitaiii maghiare cu In a::eeaşi replică d. Eekhardt 
afentatorii, d. Eckhardt a deda- s'a rectificat, spunând că vorbind 
rat că la lankapuszta n'au lo.t despre traditie. care le lips.eşe 

Mari frămânfări în polifi 
maghiară 

J românilor, s'a referit la o anu-

!- internă 
fa 

lost decât nişte bieti muncitori mită presă (româneasă fireşte) 
agricoli croaţi. care caută vrajbă şi război 

La 8 Dec-, h memoriu] scris, cu lumânarea. La ce atitudine 
deşteptul domn Eckhardt recu- s'o fi aşeptând d~Ja presa ro-

mânească onorabilu] care patra
noaşte că atentatorii au stat nează un ziar ca .Uj Magyar-
la Jankapuszta şi la Nagy- sag-, in coloanele căruia ealifi~ 
kanizsa. dar adauga că Ungaria ca tivul de banditi e cel mai ur
nu ştia despre prezenta lor. Iar ban calificativ la adresa ro· 
dupăce a spus acestea, a adău. mânilor? 
gat (stati şi vă' cruciti): că Un. Falsificaforul de franci francezi 

Sentlntl dată de consiliul 
ligii Nat,un!lor In procesul corn· 
pllclHlţllor maghiare cu atenta
torit dela Marsilia .. va Ivea ur
mări dintre cele mal profunde 
asupra politicII-Interne maghIare. 

Precum e şI firesc, guvernUl 
GOmbO, nu va pute. scăpa fără 
să dea ţărlt socoteală de blamul şi-a inceput de altminteri astfel 

garia, care nu ştia despre pre- rectific<!rea: .Protestez in contra la care a expus-o de-o parte 
zen ta lor, n'a avut niciun motiv presupunerii că ..... etc. prin Iohlltarea cu criminalii, de 
să bănuiască ceva când i"a vă· Aşa e! Mincinosul totde~un.a I altA parte prIn trimiterea ca apă
zut că pleacă (adora bil !), deoarece va c~ed.e pe to.a!i. lumea ~I~CI· rătorl la Geneva a unur vinovaţi 
mai plecau şi veneau şi altii. noasa, Iar falslflcatorul falSIfIca· ca d Ka[lya ŞI mal ales ca TI-

toare! . 
Mai dpplrte: • beria Eckhardt. Nu ne aştl"ptAm, 
Teroriştii n'au avut arme un- La adresa d.lui Beneş a avut nu-I vorbă, să I vedem pe d·nil 

gureşii. Iar cele ce le-au avut deasemenea d. Eckhardt câteva GOmMs, K:bya, Eckhardt, ftC., 
le-au fost confis::atE' •• Cele câteva grafiozităti. leşlU din vleata publici Bethlen 
pistoale (sic !), toate până la Intâi de toate l-a dăscălit, în- a rămas doar aol de zile la pu
unul de fabricatie străină, cari vălându-l cum trebue înteles tere după afacerea falsiflcărllor de 
au fost găsite la emigranti i croati pactul de neagresiune semnat de bancnote franceze. Măcar atâta 
după atentatul dela MarsHia, au d. Beneş la Londra acum un an sancţiune iosă ~ egală cu o mo
fost confiscate de autorităţiie şi jumătate. ,amalizare - cAtă s'a dat după 
maghiare?« Apoi, dupăce tot inteleapta fals!fJcărlle de franci, se va da 

Iată o fraza mai mult decât dumnisale gură de aur rostise ,1 de astl dată. Eventual d. Ka· 
nostimă. Despre cari emigranţi proteste in contra faptului că nu Dya va fi scos dela exlerne şi 
e vorba? Despre atentatorH e Învinuită Ungaria numai de trimIs ministru pltnlpoteuţiar 
prinşi de politia francfza? Sau lucruri posterioare acordului de llDdeva unde-l, aşteaptă onoruri, 
despre cei învitati În Ungaria la astă vară referitor la incidentele d·lul Eckhardt f le va găsi even
politie, despre cari guvernul ma- depe granita maghiaro-iugoslavă tual o altă demnttete ia locul a. 
ghiar a dat apoi un comunkat ci se mai desgroapă şi cavale- ceJela de prlm-dtlegat la Geneva, 
ca i·a eliberat până la unul, risme ungureşti din anii trecuti, şi aşa mal departe. 
deoarece s'au dovedit fară nicIO a amintit o vorbă - adevărată Toate.acestea Bilet sImple pre-
l~gătură cu atentatorii? Cum se sau ba, n'avem deunde s'o ştim supuneri. 
mai aflau _pistoalele- la Raicici, - ce ar fi spus o d. Beneş la Urmările adevărate ale senţln· 
Pospişi1 şi Ia ceilalti ater.tatori adresa ungurilor acum 13 ani: tel dela Geneva se vor vedea tn 
arestati de polifia franceză, dacă că ungurii (dacă mai fac ce fac) altă parte. In vleata politică. 
autoritatile maghiare le confisca- se duc]a dracu. Şi a amintit De-o parte: partidul aşa ZIS a
sera deja? Cum au putut să nu distinsul domn Eckhardt această grar!an a] d-Iul E, khardt, care 

- ştie auforifătile maghiare despre vorbă, pentruca să poată plasa dIn prIcina cârdăş'ei şefuluI du 
prezenta lor in Ung3ria, dacă (aşa i-o fi zicând dânsul) un cu guvernul se destrama tocmll 

'tor 
zltloollte, ca Il slăbeucă pute-I făcut obiecţli·- politfcJf i;J 
rea guvernuluI. Se ,1 desemoea- tente a guvernului şi d~:' 
d asemenea incercărl, la legit'- terile au alunecat la c~~ 
mIşti, la grupul lui R~iSSIY, la tiunea verdictului dela ~~i' 
socialişti. Pe planul extern lupta neva. ~na 

le va da pentru o apropiere de Palatinui' Pal/avicin~IIIi 
Funta, crltlcându-se alianţele din criticat aspru purtarea 10;: 
trecut - afară de cea ltal:ană. Geneva a d./ai Eckh ~O 

Poate momentul cel mal dra- spunând cd a $ t r I t~ 
matlc 'il cODsecloţdor verdictului şi puţInul rezultat ce.' 'Ii 
dela Geneva v& fi când va trebui fmuse cu tratativele ve 
ratifIcată convenţia Internationali mimstrul de externe Kd j~~~ 
'n contra terorismuluI. Acuzat'lIe A criticat apoi aspm of 
tn contra lui K~DYj, a lui Elk- manotilia şi hlt/crisma/, sec 
hardt ,I-a celorlalţi falsificator! nera/ului aiJmbo~, cerâ. A 
de franci francezi, s'au rostit fn O poMicd francof Id, 'r,;~ 
parlament tot cu un asemenea cerut apoi sd fragd cons~~;~ 
prUtj: când a trebuit ratl flcată fele e$f'culul dela Genre It 
convenţia pentru re p r I mar e a şi sd şi prezinte demfnia 
f,dslflcărllor de monede şi de aşa cum a {d;;uf dupd , sta 
bancnote. cerea falslficdri/or guw(°e, 

Intâiefe svonuri Bethlen, care, pe urmăJ.G 
despre clătina- pdce i s'a respins demturii 

rea guvernului ,a daf pe vinovaţi pe n(dec 

'
·udecăţii. , ;~ ~ 

... nll 

Un alt deputat, Buchil1lici. 
a criticat aspru politica ~a 1 
ternă a guvernu]ui, şi a~ t~e 
rut o apropiere de st~ra 
succesoare. ; mi 

Contele Slgray a cer~'~ 
politică care "sa joace'~!~ I 
axa Roma-Paris. A ceruf I/~' 
dansul, ca şi conte le P~IOl 
viei ni, să vină un alt obş 
vern ca să dea in jude! di 

pe vlnovaţ,h~' indicaţi lada 
Deabateri aprinse Geneva. 'nte 

In parlament r:;~ nu 

A doua zi după sentinţa 
dela GenelJQ s'au şi rostit 
la Budape~ta somatii la 
adresa guvernului Gombos, 
ca st1-Şi ia boscâ~ţele. In 
"Esli Kunr" a aparut o 
energica somatie III acest 
sens, şi deşi guvernul s'a 
grăbt si! dea un comuntcal 
ci! e Iare pe SituaţIe, situa
ţia i s'a menţinut critlcd 
loatd st1pldmâna. 

i-a găsit cu arme de contrabandă 1 spirit. Anume, că dacă d. Beneş când preŞ6d!ntele partidului fşi Parlamentul maghiar a 
Sau, dacâ·j vorba de terorişlii vrea să-i ducă pe unguri în iad, făcu debutul la Geneva, va con- avut Vineri o zi extrem de 

:nesc, 
Abonamente: ~ ci 

I pri: 
Pe un an 160 lei lle. din comunicatul politiei ungureşti, se duce şi el cu dânşii. tlnaa să se fArâmlţeze, şI poate-) furtunoasă. 
Pe şase luni 90 leilnre~ 
Pentru autoritati, ifI!B a 

tufiuni, intreprinderi 600b~ol 

cum i·a eliberat poliJia maghiară. Aşa debut ca a) rudei acesteia vom vedea chiar dlspărând dela Fiind la ordinea de zi 
daca i·a găsit cu asemenea a regentului Horthy incă nu s'a orlzontlll vieţII politice maghiare. autorizatia cerută de guvern 
arme? mai pomenit in istoria dlploma- De alti parte vor urma loevlta- ca să Incheie conventii co-

Foarte manieraful domn Tibf'- tiei! bll~ 'nC:l'rdrf fa p,nt1del.- opo- mercfale cu unele state. s'au f ca 
-';'~';";';:;''''';';';';';';';';';';'';;;';'';;';''''';''~';''''';;_''''''':::-:';'''';'';'----_._-----.;...-~--...;;.....:.-_--.....;...-"",,---------~-~-..;;~..!!!!!!!!!~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~strOI 

Tiparul Tipografiei Diecez""e, Arad. r'" 
.... _------------------- - ~--------- ~ 
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