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învăţ, 
ziarului vienez 

tatt" în fata că
trebue ~ă ne oprim: 

s'a ţinut la Brno, în 
° consfătuire so

Ia care a participat în 
şi un delegat al socialiştilor 

, : deputatul Buchinger. 
socialiştilor maghiari a 

la cale cu prilejul acesta 
la Bratislava {in Ceha

a unui birou socialist 
Şi anume: pentrucă se 

in Ungaria proclamarea 
şi scoaterea partidului 

din lege, odată cu in
corporatismului. 

de ce să nu credem 
gazetei vieneze. deoarece 

mai avut prilejul - nu mai 
decât la 'ncepuful lunii 

să reproducem o 
recentă a generaluiui 
prin care se anunţa că 

instituire în Ungaria a 
,fV1g, .. ,,. .... lui (făgăduită pentru 

aceasta) va insemna desfiin
sindicalismului socialist şi 

iticii social-democrate. Şi 
de ce să n'o credem, 
GOmb5s a făcut tocmai 

prin legea apărării anti
noul pas mare spre 
ce-l arătăm in pagina 

a numărului nostru de 

lfi· 
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Rusinea dela Kulturvereinul 
din Ungaria 

Săpfămâna 
In IarA am avu! o săptămdnă 

politică agitată, cu svonUl'i În 
pl'esă de15pl'e o schimbol'8 de 
guvel'n, În legăfuf'ă cu Iscaf'ea 
din nou a conflicfului dinfl'B 11-
b81'aliJ bătf'ânl al d-Iui Dinu 
Brătlanu şi din/I'e libel'alii d-Iui 

- Mostra" de tratament m-Inor.-tar _ 'FăfăI'8SCU pe ches/ia conslituti-
ona/ă, D. pl'im-ministf'u 'Fătăl'es-
cu a dai pl'esei dec/al'afii că 

Deutsches Kulturverein - Aso- Se ştie îndeobşte prigoana ce I Dar foştii camarazi ai lui socoafe nece15af'ă schimbarea 
ciatia culturală germană - e du- s'~ ~eslănjuit ,în contra lui din Bleyer şi-au revenit repede. Au Sena/ului. 101' d. Dinu Bf'ăfianu 
păcum se ştie singura organizaţie pncma acesteI cutezanţe, In par- început să se organizeze cum au a dat zial'ului ~Univel'suljj un 

lament n'a mai putut călca, Pela '. infel'vlew al'ă/ând că al' li o 
ce li se tolerează în raiul hortist Universitate a fost sfătuit" să putut, să activeze mal pe faţă, nesocofinfă să se schimbe Con-
celor 600 de mii de germani nu mai calce _ şi ~ici n'a mai mai pe ascuns, ajutaţi fireşte de stifulia pe-o vl'eme de nesigu
condamnati de soarte să se bu- călcat - ca să nu-l spintece stu- Asodaţia dela Berlin a nemţUor l'antă mondială că acaosfa, şi 
cure de binefacerile tratamentului denţii asmuţati de instigatorii gu- de peste hotare, şi acum în Mar- că-i necesară Încefal'sa cenzurii 
minoritar turanic. Atâta au aceşti vernului. Nevasta şi fata l-au tie i-au făcut-o renegatului de ŞI a stării de asediu. 

pAl it 1 1 1 t Conflicful s'a aplanat. 
germani. O asociaţie culturală, ca mu -o '# -au seu ~~ -o neam şvăbesc G5mb5s d -' m . 

hoardele studenle,U can l-au "e 1 al In sfrăinătate predo-
vreo 40 de secţii săteşti, şi~ cu o d t t Ş" t' 'pomeneşte ŞI astăzi evas a casa. 1 cme Ş le ce mal ' mină chestiunea f'nţelegettii 
activitate împiedecată de autori- urma, dacă de hărţuiala aceasta Am arătat la timpul său că 
tăti la tot pasul. Şcoli primare bietul martir Bleyer nu-şi dedea Eckhardt, despre care ziarele dela no~a!e,. al}glo-ger~a,!e.' a 
nu li se îngăduesc (căci nu se repede duhul! Roma scriau astă toamnă că îşi RhfSJn/~1 ŞI ~ ofen61Oet lapo-
pot socoti şcoli germane cele 40 După moartea martirului a ur- scoate ziarul "Uj Magyarsâg" ca neze dm Ch:na, .. 
de şcoli primare bilingve - bi. mat la preşidenţia Kulturvereinu- bani hitlerişti (pe hârtie şi la ti- Pr.onf

A

a ° m6tlmtof pe, en,-. 
lui o vacanţă de câteva luni. Pre- I ! ~ 

lingve mai mult pe hârtie - ce cum s'a văzat apoi: nu pentrucă pografie gOmb5şistă), avea dat .. orii g ~Zl m, urma ~~ ONZarl1 
le au la 600 de mii de inşi). Asociatia culturaJa· nemtească nu de recunoştinţă şi < poate-4-de- !'em,ormărJ!or marJtlme nem
ŞcoJi secundare nu li se admit găsea un demn succesor lui tras poliţe pentru viitor, faţă de I fe~fl trolalul dela Wa6hmgfo~ 
nici pe atât. Şase sute de mii de Bleyer, ci pentrucă oficialitatea Hitler. Deci a primit pe lista sa I p~tn :ore s.,e .puneou fngro: 
inşi n'au un singur liceu, o sin- ungurească ţinea s'o 'mpiedece pseudo-agrariani pe trei inşi din dlrl marm, ar/iI,or_ dep,e _ o,'Pa 

cu orice pret să dea preşiden1ia b! - tf, -
gură şcoală civilă I Partid politic unui altfel de urmaş. Asociaţia culturală germani: pe nu 0. mOI ° Iga, eCI Işloa 
nu pot avea, şi dacă încearcă să Astă iarnă a fost anul ginerele lui BIeyer, Kussbach, pe SpOri .H0ta

,.. '" 

se aciueze cu program nemţesc s'a vârft apoi in Asociaţia secretarul Kulturvereinului dr /falia a /nşflJn!af dease
în partidele politice ungureşti, Culturală nemţească călo- Basch. şi pe un dascăl de stat menea că nu recunoaşte fn
merge să facă corteşie impotriva eul troian. Presiunile gu- Paul Rieu, care apoi s'a dovedit felegerea ang'?-~ermană. 
lor şi s'ameninte însuşi n inistrul vernului şi aderarea subită un trădător al cauzei nemţeşti şi RnglIa, a fNm!6, la Roma 
de interne, însuşi primul ministru, la Asociaţie a unor a şi putut deci să fie ales in ŞI la Porl6 pe mmlstru! Eden 
precum s'a întâmplat în primă- "nemţi" cari nu mai au parlament. ca 6ă caufe o impăcare. 

iată că se 'nt!mpIă ceea vara aceasta candidatilor depe nemţească decât originea Se ştie că Basch şi Kussbach dor, l!' a izbutit, fi ~ăfJ.~dutf 
prevăzut-o internaţiona- lista eckhardistă Kussbach şi trădată, au făcut posibilă au reuşit să-şi lucreze aşa de Ifal!el .că dă Rh16Jnle1. u'! 

dela Budapesta. Mai vine Basch, alegerea la preşidenţie a bine circumscripţiile, încât ii trân- f~r/~or/U ... engle~pentru~a flh,-
Sx cerşească l~ntrare la AtAta au cei 600 de mii de ti' t d·d t" Slnla so dea m schlmh o a. lui Gustav Gralz, fostul eau a sigur pe con racan I ali. " . 
statelor succesoare, dupăce germani din raiul hortist: KuJ- tai' l' f â parfe dm fara el /ialiel daf' 

ml'nl'stru unguresc de ex- guvarflamen 1, a eşI pe s r n- .,., " 
democraţia aşa cum s'a turvere1nul. d. Mussolml n a prlmlf, 

d' I terne, care nu mal' are eeană dintre cei mai mari renega+; • , • 
In co oanele noastre: 'tre- Adecl ti aveau. t' I It 1. ă făţ,'ş ~I" slu"b '" nemţesc decaAt numele. de origine şvăbească. Aşa că a a la cer~ acum: s ,nu •• ) a revlZlomsmu- Aatld nu mal au nici atlL .J h tă - R f l 1 un biet blid de linte trebuit să meargă fn persoană în se ue6 ,a mA uqus o u~g,! 
şi mergând până acolo NemţII au 108t aco,#' ,1 de Candida,ii J!ermani circumscripţiile lor prim-ministrul H.affu,!1J1or p'angerea a~/61-
viseze că pot s'aducă pe acolo pe brInci, ea sl-,I dela alegerile din GOmb5s şi ministrul de interne nlona, căCI In caz daca ~e 
din ţările apusene la lael mendrele tn numele A80- Martie Kozma, ca să ameninţe pe ale- ·1 d~s~ate,,, ~a 6e ref".a!!e. dm 

ce era imaginat să se clapel culturale nem'e-ti nlJlte lIga' 6a I .Jea R'h161nla ° t T Y , gători şi să-şi scoată candida+ii u • - u, 
- ...... v .. u\.Q cu organizaţme renegall de cea mal scanda.. Olocul trOlan a făcut să amu- • 1 It' '" .. A / ă " 

ale faimoasei .,TESz", ţească o bucată de vreme orice I guvernamentali cu o ruşinos de aŞIt; e paman, ca .. s -ŞI 
congre~u! ~cela să se dea ,10asl speti, bătăi ale inimilor şvăbeşti. mică majoritate. Iaca dttum de fIeI' pană la 

soclallştIl?f de pretu- Dela marlirul Bleyer mal'e, admini6traf şi păzit 
o prOclamatIe in contra I G L e, d J. e de italieni: 6ă se admită 

de pace dela Trianon. Ia renega'" ra'% O V 1 ura e g.ra,lle italieni In administratia ahi-
"'/1I,~ .. a.~_slugoii aceştia ai lati- Kulturvereinul stetea, precum siniană. Rbi6inia a răspuns 

şi-ai jugănitorilof de se ştie, sub preşidenţia profeso- .- ... ~ d'" i ă.J ... ' ... ~ ă dela gând la faptă. Pre- fi' . Acum a venit un epilog al ace- aoare, penu.ea a .tn razn' C ua vOIe 6a 68 lac 
arătat in coloanele aces. rului universitar şi ostu Ul ml- stei lupte electorale. Un epilog să-ti înelemne eon.,lonalii drumul de fier, dor nu ad-

Socialiştii unguri din Ardeal nistru Iacob Bleyer, deputat in scandalos, întâmplat la Asociaţia la o teză'oare aă'ească a mini6tl'of şi păzit de italieni. 
puşi să se desparti (ad- partidul guvernului. culturali nemteasca Kal'a,.,ereinalai aă na-fi ial' despre celelalte conditii 

,~lll!!trativ, ci-că) de socialiştii Bietul Bleyer a împăcat cât a Secretar al acestei asociaţii, maQhiarize%e namele. nu poate 6ta de oorhă, Pre6a 
şi să facă prin foaia lor putut şi capra şi varza - adecă 'd I f w" 5 . 't " dupăcum s'a aritat mai. sus, e A os, eon _mna' penlr. italiană amenm ă ca In e'P-
lOVI atu de intovărăşire dezideratele nemţeşti şi preten-

maghiar nemeşesc. De 'r' fostul candidat de deputat dr. lese-na,ianf'l Pen'ru crimă tcmorie 6e 'ncepe răzhoiul 
că trădarea aceasta clujeană ţiiJe ofieialităţh ungureş 1 ŞOVl- Franz Basch. .fa con'ra nafian'i maghiarel In China sunt iarăşi lupte 

"'llcmoeT:lti ..... nu s'a făcut fără niste, - până când intr'o zi i s'a Călocul t 'an vârlat de şv b l ' .. Name'e aeesfa • bine ea- rOl a u cu JaponezII. 
"tovarăşilor" budapes- făcut lehamite şi a strigat dela t GR b"- a A 'ţ' I 7 l' '/ I noaeal eefiforilor no,'ri. renega vm vS m socla la tn vUg06 aO/a a oenl a 

cer acum azil Cehoslo- tribuna parlamentului că trebue Iă ă 't I f t t .J!' D.ral Franz Basah e eel cultura nemţeasc, numi u os pu ere un guoern ue coa 1-
date celor 600 de mii de ger- -are a los' -onda--al' tie ministru unguresc Gratz, s'a legat fie, cu miniştri din foate pro-

fi socialiştilor din mani măcar drepturile cele mai ... ... ..... ' 
de Invăt păţania pentru '"banalal dela Peca la 'rei f de această condamnare, ,la cerut oinciile. Ziarele maghiare 

se pregătesc,i' elementare, mă~r drept~l d~-a-şj ! la ni inefal.oare, iar d. Car'ea J Kulturverelnulul si se soll- spun că noul prim-ministru, 
Da,r nu mai putin trebue să le susţine pe banu lor şcoh pnmare I 51 '.J' .' r,!. 

d + ~X .te apel la einei la ni inclal.. (Continuare în pagina J/-a) ,OlaulnOo/CI, e germanoll, 
ŞI SOCialiştilor unguri dela n oi, cu limba de pre ar e nemteas....... u 
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Rusinea dela Kulturvereinul l Scandalul dela congre 
, din Ungaria cururilor din Ungaria 

- Mostră de tratament minoritar-
(Contiuaare din pagina l-a) tea din Dobriţin) a trimis lui "ă germană o simplă 

darlzeze cu JustitIa maghiari "Magyarsag" o scrisoare (apărută zdreanlă de hâr'ie, care ni-a 
tn contra secretarului slu, In in n-rul dela 19 Iunie) în care se '08' impusă cu 'orla. Nem,ii 
contra lui Basch. spune: , din Ungaria 'rebuie să aibă 

Şedinţa aceasta de pomină sta Că nemţii din Ungaria au mi- ! gri;ă ca să nu se rupă sufle-
tinut la 14 Iunie, şi e relatată siunea istorică să fie o punte de f 'eş'e de unguri ,i să nu se 
educativ in toată presa budapes- legătură între Germania şi Un- 'ase desfăcu'. DIN CORPUL 
tană din 15 IU!lie. (In cea ungu- gariaj NATIUNII MAGHIARE. Do
rească dela noi nu s'a vorbit Că misiunea aceasta nu şi-o că .'ar afla ore-ull oisăfor 

. despre ea nimic, fiindcă aici nu pot împlini decât ca germani, bu- zăna'ic care _ă năzaiască 
trebue să se ştie despre asemenea curându-se de drepturile poporale spre aşa ceva, ,e, .. anii din 
binefaceri ale tratamentului mino- şi culturale ce li se cuvin; Ungaria 'rebue să-' a • .,ârle 
ritar din raiul maghiar), Că "orice astfel de acţ!une din sânu' 'or. Iar .Iaful 're-

Preşedintele Gratz a stors la (cum o consider şi silnica maghia- ; bue să procedeze c. cea 
inceput comitetului votarea cu rizare a numelor) care provoacă mai mare energie 'ată de 
unanimitate (minus un vot) a repulsie prin lucruri mărunte, nu o astlel de concep,ie" (adecă 
unei moţiuni in care se vorbeşte poate fi decât spre dauna ambelor 'afă de năzuinlele de a nu 
de solidaritatea germanilor din popoare, fără să aducă vr'un fo- 'ăsa pe germani .ă 'acă 
Ungaria cu ungurii, de patrio- las real oarecare"; parte - prin maghiarizare 
tismul lor, şi apoi se declară că Că n'a aprob1t propunerea ca - din corpul na,iunii ma-
Asociaţia culturală nemfească să se concedieze d-rul Basch din ,hiare) 1 . 

- Un turneu revizionist in German! · 
l,lota la hotel şi la restaurant neplă J 

A.sociaf!a coruri!or, din un-j conducere, cu ieşirea di:. 
garla a facut asta rarnă un ciaJie a 50 de coruri. 
turneu in Germania, Am rela-! Dupăcum destăinu . 
tat la timpul său despre tur~ mărul dela 25 Iunie e, Il 

neul acesta, arătând după zia- dapesfan "lJjsâg", pr:~~r: .. 
rele budapestane că la con- unei societăţi coral d' 
certele dela MUnchen şi din dapesta Eugen D e l~ 
alfe plrfi s'ar fi făcut demon- , . ' unaV, 
straţii revizioniste in contra vmult la cong.res. pe COr .. 

tratatului de pace dela Trianon I torul turneulLll dm Ge 
. . . FrUhwirl, că a pus bani 

Turneul dm Germama a ve- zunar în legăfură CI, .. 
't .. d' l' u U nt acum m lSCU la congre- . a arătat că ech' . 

sului general al corurilor din ŞI t lpa . 
Ungaria, f~s in turn:u în Ger: 

Congresul s'a finut azi săW s a dat la~ ~unch:n in s, 
tămâna la Budapesta, şi a de- I col neplahn~u~~l holel 
curs intr'o atmosferă incăr- restaurantul, mcat auto; 
cată, sfârşindu-se din pricina 1 ne,mţ~~ti, au trebuit ,Să 
potlogăriilor deputatului preşe- 1 prlmarlei Budapestel să 
dinte FrUhwirt şi ale altora dela : lească dânsa cheHuielile. \ 

condamnă pe oricine ar căuta să cauza procesului ce-I are pe Acesta-l omul - cu a-

strice sub masca naţionalismului chestia maghiarizărilor de nume, devărat simbolic - cu ca.. CII -ca V n'au vOl1f rav ZbOI'UJ 
nemtesc legăturile dintre minori- fiindcă votarea ei inseamnă să se re s'a inlocuit in chip 
tarii şvabi şi dintre majoritarii prejudicieze un proces care e'n dictatorial secretarul Aso.. , 

I I 

unguri. curs la justiţie; şi n'a aprobaf-o ciattei culturale germane, Guvernul de-acum patru ani I vorbit ministrul de justiţie: 
Dupăce a stors comite.. pen'rucă 'n ches'iunea acea- fiindcă s~a făcut vinovat al contelui Iuliu Kărolyit silit de Şi a spus că in legis'atur~ 

tului această moţiune, pre- .10 a maghiarizărilor de nu- de crimă de lese .. naţlune urmările ce erau să le aibă asu- ghiară există destule prec 
şedintele Gralz a făcut un me dânsu' e 'n'ru 'oa'e de tndrumlndu .. şl conatio.. pra finantelor maghiare crahurile de împuterniciri discreţiofiaJ 
pas mai departe, şi a ce- părerea lui Basch. naUI să nu"şi maghiari.. bancare din Germania, a adus o guvernului. De-o pildă: 
rut concedierea din dem- A doua zi, la 20 Iunie, a apă- zeze numele 1 . lege prin care se dedeau guver- suverană ce s'a dat guvern 
nitalea de secretar a d-ru- rut în "Magyarsag" un răspuns De-acum 'nainte Kultur- nului puteri discreţionare În ma- 1912t ca să aducă leg 
lui Basch, până când se la scrisoarea lui Huss: al preşe. vereinul nemlilor din terie financiară şi economică. 'eritoare la s'area de 
va aranja definitiv chestia dintelui Gustav Gratz, Acesta Ungaria nu va mal face Legea a fost adusă pe timp de di.. (Cf. "Pesti Hirlap· 
crimei sale de Iese-naţiune răspunde: că se făcea în ultima decit singura politică ce un an. Şi deşi stările excepţio- 16, VI), 
(care e încă pendintet de- vreme in numele Asosiaţiei cuI. se cuprinde in vorbirea nale au încetat, legea e înoită an 'E bine să ne însemnăm 
oarece crl'mI'nalul" a ~a~ mintirea aceasta a mini 

H 1 - turale germane propagandă naţio- citată adineauri a rene.. de an, La începutulluniî acesteia, 
cut recurs la Casaţie). nală pe baza comunităţii germ a- gatului Pinter Laszl6. precum am mai arătat, a fost Lazar. Pentrucă Ungaria se 

Propunerea aceasta tot mereu de vina de a fi .. - nilor din Ungaria cu cei din Ger- ŞI tot nu vede Germania înoită din nou, deşi au protestat 
spune PestI" HI"r' lap" dl'n vocat războiul mondial. Or ., mania (ungurii nu vorbesc tot lui Hitler ce prietenă 1 .. 1 în contra ei înseşi ziare din slujba 
15 Iunie - a prilejuit o aşa despre comunitatea na+ională UIt I " P t' H' 1" aceasta dela 1912 ce altcev 
d ' v U t ~gar a aceas a cu care I guvernu U1 ca ~ es 1 I,r ap. . decât o pregătire a răzv. 
lscuţie aprinsa, nii, ca a ungurilor dela noi şi-a celor a nceput să-şi strângă I Despre chesha asta s a vorbIt făcută într'o vreme când [. 

profesorul universitar dr. din Ungaria?); că desărcinarea din nou in lunile din ur"j aproape-o săptămână 'n . parIa- I nu era amenintată din ' 
Richard Huss. Francisc lui Basch nu înseamnă o preju· mă legâturile ? mentul unguresc, La 15 Iunie a parte? . 
Faulstich şi alţii, au de- diciere a procesului ce-l are, ci 
clarat că socot primirea numai o satisfacţie dată opiniei 
propunerii ca un vot de publice maghiare, şi că :1 fost 
blam şi la adresa lor. că- necesară această desărcinare din 
ruia i-ar trage şi ei con- pricină că autorităţile nu mai in
secinţele, Deoarece d-rul cuviinţează şezătoriie şi adunările 
Basch a refuzat să asculte cerute de Basch in numele Aso
cererea preşedintelui de a ciatiei culturale nemţeşti. 
se retrage de bunăvoie Sic I li 

Pregătirile militare 
ale Ungari 

până i se va tranşa che.. N'a putut să scaoe atenţiei I probleme sfrategice din războ~ j formatiuni militare ale li·" 
sUa. Gratz a declarat că~şi Cu cine a losl În- nimănui dintre cetitorii noştri JiUl mondial, articole inÎorma- 1 tului) deputatul Kelemen .. 
retrage .propunerea, şi tot.. lo"ul~I d-rul Bosch ciudata întâmplare că in ziua I tive despre aviatia militară, I n~l: condu,cătorul ~ISPO 

d t y.. b d 1'" , .. . . _ 1 mlhtar al tmeretulul, a o a a In aza repturi or I de 18 lume, cand se semna! etc,. etc, Deasemenea se cu să se pună cercetăşia 
sale de preşedinte, cari îi In loc de orice comentar la Londra invoiala anglo~ger- I vine remarcat că odată cu comadă .militară. 
impun să apere in orice la ruşinea aceasta intâmplată mană privitoare la reînarmările i propaganda aceasta s'a intetit • 
împrejurare interesele ce la Kulturvc:reinul din Un.. navale ale Germaniei, şi când I ~i propaganda practică: prin Ministrul de interne·.c 

privesc Asociaţia, enunţă garia (devenit astăzi Verei- in Germania se făceau întâiele! mitinguri aviatice. prininten- mat a arătat în şedinţa 
pe propria sa răspundere nul .renegatilor) să reamintim recrutări generale dela război I sificarea intrunirilor Camara- 6 VI. a Camerei depul • 
concedierea d-rului Basch ceca ce am arătat în artico- incoace. generalul Gombos a I dereşti ale foştilor combatanti. la discuţia bugetului ,l 

până când se va termina luI" Petecul de hârtie dela depus in parlamentul ungu-i ele., etc, . ferului său, că I/contig. 
actiunea .ce e î~ curs în Trianon t

• din frunka nurnă- resc un proiect de lege zis I Aşa bunăoară azi săptămâna jandarmeirei e prea mic 
contra lui. Agendele lui rului nostru dela 10 Martie, al apărării. antiaieriene, prin 1· a fost un miting aviatic la. de necesităţile servici~ 
Basch le preia provizoriu . D~put~tuI ,guvern~mental care se obligă toată y lumea t Solnoc" <> intâlnire militară la şi că ·"s'ou luat rnăsu: I 

directorul executiv al Aso· Pmter Laszlo (acelaşI cu ca- I de ambele sexe trecuta de 14 i Seghedm, o adunare a orga.. să se reducă Împov,lr C 

ciaţiei. depu~atur Pinler re a fost înlocuit la Kultur- ani, să ia parte la instrue1iile j nizaţiilorfoştilor combatanti· ofiţerilor şi-a trupeia, t 

Lăsz!6. Comitetul a pro- vereinul nemtesc d-rul militare ale .. apărării" anti- I la H6dmezovasarhely. o come~ " Pesti HirJap" din 7 VI 
clamat cu unanimitate, că I Basch), a ţinut astă iarnă aieriene, şi se dă putere gu.. morare militară la Academia 'Cu alte cuvinte: S'a. 
fără ştirea preşedintelui I adunări poporale În satele vernului să pună după bunul Ludovica, iar organizatia ire- rit jandarmeria pe t., 
funcţionarii şi angajaţii nemţeşti depe graniţa Bur- plac impozite pe cetăteni şi dentistă 'a canibalului Urmân- linia, ,1 

Asociaţiei nu vor mai par- genlandului, şi a spus UT- intreprinderi, cu titlu de I czy şi~a dat contribu1ia ]a 
ticipa în viitor la nicio I rnătoarele (cităm după semi- ·contributie la apărarea anti- 1 atâţarea spiritelor cu inaugu- Rugăm pe onor ~c 
acţiune de natură politică'·. oficiosul guvernului "Buda- aieriană. ! gurarea a trei aşa-zise stea- rest~nţieri să nu .. 'c 

O scrisoare o un ai pesti Hirlap" din 21 Febr.): Să remarcăm că înainte I gU~i cu moaşte ale patriei in a-şi Jace datoriaf I 
"La 'ra'a'u' de pace ... încă de-a depune generalul! tret comune, 1 

profesor universitar se poate 'ace referire În Gombos proiectul· acesta. de 1. Vom adăuga la cele de mai de" Gazeta Antir, • 
In urma celor întâmplate şi-a privin,aprofecliei minorÎfare, lege, presa dela Budapesta a i sus, că la discutia din zilele zionistă", achj' I 

celor apărute în ziare, profesorul înfre allele ,i pen',ucă "0- ,introdus in coloanele sale I trecute a bugetulUi ministeru~ tându ... şi modesl' 
universitar dr. Richard Huss, a- 'a'u' pe pace e şi in la,a I rubrici militare săptămânale: 1 lui cultelor (în care sunt inca- I abonament S 
mintit mai sus (dela Universita- cetăfenilof' maghiari cu Iim- ! concursuri cu ghicitori despre drati levenfiştii şi celelalte' 

\ (, 



ed. 29 Iunie 1935 

opt milioane 
sferturi de 

ni ai Ungariei 
milioane au 
străine sau 

»uritecc ! A"e destăinui,i pre,ioase aRe faimosului r.taghia,izafor Len~yel Zol:an 
destăinuirilor ce le re- ou 17 nume" Ş'! I a sc' ~ . • - fiS, pre-
În randur~le de faţă, cum ni-o spune, indemnat de un 

Zaltăn, e hme cun~scut articol apărut tn suplimentul dela 
noştri. E unul dmtre 19 Mai crt. al lui Ma r ,la" 

. . 'ţ' f"" ~ " gY
iifSc1

b' llndrăcl1 pro.CSlOnlŞtl - 111 c"'!re se arătaseră o seamă de 
parazili- al, maghiari- ciudăţenii in legătură cu maghia
de nume, vestit pentrucă rizările: intre altele că s'a ă 't 

ă I
A ă . . R SI 

fac para e pan ŞI dm unul, in epoca romantică a ma-
, ' . n~melor de cai, d.e ghiarizărilor de nume din secolul 

PISICI ŞI de alte dobl- trecut, să-şi ia numele de 7'a/'p-
" 

istul acesta al maghia-
de nume a publicat în 

dela 2 Iunie crt. al ziarului 
n "Magyarsag· un ar
cale afară de intere

intitulat ,.I<i56, f(OlJaCS, 
'f6fh, Szobo... Dinfl'e 9 

da ungul'i. un milion 

I'omogyof'ftp· - după titlul unei 
poiezii patriotice dela 1848 a lui 
Pet6ffy ("In picioare, maghiare 1"), 
ceea ce ar veni pe româneşte 

cam aşa: .In piciaol'e ma
ghiof'e6cu". Articolul lui Lengyel 
ne va destăinui deci nostimade 
tn legătură cu maghiarizările. E 
tocmai ceea ce i-am fi cerut! 

Cinci milioane de 
8 milioane şi trei 
nume neunguresc 

inşi, dintre 
sferturi, cu 

cu ucazul'i, cu pOf'unci 
se maghiarizaseră 

nume: in total vreo 
mii, dintre care mare 

jidoveşti. 

de tot! Dacă la baza 
ministerial 40,2001 j 933 

următoarele socoteli ale 
Alajos, directorul Ofi

'national de statistică, şi 

.ht:iclcietiltii generale de ma
de nume (cităm după 

din populatia n. 
de 9 milioane a VII-

ciunti8e 900 de mii de 
cari la .!fimu' re

, (1930, - n. ".' 
declara' încă (siC 111) 

ă mafernă nema-
La 1933, ba:rându-ne 

p,obe,mai aveam 
2.000,000 d. cetei'elii 

mafel'nă maghiară 

) cu nume neun~ureş'i. 
fi 3.100,000 se ma; 
cei ca nume siri. 

(",onfo""), cu nume de 
ră şi ca nume co
precum şi cei al că

nume de hotez e străin . - ' 
ca tn 'ofal avem cind 

e de ungu,' (sic 1), 
nume 'rebae achim .. 

corecla', pentruca _ă 

spane că fiecare 10-
unRur aJ'e bun ... me 

de familie ,i de 
cari să·i Cunsane 

..un'rt"'··ă. Dacă din',e ace-
scădem categoria de 

a celo, ca limbă 

sfrăină, precum Ş' 
.00 de mii de •• -

c .. cari au acăz.. prin 
din cei doi ani 

armă cei ca n.me s"ăine, 
lunci .0' ne mai ,dmei .. 

pat,a milioane de in,r, 
',ebue .ă le dă. .. 

nouă" 

Să ţinem ~ine minte ~on
'le aceska oficiale, 

pe baza cărora s'a socotit 
necesară aducerea poruncii 
ministeriale dcla 1933, prin 
care s'a ordonat maghiari
zarea numelor la toţi aceia 
asupra cărora se poate face 
v.reo constrângere! Constată
file acestea oficiale stcrbi
Iese că şi-aşa "ciuntită II cum 
este d?pă tratatul de pacer 
Ungana tot n'are încă o 
populaţie maghiară majori-. 
tmă. fără să mai socotim 
pe cei c~ G?mb6s, ca tiorthy, 
dc., can şI-au maghiarizat 
numele (regental Horhy, de 
neam slovac, nu ştie nici 
astăzi bine ungureşte 1) 
jumătate din1re popula~ 
,ia Vngariei aşa-zise 
dun'ite e neundurească. 
Că dintre jumătaka .. ungu
rească" rcst(jntă o b(Itlă 
'pmte sunt unguri numai 
pentru moment (bunăoarăr 
până când va ajunge Pano
nia la nemţi) este de sine 
inţeles, 

"Carte ungurească 
de nume-

D. Lengyel Zoltân ne destăinue 
în continuare că d-sa a făcut un 
"MagvarNevkonvv-,o"Carte 
Ungurească de nume", care la 
1933 - adecă odată cu ordinul 
ministerial prin care s'a poruncit 
maghiarizarea \ numelor - a de
venit oficială şi s'a vâmiut a
proape complect. Intelegeti 1 
Nu .. i de loc gheşeftărie la 
mijloc 1 

In cartea aceasta cei condam
naţi să-şi schimbe numele găsesc 
vreo 40 de mii de nume "in
excepţionabil ungureşti". din ono
mastica veche ungureas::ă, din 
lexicul unguresc neaoş (nume de 
arme, de lucruri, etc.), şi mal 
ales nume derivate din 
toponimla .ţinuturilor 
ocupate-, "aşa că să reaprin
dem prin numele noul ale gene
raţiei intinerite câte o mică amin
tire, care şi până când vor cădea 

. artificialele gr.'lfliţe să ne aducă 
aminte de teritoriile furate şi de 
poporul lJr". 

Glne şt .. au maghia~ - cu amenin,ări d" dare dincolo f..... v 'bel d 
rlzat numele în anii afară din .laibă, elc. _ .'0 ..., a,~ sa al . ''!P 
din urmă "ăza. de.ajan_ din amăna"- .°0

8 af~e. eAced n_men •• 
, 1 1 d ~ ! r I crezan -O aceasta 

Reţinem în continuare I ee ce ~-am al In n-ruf al la Budapesta. Dar nu vor 
următoarele din articolul lui 2~etl ~.n ~nul .• 'r~c .. '" a' fj lăsaţi la nesftîrşit să s'a-
Lengyd: ,. azele. A"hve.,.zlonr.'e .) măgească cu - ~ 

, . . D. Lengyel continuă'· " aseml.I1ea m-
"InaInte de revollifle ,... dllpUlre. Dacă asiatismul 

(1918) şi-a luat cu ghio- ! ci "Muţ;~tonm~a mdustrială şi acesta care priveşte esential 
tura nume ung ureşti I t atu sIa . r

l 
nead~ct tăse dmentm cu tratamentul minoritar are să 

P 1 t
· . ./, l' . I o Ul a lS an e această t' opu a la capita el, Iar aer "A t 1 ă . Icon mue, statele succesoare 

ln ultimii doi ani (adecă lune. u oru g seşte exphca. I vor trebui să recurgă la sin-

d 
~ d ' tia că schimbările de nume sunt e cun s a dat po- gurele represalii eficace: să 

runca rninisferială No. :ti astăzi prea scumpe pentru cla- schimbe şi ele numele cdă-
40200/1933 ) sele nevoiaşe (explicatie neadevă- ţ '1 
A ' , - n tr. rată; deoarece 30 de lei sau 60 em or lor cu nume ungu-
zn special sluibaşii pub' reşti. 
l 

. . ( ld ţ' . d de lei, la cât s'a redus acum doi N ICI so ali, lan armii, oi ne-am mai ridicat în 
functionarii dela poştă, ani cheltuiala maghiarizării de coloanele Qcestea în contra 
funcţionarii dela căile nume, nu înseamnă cine ştie neromâni1or cari îşi iau nume 

ferate
' l.t( ce în comparaţie cu celelalte I h D .... A 

/ jecmăneli iredentiste la cari e va a e. aca msă asiatis-
(In f!e chip _Unic ata .. fă· ilupusă populatia satelor din rl}u] .care se chiamă maghia

ca'e acesfe maghiiarizăr; Ungaria). flzanle de nume din Un-
garia va continua vom cere 

Un milion de ungari cu 16 nume să se gea fi ecă'rt1i ungur dela nOI nume româneşti-

!,Magyarsag" a arătat la 19 
Mai crt. - spune mai depart( d. 
Lengyel - că la Budapesta sunt 
aproximativ 5000 de inşi cu nu
mele Kis, Nagy şi Szab6. 

"Şi inel! - adaugă d. Len
gyel - numele acestea nu s din 
capitală. Sunt nume de provinciali 
imigraţi. Ce poate fi deci la ţară? 
Dinfre cei 9 milioane de 
.~guri (sic!) un milion de 
inşi au 16 nume (Kis, Nagy, 
T6th, Szab6, Ko"acs, Katona, 
Revesz, Barna, Herceg, etc )". 
Sărăcia >~aceasta de 

nume unică, pe glob, e 
cât se poate de caracte
ristică. Noi să reţinem 
ca dintre cele 16 nume 
d. Lengyel a dat 9 
exemple, iar dintre ace
stea 9 două sunt nume 
cari arată o origine ne
ungureasca: Iferczeg 
(din Herczog, sau poate 
!ferţegal din onomastica 
românească) şi Toth 
(.Slovac). La iumătatea 
neungurească ardtată 
mai sus a populaţiei 
Unga! iei de astăZI: sa 
se adauge deci partea 
ce revine nemaghiarilor 
din nzilionul acesta de 
inşi cari au numai 16 
nume. 

Numele cosmopolite 
ale capitalei 

D. Lengyel arată apoi că în 
Budapesta fo' ar zecelea om 
are nume neunguresc, şi 
spune că lucrului acestuia "scan
dalos" trebue să i se pună ca
păt. deoarece-l remurcă toţi străinii. 
In primul rând trebue maghiari
late toate firmele I 

Bieţii, cai, câni, etc. 1 
Sfârşitul articolului lui Lengyel 

e închinat vietăţilor. 
Ne spune că a adunat 400 de 

nume ungureşti de câni, 800 de 
nume ungureşti de vaci şi 4000 
de nume nngureşti de cai, cari 
ar trebui adoptate indeobşte ş~ 
pe cari regretă că nu le poate 
încă publica (iarăşi gheşeft I Să 
nădăiduim fnsă că guvernul vaveni 

cu o întreglre la faimosul ordin 
ministerial no. 40.200, poruncind 
şi maghiarizarea numelor de cai, 
de câni, de păduchi, de pureci, 
etc., ca să se poată vinde oficial 
şi această carte a parazitului nu
melor maghiare). 

"Acesta .. i singurul 
domeniu unde fără 
să se poată cineva 
amesteca .•• " 

Monumentalul articol al dom
nuiui parazit al maghiarizărilor 

de nume se închei~ astfel: 
.Am pierdut trei sferturi aie 

ţării. La împărţeală au exploatat 
în contra noastră până şi numele 
depe crucile din morminţi. Ce 
mai aşteptăm? E cel mai dintâi 
interes naţional să devenim şi ca 
nume unguri. Acesta-' s~n8u~ 
ruf domenia ande fă"ă să 
•• poaiă cineva amesteca 
putem recuceri mult din ceea ce 
am pierdut. Am pierdut la Tria
non 10 milioane de nume 
maghiare, de denumiti ma
ghiare. Trebue să facem totul, ca 
să recâştigăm in patria restrânsă 
ceea ce se poate". 

Parazitul aiurează. 
Vorbeşte de 10 milioane 
de nume maghiare pier
dute prin tratatul de 
pace, decretându-i adecă 
ung uri pe toti locuitorii 
ţinuturilor deslipite de 
Ungaria I . 

Intelegem necazul ce 
ne vorbeşte prin aiureala 
aceasta. Parazitul ma
ghiarizări/ar de nume 
nu mai trebuia să facă 
gheşelt din maghiari
zarea parecilor şi-a pă
duchilor, dacă in loc să 
facă "Cărţi de nume un
g ureştt' numai pentru 5 
milIOane de inşi. ca acu·· 
ma. putea să-şi vândă 
cărţile prin autoritati la 
15 milioane de inşi! 

Incă un cuvânt, de in
cheiere. 

Parazitul maghiarizăriIor 
de nume afirmă că acesta-Î 
singurul domeniu (maghia
rizările de nume) unde Un
garia poate opera aşa şi pe 

româneşti cari să arate însă 
învederat că nu-s de ba
ştină. Putem şi noi să in
troducem în onomastica nOQ
stră - exclusiv pentru bo
tezări de unguri - nume 
ca acdea sau asemănătoare 
cu acdea ce figurează în 
cărţile parazitului Lcngyd: 
V~că, Bou, Tuslamescur Pa
pncaşescu, In picioare ma-· 
9 hiarescur dc. 

azaa 

Ce au băile dela 
Lipova cu partidul 
maghiar? 

Partidul maghiar voieşte să 
facă la Lipova o "Casă maghiarăI'. 
La Lipova unde câţi unrruri ,unt 
(şi~s extrem de puţini), ~nul nu-i 
de origine ungurească! 

, Pentruca să~şi facă' plănuita 
,Casă maghiară", partidul ungu
rilor antivalahi are nevoie de 
fonduri. Şi s'a gândit să şi le 
câştige prin nişte serbări cari vor 
avea loc la 7 Iulie "pe tot teri
torul ,Băilor Lipovei",' precum 
anunţă "Temesvări Hirlap" dela 
23 Iunie. Vor avea loc în prezenţa 

trimişilor partidul magbiar din 
Timişoara, din Arad şi din alte 
părţi reprezentaţii de teatru ungu' 
resc sub cerul liber, concursuri 
coraie ungureşti, etc. Repetăm 

"pe tot teritoriul băilor" I 
Dar ce sunt in definitiv băile 

Lipovei? - Moşia partidului 
maghiar? Ni se pare că li s'a 
scos vestea că-s băi româneşti. 

Sau aşa cel puţin işi fac reclamă 
prin ziare 1 
l'fF'Fe_ 'IAk$W,,!LIW!WW . 
5000 de sinucideri 

pe an ..• 
Din "Pesti Hirlap" dela 16 VI 

crt: 
Deputatul Mozes a arătat in 

şedinţa dela 15 Iunie a parla
mentului că se sinucid in Un
garia pe an din pricina foamei 
5000 de inşi. J\'\izeria - a spus 
deputatul opoziţionist - apasă 
în special ţărănimea. 

Din "Magyarsag" din aeeeiaş zi: 
La Budapesta au fost într'o 

singură noapte 28 de sinucideri. 
Adecă rai in lege I 

f. 
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Duminecă. 30 luni: 
~~~~---...~~---- ~ ~ 

Din simbolistica . SPELUNCILE AŞA-ZISE ·I.~AZETA 
· '-' 1· G·· b .. I Am arătat intr'unul dintre nu- ( turor prIn campa 

l-redentlsta a 01 om os merelenoastretrecu.te ~ăadu: presă iredentiste 
. narea generală a Smdlcatului dus In contra stat 

O . .... chestia restaurării monarhiei. Hortistilor Presei Române din Ardeal şi stru, întovărăşiţi c~ 
precIzare In . C . 1 . 1 d'· Bănat a luat o atiludine ener- ca Seress, HerskovIts,. 

nu le trebue un rege ca MateI. orvlna, Ci lI;nu In os gică în contra cluburilor aşa- Schmilovits, ~ Szemu, Ş 
ar.padian. Şi nu le trebue dualtsm ca Austna zise gazetăreşti cari au tmpân- ?~me tot afat de st:ăI 

Am arătat in numărul nos
tru trecut că habsburgiştii au 
inceput să devină de astă 
toamnă primejdioşi pentru re
gentul Horthy, că fot de·atunci 
Gombos a dat mâna cu ruda 
hortistă Eckhardt în contra lui 
Bethlen care se dăduse cu 
habsburgiştii, şi că s'au ince
put tol de-atunci săpături ar
heologice la Strigoniu, cărora 
abia acum li s'a putut şti tâl
eul, în urma unei descoperiri 
care a venit la tanc să ser
vească politica monarhistă a 
lui Gombos şi-a taberei hor
tiste. 

Hortişfii voiesc să păstreze 

puterea în mâna lui Horthy 
cât s'o putea mai mult. Re
gentul a dat doar deplină do
uadă că tine morliş la domnia 
la care a ajuns, nepregetând 
să trimită oşti în contra rege
lui Carol al IV-lea. 

Iunie următoarele declaratii, 
repetate la 21 Iunie in Senat: 

"tu n'am un candidat al 
meu la tron. Eu recunosc că 
ideea ce-o reprezintă domnul 
deputat (a regalităţii), este o 
mare fortă, dar nu atât de 
mare precum binevoiţi a o 
crede, deoarece chestiunea 
aceasta o hotărăsc factori 
efectivi şi cu putere istorică. 

.. Zilele trecute - şi acea
sfa-; esenla celor ce le spun 
acum - am fost cu domnul 
deputat (interpelator) Tury la 
Strigoniu, şi n'a putut să scape 
atenţiei domnului deputat ado
raţia cu care am privit peretii 
in ruină ai palatului regilor 
din dinastia arpadiană. Ideea 
deci: ideea regalilăţii natio
nale, e înrădăcinată in mine, 
trăieşte adânc în sufletul meu. 
Doresc an rege nafioaal, un 
rege naţional care să servea
scă cauza maghiară, şi care 
să ştie şi să simtă că Intâia 
datorie j.i să servească inte
resele maghiare. Dacă ne·am 

Ot adedi,' .nu poate fi drept 
decât cine e născut din Eme
şe" - care esta maica legen
dară a natiunii maghiare şi-a 
dinastiei Arpazilor. Lui Gom. 
bos - adecă hortişfilor -
nu-i trebue decât rege din 
această maică legendară a 
ungurilor. Nu-i trebue Habs
burg, nu-i trebue dualism cu 
Austria. Asta e esenta, precum 
a subliniat-o în mai multe rân. 
duri Gombos. 

Susprinşi de-o precizare 
atât de draslică, legitimiştii 
habsburgişti au lăsat pe socia
lişti să-i răspundă lui Gombos 
dânşii. Dânşii cari nefiind re
galişfi şi nefiind nici prea 
maghiari de rasă (sun' adecă 
cam tăiaţi împrejur). nu puteau 
răspunde decât cu zeflemiseli. 
A fost deci o discutie în felul 
acesta: 

Un socialist; "Eu nu m'am 
născut din Emeşe ,,, 

Un guvernamental: .Nu-ţi 
bate joc 1 Astea-s lucruri 
sfinte ,,, 

Ioan Makkay (băia'u' epis
copalui prc.eslanf al Cluju .. 
lui): .. In sfârşit recunoaşteţi 
că nu u'aţi născut din Emeşe-. 

Şi fihtdcă lucrul acesta nu 
se poate da pe faţă, îmbată 

lumea cu apă rece că le tre
bue rege ales de tară. 

întâlni cu o astfel de con~ 

pe ceptie (la legitimiştii habsbur
ar- gişti, - n. tr.), eu aş fi cel 

mai fericit. Iar când am cetit 

Când îl sarvează 
un prim-ministru 
heologia 

Fabian: "Apoi dumneata din 
Emeşe te-ai născut? Să strige 
prezent cine s'a născut din 
Emeşe [" 

O insultă la adresa 
lui Matei Corvinul pe pereţii rămaşi Intregi ai 

Pân'acuma oficialitatea hor- I diS' 'ă De ce stăruim asupra ches-ruine or e a trlgomu c "nu tiei acesfeia? 
fistă n'a trebuit să se pro- poate fi drept decât cine Fiindcă inscriptia cetită de 
nunre cu privire la candidatii e născut din Emeşe", am Gombas pe ruinele palatului 
săi la tron, fiindcă primejdia rămas iluminat uăzând cât de "arpadian- dela Strigoniu ne 
habsburglstă nu se punea de- departe merge tradiţia aceasta, interesează şi pe noi, pe ro
cât teoretic. De astă toamnă tradiţia dinastiei nationale. mâni, foarte de aproape. 
4 ă' 1 t . f' că I'ne Veacurl'le n'au putut-o dl's- Dupăce socialiştii şi-au bă-ms sa pu U Simti v fut joc de maica Emeşe în 
vremea precizărilor. Şi s'au truge, şi fiecare ungur plânge chipul arătat a venit la tribuna 
pornit de zor săpăfurile ar- şi asfăzi după spiritul Rl'padie- parlamentului, ca ministru de 
heologice dela Strigoniu, cari ni/oI' . .Mare a fost această dina-I instrucpe şi~ ca istoric, d. Ho
au dus Ja o descoperire toc- slie, cal'e pl'iuea alunci depe m.an, ŞI a la~urJt. ~e trebue 
ma 'l acum, ca~nd Gombos era '-1 '/ -1" -1 f, SI' '1 ştIut despre inSCrIptIa aceasta, 

ZlaUl'lle oerOJII aS a I'lgomu A scris-o ln vremea lui 
de săptămâni de zile strâns contul'e/e spinăl'ii eOl'pafilol', ial' Malei Cor,,;nul un a"mira
cu uşa 'n parlament să se de- pufel'ea sa se Întindea depal'te. lor al dinastieÎ opuse o A,-
clare în chestia lui Oto de Reeasta-i regalitafea ce-o do- padienilorl .; 
Habsburg, l'esc eu: o I'egalifate ungul'ea- Acuma înţele,geti!. . 

- .. - E vorba de-o inscrIpţie anU-Descoperirea dela Strigoniu, sca, care sa nu conduca decât românească 1 
precum am mai spus, e un exclusiv pasa aceasta (a ungu- P:ecum e îndeobşte ştiut, 
palal regal din epoca rena- pilor, făI'ă ous/pieci I - n, 11'.), Huniadeşfii li-au fost foarte 
,ferii, făcut peste un caslru ducând-o potriuit chemării buni u~gu,rilor .ca _ să-i apere 
roman. Făcută repede desco- noastre istorice din deşertul de t~rci ş~ apoI sa se 'l,:ud~ 

f d t r t , ti' 1 -d 'd'l ··t cu el în Zilele noastre, ca el, perirea, o osl ec,e o a ° - pr,ezen u UI a na el, 1 e Vll oru: ungurii, cu Huniadeşti lor, au 
o'cil de ,epede palal ,ella' lUi. Recunosc - ŞI aceasta·. apărut cultura apusului de 
din epoca orpodienilo" adecă esenta - că ceea ce am spus primejdiile barbare, De inghiţit 
şi mai precis: din epoca lui acum, este mai de grabă o nu i-a u înghitit însă niciodată. 
Bela al III-lea. pentrucă Gom- cufundare în vremurile trecute Fiindcă era. de aeom '°4 
bOB avea de făcui aluzii decât o uizionare retrospec. mcinesc. Fiindcă nu eraa 

, " - . din maica Emeşe I Pe unul In parlament că lui ii trebuE." h.v~ a hps~1 de asta~l a mă~ dintre copiii lui Huniade l-au 
rege din os arpadian (aluzie riru maghiare; o plang fnsă omorît. Pe Matei l-au primit 
la arhiducele Albrecht. care ar şi eu rechemând-o, ca minis- domnitor numai fiindcă moşu
fi din asemenea os şi-i tot· tru preşedinte, deoarece şi eu să~ S~ilâ9Vi in:tpresurase c? 
. odată şi Habsburg, şi căruia sunt om şi sunt ungur vre- oştI dieta elechvă. Iar apOi, 

~ • _ dupăce Matei s'a purtat aşa 
i s-a şi găsit un nume de rege: m~a aceea cand. re!1ele ~a cum s'a purtat, luând partea 
Bela al V-lea). ghlar era putermc ŞI tare dJm- iobagilor în contra domnilor, 

• ... • ... preună cu naţiunea sa. Şi ou adas după moartea 'ai o 
P~ec,~arde lUI Gom-/ dacă e să caut un ideal, ochii le~! că nicioda.ă nu ae va 
bos din parlamenl mei se 'ndreaptă spre marea ma. 'olero pe 'ronul anJlu-

d " " resc un ,ege de vită nemo-Indată ce i s'a raportat c~ I~~she maghla~ă, ŞI e~, . ca ghiară. Şi ca adaos, cineva 
s'a făcut descoperirea căutata. mlfllstru preşedInte, marIrea dintre extrem de puţinii nemeşi 
Gombos a dat fugă la Strigo- aceasta trebue s'o caut şi in unguri cari ştiau să scrie, li 
niu cu ministrul de culte Ho- viitor inainte de toate". mâzgălit pe peretele cetătii 

ă . dela Strigoniu uorbele insul-
man, care e tolodat ŞI su- N ăscu'ii maicii Emeşe tătoare cari l-au făcut acum 
premul istoric oficial al Un- pe Gombos să viseze restau~ 
gariei de astăzi, şi apoi s'a Din cuvântarea aceasta me- rarea dinastiei arpadiene: 
'ntors in Camera deputatilor, lodramatică deputaţii au retinut .. Nu poate fi drept decât cine-i 
ca răspunzând la o inter pelare ceea ce era esential. Chestia născut ~in Em~şe". Ce~e~ ce 
habsQurgistă să facă la 13 cu inscripţia dela Strigoniu. pe romaneşte Inseamna. Că 

zit prin iscusinta ziariştilor' lflJghebat o tarabă, ŞI 

maghiari revizionişti şi prin lama la palmă, adună 

complicitatea unor gazetari treb_uinc~?a.se ~en.I,ru co 
sau aşa-zişi gazetari romam dăramăru umtătu noa 
oraşele ardelene. Adunarea Sin- tiona~e, ca~panie care 
dicatului presei româneşti din se şh~, a Inceput pe 
Ardeal a constatat prin rezo- Dunăm. A 

luţia sa că speluncile acestea De unde Inainte 
nu-s aUceva decât o jăcmă- aceşti reprezenfa 
neală in regulă menită să cre- u:r:gurllor cari se d 
ieze noi subsidii pentru lup- tă o d~ceau g 
ta 'n contra României unora tot, mâralau anemi 
cari s'au dovedit profesioniştii U~siţi de mijloac 
instigaţiei antivalahe, şi a in- sfIdează bunul 8 

drumat deci comitetul Sindi- lumll muncitoare 
catului să dea un comunicat tr'un lux şi o 
anunţând că Sindicatul Presei scandaloasă. ~ A~l 
Româneşti din Ardeal n'are pllmbă nestanJe 
nimic cu cluburile acestea, şi Budapesta ori de c 
CA-şI OPREŞTE CATEGORIC comandanţii revi 
MEMBRII SA FACA PARTE mulul au a le im 
DIN ELE. !nstructiuni; la Buc 
Precum am mai spus in co- d. Gara Erno nu 
mentariile ce le făceam aces- I pleca fără 60 de 
tei binevenite hotărîri. hotărÎ- ! buzunar, pentru 
rea Sindicatului Presei Ro- spune că şeful tara 
mâne din Ardeal trebue ştiută mari c~eltueli. I 
şi de arădani - şi'n primul rând grando,mam~ ce arbor 
de aulorităţ.le de-aici - pen- oamem, se ţI.ne cu sum~ 
trucă nişte gazetari maghiari dacă, tnpounle.le ,furm 

, , ~ uşunnţă, au ŞI el dre 
se lupt~ dm greu să lflzes- risipească fără milă. 
freze ŞI Aradul c~ o, aseme· Numai cât pe noi ne 
nea speluncă de Jaf, ŞI pentru- sează ce se ascunde . 
că se caută şi aici inducerea I escursiilor în metropola 
lumii în eroare prin pescuiri şi nu putem tolera ca 
de unelte din presa româ- jefuiti dela studenţii şi 
nească. TREBUE SA SE ŞTJE narii români să ni se 
CA GAZETARII ROMANI N'AU Trubadurii revizio 
NIMIC CU ACEASTĂ URîTA lui sunt liberi să-ş i 

AFACERE I de cap dincolo de • 
eonfpafele "Nofiunea Română" 

dela elui a publicat În n-pu/ 
dela 23 iunie upmăfoarele I'ân-
dupi dpaslice despre speluncile 
ata-zise gazelăre;ti dela efui: 

.Banda de şnapani dosită în 
spatele unora din cluburile lo
cale, cu nume de încredere, este 
de-o îndrăzneală uimitoare. Spi
ritul invenţionist al acestor jec
mănitori depăşeşte cea mai fe
cundă imaginaţie. Aceia ce la 
Budapesta, Windisgraetz a ur
mărit, faIşificând francul fran
cez, reeditează în capitala Ardea
lului românesc o mână de zia
rişti unguri. Fabrica prinţului 
falşificator, care alimenta cam
paniile iredentiste ungureşti, s'a 
transformat la noi, În ruletă, che .. 
min de fer, stos (totti), etc, 

Lucrul e acelaş. Să falşifici ba
nul sau să-I storci printr'o rnăe
strită înş.Jătorie, nu-i deosebire 
decât în procedura de a ajunge 
în posesiunea goIoganiIor. Şi aici 
meşterii trişori s'au dovedit foarte 
iscusiţi. 

Ziariştii Olajos Domokos, Szasz 
Endre, Gara Erno. .cunoscutI 
autorităţilor şi nouă tu .. 

nu-i adevărat că Matia Corui
nul a fost .. drept" t fiindcă 
drept nu poate fi decât cine-i 
născut din maica care a adus 
pe lume pe cei mai zbiri 
dintre zbirii lumii: pe arpa
dieni şi pe nemeşii unguri. 

Asta-i povestea. Cam lungă 
dar instructivă in toate pri
uintele. 

intre hotarele ţări' 
stre insă nu pot fi 
să intreprlndă 
distrugătoare a v 
zatiel noastre na1i, 

făcând aceste destăin 
in Cluj nu sunt necun 
pin iei publice, suntem 
tăţiţi a aştepta că Sigura 
neraIă va verifica actele 
tătenie, mijloacele de tr' 
cupaţiunile tuturor acelu 
s'au pripăşit în spelunci 
jului şi va proceda 
ziat la împrăştierea ban 
crul este reclamat de ' 
Statului Român, iar noi c 
stăruitor" . 

• 
In ziarele din săp!' 

trecută s'a publicat 
uluitoare: 
Că ziariştii englezi 

să viziteze România, 
primiţi de autorităţile 
şoren~ la tripoul gaz I 

unguri, 
S'ar putea ca pânc·· 

apar aceste rândun,: 
ţenja să se fi 'ntâm'pI;1 

Iată încă un motiv 
torităţile arădane să, 
bească să încuviinţezl • 
bul de jaf ce se înec, 
se facă sub conduccr: . 
Zima şi-a lui Major 
gazda revizionistă /1 

Hirlapu. 
De ce, în definitiv, 

primim şi pe viitor C I 

]a Cercul Românesc, 
nu nI-l primIm la 
Zima-Major ei com; 
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şi-a făcui alegerile t Cine 
parlamentare 
generalul Gtimbtis 

dictează în UUjaria 
în numele iredentei 

.... t- . d- 1 Alte dovezi că iredentismul e Ira'e bun cu exc,ocherio 
Ara ari ln par ament -

, I Din caz/eral Lioii " TESz" şi al lai Sz{frtsel1 cett-rO 

discuţia dela 6 Iunie crt· 
lui ministerului de 

au fost În Camera ma· 
a deputatilor desbaferi 

e ce se cuvin remar
despre sistemele cu cari 
făcut alegerile parlamen
din primăvara aceasta 

generalului Gombos, 
dintele partidului aşa· 
agrarieni, Tiberiu Eck· 

a arătat următoarele: 
a făcut presiuni 

alegătorilor OPOZlţiO

prin licitatii 'isca'e. cari 
~ erau fixate de perceptii ci 

ctii de judeţe. 
nii au fost bătuU 

jandarmi ca niciodată 
ceastă tarău. 

mers pân'acolo. că s'a 
al direct in campania 

armala. Colonelul 
a dat ordin soldaţilor 

acasă părinţilor şi 
ca să voteze cu gu· 
(EcJ{hardt a pus două 

de-acestea pe biroul 
,) 

văzut personal - a spus 
Eckhardt - cum se plim
soldatii cu autocamioa· 
prin circumscripfia So~ 

cu afişe guvernamen· 

in şedinţa dela 19 Iunie, când 'O, 'J I ~ ... 1 

s'au arătat următoarele cu pri· La 14 Nov. a, tr. - dupăcum deauna când e vorba de vr'o ment, ci pentrucă l~a "calomniat' 
vire la alegerile din circum. s'a arătat amănunţit în n-rul no- acţiune iredentistă sau de jumu, 1 in fata lui GomMs, 
scripfia Keszfhely: stru dela 18 Nov. - a spart la lirea 'n scop iredentist a buge- Odată cu Somssich a mai fost 
~ Deputatu~ Dinnyes a spus că Budap:sta ~ bu.bă urîtă : S'a~ tului comunelor şi instituţiilor, dat în judecată un anume Ko

"mtrece orIce tnchipuire ceea adus I~. dIscuţia parlamentulUl are pre,edin,i aapremi pe văcs Bela, pentrucă l-a "calom-
ce s'a petrecut • tă potlogărnle dela ~TESz.. G" b·· • E Lh '( S . . In aceas IES ,. , ' om os ş. pe Cx ardt. E filat' pe zortsey printr'o scri-
circumsCrIptie. Femeile de ,., % a~ea. a -, mal este aservită politiceşte lui GombOs soare adresată contelui Somssich, 
consumatie dela baruri !':.i ca- I oare,cm,eva s, nu o ştIe? - e pentrucă de doi ani şi J'umătat~ arătată de contele lui Gombos. 
, 'f J Y cen ra a ce or pes' 10 •. 

Slerl e e dela cafenele au vo- , d • , '" " d ~ d~U ele cu paralele, Şi-o patronea%ă Şi acum să vedem "calom-
tat ce câte 5-6 ori'" e soele t .re entfs'e .n 'v v . W d b', W n"I'le". . U li" ft v ara vreo Jena eose, a re· 

Deputatul Iosif Szabo a spus dn5~r,.a, Ş' ~ .,es 'ta p~?'ra aenlal. Cu toate că ştie că trei 
ă ' oaa acrar.: pen raca·. a- d' ., , ' 

c s au arestat după alegeri 't W A v, A ~ lOt re conducătorn el sunt ameste- ! 
32 de tăranl. pentrucă striga. I m,es eca a ,p,a~f~ v ~, gat d1n I cati în falificările de franci fran- I 

ă ' a acetea a s. Icar. or e " . , 

Cazierul dela Târgu
Murăş al dictatorului 
iredentel 

ser "să trăIască partidul cre-I' f ., • (p , d' cezl, Şi cu toate că 1 s a raportat r .. ( , , ranc. raRcez. nn copreşe 10- ă 
~nIn, oPOZIl\O~ist). Puşi apoi tele ei de onoare Eckhardt, prin c se fac la It TESz" potlogării Desbaterile procesului s'au în-

hberta~e •. cel 32 de tărani preşedintele ei executiv Szartsey de pomină. Astă toamnă chiar, ceput Miercuri a fost săptămâna, 
au fo~t CitatI la prim-pretor, f şi prin preşedintele Baross} şi dupăce i se raportase 'n prealabli la 19 Iunie, Le arătăm după n-ruJ 
c~r,e I-a amendat pe toti. Ju· pentracă s'a do.,edit c~m- despre potlogăriile cu pricina re- dela 20 Iunie al ziarului "Ma-
shtla pe urmă i-a achitat de '" ( , ' gyarsag" d p .ce a fost numllă mereu aşa gentul Horthy a admis să fie 'nfă- I " , 
pe eapsa pen~Iă, dar au ră. în nota jugoslaviei cătră Liga Na. Procesul sa nceput cu cetirea 
mas cu amenzlle pe cap. De ţiunilor) cu lerorişlii dela Jan- tişat ca patron al aşa-zisei săptă- scrisorii împricinate a numitului 
asem~ne~ au fost amendati Jeapaszla. mâni a muncii nationale organi- Kovacs Bela, în care i se spun 
tOfi dm circumscripţie cari au zată de această "TESz", primind contelui Somssich următoarele: 

t Preşidenţii ciudate 
sem~a c~ntestatia alegerii şi un patronaJ şi nişte defilări de foarte prost gust, "Vă informez cu privire la şef-
candldatulm gu~ernam,ental, şi mai ciudat ale unor butoaie de bere împinse I consilierul m~nisteriaI Iosif Szar-
anume sub motIv că n au avut . d' . . • .• I tsey, preşedmtele activ al lui 
permisiune pentru adunare. Centrala aceasta a societăţilor ire- e băieţi de prăvălie imbrăcaţl 10 "TESz", că parchetul din Târgu-
(Cf. "Magyarsag", 20. VI.) dentiste, care se pomeneşte tot- 1 uniformă ofiţerească. Murăş a pus in curs in contra 

• lui o ac,iane penală pen'ra 

La 14 Iunie a vorbit despre Po ilo' aao.J ril·le dela T r=SZ" înşelăciune şi delapidare, 
teroarea electorală a guvernu. ts I '" " 1 1-- sub no. 2034/1919. Tribunalul din 

lui Gombos fruntaşul opozi- Buba a spart în sfârşit, şi a potlogărie, şi anume: căile 'e- Târgu-l\\urăş a dat un ordin de 
ţionist Ruppert, şi a spus că spart în legătură cu această rate oa 'os, puse să dea cercetare, iar la 15 Iunie 1920 a 

stă un mI
'ni'm de eXI' _ vohil pe fată e cea mai rea c 't tI' l' 1 S dat în contra lui un ordin cir-~ omproml ere-a regen u Ul. a. ,. E z" an penao şi 60 

dintre bolile poporului ma- A spart-o contele Somssich, de liIler; (48 de lei) de lie. curar de arestare, pabJicân. moral peste care nu se 
trece, şi acesta este că 

se poate îngădui măcar 

fizică a ne· 
tului acestuia de popor 

uresc, ros de mizerii şi 
o amulţime de necazuri 
soluţie". (Cf, "Magyarsag" 

7. VI.) 
a din judetul Dobritinu

- a spus mai departe Eck-
- a falsificat procese 

Când i s'a demascat 
s'a tinut o nouă şedintă, 

s'a falsificat din nou. 
rvath Zoltan intrerupe: 
ta e Aslel~' 

ardt a atras apoi aten· 
că dacă se continuă bruia· 

se aiunge la revolutie. 
a ce s'a întâmplat 

alegeri) este conti
unui vechi sistem 
dar sistemul ace

n'a apăsat niciodată 

acuma naţiuneau. (Ci. 
Hirlap". 7. VI.) 

utatul Bela Kun a cerut 
de interne să pună 

ăt teroarei electorale a ian· 
or, care continuă şi 

I alegeri. (ef. "Magyarsâg'" 
\II,) 

Berg Mikşa a ară-

Că. familiile cari cresc copii 
pe plată dela azil uri. au 
silite să' voteze cu gu

sub ameninfarea că li 
SUprimă această modestă 

de câştig, A spus apoi 
s'au făcut presiuni electo

cu bon urile de mâncare 
şomerilor. şi a depus do·_ 

(C1. •. Magyarsâg", 7. VI). 
. Destăinuirile s'au continuat 

ghiar, !':.i că .. i nevoie să se â du-i semnalmen'ele. Vă mai 
Y arăt nd într'o curajoasă interpe- care căIă'or veni' ca redu-

dea vot claselor de los, Iare ce a rostit-o la 14 Nov. în cere de 'ren la .. săp.ămâna informez că Szortsey n'are ni. 
deoarece însuşi Tisza parlament următoarele: .ai "TESztt (nostimă de tot a- ci.n 'el de pregătire şco
Kalman a spus .. o că pă.. Că a informat încă dela sfâr- ceastă gospodări re a falitelor Iară, şi că deşi a losl 8a&
catul alegerilor ungureştl şitul primăvereii pe prim-ministrul căi ferate ungureşti), şi că ofifer' sanilar la Clu;, .'a 
- încă dela 1861 - e că şi preşedintele de onoare al Ligii ,per'a' aces'a a in'ra' in prezin'a' la Badapesta en 
se fac cu nemeşi, cari se "TESz" despre potlogăriile ce se bazanarele aesă'n'e ale pre- pablic ,i 'II socie'a'e In mai 
mituesc şl-s predispuşi petrec la ligă; ,edinlelai acti., al lai "TESZ" mulle rânduri în aniformă 
spre corupţie. Că GombOs a promis o an- Iosif Szorfsey (cel amestecat de locotenenf de ar'ilerie. 

Amintirea acestei vorbe a chetă, dar in loc să se ţină de In falşificările de franci francezi) ; c. decora,ii, iar arestaţii din 
lui Coloman Tisza a stârni! cuvânt, a dat denunţul său re- Că Szortsey acesta se visează cazarma Engels ai contrarevolu
profestări fruntunoase la de. gentului şi apoi n'a mai anchetat dictator; împarte' decoratii ale ţiei l-au cunoscut ca locotenent, 
putatii guvernului, Ministrul nl'ml'c', , d' I ' h'" şi dânsul tolera să i se dp.a titlul unUl or 10 "a onoareI mag Iare acesta". 
de justitie Lazar a sărit să Că regentul ştia deci ce se pe-' ce l-a instituit in numele lui 
afirme că Tisza Coloman n'a trece la TESz, şi c'a fost deci o "TESz", şi pune gazetele să a
spus niciodată asemenea vor- necuvinţă să fie adus in chip de leagă prin plebiscit pe "muncitorii I 
bă, Ruppert a scos atunci din solidarizare să patroneze exibiţiile natiunii", aranjând aşa ca să iasă 
buzunar dovada: discursul re· dela săptămâna muncii naţionale intăiul dânsul, dânsul care a venit 
spectiv al fostului prim-mini- organizat~ de "TESz"; in Ungaria cu desagii in spate şi 
stru Coloman Tisza, şi a de· Că însăşi această săptămână are azi apartament de 15 camere 
pus·o pe biroul Camerei. zisă a muncii naţionale a fost o şi automobil la scară, 

Preşedintele l·a pedepsit 
pe Ruppert cu chemare la or
dine. pentrucă a tras la in· 
doială legalitatea parlamentu· 
lui luC Gombos. (Cf. "Pesti 

Vine muşamaua ... 
• 

Hirlap" din 15. VI.) 

Interpelarea contelui Somssich 
n'a putut rămânea fără urmări. 

Ministrul de interne i-a dat in-

.... ~.;..:..,,..;;_.l~ .... ;, ';-i::::.::t,;~~r...i~}:l~ terpelatorului răspunsul că sunt 
întradevăr la "TESz" 'ucrari Spicuiri eari cad "sub O anumi.ă 
excep,io.abilitafe", şi că va 
dispune să se facă anchetă, 

II Nu e nevoie de reforme? De altă parte studenţii au în-
de o politică agrară? într'o ceput să se agite, pretinzând in 
ţară, unde trei milioane de adunări publice să se dea pentru 

I oameni cari trăiesc din pământ, scopuri studenţeşti o parte dintre 
n'au pe bună cale o palmă şperţurile dela căile ferate şi din
de moşie?"~, '1 (- J tre beneficiile celelalte realizate 
~~ (Din discUrsui"eleciOrâI dela de "TESz" cu săptămâna muncii 
Dombovâr al ministrului de naţionale. 
comerţ Bornemisza din gu· Ancheta făgăduită, făcută de 
vernul lui Gombos. Cf •• Buda· primarul general al capitale~ a 
pesti Hirlap· delaJ 23 Marlie dus la constatarea ce era de 
1935), I aşteptat: că a găsit la "TESz" 

toate în ordine. Iar mişcarea stu
dentească s'a nămolit repede, 
intr'un comunicat prin care se 
arăta că nu se poate lupta fra
tricidă (siC 1) atunci când e de
asupra capului Ungariei sabia 
afacerii dela Marsilia (in care 
"TESz" era, precum se ştie, ame
stecată până 'n gât). 

Un proces nostim 
de tot 

Altele sunt deci urmările inter
pelării contelui Somsich. 

Şi anume: 
Szărtsey, spălat basma curată 

prin rezoluţia anchetei primarului 
general, ")-a dat pe contele 
Somssich in judecată. Nu însă 

I pentru cele ce-a spus în parla-

Patru usau" cinci 
clase ••• 

Dupăce s'a cetit scrisoarea in
criminată, reprezentantul dictato
rului dela "TESz" a spus că cli
entul său nu-şi extinde acţiunea 

de dare 'n judecată şi la partea 
din scrisoare unde-i vorba de 
pregătirea şcolară a dictatorului 
iredentist, deoarece partea aceasta 
a scrisorii nu e defăimătoare, şi 

deoarece-i adevărat că Szortsey 
n'are decât patru tlsau" cinci 
clase secundare, dar e tot atât 
de cult ca mulţi alţii cu diplomă, 
după cum se vede din articolele 
sale şi din cultura sa. 

Despre cazierul dela Târgu
Murăş a spus că-i adevărat că 

s'a pornit în contra lui Szortsey 
o urmărire, în urma unei "ca
lomnii" a unei rude apropiate, 
dar a fost stinsă "încă" la 1923. 

o afacere cu insignil 
iredentiste 

A urmat audierea lui Kovâcs 
Bela. 

Acuzatul a arătat că are cu 
(Continuare Eti pagUzQ Vl-a 
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Cine dictează i!1 Ungaria 
În numele iredelltei 

f0st de;:câf câteva luni sanitar la . T ~ 4 
CluJ, În timpul războiului. A spus! . ~ai(ifti.enl 
apoi c':' Sz6rtsey a înfiinţat În I 
anii 1910-1912 o ba.ncă la Târ: I In Vn(!o,;o ... ! 6 luni în('hi~Oal'e, uupiiCt 1 

gu-Mureş, care a fahmcntat, ŞI I .\ tori de seamă, ca fostul . 

(Continuare din pagina V-a) 

Szartsey un diferend mai vechi; 
finanţase o afacere cu insignii 
iredentiste a lui "TESz", şi fiind
că i s'a tras chiulul, au ajuns la 
judecată, dar a pierdut procesul. 

A spus apoi că menţine tot 
ce-a afirmat prin scrisoarea trimisă 
contelui Somssich, şi a cerut 
să i se admită să facă dovada. 
A pus pe masa judecătoriei un 
certificat deja parchetul din Târgu· 
Murăş, doveditor că acţiunea 

penală despre care avocatul lui 
SzOrtsey spunea că s'a stins la 
1923, nu era stinsă nici la 1930. 
SzOrtsey e urmărit de-acest par
chet pentru înşelăciune şi 
delapidare. Fostul prim-procu
ror unguresc Bod6 i-a mai dat 
lui Kovacs informaţia că SzOrtsey 
a avut la Târgu-lv1urăş o bancă, 
care a dat 'alimen' in chip 
fraudulos. 

Acuzatul Kovacs şi-a menţinut 

apoi şi acuzaţia că Szortsey se 
dă drept locotenent fără să fi fost 
decât câteva luni sanitar la Cluj, 
şi a spus că excrocheria 
aceasta e disc'dafăpretutin
den' 'a Budapesta, deoarece 
'oemai Szortsey e acela 
care împarte decoratii ale 
ordinului "onoarei ma
ghiare" 1 

apo~ că ~ înfiin~at la 19~5 l.~; Secretarul ~sociatiei cuItu- minislrll f\1. Vaida~VoiV(' 
- La aceasta - a spus apoi CluJ ,,0 mtf'epf'tndef'e de f'azbol ; rale a germanIlor, d~rul Basch, î iau apărurea spunând ~~. 

Somssich justiţiei - eu am cu care a făcut afaceri mari, în- 1 tine la o adunare sătească a I tăm fiindcă putem să îni 
răspuns: dar rogu-te, aslea-s cât la 191~ când a venit la :Bu- : acestei asociatii o cuvân!are din '"literatura" fostului I 

pece"(i oficiale. La ceea ce dapesta era om bogat. (Contele; tndemnându~şi conaţionalii să cum nu trebue să fi 
Gomb6s şi-a deschis dulapul Somssich a spus În parlament că ! nu-şi maghiarizeze nu.. Adaos Ia cele dela Cor U 

blindaf, a scos de-acolo nişte a venit la Budapesta cu desagii! melc. E condamnat pentru de război :'. 
acte şi mi-a dat două, spunân- în spate, ca apoi să ajungă să' "crima" aceasta la 5 luni in- Dupăce semioficiosul 1 

du-mi că aici sunt rezultatele aibă apartament de 15 camere chisoare. Fiindcă a 'ndrăznit vernului maghiar a numi 
cercetării dela TESZ, să le văd şi automobil). A desmintit apoi apoi să~şi pună candidatura la sfigaţiile fostului popă ,.1 

şi apoi mă voi linişti". ancheta de care i·a vorbit lui Som- alegerile parlamentare, se duce fă ţi literare", ziarul" 
Cercetarea de care vorbea prim- sich primul ministru, spunând că ; în circumscripţia sa însuşi KozlOny" ii inchină proc ' 1 

ministrul GombOs, n'a fost o cer- Sz6rtsey n'are la Budapesta o ase- ! primul-ministru ca să ferori- lui Daday un editorial In. 
cetare judiciară, deşi era vorba I menea chestie penală. La sfârşit i zeze alegătorii să nu-l voteze. face in chipul acesta n'( e 
de chestiuni penale ale numitulp- a cerut să nu fie ascultat sub i Apoi: Guvernul vâră in aso~ romanelor sale antiromâ 
lui SzOrtsey. A fost o simp~ă jurământ fratele lui Sz6rtsey! ciafia culturală germană cai "i-au apărut sub nu mei; I 

cerceta.re p~rtic.ular~, făcută de II deo~re~c e are5tat in fiecare săp- i. troieni,. germani reneg~fi,. Şi-I~ rar de Szekely Mozes re . 
oamem de-al lut Szortsey pentru tămana. ; pune sa-I dea pe "crlmmul de foarle serioasă vala j; 

ca să-I găsească pe preşedintele Justiţia a dat la sfârşit urmă-: afară din asociatie, solidari- terară<I. Iar ziarul "Erdei:,. 
executiv al lui "TESz" basma! toarea hotărîre: : zând asociatia cu instantele lap" e lăsat să-şi inchei; CI 

curată. Il' Admite dovedirea oferită : judecăforeşti inferioare cari, fel editorialul dela 271un· 1 

Să se reţină ofensa ce a a.dus-o d~ a~u%~'; •. Rc~untă.I~ audiere~ j l-a~ condamnat şi preju~iciin- I feritor la condamnarea , 
Gombăs actelor parchetulUI rO- I lUi Gombos, 1<lt'1O pnvmta audt- I dU-1 recursul dela CasaJte. - 1 lui popă: "Unul ca auto ~ 
m~nesc dela Târgu-Murăş,. n~- I erii ~arto:i1o: ~in străinătate va 1. (Atât deocamdată.) I '"Zâtony" şi "Csiitorl6k', 1 

mmdu-Ie aşa cum le-a numIt, ITI 1 hotăn mal tarzlU. I 1 R A. în deceniul al doUe 1 
ţ . l' l t ti omalua···

1 

i compara le cu acte e unei anc le,e l -mp'M....,-... .kt,·.l+&!IA M - - - unirii foloseşte arme . 
un~ureşti particulare f~cute din- ! _ Un preot ungur, Loranf Da~ de nobile Şi de curat ' 
adm.s pentr? ~uşamahzare. I Arhontologle day, din satul Simişna di~n iu: I literaturii ca să-şi ex ' .. 

ŞI să se reţlOă ceea ce a spus 1 ungurească ; deful Someş, se apuca sa c~ea ce ar~ ~e spus, nu 
Somssich în continuare la justiţie: i ! scrie sub pseudonimul Sze~ rltă temnIţa". .! 

că ancheta aceasta ungurească 1 Publicaţia arădană "Kimomlom" : kely Mozes (numele gcnera- I!QSir.i:ltlc,"",11lO1l2D/:!rt!2:~iII!ml5!m:!!l_~1 
particulară nu s'a referit la ches- I se ocupă în n-rul dela 26 Iunie! lului care l~a trădat pe Mihai 
tiiJe penale ce le are Szartsey de originea a două familii neme~ ! Viteazul) piese de, teatru şi ŞTI Il 1 
la Târgu-Mureş, ci la o altă ches- şeşti din judeţul Aradului: a ba- romane antivalahe, 1 se joacă Parohia ortodoxă româ[ al 
tie ce o are la Budapesta. I ronilor Andrenyi şi a Purgleştilor, ! cu tnmbă1ău la Budapesta o dela Budapesta a cerut ce! 1 

i din care e născută dana Horthy, i piesă de teatru prin care în- de paupertate în vederea UI 

Alte amănunte de ... ! soţia regentului maghiar. ! deamnă unguroaicele să se proces ce-l are. A fost re. tf 
Generalul Gombos l ' a proces Aflăm din destăinuirea referi- i mărite cu ofiţeri români ca sub cuvânt că per:5oanelor ju , 
despre Justiţia ro.. . ă I ă' ă .. t t • al Somssich a prezentat justiţiei! toare la baronii AndrenYl, c se I s -1 pun cu COpil cu o 111 nu lî se poate da asemeHe, 
mânească I } 

dovezi: că tribunalul din T~rgu- I n~meau în secolul trec~t ~~dree j slui~a ca~zei n: ag 1iare a~fi- tificat. In urma apelului fă 
Acuzatul celalalt, contele Som- Mureş l-a pus pe Sz6rtsey sub : ŞI-S de neam şvăbes~ ŞI bUlgaresc • romaneşh. ApOI i se publică par~hie, mi~isterul justl'. r 

ssich, a spus că recunoaşte c'a urmărire pentru înşelăciune pe! dela Ving:t. Unul dm familia' la Budapesta un roman de nllţi~lste~rul cU1te
t
lor a].u

b 
Gat ( lai 

y i • ă" 1 " '1 u le ca se poa e e 1 era ce: e 
scris lui Gombăs o scrisoare pri- baza dosar~lui no. 203~!l 9 I ~ Şi! aceast3. a cumpar~t I.a 1 ~49 ~r~eIe : aţat ri ,:n yc~n ra ro~:al1l or, ; de paupertate şi persoanei fi 
vitoare la Szortsey, anexându-i că s'a dat In contra lUI ordm de i depuse de koşut!ştu mfranţl la I "Zâtony (gaSit de c.rlhca ce! ridice. (Cf. "Magyarsag· ',' 
scrisoarea compromiţătoare a lui arestare - nerevocat până astăzi ) Şiria, şi le-a vândut În extremul i-o face "Budapestt Hirlup" 1 VI, crt) . ,e 
Kovacs. A făcut demersul pentrucă _ sub no. 163011919. A cerut 11 orient. Aceasta-i originea averii Jipsit de orişice valoare life-j • • •.. c 
1-a socotit necesar în interesul apoi să fie chemat ca martor care i-a dus apoi la titlul de rară}, şi incă unul, "CsUtOrtok"" Raspunz~nd un~llnferp 

, . ] f' t - S" I . I . f'fă • .. : care a aratat ca autor, e ţării. I.a arăia' lui Gombos pazmcu s In el coroane IgIS- baront. In care at,l pe romanll ar-: au interzis recifarea 
cer,mcatele doveditoare că mund Pen!nyi (al doilea demni- Despre familia d-nei Horthy, deleni in contra fraţilor lor I poezii de Pefofi şi de Ar O 

Szorlsey e pus sub urmărire tar după Horthy), ca să dove- născută Purgly, ni se spune că din vechiul regat. TusfreIe I o serbare, ministrul de in U~ 
penală şi Gambăs i-a ră-j dească că Szartsey se dă drept s'a numit Purgl, că e şvăbească, produsele .. literare" ale fos- Kozma a, spus. In şe II 

spuns: locotenent fără să fie. şi că strămoşul soţiei regentului tului popă sunt numai şi nu-I dela 6 ~ume crt. a f cal I a 
EI t t . " L . I ~ ~ 1 d' t" ., f' ţ' deputatilor, că se po a e o: . -" rog,!! .. e, . as ea .. s Avocatul lUI S:ortse~, ~dov~c un~uresl,; era mac~ ar In r acel~ mal InS Iga .Ie. " din Sfânta Scriptură fel 

lucruri rom«:meşh, pot să Zimmermann, a tagădUlt ca ch- can frecventează Iarmaroace le ŞI DescoperIt, "hteraful dela căror recifare să trebui It 
fie şi să nu fie ade- entul său's'ar fi dat drept loco- bat singuri dinapoi vitele cumpă- Simişna ajunge la Consiliul oprită. (Cf. "Uj Magvar P 
vărate". I tenent, şi a mărturisit că n'a rate pentru tăiere. de război din Cluj, care-i dă 7 VI.) . 

Românii din U • Se mai află Români şi in ce- 1· situatie a românilor din~ud. Bichiş. limba de predare ungură. n g ari a ! lelalte comune ale plasei Aletea, j. 1). Oraşul Gyula. ("oraşu' lHazi destiinţată, 
,_ fiind în mare parte maghiarizilti. mare românesc"). Are aproape 4}. Bichişcaba (B ~ 

..:.:. Câteva date statistice româneşti ,Şi ungureşti asu-: I l!u.măpu~ apf'oximafio a/~ Ro- 1600 locuitori N,0mâni, ? biserică csaba). Are 500 locuitori a 
pra Românilor rămaşi in UngarIa după tratatul mamlof' dm jud. Rf'ad, f'amas ort: rom.~ 2 şcoI! conf.eslO~ale, cu mâni, o biserică ort. rom. \ cl1 dela Trianon. Satele româneşti din apropierea fron... Ungaf'iei. chiap după statisticile dOI preoti (Sabău Dumitru ŞI Toma preot (Botău Gheorghe), C 

. tierei noastre dela vest - maghiape din 1900, 1910 şi Ungureanu), şi un Învăţător con- predică în limba maghiară .. 1 
_ Studiu statistic -, I 1920, se f'Îaiaă la 2300 - 2500 fesionaI. Postul al doilea de învă- tul de învăţător e vacant Ro .. il;C 

, .lf f tător e vacant. (Pâr. Ungllreanu din Bichişcaba sunt în fi • de: Petre PeÎriilca I sUfle e. I 
i Românii din jud. Bichiş e astăzi protopoiul bisericii româ- I parte maghiariz.::ţi. încât} . 

. v v . '. i (Behes). - "Dintre cele 6 piase neşti din Budapesta). f dintre ei mai ştiu vorbi romai i~1 
2) In comuna C,!maraşu' ! de. 11,5%). In }90? statIstica l,l1~- : ale jud Bekes; numai. într'una I 2). Ghiula (oraşul mic r~- 5). Ciorv~:, (Cs~,,,as) .. 

Mare (Nagyleamaras, p~asa , ~hlară ne a~ata. 49 de. ro~a!1l, : (Gyula) se află Români 111 număr I mânesc). Are cam 14(;0 locUl- cam 50 tamllu romane, o b:.~· ~ 
Al~'ea), la

A 
I?OO sunt ar.ătaţl nu- ! lar la co.n~eslUm 66 ort ŞI. 10 mai însemnat; dintre 19.9S"l 10- tari Români, o biserică ort. rom., (capela), aparţinând ca fii:: i 

mal ~ Romam. I~ !9.1O msă sunt i gr. c~t?hcI. 0. mare parte dmtre i cuitori, 3262 sunt Români, iar in o şcoală confesională, un preot rohiei ort. rom. dm Bichiş( 
a:ăt~ţi 146 Rom.am, Iar la confe~ ! Roma.nu. ac~stel comune au fost i oraşul Gyu~a trăiesc 2::(}J Români (Petru Mândruţău), şi un învăţător Num~rul Românilor din ac 'til 

. slum 230 o~'. ŞI un gr. cat. DeCI 1 ma~hIaTlZatl: In anul 1919 aveau I (populaţie totală 24.909). va-să- suplinitor. c:tre nu ştie româneşte. localItate e de vre-o ?,OO-Ie 
totalul Romamlor la ac~eas1~ dată I o bl?er~că. ŞI un preot, c~ 73~ 1 zică deabia 9%. In plasa Gyu!a Li~ba de preAdare !n şc~!ile con- suflet~. ~i ~unt În mare I • 

er~ ~e ~31 ,suflete romaneştt. ~o- I cre~mclOşl. In anul, 1933, In pa I unica comună (?) cu populatie feslOnale romane dm OhlUla este maghlanzaţl. 
~a~ll ,dm, Că~ăr~ş.ul Mare n ,:U . rohl~ .Pu.sta-Megllleş, numărul i românească majoritară este Ket- cea maghiară, având în fiecare zi 6). Bichi, (BfHtes). Are· a 
mCl b2sencă ş~ ~lCl şcoal~ rom~- I credll~CIOş!lor ort. rom era. de i egyhaza situată dealungul fronli- şi o oră pentru limba român~, 5 P locuitori români, o biE 
neasca O statIstică maglllară ~In . aproXImativ 370 suflete. AZI au 1 erei. Are cu totul 4681 locuitorri dar în lipsă de manuale didac- şi o şcoală confesională, . ŞI 
1920 (V. Iva~ de Nagy, op. CIt.) II de preot pe Florea Duma. I dintre cari 1590 maghiari şi 3135 tice, se predă numai religia în preot care predică În limba 
ne .ara!~ că 111 Cămăra~şu.1 Mar~ 1 4.) In comUna Medt!yes- I Români (66,9%), dar 3574 suflete limba română de către preoţii ghiară. Postul de invăţălo: nur 
ma~ tral~s,c 31.3 A Romam. DeCI r bodzQS (plasa JUetea), la: deci aproape două treimi din celor două parohii. vacant. " . î' 
mal puţml decat ITI anul 1920. 1900 sunt arătaţi abia 8 Rumâni I populaţia românească, vorbeşte 3). Chifighaz (Kefegyll~za). . N~mărul. t?taJ a~. Rom: r.~ 

3) In com~na Meghieşha%a iar la confesiuni 17 ort. şi 10 gr. I limba, maghiară" (V. I. de Nagy ArAe. aproape . 40~ 10cUlţon ro~ dm Jud. BI~hIŞ, se ndlc~ J~: tu 1 
(Med$!yeshaza, plasa ~Ietea) 1 catolici. Românii din Me hie _ ,. op, CIt., p. 361 .. manl~ o bIsencă! . ŞI dO!, suflete (~.ez.1 act. No. 2.)619~ tril 
la 1900 statistica maghiară ne I g Ş Acestea sunt concluzllle datelor preoţi (Borza Ioan ŞI Mlşcuţă Pe- Prefecturn Jud. Arad). . 91a 
arată abia 51 de români, iar la bodz~ş ~u .fost in mare ~a:te oficiale maghiare, întocmite după tru). Pân~ acu'.!l anul avusese o !,-~est. n~măr ~e . locuitor:, '. Y 
confesiuni 52 ort. şi ] 3 gr. cat. maghlanza11. In 1900, staftstlca statistica din 1920. Vom vedea şcoală ·Şi o Invţătoare română, mam dm Jud. BIChlŞ e conr i 
O sfatistică maghiară a lui lvan I maghiară, ne arată abia 8 români că realitatea e cu totul alta. care preda numai pentru 50 elevi şi de tabloul statistic al Ep~ i 4~ 
de Nagy (op. cit. anl), ne arată iar la confesiuni 11 ort. şi 10 I [O statistică întocmită de Prefec- români, restul frecventând şcoala ort. rom. de Oradea (No. 2: . 
637 români (formând un procent I gr. catolici. tura jud. Arad ne arată următoarea primară de stat maghiară, cu 1933), care spune ~ "Judeţul 
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I 
~[ desiderat ungaresc în 
11~;1 frontului interminoritar 
iumărul al 23-Iea, de-acum 
ln âna, al gazdei săptămâ
~ilggetlen Uţsag" dela Cluj 

I~ lieat sub semnătura Seni~r 
01 interesant, adresat fal
i Spectator (Nicolae Kren

.' ropovăduitorului celui mai 
Cf antiromâneştii intovără
in e ei a minoritarilor din 
:'( 
: 'a. 
a'~rul articolului porneşte 
e lonstatarea că denumirea 
0, 'tate" nu are acelaşi ia-
)( . d ţ' , ~ denumirea e "na lona-
l'. A f t U .. ce o aveau In os a n-
lE h'" Ş' . emag lam. I nu-s mmo-
n sensul ca să.i dea lui 
~r o tabără intermiftOri

) ât câteva dintre minori-
: IPla noi, cele cari ar pu-:; 
I pi o revizuire teritorială: 

~ bulgarii, ruşii. ucrainie
, hnanii (cu 800 de mii de 
(~. evreii (cu un milion de 
~ nu întră în această cate-
p 'n consecinţă nu-s pri

;1 el cu ceilalţi şi nu fac 
oJDună cu aceia. 

aceea - spune pseudo-
r. enior - e păcat a vorbi 
!) un bloc al minorităţilor şi 
· în direcţia înjghebării 
t. tfel de front; şi ar fi cu 
!: ai bine şi mai cuminte, 
, les din partea noastră, a 
iert să căutăm în Jocul 
iante interminoritare nişte 

· ~e formaţiuni ma;ori'are, 
· n cel puţin totaşa de de

'ce şi de vrednice de 'n
ea (&ă zicem) saşii hitle

ela şvabii clericalo-fascişti". 

mocratic cu firmă românească şi 
sociali ştii. 

Ni se spune apoi în continuare: 
• Trebue deci să încercăm o 

lntovărăşie a partidelor de 
stânga şi in dosul el oTgani~ 
zarea .Ligii pentru democ
raţie~. Aceasta, fireşte, trebue 
astfel făcută, ca să nu se poată 
spune că ungurii nu pot cere 
mal multă democraţie decât 
au avuf-o în vechea lor patrie 
sau decât o au in mica lor 
ţară de ZI stă zi. Liga va trebui 
deci astfel făcută, ca intre 
conducăbri să nu fie domni 
deAaceia cari s'au transformat 
abIa acum In cetăţeni români. 
iar după Trianon au avut încă 
funcţii i alte in Ungaria; şi 
nici de-aceia cari poartă încă 
in buzunar două paşapoarte, 
cărora deci soarlea li-a dat 
două patrii şi vorbesc încă cu 
intoleranţă aici ]a noi în numele 
aşa-ziselor clase istorice, fac 
corteşie pentru măreţii de 
partid ereditare, şi cârtesc pe 
oricine ar pufea avea o părere 
aparte, - iar mâine se re
patriază la Budapesta şi se 
instalează in bune slujbe mari 
de stat, ca sărmani martiri 
prigoniţi ai natiunii maghiare. 
Ştim că unii ca aceştia sunt 
azi deja numai excepţii, dar 
sunt caracteristici, stric! şi 

stau in cale, Ştim pe un domn 
care cu vocea sa răguşită dela 
comitetele partidului regnico~ 

Iar (aluzie la partidul ma .. 
ghiar, - n. tr.), cu mărimea sa 
de aproape doi metri şi cu 

· e apoi că sub un aseme- burta sa ingrăşată de conţi. 
,~onaj româneac demo- era beneficiarul unei pensii 
,(ungurii s'ar putea întâlni de perfect şi era fireşte grozav 
~ ~inoritari ca saşii şi evreii de antisemit şi de prepotenf 

altfel blocul interminoritar fată de orişicine, Iar dup'aceea. 
\ o:ibil .. In ~far~ de unguri ş~ I fiindcă stăpânul său latifundiar 
: ItI mmontarl, va trebUi 1 a devenit In Ungaria domn 

parte din acest bloc de- mare, a dat fugă după el şi a 

;; c populaţie romA.nească 
e 8000 de suflete şi două 
", etc, .. 
conform statisticii or în
de autorităţile româneşti 
că numărul românilor din 
chiş se ridică neapărat la 
~ peste 8000 suflete. 
acum vre-o 100 ani, Ro
din jud. Bichiş aveau aşe
~ !omâneşti foarte puter
~n in timpurile noastre 
bierdut in parte 'caracterul 
odinioară. In cei 50 ani 
mă, elementul românesc 

pst judeţ a fost În continuă 
~, 
lislicile oficioase maghiare 
~le trei decenii din urmă 
Iă următoarea situaţie nU-
a elementului românesc: 

~~:a Bichiş (Belu!.), avem 
~1 In comunele: 
'~~ ora,a' Bielai,. (Belae.) 
~ statIstica maghiară ne 
I ~umai 63 Români. La con
~ însă găsim 512 ortodocşi 
~r. cat. Cei 412 ortodocşi, 
fţu .toţii români, dar siste
,.cnteriului limbei" a statis
maghiare i-a trecut drept 
iii., I~ 1900 sunt arătaţi 81 
~1, Iar la confesiuni 451 
~ 45 gr. catolici. Cei 451 

ort. şi cei 45 gr, cat., ne dau ci
fra adevărată a Românilor dirl 
Bichiş, pentrucă Sârbii dimpreună 
cu diverşii abia numără 10 suf
lete. Deci, in J91O, se aflau in 
Bichiş cam 500 sufiete româneşti, 
cari fn mate parte vorbeau limba 
maghiară. Aceiaşi situaţie sta ţi
onară o găsim şi In anul 1920 

Statistica prefecturii jlld. Arad 
(cit. anterior), din 1934, ne arată 
deasemenea 500 locuitori Români 
In Bichiş, 

Parohia ort. rom. din Bichi~ 
are o biserică, o şcoală confesio
nală şi un preot. Postul dela şcoa
la confesiol1ală română e vacant. 

Parohia ort. rom. din Bichiş, în 
anul 1933 a fost decretată cu 
forţa de parohie ort. maghiară, 
de către Ştefan Nemeth. episcopul 
caterisit din Sent,ş. 

2) In coma .. a rarcea (Ko
rostarcaa, plasa Bichid la 
1900 sunt arătaţi abia 3 români 
iar la confesiuniuni 2 ort. şi 3 
gr. cat. In 1910, situaţia e iden
tică. Putinii români din Tarcea 
azi sunt compleet maghiarizaţi. 

3). In corn. Mezobereny (plasa 
Bichiş) la 1900 sunt arătaţi abia 
7 români, iar la confesiuni 7ti 
ort. şi 12 gr. cat. Toatal: 88 

• Români. In 1900 sunt arătaţi 4 

I
I devenit din nou prefect - din: 20 de milioane de ungurii! ... 

colo. Iar noi am rămas aiCI, 
suduifi ". Huligani de-aceş.ia. Din n-rul dela 15 Iunie crt. al I o mare, mare seriozitate, şi ne-ar 
agresivi s'rică mai ma" I semificiosului "Budapesti Hirlap": plăcea dacă ajungând. cu totii 
angarimii diA România şi "Cetim într'un articol de sen- de acord În privinţa asta, ne-am 
democraţiei de care aa in zaţie, Impodobit cu titluri ma.ri, atinge. intotdeauna cu cea mai 
prima' rând neuoie arză- al unei gazete (budapestane, - mare grijă de datele fundamental 
'oare minoritar ... d. câ' nu n. tr,) de seara, ci avem In importante ale existenţei ma-
,tiu câ,i Onisilori Ghiba I striUnltate 12 mUlone de un.. ghiare". 

Şederi de-acestea sau ase4 guri. Douăsprezece milioane de l\dmonesfării acesteia a 
mănătoare 'n două luntri, şi unguri in străinătate - la aflarea semioficiosuJui nu·j trebue 
rezerve mintale de~acestea acestui lucru fiecare inimă ma- decât un singur comentar: 
sau asemănătoare, trebue să ghiară bate mai puternic şi sân- Că şi coloanele sale nu-s 
dispară, şi atunci vom putea gele ne circulă mai aprins prin decât câte odată mai seriose 
să spunem liniştiţi, faţă de vine, dar apoi incepi eventual să - şi şi-t1tunci numai putin
orice acuzaţie .valachică". că socoteşti şi iţi dai seama că cifra tel - decât ale confratelui 
n'avem nimic comun cu legea aceasta a fost dictată de.o deso- său de seara care a sporit 
electorală a lui Gomb5s şi că rientare cu adevărat ordinară. Aici numai cu de patru ori cifra 
orice stat are legea electorală acasă suntem opt milioane de ungurilor din statele succe~ 
ce-o merită şi fiecare popor unguri (dintre cari 6 milioane soare . 
situaţia economică şi deci P04 ungurizaţi sau unguri de ocazie 
liUcă de care e vrednic in _. n. tr). iar în străinătate să fie Bibliografie 
virtutea sârguintei sale. a se- 12 milioane? Asta face în total 
riozităţii sale existentiale, a 20 de milioane, _ dar, Doamne 
inteligentei sale şi a conştien~ sfinte f, cine ar cuteza să viseze 
fei sale demnităţi omeneşti.· despre 20 de milioane de unguri, 

Spune apoi că tntovărăşirea când toţi cei de dincolo de gra
aceasta va trebui să reclame lege niţele mutilate trăiesc sub aşa de 
electorală exercitată pe comune, grozave cătuşe şi îi decimează 
fără premiul de 40 la sută co- â d I (C 
piat depe legea lui MussoJini. porniri at t de uşmănoase u 

Apoi incheie astfel: alte cuvinte: ar putea fi aceşti 12 
. ..Iar începutul Ligii Pro milioane de unguri din statele 

succesoare, dar i-a decimat stă
Democraţia ni l-am închipui 
aşa, că am invita' toate orga- pânirea românească, sârbească, 

cehoslovacă' - n. tr.) Confratele 
nizaţiile politice, economice, 
sociale, culturale, cu un cu- nostru a sărit bine de tot peste 

şea, şi nu i-am aduce isprava 
vânt: publice ori de ce naţio- asta In discuţie, dacă numărul 
nalitate li-ar fi componenţii, 

In ziarul clujean .. FUggetlen 
Ujsăg" se publică cu 'ncepere 
dela numărul al 22-lea (de 
acum două săptămâni) un 
ciclu de amintiri ale d-Iui Er .. 
nest Ligeti despre epoca tre .. 
cerii Clujului de sub stăpâni
rea maghiară sub stăpânirea 
românească. 

In editura .Dante- dela Bu
dapesta a apărut zUele tre~ 
cufe un roman al lui Molnar 
Akos despre eroina Caterina 
Varga a MOfilor, Intitulat .1\ 
csaszâr dajkâja'" ("Doica im4 
păratului Q). 

acesta n'ar fi un lucru aşa de 
ca să adere la Liga Pro serios, mai serios decât orice nu- 50 de procente 
Democraţia. dacă şfau pe ba-

măr .:e-l poate pronunţa o gură 
zele hotărîrilor dela 1 Dec. ungurească. Numărul acesta nu- Din cuvânfarea .. rostit,ă de 
1918 dela Alba-Iulia, ale trata~, ",' . I deputatul Bela AlfoldV In şe
tului minoritar dela Paris din vOIe s~-I ŞtI,l greşIt,. Să~I Icte,r- dinţa dela 6 VI. crt. a parlamenA 
Dec. 1919, ale tratatului de pretUl greşIt, să-I clfeZI greşit, tului ,maghiar: . 
pace dela 4 Iunie 1920 ~iln - intre altele şi pentru aceea, .Proporţia naşterilor In Un
sfârşit, dar In rândul dintâi, pentrucă fn lumea mare greşeli garia ~ foarte ~~.ăzută, 18 la 
ale Constituţiei româneşti dela de acestea se sparg multiplicate sut~. dmt~e fa.mllu S,unt fără 

~ COpIl. Abia atmgem Jumătatea 
1923. Să-şi numească delegatii in capul nostru. Nu trebue decat sporului din statele succe-
aleşi democratic şi să-şi arate e sâptămână, şi poţi ceti in foaia soare". 
ultimul dare de seamă anuală, de propagandă franţuzească a 'Depufatul Iosif Vegvârv a 
p~ntr~ca comisia ce va org~4 cehilor că iată cum greşeşte sta- adăugat la arătările' acestea 
n~za hg~ să P?ată ce!n~ temel~ tistica maghiară cea atât de mAn_că sporul natural a scăzut in 
mc partIdele ŞI asoclatllie cari 1· " . ... t· Ungaria intr'o jumătate de 
ar vrea să se unească cu dră de obIectlVltatea el, ŞI cum ti veac cu aproape 50 de pro-
această generală acţiune anU- poartă cu visuri prin nouri pe cei cente. (Cf. "Budapesti Hirlap·, 
fascistă&. . , .. . de acasă. Cauza maghiară cere 7 VL) , 

; ---=--

Români,. iar la confesiu!li g~si.m I ort. (intre c.ari 4J .Sârbi) şi 141 • ţini decât în 19001 Românii din 
640rt. ŞI 13 gt. ~at. (T~*. romam)1 gr. ~at. (tOţi româm,) Totalul ro- Ujkigyos sunt administraţi ca fi
Total 77 românI. MaJontatea ro- . mâmlor era de 620 suflete. Ace- Iie de parohia ort rom. din Bi
mânilor di.n ~ce~stă localit~te au iaşi sit~aţi~ o ~ă~im in 1910. chişciaba .. 
fost .maghlanzaţl.Ortodocşll ro- Româ~l1 dm Bl~hlşceaba au o . In 1910 situatia statistică ge
m~~l dl~ Mez~~ercny sunţ ad- parohie ort. ro~a~ă. ~are f!l1~19 nerală a plasei Bichişceaba era 
mImstr~tl c~ f~he de parohIa ort. avea 715 cre~I~cIoŞI, o bisencă, llrmătoarea:257 români (şi 6 Sârbi) 
rom: dl~ BIChlŞ. .' " o.şco~lă confeslOn~Iă, un preot iar la confesiuni găsim 624 ort. 
A Situaţia general~ a pla~el BIChlş ŞI un mvăţător. AZI e preot in (între cari 6 Sârbi) şi 188 gr. 
In A l?O? era urm~ioarea .• 7~ ro- această comună Gheorgh,e B~tău. cat. (Toţi români). Total: 806 
mam (mtre aceştia 4 Sarbl de In 1933 numărul aprOXImativ al români 
aceeiaş confesiune), iar la confe-. credincioşilor ort. rom. era de I tino t ăt ţ' 314 
siuni 490 ort. şi 22 gr. catolici. 400. suflete. Parohia are urmă. An., sun ar. a.I " ro-
Deci numărul românilor era 511 toarele fiiii: Csorvas, OkigyOi mam, Iar. Ia co,:fes,lUn~ 679 ort. 
suflete. minus 4 Sârbi de aceaşi şi Oroshâza. După o altă statis- (intre c~n 49. ~~rbl) ş~ 149 gr. 
religie. .. tică, a Prefecturii jud. Arad (cit, cat. (tOţi roma!lI1). DeCI. numărul 

In 1910 statistica maghiară ne aut.), Bichişciaba are 500 credin- total al românl~or era 809 suflete. 
arată 81 romAni şi 6 Sârbi, iar ci@şi ort. români. Preotul Gh. . In 1,920.găslm aproape ace-
la confesiuni 519 ort. şi 63 gr, Botău a fost silit de autorităţi elaş Situaţie. 
cat. Totalul românilor era deci să predice în limba maghiară. 6) In comana Endrod (pl. 
de 57~ ~uf~ete. . i' • Pos~ul de fnvăţător, .confesional I Gyoma) la 1900 este arătat un 

AceiaşI SItuaţie s,aţlOnară e ŞI roman e vacant. FIha Csorvas român iar la confesiuni Il ort. 
~n anll:l 1920-30~ ~~pă cum re· are 50 familii ort.rom. • • şi 7 gr. cat (toti români). Total: 
I~se. dm datele stait!lc7 ale auto- 5) .. In . c~m!,na UJlugyos 18 români. In 1900 sunt arătaţi 
ntăţllor noastre aml;tht~. (p!asa Br.chtşc.aba) •. Ia 1900 6 români (şi 2 Sirbi), iar la con-

4) ~n comana B.chlş Ceab~ su~t ~rătaţl. 17 românI, l~r la con- fesiuni 10 ort. (intre cari 2 Sârbi) 
(Bekescsa&a, centrul plas,e, feslunl găSIm 188 o~t. ,ŞI 21 _ g~: şi 7 gr, cat. Numărul românilor 
ca acelaş nume), ·Ja 1900 cat. Total: 209 romam. Romann era de 15. Azi sunt complect ma
statistica ~ m,agh.iară ~e .arat~ abia din această localitate, az~ ,su~t ghiarizaţi. 
229, r,!m~nI ~(ş~ 6 Sarbl), t~r la, aproape complect . maghlanza~. Românii ort. din EndrM sunt 
conleSlUnt gasim 436 ort ~ŞI. 167 ~n 1900, sunt, ar~taţ! .32 r?mâm, administraţi ca filie de către pa
gr cat. Total 5,27 romam.. f~ I~r la COnfeSIUnI g.aslm 1;:19 ?rt. rohia ort. rom. din Bichiş. 
1900 sunt arătatl 281 româm ŞI ŞI 31 gr. cat. Numarul româmlor . 

I 41 Sârbi, iar la confesiuni 520 era de 190 suflete. Deci mai pu- (Va ul'ma) 
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Legea apărării anti~ 
moriu în contra proie,. 
Jege al apărării antiaiti. ' 

Ceea ce 'rebae, 
Vom re/inca d: < • • ntaghiare de mai sus: alerlene fntâi: Cei leg 

Oombăs e văzuta 
fruntaşii opozi/ion 
parlamentului m ;!~' 
aşa cum am ardta, 
acum sdptdmânc 
încă o întroducere 
zata a serviciului, 
obligatoria. 

Se ins'ilue prin 
dicla'ura 

ea milifarizarea 'u'uror cetă,enilor, 
• 

poli'ică şi dijmuirea averilor 
In ziua de 18 Iunie, când s'a 

semnat la Londra ciudata in· 
voială anglo-germană privitoare 
la inarmările depe apă ale 
Germaniei şi s'au făcut in Ger
mania infâiele recrutări gene
rale dela război incoace, ge
neralul Gombos a depus in 
parlamentul unguresc un pro. 
iect de lege referitor la apă. 

rarea antiaieriană. care In
seamnă în realitate militariza
rea tuturor cetătenilor Unga
riei, bărbaţi şi femei. trecuti 
de 14 ani, şi mai înseamnă 

totodată o imputernicire pe 
seama guvernului ca să con
fişte cu titlu de contribuţie la 
apărarea antiaieriană orice 
averi voieşte. 

Am arătat amănunţit proiectul 
acesta de lege dictatorial in 
numărul nostru trecut (şi nu 
l·am arătat decât noi din toată 
presa românească). 

Proiectul lui G5mbos - din 
pricina alarmei ne mai pome
nite ce a pricinuit.o 'n presa 
şi 'n lumea politică a Unga
riei - a suferit de-atunci câ
teva foarte neinsemnate mo
dificări. Astăzi poate e votat 
(discu~a lui s'a inceput in 
parlament Miercuri), şi de si
gur cu singure modificările 
acestea. aduse de comisia 
parlamentară. 

Modificările aduse 
proiect.lui 

Iată modifidrile ce s'au a·· 
dus: 

La articolul ], care preve· 
dea că pot fi chemati la in
structie militară antiaieriană 
toti cetăţenii. bărbatl şi femei, 
trecuti de 14 ani: 

Modificare, •.. dela 14 ani 
la 60 de ani. 

La articol ui 3, care preve
dea că ministrul de război 
poate să fixeze după bunul 
plac: în ce oraş sau comună 
cine. cu cât ~i In câtă vreme 
trebue să contribue cu mate
riale şi cu bani la apărarea 
anfiaieriană: 

Modificare, a) Se ascultă 
întâi interesalii; 

h) Se poate face apel privi· 
tor la suma fixată la judecă

foria administrativă. care va 
judeca dimpreună cu câte un 
delegat dela Irei ministere. In
clusiv dela război. 

Toate celelalte articole, In· 
dusiv sanctiunile drastice din 
cale afară, au rămaS neschim
bate. 

Eckhardt a atăcaf proiectul In de contribuţie la apărarea 
parlament in chipul cel mai antiaieriană. 
drastic, face propagandă fa- Apărarea tării - spune mai 
vorabiJă proiectului), toati pre- departe 'iP, H." - e dator s'o 
sa budapestani a luat ati· finanteze din impozitele pu
tudlnea cea mal dârzl tn blice statul. "N'a mai f08t 
contra legii cerute de gene- tncl exemplU In legIslaţIa 

raiul GiSmb6s. niciunul stat din lumea In-
"Pestl Hirlap", oficiosul li· treagi. ca cheltuielile apărării 

gii Revizioniste. îi închină la obşteşti să fie puse (spus pe 
27 Iunie un editorial deosebit ungureşte) pe capul câte unui 
de aspru, spunând intre al· cetăfean". 
tele următoarele! Şi culmea este - spune 

Proiectul de lege e nu nu- apoi oficiosul Ligii Revizio
mai dictatorial ci şi anticon- niste - că apelurile In contra 
stltuţlonal. Merge până acolo acestei confiscărl de averi se 
- in comparaţie cu legile un· fac la justiţia administrativă, 
gureşii de război dela 1912 şi atunci când chestiunile de 
1914 (privitoare la rechiziţiile drept civil apartin după legile 
de bunuri şi imobiJe şi la . ungureşti justitiei obişnuite. 
sanctiunile stării de asediu), Mai mult: guvernul n'are in
cari cel putin compensau pe credere că justitia administra
cetăteanul căruia i se făcea o tivă va proceda după placul 
rechizitie. - IncAt 11 confiscA lui, şi o căptuşeşte cu trei de· 
pur ,1 simplu averea, cu titlu legati dela trei ministere. 

Mare scandal i. parlament din pricina pro
iectului delege 

Discutia proiectului s'a In· niciun drept de apel. U 

ceput in Camera deputatilor f10rvath Zoltan a in-
Miercuri, la 26 Iunie. trerupt: "La alegeri o să 

bună e cu 60 de pengo. Cf 
IIMagyarsagll, 27. VI.) 

Socialistul Propper a 
spus ca proiectul, in lor
ma lui actuală, inseamnă 
mobilizare permanenta 
("dlland6 mozgosztotf
sag4

'). - Cf· "Budapesti 
f1irlap", 27. VI.) 

Şeful de partid Rassay a cri
ticat faptul că se prevăd aceleaşi 
sancţiuni pentru contravenienţii 

de 14 ani şi pentru oamenii 
maturi, apoi că se scutesc de 
contribuţia bănească latifundiarii 
dela ţară, deşi ei sunt favori
zati şi 'n caz de atac, şi se jăc
mănesc cei dela oraşe, cari vor 
avea de suferit şi depe urma 
atacurilor aieriene. ICf. /lBuda
pesti Hirlap", 27. VI.) 

Proteslează şi aso
cia,iile femeieşti 

"Uj Magyarsag11 publiccl in 
n-rul din 27. VI un editorial in 
care se războieşte cu risociaţia 
feministelor şi cu o asociaţie 

de femei socialistă,pentrucă au 
înaintat parlamentului un me-

Al doilea: Că se E 
tue prin legea a , 
dictatura politica, 

Al treilea: Că se 
surse de afaceri. , 

S'a impotmOlit Ci 

admi nistratia ~i z~ 
Zial'ela hudape6!ane 

sâg" şi "Ui !i1ag'lar '1\ 
puhlicat la 27 funie crt. 31 
I'amă dela Rl'ad, in 
spune În cuvinte a/ar,. Iri 
adminisff'a(ia al'ădană ,1 
palma/it şi slujhaşii nu il 
"cum să-şi facă Slujba, . j 

cină că aceia cal'i Ee P 'Il 
6'0 facă - adecă ung(}; . r : 
lost dati alal'ă. ,1. 

Se Iăce vagă aluzie O 
ha de pl'imăl'ie. Rdecc eh 
lege!i I - 6' a Împotmol dă 
ni6tra!ia municipală a, 
liindciJ a ff'ebuif ,să ce le, 
tl'ei duzini de slujhaş! dă 
plari". cal'i nu ştiau niCI 
an; dela un/I'e 6(1 ÎI re 
vOl'hă I'omâne:J6că I că 
5ă le Iă6ăm ziarel! d 

pestane să fipe cum /JOI lor 
cori le !I'imit de aici e 
denfe de instigafie fl'eh' r 
fafi odată minte. Iri 

Socialistul Iacob Weltaer concentreze pe toti OpO· 
a arătat că e vorba de-o lege ziţioniştii r 
de cadru, fără statuări precise; Eckhardt: In baza art. P d · d ti eli 
docă pl'oiectul va li votat, ol'i· 2 e posibila internarea ropagan a lre en 1 i: 
cinlJ ~i ol'icând va putea fi can- pe vieală a unora sau al" 1 A lira 
cenfl'atla munoă nelimitată (Cf. tora. a unguri Of în ng l·~cil 
"Magyarsâg", 27. VI). "Redactarea originală . i j 

liberi. Ec"hard', preşedin- a art. 3 inseamnă apoi, "Uj Magyarsâg" din 30. V crt. facă că nu ştie nimic di, te 
lele agrarienilor, a spus că că se poate confisca ori- anunţă că dirijoruJ postului ungu- rile guvernului său. ' 
proiectul a fost adus prin 10· cui toată averea," rese de radio, Paul Almasi Ba- Dar cartea de tâmpe le, 
vHură, fără să fi fost arătat ,Ui MagyarsâI;" (27. logh, a ţinut Ia Holloway College Pozzi e recensată - ~s~ 
măcar fruntaşilor partidului V/.) mai dă amănuntul. din Londra o conferinţă publică text ca'n "Budapesti Hirl i 
gombăşist; că e o lege de că Eckhardt a arătat despre trecutul Ungariei şi despre în numărul dela 25 Jun' st J 

cadre nefrasate; că "ol'icinlJ privitor la ari. 3 că nu nedreptatea ce li s'a făcut ungu- .Ui Magyarsăg", ziarul ~ 
poate li concenfl'at pe Of'icât se poate ataca cu apel rilor prin tratatul de pace.· hardt. a 
timp, până la moal'tlJ, 6uh titlu O decizie nedreaptă, ci • Ei bine f Oficiosului 
de apăl'al'e anfiaiel'iană-; că numai se pot cere ate- "Budapesti Hirlap" din 25. VI hardl nu-i e îngăduit ce 
restrângerea lIbertăţii de cir- nuări. recensează cartea apăruti acum în H îngăduit semioficios:, S 

culatie (articolul Il) se poate Deputatul Ruppert a englezeşte a simbriaşului .,francez" vernului maghiar. Fiine l:r 
Interpreta şi ca In fel'nal'e #' cA SpUS: al iredentei maghiare Henri Pozzi: hardt - fostul şef al ' 
cefălenii se aservesc total gu- "Dacă se votează acest "Blackhand over Europeu {Mâna maghiare la procesul dela IT 
vernului de totdeauna. (Cf. se- proiect, înseamnă 'oială neagră asupra Europei). asasinatului dela Marsilia ; aVj 

mioficiosul guvernului, .,Buda- diclalură. /vicio Îngra- Mâna neagră vrea să fie Mica intr'o adunare pubIică la C, ~ 
pesti Hirlap", 27. VI.) dire nu există. Să ia Intelegere şi în special Jugoslavia. dupăce venise dela Oei ~i 
Dupăcum arată .. Magyarsâg'" seama pal lidul dela g u- cari vor cu orice pret război cu Ungaria a voit să so 

(Zl. VI) Eckhardt a mai spus: vern CU asemenea pro- Ungaria. Deşteptul domn Pozzi panl la urml. .1 . ii,l 
"Guvernul să nu ne cearA iecte, că mai vine 'napoÎ afirmă că -a avute dovezi că punl hotAririi ad mi 

să·( dăm o lege In care nu e Bethlen şi Ştefan Antal războiul mondial a fost pregătit LIga Natiunilor, de In 
nicio tr,grădire şi niciun cadru şi.1 concentreaza pe de sârbi, că regele Alexandru a era gata de rlzboL Câl 

privitor la aservirea cetăţeni- Oombos la exercitii anli- fOlt dinadins omorit de sârbi - Eckhardt a trebuit niti 
lor. Să spună, care este ma- aieriene:' (CJ .. ,Magyar- prin mijlocirea teroriştilor croaţi demisia din postul de . 
ximul jertfei cerute cetăţenilor". Sa!!", 27. v J (sic!) - pentruca să aibă pre- ~rci ~!a U:p~~ri~~~~r~e~ g~~ 

Proiectul acesta "dă o Semioficiosul guvernului."Bu- text să pornească război in narea parlamentarilor se 
astfel de imputernicire dapesti Hirlap", arată (27. VI.) contra Ungariei, şi că războiul că s'a făcut de ·râs la e. 
guvernului, cum intr' o că Ruppert a mai spus: era gata, gata, dar l-au împiede- că i'a dovedit un diplv ;~a 
mie de ani n'a avut-o "eea mal61gu1'4 apăl'a/'e e pa- cat polonezii, ameninţându-I pe totului neserios Jăiându, e I 

nicI'un ouvernCniciun cap lifiea pacili6fă! Proiectul e de ministrul de externe francez Laval ia gura pe dinainte cu' '. 
15 ca aceea arătată mai sus al O,.· IL··· R • al statului". onform ar- prisos. şi mai ales articolul pri- că dacă Mica-Anfantă declară cut-o in adunarea parlic 

.c.osa .ell eVI· ticolului intâi al proiectu- vitor la instrucţia militară. 1-1 război Ungariei, Polonia sare in la Mişcol!. 
zionisle despre pro- I I 1 C lui. g uvernu are dreptu lI'ică că apărol'ea anfiaie/'Ianb spate e ehoslovaciei. Cum vine atuncI 
~::::o~e lege al lui să dea ordin de chemare devine o afacere. (riU deputat, "Budapesti Hirlap", ca semio- acelulaş: fost prJ 

oricui ("szolgâlatra be- Rassay, a spus că au şi inceput fieios al guvernuluj, poate să gat al Ungariei la 
Afară de ziarele guvernului hivni") şi sa-I fină con- si umble agenţi pela diferitele reproducă tâmpeniiIe acestea. sul MarsiUel si a 

fi afară de HUj Magyarsâg" al centrat ("szolgdlatban") întreprinderi ca să ofere măşti Eiindcă, in definitiv, un semiofi- altora ceea ce a ! 
lui Eckhardt (care în timp ce până la moarte. fărd de 18 peng6, cdnd o mască eios al unui guvern trebue să se Ungariei? cin 
----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~--------1 Tip.ul CONCORDIA Instiut de Arte Grafice şi Editură S. A. Arad, Strada V. Goldiş Nr. 6 
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