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L- d -lua or •• - Gura păcătosului ... Să ne 'nsemnam bine acest 
urne şi să~l rostim cu mân~ 
'e. E numele ,:e şi I~au dat Dela Krenner cefire tele sale fraze citate d. Nic. cumnu s'ar preda şi astazi in şco-
embrii secţiei studenţeşti din Krenner, este ceI mai grav lucru lile acestea în limba maternă. 

~pita1i a Ligii Antitevizioniste, Vestitul Nicolae Krenner (Spec, ce-l putea spune un ungur (în ca îi trebue autonomie biseri-
~espre a căror înilie adunare tator), cu care ,'Ustl'ţl'a dela ClUJ' 1 d f d -, 1· . 

D
eraIa relatăm in altă parte cazu e aţă un ungur e neam ceasca ŞI şco ara, ca ŞI cum nu 

numarului nostru de faţă. are mereu de furcă din pricina şvăbesc) la adresa ungurilor cari ar avea~o, ca îi trebue specifi-
La întâia lor adunCll'e gene· articolelor sale instigatoare, a pu· agită chestiunea minoritară ma- cat in Constituţie că se poate 
Iă Ligadorii şi-au propus să blicat in n-rul din 20 Ianuarie al ghiară. vorbi ungureşte cu funcţionarii 

iii: angajeze 'ndeosebi la doua lui "Fiiggetlen UJ'sig" Iregretăm It b l i de l" publici, ca şi cum bietul r~ 1uauri : să desfăşoare 'n tim. \ numefte o nav .p. 
pul vacanţei o vie propagandă că ni-a căzut în mână târziu şi sd de lrun siml fi de iper- mân când se duce la autorită
in toate satele de unde sunt, trebue să i-l semnalăm abia a- trofie, fU 'ngâmfare tnteloo· ţile din Ardeal n'ar fi 'ntâmpÎ
.~ mai cu seamă să se organi· cum) un articol in care are un tttaM, de care se folosesc nu nat şi astăzi cu "Mi tetszik", 
zeu temeinic pentuca să con- pasaj de toată frumuseţea. 'n, folosul obI/tel ci. al lor In. "Mit akar", şi că-i trebue de-
ttabalanseze acţiunea revizio· Ne destăinue că .Ardealul un~ . L -z MI' C . . d 1 Aistă ce o fac studenţii unguri " sUf'. ema., spu.necu-s carat prm onstituţle reptu 

Hop !7' d. d •. 
. . S«:Luller! 
~Pesti Hirl.tp· din 14 Martie a 

publicat o corespondenţi din Deva 
în care se arată că organizaţia 
din judeţul Hunedoara a parti
dului maghiar a ţinut o şedinţâ 
sub preşidenţia unui arpadian 'cu 
nume1e dr. SchuUer (succesor la 
această pre~denţie al altui arpa
diao cu numele Leitner~ şi a 
vobt 1.1 propunerea Ici o mo 
pune prin care se cere centralei 
partidului să trimită neîntârziat la 
Liga Naţiunilor o pâră in legă~ 
tură cu nu ni se spune ce do
leanţe unguxeşti, dintre cari cele 
cari îl dor mai ta:re pe turanicu1 
Schuller ar privi chestiunile şco-
lare. in străinătate, şi s'o controleze guresc e bolnav, foarte bolnav" paradţii chestiunit minO'ri- cetăţenilor minoritari de a-şi 

pe cea subversiva a studenţilor (cenzorul clujean a făcut o glumă tare: C4 ar pieri ca 1»"0#0. conserva naţionalitatea şi spe~ ._ .. uilllln .. t .... $ __ ulIJI ... e ... _II2IU~n .. nF_III ... _ .... , ..... 

unguri dela noi. proastă, tăind cuvăntul "maghiar", *Deie de .apa tare", adec4 ciucul naţional, ba că-i mai 
sa subliniem după cuviinţa incit a ieşit ca-i bolnav Ardealul, pMn farmec soat-tea miuo-. trebue prevăzute 'n Constitu- Altă blasFemie 

~pta aceasta patriotica la care Ardealul românesc). "Boala ma~ ltdu~ n,J"i ' A:I.. he pedepse pentru ori ce mod d' 1 1 . S d 
I'a angajat studenţimea bucu· r ,.,. m ... s ·., are 8 ar tmvu.. t· a car lna U Ul ere 1 
reşteană, pentrucă. 'n acelaşi ghiară ardeleand

u 

- cum o nu~ ndtdţi jdră veste. fUndcd ei forţat de desnaţionalizare, ca 
timp când Ligadorii luau acea. meşte mai departe domnul Spec- din asta tr4lesc, din agita.- şi cum în Homânia minoritarii Cititorilor noştri li-i de.~tul de cu
lti hotărîre, studenţimea dela tator - este "un desechilibru intre tarea necazurilor mi"orita. ar:fi pândiţi la drumul mare noscuta activitatea iredentista Ce o 
~udapesta a ţinut să ne arate minte şi inimă, o hipertrofie intelec~ ,e, a c6rQT eXagerare e pen- ca să li se fure specificul na- desfăşoară cardinalul 1ustinian St
,rintr'o nouă provocare cât tuala, care executa excelent şi prea tru ei un 'instrument M 84 ţional şi naţionalitatea, ca redi, mit1'opolitul primat cd Unga
!fa de necesar să 'nceapă şi 
itUdenţii noştri contraofensiva. din cale afara funcţiunile egoismu~ prospereze e' 'Ufi~i! ca şi cum in România şi nu 'n riei, preşedintek asociaţiei mnfiinţatt 
Ziarele budapestane din 13 lui, mai mult decât pe ale interesu- Aşa ceva n'a mai spus ni- Ungaria s'ar magruariza cu acum patru ani pentru p1OtnO'l'area 

dartie ne-au vestit astfel că lui obştesc". Adecă, spusă mal pe meni dintre agitatorii chestiu- forţa numele şi legea cetăţeni, magmarizârilor ck nume. 
lsociaţia Naţională a studen' româneşte: ungurii din Ardeal .. . . d 1 .. lor minoritari, şi ca şi cum nu CardinaluJ aCeJta, --ecum am 
:mii maghiare a ţinut Marţi O uf d l' . d b d nu mmontare espre co egu d 1 hi f r' 
dunare in care s'au cetit două s ar e lpsa e un simţ şi C? săi de agitaţit'. parti u mag . ar ar ace pro.- . arătat acum câtt'Ya săptdmâni, nu 
lemorii ce le va inainta, unul 'ngămfare intelectuală, puse prea Sa ne 'nsemnăm deci bine I selitismul ce se face şi~azi prin- j s'a sfiit să spună Într'un intemew 
:ctoratului şi altul direcţiei pos mult in slujba egoismului perso- vorbele acestea ale matadoru- ! tre românii din Radna şi din I dat pre$ri ungure~tj ca tratatul de 
Ilui de radio din Budapesta, nal şi prea puţin Într'al interesu-I· lui "transilvanismulw". Săcui~e. ~au. printre studenţ~ 1 pace. dda Trianon e Opera diavo-
I să ceară: Universităţii. să lui obştei, aşa ZIŞl sacw, cu nume roma- lulul. Acum a avansat, şi şi-a de-
fiinţeze un Institut de cerce- Mai departe: I Un exemplu la cele neşti, dela Universitatea din bitat blasfemiile inr'un inteTvitw dat 
ri minoritare, care să se o· 
lpe de ,.dreptul minoritar", . "Pent:u mulţi di~tre oamenii noş- I de mai sus Cluj 1 unei publicaţii 1eligioase franceze, 
: situaţia politică, economică tri ar fJ fatal daca la un moment 1 Aşa glăsuit-a preşedintele par- revistei "Sept M

, 

culturală a ungurilor din dat, pritr'un farmec, soartea mino- I Fiindcă e o tendinţă d~ mult tidului maghiar, parc'anume ca să Eminenţa sa şi·a incepul perora-
lt71~ suc,:esoar.e, şi ~e "e~o' I ntaţii noastre s'ar imbunătaţi fară ştiută a politicii budapestane ca facă de minciună caracterizarea ţia ca fiecare revizionist: vorbind 
afla ~azmulu~ d~nare~?, 1~~ I veste cu totului şi ar dispărea Su- să pună 'n fruntea minoritarilor mai sus aratată făcuta agitatorilor despre lupta ce-a PUrlat-O Ungaria 
IStuluI de radIO sa eID.1ta ştin, " . , . I 
: slovaceşte, ruteneşte şi croă. ferm~~ noastra .o~şteasca, . care !,~~ maghiari din statele succeSoare chestiunii minoritare de < Nic, in decursul scrolelor ca .să apere 
!te (telegrama respectiva a lui condltla prosperaru lor, ş, a cam oameni de încredere dintre ne- Krenner. Spusese d. Krenner că civilizaţia Apusului, şi apelâNd la 
:rassoi Lapok" din 15. m a· exagerare e pentru ei un instrument. moteniile mai~marilor regimului instigatorii aceştia ar pieri ca de Franta ca sa şi achite datoria faţă 
IUgli: şi pe româneşte), ca să Ce ar deveni şi sumedenia de hortist, partidul maghiar dela noi "apă tare" dacă ar dispărea neca- de unguri (francii francezi ai lui 
)ntrabalanseze" propaganda paraziţi şi de protozoe aducă-' '" d' t zurile minoritare. Ei bine, nu W' d' h" , 1 . Eckb d . . tiungurească ce zice că O face s a pomemt ca are un preşc In e iti Ise gratz, al . UI ar t ş,~a: 
,stul radiofonic din Praga. toare de boli din lumea organică, care n'ajungea niciodată la ase- pier. Fiindcă li·a rămas o armă.: lui "TESz"!), rmzuind tratatul de 
Oricine citeşte rândurile de dacă i-ai putea stropi cu de cu- > menea post de comandă dacă. nu mint că minoritarilor unguri le pace. Seredi ii cere Frantei rontra-
li sus,. inţelege imediat des rând descoperita "apă tare", care I era văr cu fostul prim-ministru lipseşte inci cutare sau cutare serviciul acesta şi in numele altei 
e ce este vorba. Studenţii stinge intr'o clipă vieaţa fiinţe- unguresc Ştefan Bethlen: pe lucru, şi minoritarii unguri ii camaraderii, Cităm după reprodu-
dape'stani (inclusiv cei dela 1 . '.. I cred şi-i aplaudă. Dar să nu se . or mlcroscopIce! Gheorghe Bethlen. c-ea d'" 17 11 alu' Pes" H'r~ 
1, ţinuţi acolo de părinţii lor uite că proverbul despre olul ce .. , ... . .,," • 
1 lefuri grase dela statul ro Iată o caracterizare pe care. Acest fost conte gIasueşte rar nu merge veşnic Ia făntână îl au lap": "Ungaria nu cunoaşte scntÎ-
In) vreau să 'ndemne postul dac'ar face~o celor ce se pretind l şi incolor, şi iese 'n evidenţă şi ungurii. Va veni vremea să mentul pagdn al urii şi-al razbu~ 
radio din Budapesta să nu fruntaşi ai vieţii minoritare ma- numai când scoate din guri câte 'nvete şi cealaltă vorba româ; nării. ld~ea noastră e dreptatea şi 
mulţumească cu instigaţia ghiare cineva dintre români, şi-ar una mai boacănă sau c-ite-o cu- nească: că nu poţi să. şi pran- iubirea". lVlic!uşeaua lui Dumnezeu, 
~ adresa pe ungureşte un- fII' zeşti cu minciuna. 1 1 ilor dela noi, ci să samene atrage toate u gere e presei un- tezanţă. cu a te cu~'Înte, - nici mai mu t, 
oială (cel puţin) şi 'n inimile gureşti. Li;a făcut-o insă unul Acuma a vorbit din nou. 1l4', '"'a (lr;U" $ ... I F nici mai puţin, 
o.âneşti, prin emisiuni făcute dintre cei mai mari publicişti ai I Fiindcă dintre politicienii ro- Se va numi pe viitor Dupăce a debitat acestea, Seredi 
limba noastră. Şi mai vreau lor, unul dintre matadorii insti~ t mâni au început să vorbească tot C a reprodus crezul ireLk>ntei ungureşti: 

i:i~:~tl:U~r~~r~r:a~~,â al~' gaţi~i ş~viniste: d. N~c. Kr~nn~r: 1. mai multi despr~ schimbare~ ornşa... "Cred imrunu Dumnezeu, cred it/tr'o 
i tie care _ precum ne in- deCI tOţt au tacut mâlc, ca sa-Il Constituţiei, a găstt cu cale sa In ziarele de ieri s'a publicat patrie reintrcgita ... U etc" apoi a in-
meazâ "Uj Magyarsag" din rămână. ingropată in colecţia noii ~ ceară şi d-sa lucrul acesta, A O listă de schimbări de nume au- cheiat cu cu'I'intde: 
crt. - au hotărît în urma gazete dujene. j dat deci un interview buletinll~ torizate de ministerul de justitie. nMinuma invierii maghiare de-
ului ce l-a avut memoriul Ceea ce spune în intortochia- , lui maghiar dela Cluj "Mişcarea Intre altele s'a dat învoire unui pinde dc realizarea altei minuni. 
să 'nfiinteze şi O secţie ~ ---. - - - - ~~ 1 ' 't"O (scris romaneşte pen domn K('hen sa se cheme de-aei anum~: ca politica sa se supună 

1 • '" 1 A e, u v • 4 se 4 î mlnon ara" ,- ... • 
nontara n sânu socia· f ., , 'nal'nte Comşa. Cu bătaia asta de 'I~- 1 . D • 
studenţeştl'. . I I t'tut d tru in ormarea In sprmt ungu- pOTunclwr UI umneuu, . cerca aşa ZISU "ns 1 e cer· ~ . ~ . . 

Irovocarea laceasta nouă a cetări minoritare", arătându i-se! fesc a presei romaoeşt!). ş: ~ joc vom ajurge nu peste mult Fiindcă - precum a mai spus-o 
d;nţimii ungureşti nu poate studenţimii ungureşti c'ar face J spus Între altele, ascunzand dupa să se autorizeze orice venetic şi in rat,dul trectJt: dreptatea ce s'a 
lan ea fără răspuns din par· mai bine sa se ocupe de par i fiecare vorbă catc o minciulIa: sa·şi ia numele de Bărnuliu, Şa- facut asupriţikn- prin tratatul de 
studenţimii noastre, 1 se va tea des.pre. care nu. v.~ea .sa i~ 1 Că ii trebue prevăzută prin guna, Basarab. ş. a. m. d. Se pace dela Trianon, a fost opera 

)u d i d . h diavolului <i trebue distrusa in nu~ 
. n e - nu ne n Olm - cunoştmţa a c estmnll mmon' ( Consti"uţie instrucţie in limba vede că n'a mai rămas nimic ro- Y 

~~eptăm să i se răspundă tare: (te dlj'.<ltUt1len ",·of(rm.,'n- ,1 • melc lui Dumnezeu, 
I~ ,cu punerea la punct a tltlui asia.tic al minm-itarUor l materna în şcolile minoritar~ mânesc ce să nu ne l=oată fi în- Anticristul acesta apoi e capul 
are. minciuni ce'o va în· t din IAra ttngttre«Jre(t ~ confesionale sau de stat, ca ŞI str&inat. bisericii maghiare oficiale! 
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Reforma 
fatea 

românească si minori-.. agrara 
maghiară din lransiluania 

- Ca 5'0 ştie şi "frdelgi Hirlap" -
Am anUat În numdruJ pitire.. ţ,ământurilor româueşt! 

nostru tlerul declaratia ros- prin aşa-zlla Banci Altruistl 
tltd de generalul Gă",biJ 1 ia dela Bildapesll, Tuflioţatl .nume 
radio dm Budapesta In ziua pentru maghiarizarea proprletâţli 
de 14 Febr. eri.: cd nu VO-I ardeltne. 
ieşte niciun fel de refolmd Toate aceste persecuflunl
el!,ard şi nlcto exproprtde, spane la C JntinD.re autorul
Şi ca atât de trimb!ţata sa . au dat dreptill statulal român, 
rdorma se va mdre!1l1 la a- ca după un/re si Intervină pe 
di!n:1rea la un loc a mfcilor calea legii pentru o mal judA 
mO$il ţdn1ne$rt tmpra$tta'tt In repartizare a sololuI, dând sat!l
d1erite părtl ale hot;;ruiul .,tactle popnlat1el româneşti atât 
satului, şi la coloniza;; fd- de mult nedrtptăfltl şi perseca
tutepe moşii iodatorate, cari tati. Dealtfel legei pentru re .. 
tlor fi oferite dt bund voie forma agrară DU era o miserl 
spl'~ vânzare de cdtrd /ati- specială pentru Tranlllvanla, căci 
landiari sau de eătră pro- aceuşl reformă agrară ,'a Ipll
prittarii de fidel-comisuri, a- cat in lntre.gi tară, şi cel cari 
Cfstora din urmd dându-lt-se au avut mal mult de suferit au 
acest drept printr'o lege ce fost tocmai marU proprietari din 
",meazd sd se aducd. v~chlal regat. Dar nici marII pro-

25;. TAraIVa Mare 16; Tlrnava 
ML.::A 8; Timlş ToroDtll 54; Turda 
Arh Ş 20; F,jigaraş 9. Total 518. 
Să trecem insi mal departe şi 

.1 vedem dacă pe urma acestei 
reforrtle agrare au profItat namal 
românii, dapă cum pret!n~ revi. 
zloDlştll uogarl, &au sa profitat ,1 
celelalte n .. ţlonalltătl? 10 adevăr, 
legea pentru reforma agrară nu 
Dumll ci nu prevedea ca excJu
ziv rnmlolf să fie fmpropfleti~ 

riţl, dar ea are dlspozltlan{ ca· 
tegorlce, prin cari se prevrde ci 
de improprietărlrl va beneficia 
toată lumea, fără nici o deose
b!re de naţionalitate. 

Numărul celor lnscrlşl pe ta
blourile de fmproprietărlre e ur
mătorul :2) ~ 

Deelatatia aceasta ~a CU w prietarf romlnl din Tr.nstlvanla 
J'tnit. mdtată. Dtntrucd un ou au fost eruţ;,.tI. ceeace este 
ziar arddarr,' HErdily Hir- cea m.1 bană dovadă, el reforma 
lap," a indraznit' sa seTle agrarA tindea in primul rând spre 
'ntr'l1n articol becIsnlc cd re- scoparl .odaie universale, venlod 

Români 337.082 
Alte natlonalităţl 117.591 
Din aceştia au primit pământ 

in Transilvania: 
Români 212.803 
UNGURI 45628 

farmd adtVăratd e aceea ce-o 
l'a face Gombăs, şi nu cea 
fdl'utd aiurea (adecd Iti nOi) 
aşa cum sta facut: pe baze 
nationale (luându·se adecd 
dlla Ilngarl ca sa se dea ro· 
mânilor) şi pe baze antiso
ciufe şi ani/economice, adecd 
luându· se pdmântunle pe pre
turi pe hârtie dela oameni 
car. It munceau (1), şi dân· 
du-se unor nevrednici, IInor 
trântori. cari . nu-I muncesc, 

La lndrazneala r05titd de 
• ErdelyJ Htrlap" am rds
puns in lârzdul trecut, ard
tând declaratta dtla 14 Fcbl. 
eri. a lui 00",609, ca nu va 
face niciun fel de reforma 
agrarA. şi reamintind de alta 
parte ceea ce am atdtat după 
eQzettle bUdapestane cu alt 
prJlej: ca atât de trimbttatele 
colnizdri se vor face pe gra
niţe şi 'n satele mixte, şt a
nume cu coloniştI aleşi din
tre unguri get-begel sau dm· 
Ire nemaghrari cari slau un
gUrizat de-abinelea, schtm
bd rtdu-şt numele şi legea. . 

Vom orala de asta dald 
CI este CII luarea pdmântu
,ilor dela uneuri ca sd se deie 
românilor, adecd pe ce baze 
• naţionale" • opuse celor ale 
_reformei" lui Gombăs, s'a 
jacul reforma aerara in Iara 
vizatd de "Erdelyt HI/lap·, 
în România 

ArdtdrUe acestea le re
prodllcem din valoroasa carte 
pe care o recomandam şi cu 
acest prilej ettltoriJo, naştri: 
"Romania ,1 razizionismul ma~ 
ahiar· a d·lui dr Aurel Goci 
man, seeretarul generaL al 
L il! U AntirevizlOnlste din 
1ransilvania. 

• 
O. dr. Allrel Ooclman arată in 

pag. 375-::S80 ale cărtll .. le ci
tite imprejurările cari aa Impa. 
~omâll1el si facă 'o Ardeal re
forma agrară: repartitii nedreaptă 
a proprletătll agrare, rezultat! 
din volnlcele deposedărl de odl~ 
aloară ale românilor de cău! 

aeme," aRgurl, tmpledecarea re
mtnilor prin I('g~a speciali din 
tlmpal rAzboiului ca să poată 

li cum~re plmâlltarl, tii aca-

În acelaşi timp şI in ajutorul tă
rănimll maghiare. tiI ea tot atât 
d~ mult exploatatl de latlfun
diarll aogurl din fosta Uilgarie. 

lată aci an hbloa despre na
măral proprietarilor din Trgnsll
vania expropriaţl tn urmll re
formei agrare: 1) 

Arad 42, Alba de jos 30; Bra
şov 7; Duc a; Tiel-scaane 8; 
8\h:Jr 4; Bistriţa NăsAud 3; Ca· 
ra, Severi Il 26; Cojocoa 12; Hu
nedoara 91; Maramure, 48; Ma
rJ, Turda J8; Satu Mdrt! 21; SI
biu 4; SoJDoc DoMea 61; Sălaj 

GermRDI, slşl, tlvabl J4.934 
Diferite nationalitAti 6.314 
Intr'un stadiu al săa ca privire 

la rdorma agrară dlll Transilva
nia, apărut ia .Buletin MeDsael 
des RtDselgllemenh e;onom!q uel 
et lociaux," d. Emil Petrlni a 
publicat un tabloa statlsUc foarte 
latere,ant cu privire la această 
Jatare a problemeI. htă dup. 
datele pabUcate de d-sa numl
rai celor improprlet.irlţl prin re" 
forma agrară.; ~ provincii şi na
tionalltăt i : 

Provincia I Români IMinoruari! Tot al 

Transilvania • 
Bucovina. 
Bassrabia 

! 227.943: 82,640 I 310583 

I 
42.221 i 29.04S·i 71.266

j 282.536; 94 480 i 357.016 

Total general 1532.700 1-2"06.163 :-~738-865i 

Conclniile sunt uşor de făcut I mău, dar şi pe ţaranDI maghiar, 
Fati de 532.700 (omâai impro· I improprletărit tii el alături de ro~ 
prletArlţl. RomAnia a mal tmpro- man!1 
prletlrlt 206.165 de mlnorltarll A- Un namlr de 45.628 familII.· 
dlcA din pamintul exproprl.t dela ungureştl aa fod improprletlrltc 
marII proprietari. 30°/. a fost a- graţie grljel statalul romia pen
tribuitmlnorltarllor1 la adevar, tru agricaltorll din tară, fie el de 
Romania. care este tin stat Oil- orice nationalitate. 
(Ioull ce atA pe baze solide. DU Iată mal jos un tablou corn· 
avea Dlcl UD :notlv de a &e teme parat\v. de o parte ca 5Ituat!<' 
de mtaorltAtl, spre a le aplica proprletlţlf pe vremea stlpânirli 
ref'!ta magblară de pauperlzare maghIare, de alta cu aceea dt: 
,t secltuire. DimpotrivA, RomA~ 
ola s'a dovedit a trata mal ome- pe vremea stAptnlrll româneşti, 
neş1e DU Dumat pe tăranul ro- dapă reforma agrarI1). 

Intinderea proprietătH Inllinle de! După 
reforma agr8l'ă reforma agrară 

----~----------~! ' 
Proprietliti intre ',1.-10 jugăre • I 4.407.884. 7.289.953 

" • 10-100 " . I 3.741.300 i 3.741300 I 
ti peste 100 jugăre ! 4.980.985: 1.89'?916' 

Tolal 12.930.1691-i2:930:i6~fl 

h!ă, din icest tablou statistic I erau româui, acum 85% din pl
r~lese in mod clar, că raportul I mântuI Traosllvaniel se găseşte 
djntre marea proprietate şi mica ,in miInile a aproape un ml
proprietate l'a inversat În lavo- I 1I0n de locuitori I 
rul mieei proprietAti. dupăcum Acesta este aspectul social al 
este logic, ŞI dupăcum a Intel]· reformei agrare din România, tii 
tfooat legiuitorul român. Deunde numai acela, cari Da cUDosc a
In trecut mal bine de jamăhlte ceate lucruri mal pot sustlce, cA 
din pămAntal Transilvaniei era rdorml agrarl din România s'a 
in mâinile a 8435 mart prow făcut pentru deposedarea uogu· 
prletarl, dintre cari numai 209 rHor f· 

1) "La reforme :ograire en Rouma· 
nie et hs optants nongrois de Tran. 
sllvani.;,. devant la ::-ociete des NatJ
ons", PUlS 1924. Ed. Jouve et eu. 
pag. 154. 

2) ., Transilvania, Banatul, Crişana. 
Maramure~ul. 1918-1928~. pag 3lUc 

3) .. TransIlvania., tlanBtul, Crişana, 
MalaJlHlrCŞul. 1918 -1928", Pag. 
i} 14. 

Se 'ntofc la pIuguIde Iern 
ZIarele budapestane din 

10 Martie ert. ni-au adus 
doua ştiri cari sunt prea 
grăitoare şi una fdrd alta, 
dar alăturate spun mai mult 
decât orice pe lume, 

Una ardta cd se 'ncep 
lucrdrUe pe porţiunea dela Se
ghedin a şoselei intemaţio-

. nole de automobile de lux ce 
va lega Constantinopolul cu 
cana/ul Mânecti. Deci incă o 
cheltuiald uriaşd adaugatt1/a 
cele fâra număr cu cari îşi 
face tiehU de mdrgdrttar 
chtala iredentd un~urească 

bmd despre mizeria ce d, d 
neşte ln. satele dm Ungfl1'e 
cd In jqdeţele S~gj 
bolc8 ,1 Hajda (r,aJ 
gtnDea DobrJţlnulfD~ 
o8tnenH: s'au ioto II 
la plug-urile de le to 
ale strămoşilor, fii .. ,. 

cd nu mal au pe ce s~ C( 

mai cumpere plug uri de 
.Celor cari nu vreau 

creadă ctJ in fara ace 
se sporesc In chip ins 
mântălor semnple declÎ 

A doua ştire a apdrut in 
pagina economică din 10 
M artte a oficiosul 01 LI
gii Revizioniste .Pe
sti Dia-tap", şi spune vor-

- aşa-şi Incheie arlie t~ 
oficiosul Ligii Revizlon mI 
- le recomandăm feno, t d 
nele acestt.'a. Asta nu lela 
este progres al industrie! rju 
iarnd, de care sd ne P mA 
bucura, ci e o decddere 
secole ' napoi" . 

Le l;reLue ajutor dela 
pe seaUla ,,1\-luzeulua 

)\TI·delea"" ! 
1rLJ2 

Pre~Uln se şlie, CX;Sit! la Guj nale maghiare·. intărirea alfa 
o societate care şi*a falsificat sub ştlÎnţei naUonal*istorice la un, III ti 
stăpânirea românească st3tulele din Ardea!, ridicarea niv· .zl 
şi funcţionează de 16 ani ilegal: cultural, conservarea parfic mlu 
societatea aşa-zjsă a Muzeului tătilor etnice, intarirea cal: Dat 
Ardelean, proprietara unor foarte etnice şi cultivarea limbii bel, 
valoroase colectii cedate pe vre- ghiare. rtod 
mea ungurească Bibliotecii Uni. . Pentru scopurile acestea COD 

versitătii din Cluj. oricât ar fi circumscrise m. ute 
După statutele depe vremea seamnă altceva decât şovi . v. 

ungureasca societatea aceas1a nu lui .EME" îi trebue bani. j btţl 
era maghiară, ci avea şi mem- indca o 'ndrazneala duce la din ti 
bri de altă naţionalitate. Dease· indrâzneaJă, a 'ndrăznit să'~ Citii ~ 
menea, după acelt!aşi statute, chipue ca ar putea avea ~IPDDe 
profesorii Universităţii din Cluj trebuitori dela statul român:' 
ţăceau parte de drept dintre parte cu titlu de chirie 
membrii ei. Era deci natural şi tiv;! pentru colectiile deja 
legal ca după unire societatea teca Universitătii, pentru ~"".rlJnlllr, 
Muzeului Ardelean să devină o vremea ungurească nu cerea 
societate stiintifică ardeleana mai rie, fiindcă le cedase 
presus de consideratii nationale, Universitatii spre 
facând parte de drept dintre losintâ, iar de alta cu titlt 
membrii ei profesorii universitatii subvenţie (pur şi simplul) 11I"' .. r,'r~, 
c1ujene şi putând alături de dânşii anual În bugetul statului. 
să se 'nscrie printre membri ori- fireşte că de pretenfia 
cine, de orice nationalitate. se va alege nimic, pentrUCă 

Şovinişhlor cari (uzurpaseră cât de indolenfi am fi, tot 
societatea şi o puseseră în slujba ajuns încă să ne poarte 
pan·maghiarismului nu le putea I de nas in asemenea hal. . 
conveni asemenea perspectivă, r~fuzare a unor asHel de 
deci fără nicio frică şi-au falsi· - tlacă într'adevăr vor fi 
ficat incă din primii ani de după - nu e însă de ajuns. Oamenn .. 
unire statutele, şi de-atunci re- ceşti a trebue odată puşi la 
fuză mereu Să primeaSCă în 50- făcuti să între în legalitate. 
cietate până şi pe profesorii Uni· dupăce şi-au falsiftcat 
versităfii, necum pe alti oameni şi işi falsifică acum 
de ştiintâ. nemaghiari. de activitate. ii vom 

.EME" - cum îşi zice după mâine o fatfşă oficină 
initialele numelui unguresc a- nistâ, cu sectii de spionaj, 
ceasta societate Uegala - şi·a propagandă iredentistă 

sărbătorit zilele trecute jubileul nitâ. de legături cu • 
de 75 de ani dela infiintare. • IESz·, cu Jank3puszta 

CINEMA ELISABETA 
al Soc. Crucea Roşie. 

• 16-,a Martie 

reprC!zl 
de alU 
*celel 
~e ron 
scrie Ş 

fiete). 
dintre 

Cu· acest prilej - precum s'a
rafă într'o core5pondentă clujeana 
a lui .Budapesti Hirlap· din 10 
Martie ert. - profesorul dela 
Academia teologică protestantă 
din Cluj Alex. Tavaszy a arătat 
că .EME- trebue să-şi schimbe 
(adecă. Să-şi falsifice) programul 
de activitate, înteresându·se mai 
putin de lucrurile ştiinfifice sau 
mărginindu-şi acest interes la 
infiintarea unei edituri, în schimb 
transformându-se într'o societate 
populară, cu ramificări În tot Ar· 
dealul şi cu o activitate îndrep
tată spre următoarele lucruri: 
propagarea .solidarităţii natia-

Prollram dublu 
KEN Mt\YN3.RD 
şi calul TARZA.N 

în 

DREPTATE Şi 011 

.Illttle, 
jllmăta 

Dlnt 

Premiera 1 
FEMEE CONTRA 

BEITY COMPSON 

garia , 
~tll1 ca 
ACdaş: 
lllâaU 

.In , 
lari -
- COl] 

Inceputul Ia 5 1 ~ şi 8:!, Damal 
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1 
lte \ date despre şcoala confesională mn circularaseC!iei ~iD ju~. Severin a liuii HDlireuili~Disle, 

a RomaAnt-lor dl-n Ungarl-a (ăfră toate aUforităfile.di~ j~detul S.euerfn 

i
-IItr'an atndlu .tatlatle ca PrI- UsUc - ia primII ani dupA rh.- rlel maghiare (?), chiar şi daca 

şi cătră fOiJle orgamziJllUmle DiJtlOnale, 
culturale, profesionale şi politice. 

~a el. situatia Românilor d'n bol a CIUZ .. t greutăţi faptul el origma familiara şi sunetul nu- .Rugăm toate organizatiDDile 
i gatla publicat tn nr. 10 din tovătatorfl din comuneJe romI melui 11 leaga de ras" poporulfl; oationale, coltarale. proft'sloDaJe 
(r.al 19~1 al revlltel .0 asul ne-şti, situate dellungullrontlerel, lor, totltş/ aceasta tinerime Cll şi politice dia jud~ful Severin, 
lfDorltăţ lor", dIvan N(,/lY nt' şi-au părblt por ,1 simplu ,co- multa iubire (f) ince,t a martu- el la orice şedlnţ', cOD&fătalre' 
:orzlntl nferltor la sltu"t,a a- Ilie, trecând froDtlera in terlto. ,Isi limba maehiara ca limbd iaU adunare să jertfească cel 
: tor ro mlol urmatoardt" date: rille alăturate la RomAnia, ape- materna (?) ptn/ruca şi prin a- pat!n 10 minute pentru propa
~I .... CD pârere de ria (1) trebue rind o mal bani plasare-o (A. ceasta sa·şi documenteze cledinta giod .. antirevlzlool.U. 
sa CODstatăm, ci In p;,tna tlOi', I cealtl aflrmatle a lui haD Nagy natlonaid de pdmâniul şi stat"l, Fact:m Ul] apel Ipedal dUri 
ÂI cel mal multi analflJbeti sunt DU corespunde adevArului. pen- unde Il in cadrele cdrllia tn de- . tode partidele polit!ce al aprl
r Români, decât cari numai Ro.- trucă prfoill ,1 invAtătorll ro· fmltlll poporul lor, luptând şi su· jleească acţiunea noastrA patrl. 
, I din lard stau mai prost mbt au fost allJDg~tl sau con- Jerind impreuna secoU deaTândul, otlcă. Vă dati leama ce lmpre-
1, a dtntre cauzele aceatel atărl Itrânşl să-şi părăsească plfohille s'a contop:t CU Maghlarul orga- ale adâncă " bInefăcătoare se 
d reroase o gheac t1 faptul că. 1$1 şcolile. Vrzl amănuote, şi DU nlzator de stat (1)" va face uupra poporului, când 
: t~renal Instrucţiel tlemrohre numai dia anii revoluţionari ci A.:este af!rm'illlol ale ruj se va arăta ca, oricât se abcă 
! minII se iostr 11oc."iZl Inteniio- şi de mal iaeoace, in arUcolul N IIY demaacă pe deplin fOI ia partldele poJitice intre eJe, mal 
1: t de ,coalele statuhlJ ,1 de nOltru .Fratil noştri de sub Uo- magh;ar!zatoare a şcolii ollga- sunt Idealuri asupra cărora toti 

Ielalte şcoli confesional,., tD' guri" apărut fa .Cavâr.tul lrber- rf'ştl. D,r să fim sinceri, pentru bunII patr!oll au acela,. părere. 
~ rjorânduole. In multe locuri, dm 30. 1Il. 1930). aceste calitati aprecia bile ale Ofitoril politiCi Itmt deci rtJg~tl 

mânll mal b~ne nu tov-tă de· • Urmarea Ice,tul fapt a fost, ,,:0111 maghiare ,i-a .Mlghlaru- ca şi dan ,II, la sfa -ş'tul flecirel 
t il se Inscrie in ,coJlJe lita- că ia 1918-19, vală zică in a· lui orgaolzator de atat,- Romi- adanărl, să vorbească câteva clIpe 
lalt ori Jr.al bIne cercft~lză nil şcolari cu cara;ter revolqio~ ntl din U!1garia se feresc de de programul L;gil Antlrevizlo .. 
ilie coofeslonlda romAneşt!, nar, cu totul au fost prelegeri ş~oaIă, de lumlu şi cultura ma- nlete, contribuind utfel la intă

.rl ln cele mai multe cazuri numal într'o singura şcoala con· ghIarA, care le stinge nflmull rlre~ sohdwtătll noastre Dcţlo
al foarte rău Înzestratl', având ftsională lomâna greco-catollca. Mal bloe neştilr,ţ4 an!ifabdll~ oate şi la înlărlrea crtdlntef iu 

arte nDmal de peţiol 8uprave~ CU doi lrtVă/ălori şi 105 eltVI; malul, care cel putin le păetreat.ă trălnicia Patriei noastre, Româ
ere, uitând astfel elev,f no tot in aceşti doi ani au fost to- corştllnta · de RomânI, decât lu- nia Mare. 
ste mult puţjDtll ce l-au lavă registraţl 935 elevi românl,obl!- mina şcolii ullgtlre,tI! - iCfsta Cei ca,i doresc sa Jle bine ir.-

~t In aceste ,colde. Aproape gat' a cerceta celelalte trei şcoJi este crezul tăranului RomAn de formali cu privire la lupta intre 
patr1Jzect la sutA dintre aCtşt! elementare (de ,tat. ('omaoale). pe pU$ta Ungarl!!11 rev:z;omsm şi antirevlzionlsm, sd 
mslfabetf, cart devenind adultI .Prln sistarea .tărllor except'o- In Ungaria de azi, nu sunt consulte .Gazeta Antirevizionlstă" 
alli tot ce-au tllvăţat, iii recru· n.ile ş' prin restabilirea oldine! zece şcoli p"maTe romântşti (la din Arad (Str. NiCU Fllipescu 
ImA din ,coHle confesionale zdrunclDate, in mod firesc şco- 60.000 de Români olt. şi umţi), 30), redactata de dl Isa;a lolan. 
IOm'neşti. - ilIe tl-aa reiocr-pot din nou fu "c· cu limba de predare româno- (ziar săptămânal) 

noastre naţionale şi creştine, şi 

astfel Şi cauza antirevJzion/sttt, 
este marele ziar .. Universul-, al 
Cdrui director e şi puşedintele 

conducerii noastre cmlralt, di 
Ste1lao Popescu, fost Ministru. 

O datorinld sfânta a tuturor 
intelectualilor, dar în special a 
ceior cari sunt In conlact direct 
cu sateie (preoţI, invatatori). 'Sit 
sa sfatulascd şi aii indrume. po
porul ca. sd citeasca numai astfel 
de zIare, cari sunt scrise In spirit 
naţional şi crtştin. Poporul tr~ 

bUle lerit de contactul cu aceJe 
ziare, cart simpatlzeazd cu cu .. 
rentele de txtrema ~/ânga,l c. 
bolşellJsmtl.l antlllaţwnai şi. anti
c1tştin. 

. Toti fruntaşii noştri, cari au 
legătu. a cu cercurile inalta din 
Bucureşti, sunt rugaţi sA punA 
,1 p8 cale particularA, toata In
fluenţa lor În cumpănA c. .1 
.edem cât mai gr.bnio 
instalat la Timi,oara .. D 

post de radiofuziune. 
NUlIlaiun astfel, da post. Ia gri' 
nlţa de vest va pulea contracara 
actiunea nefastA revizionistA a 
postu:ui de radio. BUdapesta"', 

O gao1ulla rtglooa1a din jw
delul Severlo ( IIgd). 

Preşedinte: Secretar general: 
Romulus Boldea Victor Ungur 
Lt.-Colonel 1. r. 

: Dattle acutea se referi la 1ioDUeI., oşa ,d În anii 1922 23 moehiard, el ab(a pallU, şi nici Dintre ziarele din Bucureşli 
IlIIbele şcoli coofes!ona'e romAne au fost deja şapte leoale (3I!re~ In acestea nu se predd în limba acela care îmbroţlşeazd cu cea 
;Qrtodoxe ,1 unite) din UngarIa co·cat. şi 4 er. ori); in 1923·24 lomânii decât religia tn ci. 1 a mai mare căldllra toate m/şcdrile 
-CODstltărlle lui Nagy IDot noud (1 de stut, 3 er, cat. ŞI 5 şi a li-a. (Acestea sunt două ._ ....... • ........... n: ............ _ .. -W<lO_ ........ ,.=_ .... 1IIIiIJII_~ ....... T.~lIIIIn .. 'IIII ....... _.-111 ....... " SA_ 
bute semnificative. er ort l, iar in 1924·25 ati. Junc- şcoli confesionale ort. din jud. 
o V. si :l.lcl cel mal multi allal- Iionul deja 10 şcoale poporale B/chiş). Vor fi încii 10 şcoli, 
lbtţl dia Uognta se recrl1tenă elf,mtntare eu limbii tU pre- foste conjeslonale române unite 
Ilo rtnduriie RomA allor Exph- dare t'Om4n.d-m«ghlar6 (1 de ŞI ortodoxe, da, la acestea sunt 

fosl Prefect 

Cine conduce serviciul de poduri 
C. F. R. din Ardeal şi Bănat 

al 

:ill& e foarte uşor de găSIt ,1 o stat, 2 e r • catolice, 7 gr. Olt.), 7 Invdtători unguri, dvpa cum Ca o exemplificare in plus a ne' I războiului, iar in anu11922, nu 
pooe rAspicat ,1 Ivao N ~gy. a. ceiace corespunde pe deplm (?) a/tltd Iva" Nagy, şi aceştia nu I voii ce era ca să s~ înceapă lupta I se ştie cum, a fost angajat cu 
lei: românii .se Instrăineozd numarului proporţional al popu- predau deloc în limba lomând J pentru 'nlăturarea străinilor pri- contract de căile ferate române, 
Ilent/onat de şcoalele stutulul li laflei româneşti. Se înţelegt, s'a Aaemenea ,coli confeslonaJe, mejdioşi din slujbele publice şi ca şi când nu erau sute de iogi
~ et/elaUe şcoli confesionale, ln- Inmulţit şt numdrul lnvaldtorilor in trecut romAatştl, .tatlstl '1 ma- pentru 'nlocuirea lor cu romam, neri români. absolvenţi ai şcoa!ei 
mjurându.-Je, ... 01i mai bine cer- şi al tlevilor. a:.tfel ca in onli ghlarl zadarolc le consideri şi reproducem aci o corespondenţă de poduri şi şosele din Bucureşti. 
ieoza şcoiUe confesionale ro- 1924-25 dEja 15 invăţătorl (1 de ast~zl ca atare, pentrucă ele au cluj cană de,adreptul alarmantă, ce In anul 1925 a fost numit defini, 
"-<{'ti, etc,- dat) .u ln,trult in ,coaIe le amla- f!Jst magblarlute

l 
şi InD se pot s'a publicat in n,rul din 14 crt. tiv la căile ferate române, - deşi 

1I1l.,. locotl ca ,coli m Dor tare co cari . . . " . . _ ~ 1 f. . .' 
Dar in studiul I,nterlor am vA- tlte 698 elt-vl," Ungaria ,!~ar putea justifica 0- al ZiarulUi ... Umvcrsul cu rr1Vlr~ la ~ata a~eea. e ~u putea. l mea 

It cd toate Icoliie confeSIonale Va sI zic~ dintre 18 şcoli prlmatoarea el politici mInoritară. la un străm care conduce de mal cetatean roma.n, ŞI, ca cetaţean m~ 
'eco-catolJce romline au fost primare confesionale greco- Pdre Pelr;nca. bine de un deceniu serviciul de ghiaT ne mirăm cum a putut fi 
Qeh1arizate, impunlindu-li .. se tn. catolice române de dinainte .... t vnc ,. 14_ poduri al căilor ferate din întreg numit, in timp ce ai noştri mOT de 
I/ăfort ungur~ In timp ce foştii de război, În 1926 au mai , Ardealul şi Bănatul, deci un ser, foame pe drumuri. 

~atdtori români DU fiost alltn· rămas două. Dar nici in ace- ŞtI-r 1- '1 viciu dintre cele mai importante Daca a obţinut ori nu cetâţe-
" t atât pentru căile ferate cât şi nia româr:a în m?d legal, nu ştim, II! Iar RomânU, decât sd-şi stea nu se Învaţa romaneş e _ _ .. _ spune m contmuare corespon, 

~a copit la şCOlile uneureştJ mat decât religia, În primele dOUi Precum 8rată in n rul sau I pentru apararea ţam. <lenţa din care cităm - e Însă 
~e se lasd sa rămâna analfa· clase. Celelalte şcoli unite dfn 10 crl. ziarul cluje8n "Fug- Conducerea acestui se~viciu a fat;>t pr~cis, că e~ r:u :uno.aşte su
'II, adica neştJlltori de carte. au fost compleet maghiarizate getlf n Ujsag·, la Budapesta val fost dată pe mâna unUl evreu f'C,ell.t. hmba T?~ana .5' ca are _~ 
Ac~asta es·e explicalla vor/ta· prl·n Alnvăta-tarii unguri şi nu - - d·t D t 14 maghiarizat dih Budapesta Victor pregatire tehmca de aşa natura. 
., ~ aparea lJl e 1 ura • an e un . . . .' incât il întrece orice ingintT român. 

Id a analfabetismului Romllnt. se mai pot considera ca şcoli roman de 600 de pagini al lui S~rkadt, fost dela ongme Stemer, Iată o ciudăţenie decât care nu 
r din Unearia. minoritare confesionale ro· Molnăr Akos. despre eroina dela nascut la Budapesta la 1 Novem, se 'poate inchipui alta mai revol~ 
Românii Uniţi din Un2ariat mâne unîte, cu toate că Un· 48 8 Motilor Caterina Varga. brie 1892. tătoare. 
'rid lipSiti dt-o Icoald tn limba gurii le consideră ca atare. Autorul a făcu' anul trerul o că. I Numitul a făcut şcoala poli, Până când va mai dura aceasta 
J/erna, prefera in locul ma- lov:tătoril unguri DO şt,U ro· Iălorie prin Muntii Apuseni. tehnică la Budapesta in timpul inconştienţă? 
rlaT/zdrli neşttinţa de carte şi mâne,te ,1 chIar dacă Ir şti, - In editura .. KorUlk& dela ....... ...., $ ., \60' eseu', ,,, r, , , ...... ' 
runulcul mintii, care cel puţin fereascl sfântul etar fi in stare Cluj e vorba să apară in luna 
salveaza notronalitatea lor 10- sA propană tn limba valahi! aceasla un volum de traduceri 
îneascd Dia statisticile pe cari ni le din Aron Colruş, 81 Jui Alex. Şi la Chişineu ca pretutindeni 
In 1920, RomAnii din Uogarla arati (\ an de Nagy, mal consta- Kibedi. Tr8ducătorui e cunoscui Cbişineu.Criş, 15. _ Orăşelul nas-- I Iată cifrele: 
prnentaa cel mal mare numilr tiim şi un mare numdr de de vi ceMorilor noştri din recenzia ce tru, pe vremuri centru de lupta Din vre-o 30 comercianţi şi 
~ analfabetl dintre mlnorltăpe români repetenll, cue fapt lUto~ am făcut·o nereuşitelor sale tra. l' naţională, stă şi,astăzi, după 16 cârcimari, români sunt numai 4, 
I I b i Il ă II duceri dl·n Eminescu în foUelonul a.n. i dela. desr.obi,re, sub puterc~ restul minoritari. La proprietarii ee tiri. Din iatreaga popu\n.- rul amintit il atr! u e ap c r . I fulor lut Israll şI-a nepoţlIor lut de hoteluri şi cafenele din 8, nu-

: româneascA. In 1920, au ştiut riguroase a sanctiunilor invAt!- nostru dela CracIUn. l Arpad, cari au monopolizat toata mai unul român. Comercianţii de 
rle şi ceti 46.8% (11.128 su- mântalul obl'gatortu. In realitate _ La teatrul unguresc din Cluj li v~ea5a ~ui îndl!s~rial~ şi comer- cereale, vre·o 10, toţi minoritari. 
te). Iar cea mal mare parte numărul mare de elevi românI se joacă o piesă a lui Oredinar j ctala, ŞI puterm~l pnn banul c~.l Trei proprietari de mori, toţi mi, 
ltre analfabet! o formeazA fe- repetentI le datoreşte cauzei că '. .. I storc dela roman se dedau 10 noritari. 

Aurel ŞI a lUi lub.u W~lter, D. permanenţă la toate cutezanţele. Meseriile, iarăşi, sunt acaparate !lIe, dintre cari mat mult de aceştIa na posedă limba ma- O d .( fi t- i ! . 1 d . . . D· 
re Inor, precum ara a Ş nu~ Prezintăm de astă dată cetitori- aproape tota e mmontan. 1ll 

iIlitate nu ,tiU scrie ,1 cetl. ghiarA. I mele, e român. In anii dintru / lor cifrele din domeniul comer, vreo 10 croitori; numai 2 SUnt 
Dintre RomânII uniţi din Ull~ "Atat to şcolile aecuodare, după unire încercase să revină I . 1 .. d . ItI' români. Bărbi~!ii. 4, .toţi, m.ino~ 
rla cam ~ jumătate (500/() nu precnm şi iu şcolile saperloare, .... Cla ŞI 10 ustna, pen uca sa se ritari. Măcelarn 4 m100ntan Şl 

I la m6tc~, dar a reeazuf, cont.,- vadă ce bine stăm intr'un orăşel, unul român maghiarizat. Aşa şi 
U carte, adică sunt aDs1fabrţt. cauza micului Domăr statistic al A d - f ă 1 CI j tă le 1 1 

nu.n S8 ac Il u gaze r de graniţă unde acum ~?uă sut~ I!a celal~e me~erii, r~mânu . este :daşl cifră o avem ş\ la Ro- elevilor romlai, se explici prin ungureasca. I de ani abia era o famlhe doua 10 .co.ad~, afa~a doar~ de 'p,:~to-
loii ortodocşI. fenomenul devenit public. ca tl- .. ..., -SA sJIIA ti, I de străini _ pe-atunci fireşte ne' fan ŞI Clsman u!lde Şl romanll au 
.In ce priveşte instructia şco- ner/mea apartindtoare nolionaJi- Ctttţt şi răspândlti: I ungurizaţi -, iar in secolul trecut unproce~t. m~lm~re. '. . 
'1 - spune miii departe Ncgy tdţiJor, avllnd prilejul sd cunoa~ şi la 'nceputul secolului nostru se ,Asta n1-1 sltuaţla. Jalmca, Ş1 
contemplărlle 01 le ;.inche!em sca tII decursul studiilor mai ,,~azda Autlrtflzlouistlu i dădeau marile lupte naţionale pân'acumafără speranţe d.e :ndrep~ 

lUai d!' ,'.'1 de vedere sta- inalte valoarea culturil şi Isto- • c7tS' , ţ' ...... 'v,,' ştiute 'ndeobşte. • tare. Gramcetul 
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4 Gazeta A nUrpvfzfonfstA Dum'necA 17 M~rtte '9f 
Dela Liga Antirevizionistă (ărti, 

• ZIare, reuisfe 
Intâia adunare generală a secţiei 

studenţeşti a Ligii -
, 

Da.centralizarea 

.piritual~ a or.şelo" 

din UnQ"ria 

tea Asociaţiei culturale a oraşelor: tâiului număr, arătat de .B· ţ 
pesti HirIap" la 1 O crt, se c ~ 

remarcate următoare1e: Bibli . S 

fia Panoniei de Andrei Ali: c 
un articol in nemţeşte al ăr, 

danez Einer Dygg"e, in C.1re 'şti 
demonstreaz,i că vestitele Jn 

combe romane dela Pecs au pc 
intru 'nceput zidite deasupra de 
mântului, şi un alt articol al . cu 
logului Anton Klemm d ir 
originea numelui oraşului pc 'nai 

Azi săptămâna 5 s'a J(inut in I poare. Să ne silim din toate pa
sala eXpOzitiei : antirevizioniste tulle, in toate dlreel!ile de aeti· 
din palatul ziarului -Universul« vitate soclald, să caşt găm, să 
Întâia adunare generală a sec· progresăm. Intregirea sufletească Sub titlul acesta s'a publicat in 

n~rul din urmă al lui .Fiiggetlen 
Ujsag" (10 III) un articol vrednic 

A luat iniţiativa să se infiinţeze la 
Universităţile maghiare catedre şi 
lectorate despre literatura şi cul
tura din ţinuturile alipite la statele 
succesoare, şi are de trei ani o pu~ 
blieaţie a sa: "Varoskultura", ţ~~~~de~;;:i:' aCOt~~!t~~~tir~~ I e ~~:~:,:::::p:~s_:~.:~~~~l 

v:zioniste. fiind de fată dlo par. I " '.~',' , de atenţie, despre emulaţia cultu Altă publicaţie 
tea directiei ziarului -Universul« 
d. deputat AI. POpe5eu·Necşeşti, 
fost subseeretar de stat, iar din 
partea biroului central al LigiJ d. 
ing. Liviu Velovan. 

Preşedintele sectiei. d. Nko
lak Zagoieea. a arătat studen
tiklr veniti În număr impunător 
de mare rom sunt organizati 
revizioniştii din U n {I ari a şi 
ce p ro p a g a odă fac reYlzio
niştii maghiari prin aşa numitele 
• Institute de cercetări şi studii 
jjtorice*. create în diterite cen .. 
tue ale Europei, apoi a iRsistat 
asupra organizatiei studentilor 
maghiari din ROOlânia şi asupra 
prop~andei ce o fac pentru. sub~ 
minarea statului român. Şi-a ex
primat.apOi multumirea că stu
delllÎt1lea, pătrunsă de marele 
rol ce-I are L. A. R., şi-a con .. 
St!hlil pateroice ramificatii În 

tOlte facuHatiJe, şi a Încheiat a
ducAn" in aplauzele furtunoase 
ale adunării omagii d-kd Ste
lian PO/H.cUt preşedintele ligII, 
pentru indl'1lmările sănătoase ce 
le dă tineretului. 

D. Z3g:>icea a rugat apoi pe 
d. AI. Popesc.·Necşeşti să pre-
z!deze adunarea. 

CuwAntarea d·lui 
AI. Pope.cu
Nee,etti 

M ;llum 'lui pentru cmstea ce 1 
,'a fdcut dândll-i-u prelideR/Ja 
an.ei Gll1t de !rllmoase adallări li 
pe'fftTU manJjtstalJo. de caldd ,im
patle IăcuM d-/ul preştdmte al 
VeU SlelJall Popesctl, d. .Al. 
Popescu,·J.I{OOfe,e~ a ardtat cd 
tiRUitnt« se I!dstlte pl M/âm sa· 
ndtos fomdrusc (fi casa de idei ,i fapte rombltelti a zitlflllui 
.Unl.tI"lul·. Nu se putea an mal 
bun lltCtpat de~t o astfel de 
adanare tU tineri entazialti?-e 
fapte. care. cu Pigoarea sufletu
lai lor, Pin s4 se adaoge la fa
la"ea rechllor lilptdtorl dela 
• UJCi"ulllJv.. 

NfI t uşor s4 (HOIUlnţl ctlYJn
tele sceptJu pe can L Creanga 
le-a spus: .RolllâlUllltl l-i ereu 
pIln4 a' apucd. c4 de Msai se 

D, Al, Popescu-Neqeşti. 

tnerele Tel1Îziofliştllor. A Câştiga 
t.mpul pierdut, e loztnca pură, 
Idealul şi rostul dv. ca indiVid şt 
colectivitate. Vă uriz spor la 
muncd, Sd vd adresati noutJ, 
unde veţi easl saflete hotărîte ca 
,d l'a vind In ajutor. III 

Conferinţele 
.ntireviz1onl.te 
dela ~Uni.er.ulc 

ral,naţională dintre oraşele Ung~~. maghiară geneveză 
riei, împintenat.i de răposatul ml- II 

nistru de culte şi instrucţie Kuno Se ştie din ceea ce am arăta~ 
Klcbelsberg. , cu alte prilejuri, ci pentruca S~'Şl al muntelui Mecsek. lUI 

Emulaţîa cu pricina s'a născut împlinească datoria faţă de Ire, 

din pilda descentralizării cultu~ denta maghiară pentrucă i~a sporit Un~ur'l I~t-~~~ij lipŞirtaaetl rOlle întâmplată la ungurii din dela 1019 iugăre cadastrale la 3375 
Ardeal sub regimul românesc. de iugăre latifundiul ce~l avea In 

Kuno Klebelsberg (despre care Ungaria. faimosul cetăţean ,~~- _ La 15 Martie, ziua trad: lOi 
adăugăm ci a imitat şi alte lucruri ghiar dela Orade Gustav Kov~r nală a koşutismului, a avut 1 pc 
dela noi, in primul rind din ini- s'a d~s, după expulzare~ s~ ~l~ la Budapesta o demonstraţie 'c 

d R - 1 G nst gol dentească iredentistă, la care ţiativele şcolare ale d-Iui r. C. omama a en:va, .!1 1 1 manifestat intre alţii Ştefan ' 01 
Angelescu) a ajutat cu toată soli- acolo de vreo dOI aOl In contra {Coş a) şi Victor Vaszy (Vasi), 
citudinea iniţiativele culturale 10- noastră printr'un bIrou de "plin- _ La 12 crt. a avut loc la faţa 
cale (tot ce s'a făcut la Seghedin, geri" minoritare şi printr'o pubJi- dapesta adunarea generală Il} at d 
de-o pildă, e opera sa), şi apoi a caţie franceză şi englezească cum ciaţiei stu~~nţilor piarişti. Ra parti 
adunat aceste iniţiative într'un nu s'ar putea mai agramată ce o I tul, l~a ,~ltlt secretarul gen sili, 

. , b . 1 1, M' "U IOSif SZItar. 
mănunchI, creInd o aşa-zisa scoate su ttt u ." mOTlte, I --. ... -' .... _ .................. Întc 
"Asociaţie culturală a oraşelor", Activitatea lui K6ver se vede I O .. . a 1 
care coordonează acţiunile şi diri- că n'a satisfăcut pe cei dela Bu~ . n epufafn saşI i oam 

gucşte emulaţia dintre oraşe. dapesta, de vreme ce ni-i dat să protestează în conl. 
Asociaţia aceasta organizează citi~ ~n, num~rul din 1~ c~t. a! teroarei fiscale" tele 

călătorii colective dintr'un oraş semlOfIclOsulUl "Buda pestI Hulap .' " Alr 
J 1 " . '.. 1 S h ur a"t arele' Tlliut acesta e dm -Ard într'a tu saptămam a e eg e- m o . '" ern< 

d ' l' 'D" b " l' t ' er "La Geneva apare o nouă pu- Zeltung« dm 13 Marile crt .. ,· , .; InU Ul, o nţInu Ul, e C., UOlV - I . t" f 'f I IŞl1, 
. f bl'" h' . h t' " . e a unei Ş Iri re erI oare a sităţi populare la can COn eren- lC.1ţ1e lOC mata c es lumI ml- t t fă t d rl I 'bera] 

, , d' .'" . 't T'tlul 1" Le Messager pro es CU e pa amen, . 
ţiază ŞI oaspeţi 10 stralOatate, ŞI non are. 1 -1" . d 1 . lAC, a. 

d des Nations"; apare de-ocamdată saşI e a nOI a guvern IR C , 
A urmat cuvântării d·Jui Al. a. m. . tiunea execufiilor fiscale. Il,rut Ş 

P N .. . Pe nOI' ne interesează mai cu bilunar, dar voieşte să devină în A 'zson opescu· ecşeşh cItirea rapoar- In acelaşi număr al lui - Ta· 
telor despre organizarea pe fa- seamă legătura ce s'a făcut prin curând gazetă zilnică. In numărul Zeitung« s'a mal publicat un :dul 
cu1tăti a sectiei antirevizioniste a Asociaţia aceasta între Ardeal şi întâi publică un articol cu fota- ficot despre impozÎtE', ac neao: 
studenţilor, apoi preşedintele sec oraşele Ungariei. "Fiiggetlen Vj- gram despre ungurii expulzaţi din in să despre impozitul aşa' ,~Cll 
fiei a adus la cunoştinta mem· sag" aminteşte despre turneul ce Iugoslavia, şi un studiu mai lung cultural, pus pe capul nern: 'umt c 
brHor programul ce·l va urma l-au facut anul trecut scriitorii un,. despre numerus valachicus al pu, '. ~ 1 al 

blicistului român M. Ionescu (ono, de epIscopia nemteasca a 
sectia studenţească, şi Jj·a atras guri din Ardeal în vreo 10-12 şorii. Coincidenta e nosti trat 
a tentia că d. O. Lungulescu, se- oraşe din Ungaria. Destăinue apoi rabilul publicist "român" e desi~ olt, 

Pentrucă în contra acestui im. 
crefarul general al Ligii, va pu~ că "asociaţia a facut cu putinţă să gur vr'un scrib turanic din sIuj, .. 

zif exagerat parlamentarII 
blica zilele acestea o broşură in se raspândească scrierile scriitorilor ba iredentei maghiare; poate unul ,clalal 
care se va arăta pe larg modul unguri din Ardeal în vreo 20 de dela Cluj ale cărui colaborări la nu protestează niciodată, d 1-

. 1 '" I mt'; de coaIe în straturt'le cele~ ma; publicahile iredentiste de peste dimpotrivă, dupăcum se ştie, t h
t
" t' 

de orgamzare a revlzlomşti or • .~" intervenit să fie incasat cu . It c 
maghiari, şi In care tineretul largi ale ungurimii, prin biblioteci graniţă i le urmărim cam de sila de organele fiscului. ! ,Fe! 
universitar tşi va găsi direlt.vele poporale" (ceea.:e nu e altceva multă vreme, - n. tr.) Studiul (e Articolul cu priCina e semame a: 
necesare. A :easlă broşură va fi decât un fel de subvenţionare), vorba tot de isprava intelectuală. de losef Grăf, • in numele mi cone 
distribuită In toată Universitatea. şi apoi că: ~Asociaţia a hotărît să a aşa~zisului publicist "român" - rităţii Jocuitorilor din Schi:bdo artide 

O. Zagoicea a rugat apoi pe descrie (se'nţelege în ce chip tenden- n. tr.) analizează amănunţit teoria şi e un răspuns Ia ceea ce 
studenti să ia parte la ciclul de ţios - n, tr.) portretul oraşelor lo~ rasistă românească. In editorial scrisese În -Arader Zeitung< 
conferinte ce se va deschide cuite de unguri ale statelor suc- publicaţia arată că luptă pentru t .. f' con ra cerem ce au acu 00 
În sala expozitiei antirevizio· cesoare. Clujul il va descrie d. dr, dreptul de autodeterminare a po~ şJabii din Schondorfi la ,s p~ 
niste, şi a multumit la sfârşit Maksay, Oradea Geza Tabery, poarelor",. fectura Aradului, ca să li ia. d' 
d-Jui Popescu' Necşeşti pentru Aiudul Al. Makkay, Braşovul Fr. Aceasta~i deci - aşa cum se re- statifice şroala confesională., ,ru l' 
impresionantele cuvinte ce 18-a Szemler, Târgu-Murăşului Carol comandă prin recenzia de mai D. Grăf arata că Ja Sch 1vea ~ 
rostit tineretului.' Molter, două ţinuturi etnografice sus - noua publicaţie dela Ge~ dorff e mare nemultumire" ~1im: 

Şedinta s'a incheiat cu -Imnul Carol Koos, Aradul Nic. Krcnner, neva. O publicaţie evident ungu- contra episcopiei din Timişo· a~ pe 
Neamului«, cântaf de intreaga Timişoara G. Szanto," rească.! de.o parte din pricina biruri ,1 vec~ 
asistentă. I Alte amănunte despre activita- Ne interesează, fireşte, şi pe culturale exagerate (de 60 p' n!ocU! 
......... _ ....... • .. ta .. ts •• _rllllll' ... t ... ., ... _ .... iIII· ... ' ................. ' .......... __ ..... , _., .. ,l1li' .... ..,' _ ... -"q .. _ ... ,....... noi, dar ni se pare că-i intere- la 100 procente în raport 

~a: ;:'''1~~::'~':tu1~a,::!';d Imbunăfăfirea raporfu-
a apas iIllr'all congres de mva· I el -t l· l 

seaza şi aceasta in primul rând impozitele cătră stat), iar 
pe bieţii iobagi ai Ungariei. Ce alta pentrUCă episcopul Pach! 
latifundii i s'o fi dat celui ce o s~himb.if anul acesta statul n paI'l 
scoate, sau cu câte iugăre i-a fost comunitătilor bisericeşti, dis, ~ndi~a 
sporit latifundiul ce-l avea, daca I nând că episcopia poate an ,CI fiu 
pentru o măgărie ca revista ~Mi~ fâră motivare hotărîrile comu ~t la ~ 
norite" latifundiul lui Kover Gus~ tătilor. Comunitatea bi5ericea~l.au c 
tava fost sporit dela 1019 iugăre a cerut episeopiei să revizuia. ce fort 
cada straIe la 3375 de iugăre? impunerile de oarece le consid' dt bloc 

IătfN'l: "Imi laa nnpruia ace-. rz O r l a o -l U g o s ave 
lui« con coase It n'a pus nod , . . . 
la old". Ded 6d ne lnJ!rijilll In 1 Precum se ştie din ceea I ştin unguresc. Anume, Italia 
lehRiaz lflcrftllli să pantm nod ce am areUat acum silptd- I işt festab leşte şi ea legd 
zdra.dll ca 14 lUI distrugem In- mâna, la B:ldapesta s'a ro- turde cu Iugoslavia, conform 
cruL Bucuro, eu lUni aiatarl de ~ stil. un discurs polW~ sen. - prevederilor pactului 1Ialo 
d •. ,1 IIm a"eI1, lIWlt de jdeut zaţ/onal şi semmfJCatlv: pre- francez dela Roma. Resta
D. SitUall Popescu, In confe-, şedinlele partidului creştin, br/trea a fost dată pe faţd 
rillfa dda Oul, in Jata unul Wolfl, care pnn legdturtle printl'o declaraţie ce-a ro
pll6iic tRtllJiast, a formulat idea· strdnse ce le are cu gllver- stil o ieri la Belgrad mint
lui ro1lk1/1ismLtlai. ardtlJlld, t.d nul Gombăs se socoate că strul Italiei dm Iugoslavia, 
după~ 'n treetd IIe--a lIlsufltţit reprezmtd tn band mdsurd cu pfil~ial prezentarii scri
tot tim.pIJl Idealal geoerajlc al ideile guvernului, a cerut sort/or sale de acreditare. 
Rolll4nltl, ezi e4nd ,'a rtllHzat UngaTlei O noud politicd Fundcil nu e obicei sti se 
eetJera/iCtşte România Man, externd, şi anume orientatd faed vre-o declaraţie cu 
trebile sa ne 'ner/jilll de mtreeJ.. spre Germania şi Iugoslav/a. prilejul prezentdril scrisori
rea pairlJnoni.uhll noII", sufle- Acum vine dela Roma şi lor de acreditare, declaraţia 
telc, dt odatlcirea, de ,le/a/rea dela Belgrad o ştire care ministrului Ifa/lan dela Roma 
la', de adtJUl'ta noa,lrd la Q- tntregeşte şi explicd spusele a fost o inovaţIe plina de 
celaşl Ri.eI cu tfl celorlalte po. pteşedintelui partidului ert- semnificaţie. 

Notite b;btiograf;ce 

- "Budapesti Hirlap· din 16 
II. ailUnţă .1parîţia unei noi cărţi 
italiene de propagandă revizia
nistă in folosul Ungariei: "Bazi~ 
nul dunărean sub arme", a ziaris.
tului Renato C:aniglia. Autorul a 
făcut de curând o; călătorie de 
aşa-zise studii in Ungaria 

- La Pecs (Cinci. Biserici) a 'n, 
ceput s'apar.i o revistă ştiinţifică 
intitulată HPannonia", a profesoru~ 
lui dela Universitatea de~acolo 
Eugen Kasztner. Din sumarul in~ 

. .. rontul 
nedrepte, dar epIscopia l-a a . 1 
cat cererea la coş, iar mai lţa eger< 

. , nu e 
pOl, când a fost să se n 
nească comunitatea, s'a 
dreptul de vot celor cu 
culturale restanfe. 

D. Grai incheie arătând că 
Jj,a mai ramas alta de făcuI 
cât să ceară să li se 
şcoala şcoală de stat cu 
de predare germani I'\;c:r()~i.~ti 

li se 'mpotriveşte, dar pe 
drept, fiindcă edificiul şcolU 
proprietatea comunei politiCl 
nu a bisericii. 
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Campania electorală din Ungaria 
. .B! Wa lui Horthy, a lui Eck- ; turilor. Parlamentul fusese dizolvat I preferintă "reformiştii" dintre 8- 3000 de candi-
se C t ~-a lui G6mb6s, coaliza~i I Marţi a fos~ săptăn:ina; termc~ul I vrei, dintre reprezentantii carte- da1i la 248 de 
")ibli . se apere in ~on.tra surpn~' pentr~ pu.bllcar~a 1ts~elor a expIrat i lurllor - Impotriva cArora Eck locuri 

AU: ce ar putea sa II le rezerve Dum!.ne..:a, d:cl afara d~ _ guver~ hardt ducea pânA de curAnd o Pentru cele 248 de mandate de 

Un candidat al E. 
plscoplef dIn HaJ· 
cladorog 

al ărâşirea lui Bethlcn cu habs- care-şI avea ltstele pregatlte mal t dA' Uj M 
. d . - .. d·· . f - d ." l' lup A rt\ceasCa prin a 88 It a- deputaţi luptă după cum anunţă. care' tii, e 'n tOI e-o saptamana Inamtc ŞI a ara e agranenl1 Ul " • 

In cimrcumscnpţla Nagy;Kâ, 
roly depe graniţa sătmăreană şi-a 
depus candidatura, cu program 
greco-catolic:, un anume dr. Grob. 
preşedintele asociaţiei generale a 
greco-catolicilor maghiari. Omul 
episcopiei de Dorog a păţit--o insi 
rău. Ca si nu incurce socotelile 
guvernului, jandarm ii din Nit
Adoni l-au luat pe sus şi i-au 
făcut vânt din comună. 

de ania electoraLi, - adecă aşa Eckhardt întovără.şiţi pe-ascuns cu gyarsâg, -,I-anume dintre evrei I ziarul lui Eckhardt 3000 de inşi, 

> au poate fi in toi sub un re- g~v~r?~l,. toţi ceilalţi au rămas cari nici măcar nu.-s .. tine~i· . I di~~~ir~tidaedevărat al candida; 
Upr. de dictatură. zapaclţ!, In frunte cu Bethlcn Revolta cea mal mare au pn- I . . d • 
1 . d' lI' f . t't d " l' 1 d" . "1 ţtlor nu se va putea şti ecat cu ) al cum se ştle In ce e ce e-am care n aţa unuI termen a a e 1 CInUlt.O Iste e In clrcumscnpţn e 

. . d- I f opi zile înainte de alegeri, dupăce d. in numărul nostru trecut, scurt nu s'J. mal putut gan I un capitalei, unde au ost candidaţi 
1 " se vor fi respins cei ee n'au pu~ i p. 'n.inte de a dizolva par a- moment să-şI orgafilzeze un par- ca "reformişti", ca oameni noi, ne-

,... tut aduna cuvenitele recomandări ul Gomb6s a interzis orice tid, ci concediindu-şi partizanii, gustorul angrosist Anton Klein, 
1 d·· dela alegători. ' ' şi manifestaţii po itice, şi ca să ia ce ati tu me vor SocotI un alt evreu Moriţ Ledermann, 

,l!ştea aceasta a ţinut până a- de cuviinţă, s'a hotărît să candi- şi mai ales preşedintele comunÎ# 
Inn patru zile, dupăce înt:e.ti~p ?ez~ c~ progra~ ~nd~pende~t, el tăţii izraelite din Buda~Veche, 0-
fY~ irat Dumineca trecuta Iar In Intro CirCUmSCrIPţIe, lar baIatul zora, 
trad: locuri Luni şi Marţi ter- său Andrei (intrat acum in poli; Alegerea aceasta a pricinuit ne-
v~t I pentru publicarea candida~ tid) in alta. mulţumiri la adeviirata generaţie 
Lţte de 40 de ani, şi nemulţumirea s'a 
~re, oncentrarea partidelor de opOZiţie dat pe faţă indată dupăce s'a a· 

~~~ faţa loviturii aceste~a cu_ a- I nu _ pr.e~in.tii i~port~n~. "Se c~vi~ 
a t de măiestru a lUI Gom- I amlOtIţl smgun socrahştu, can h~ 
Ra partidele de opozitie s'au· reşte nu s'au carte lat cu nimeni· 
gec silite să-şi strângă rândurile" Din pricină că n'a fost timp 

. ... ! .. 
mtovaraşeasca. I pentru o acţIUne mal mare, 

" a făcut să vedem .intovă, toate grupările opoziţioniste 
~l oameni din cele mal opuse s'au marginit la un număr 
mI . I foarte mic de circumscripţii, şi 
~ fi tele Gheorghe Apponyi (fi- anume cele mai multe s'au limi; 
, . Albert) şi fostul ministru tat la oraşe, unde se votează 
!\ra erne Gratz, ambii fruntaşi secret. Partidul socialist n'a pus 
ert" işti, s'au cartelat cu parti, candidaturi in nici o circum~ 

la 'beral, adecă in bună parte scripţîe unde se votează pe faţă. 
enl c, al lui Rassay, cu care s'a Blocul G. Apponyi - Rassay -
( nit şi organizaţia semită a Vazsonyi a fugit deasemenea 

\ra .izsonyi. de circumscripţiile cu vot 
'dul lui Friedrich şi legiti# deschis. In schimb s'a incume

In neaoşi ai palatinului Pala~ tat să meargă la ţară blocul 
~c . tCQ ziarul "Magyars.ig"), legitimist al lui Grieger şi Pa~ 
şau~ii· cu partidul legitimist lavicini, ca o adeverire a fap, 
~:. al lui Grieger, şi şi-au tului ce l-am mai semnalat in 
iti trat din răzbunare p~terile coloanele noastre, că neavând 
irn. olt. unde candidea7-a Eck~ o opoziţie spre care să se în~ 

drepte, satele au inceput să se 
celalalt loc unde candidează indrepte spre habsburgişti. E 

e dt, la Oobriţin, s'au con~ 
I t hitleriştii lui Mesko şi-ai 

ui Festetich, şi rasiştii de 
manie ai lui Ba;csy Zsillinszky. 

concentrări, ale celor vreo 
) artide mărunte ce mai sunt, 

Însă aceasta şi o dovadă ca 
habsburgiştii lucraseră vârtos în 
vremea din urmă, şi ca nu fără 
temei a putut să le fie lui 
Horthy, lui Gombos şi lui Eck 
hardt frică. 

" Cârdăşia lui Gămbăs cu Eckhardt 
'.u· bos şi-a dat de tot arama I tracandidat al lui Eckhardt Ia 
P ti Pactul secret ce l-a I Dobriţin, să candideze in ulti~ 

u ruda hortistă Eckhardt a I mul moment şi la Senteş, ca să l 
1: iveală pe deplin. De-o lase pe Eckhardt să iasâ la Dobri· 

;1. eliminat din listele de ţin. La Dobriţin insă deasemenea e 
a~ pe vreo 80 de parla- mare nesiguranţă. Eckhard şi~a pus 
. vechi de,ai lui Bethlen acolo candidatura in ciuda lui Be· 

flat lista. Astfel, la Pecs (oraş U· 
niversitar) reformiştii au pus in 
contra listei guvernamentale, findcă 
figureaza pe ea Un .reformist" 
evreu, o lista separatii, Ctl prog
ram "naţional-creştin". Tot astfel 
au trecut in opoziţie şi reformiştii 
din judeţul Tolna, şi nemulţumiri 
s'anunţă şi de·aiurea. 

Tot din pricină că au fost ne
glijaţi in folosul evreilor cari re
prezintă in partidul guvernamen
tal cartelurile şi marea finanţă, 

şi-au arătat pe fată nemulţumirea 

foştii combatanţi. Aceştia au ţinut 
Marţi la Budapesta o 'ntrunire şi 

au pus la vot: să menţină Sau 
să nu mai menţină după cele in~ 
tâmplate cartelul cu gCJl.eralul 
Gombos. Hotărirea - adunarii a 
fost că se dă fiecărui fost com~ 
batant voie sa voteze cu cine~i 
place. Dacă publicarea listelor 
n'ar fi expirat, hotărîrea ar fi fost 
desigur şi mai drastică, decizân
du-se cartelarea cu cine li-ar fi 
satisfăcut pretenţiile, 

Se burzulue.c 
fi evreii 

Generalul GombOs s'o fi aş~ 
teptat desigur ca "reformiştii" e, 
vrei ce i-a trecut pe lista sa de 
candidaţi săA aduci un număr 

respectabil de voturi evreieşti. In 
loc să,i .fie însă mulţumitori, e
vreii şi-au înfiinţat la Budapesta 
un partid de ocazie, Mpartidul 
naţional al evreilor maghiari", şi 
a hotărit să pună o listă evreia
scă. în frunte cu rabinul Hevesi. 
Vom vedea dacă până la urmă i 'nlocuit cu oameni de-ai 

i ~Generaţii a reformelor~ 

tă. de el şi de Eckhardt, 
altă parte n' il pus frunta
in partidul lui Eckhardt 

thlen, care s'a ales mereu in a-
. b" tabăra aceasta nu va desarma, cest oraş, Iar acum a tre UJt sa .. 

jac~ndi~aţj. Atâta n'a fost de 
~ CI umdcâ Eckhadt e a~ 
hţat la Mişcolţ, unde legiti~ 
i şi-au concentrat cele mai 
bice forţe, a fiicut acolo cu 
trdthloc comun, sub denumi
Frontul Naţional". Tot astfel 
ă alegerea lUi Eckhardt la 
11ţ nu e nici in chipul a
asigurată, l~a pus pe mini~ 
! justitie Uzar, care e con~ 

f · . p .. fiindcă s'au inceput mtre ea Şi se re ugleze 10 anoma, 10 ora~ I . 
şul teroriştilor croati Nagykanizsa. 'ntre guvern tratative. 

Contele Bethlen mai are insă a· 
derenţi numeroşi la Dobriţin, şi 

de asemenea arc mare populari# 
tate in acest oraş universitar ra 
sistul Bajcsy-Zsillinszky, care luptă 
acolo în contra lui Eckhardt. Ar 
fi deci şi acolo cu putinţă sur~ 
prize neplăcute pentru ruda hor' 
tistă. dar la aşa ceva nu trebue 
să ne aşteptăm, câtă vreme re
zultatul alegerilor depinde la ur~ 

ma urmelor de teroarea oficialităţii. 

Tratativele .0-
ciali,tilorcu gil· 
vernul 

'i nemultumiri In tabăra guuernamentală , 

"Magyarsăg" din 10 crt. (ziarul 
legitimiştilor lui Sigray şi Palla
vicini) a anunţat că Ia 9 Martie 
au avut loc la centrala partidului 
guvernamental tratative cu o gru; 
pare socialistă dizidentă şi apoi 
cu conducerea autorizată asocia; 
liştilor. Rezultatul tratativelor nu 
se ştie, in schimb e ştiut de altă 
parte că profesioniştii mandatelor 
socialiste de deputat au fost sub 
toate guvernele regimului hortist 
nuluiţii guvernului. In schimbul 
mandatelor de deputat au fost in 
stare, după cum se ştie, să tră~ 

deze internaţionalismul, Înscriind 
anul trecut oficial in programul 

pricina tntouărăşirii lui G6mblSs cu evreii 
sus amintita căptuşire cu 
~işti· a partidului guverna-

n'a fost de altfel de loc 
,.Reformiştii~ aceştia ar fi 
oarneni noi, de 40 de ani, 
tlerati.' tranşeelor, botezaţi 

niţel cu apa reformelor agrariene. 

In reallta·s numele ,reformiste
depe lista guvernamentalA au fod 
o cumplitA deziluzie. Ant/ssmitul, 
ebrediatul GOlllbos ,j'a ales da . partidului revizionismul. 

Si.temul reco
mandârilop 

Candidaţii au adecă de dat in 
Ungaria două examene principale: 
intăia luptă mare au s'o dea ca 
să fie trecuţi pe listă, şi a doua 
ca să poată prezenta biroului e, 
lectoral un număr de recoman~ 

dări dela alegători egal cu a zecea 
parte din totalul votanţilor din 
circumscripţie. Faţă de lupta a; 
ceasta a doua, lupta electorală 

propriu zisă nu e adeseori nimic. 
Partea hotăritoare a alegerii e de 
cele mai multe ori adunarea a
ceasta a recomandărilor, cari tre, 
buie autentificate bine de tot, şi 

trebue adunate în număr inc'o
dată pe cât cere legea, ca daci se 
anulează recomandarea cuiva, să 

A.lt Indezirabil 

Tot in părţile de dincoace de 
Tisa, unde mizeria sătenilor a 
ajuns ne mai pomenită., a 'nceput 
să facă agitaţie, şi-anume ţărăni 
sti, infiinţându-şi la repezeală un 

. partid în vederea alegerilor, un fost 
deputat Ştefan Denes. ..Magyar. 
sag" din 10 ert. anunţă ci de 
oriunde şi~a făcut apariţia jandar~ 
mii l-au împachetat şi l~au scos 
din sate. 

La samavolniciile acestea. au 
inceput de altfel să s'adauge şi 
crime. "Magyarsag" arată in ace, 
laşi numâr din 10 crt. că la 9 
Martie s'a inregistrat inwul o
mor electoral. la o crâşmă din 
Nagykata. 

ai imediat ce pune in· loc. La TrAdAtorU refor-
Seghedin, fiindcă sunt 45.000 de Ulei agrare 
votanţi, i-au trebuit lui Gombos Alături de reprezentanţii carte, 
4500 de recomandări, şi pentru Iurilor şi-ai băncilor, generalul 
orice eventualitate a pus oficiali, Gomoos a găsit loc pe listă şi 
taţea să-i mai adune citeva mii. pentru doi, trei reprezentanţi a' 
Deci inchipuiţi,vă cât trebue s'a' devăraţi ai "Generaţiei reforme':' 
sude ca s'adune recomandări cÎ; lor": ·adecă pentru unii c.ui agi, 
neva care nu-i pe lista guvernu, tau in vremea din urmă, şi inci 
lui, şi câte i se anulează. Obice# cu temeinici pregătire ştiinţifică. 
iui e ca să se declare hsta guver, reforma agrară. Cel mai de frunte 
namentală aleasă fâră contracan, dintre aceştia e dr. Matei Mato), 
didat, fiindci opozanţii n'au pre- csy, ale urui sta.tistici an6latifun
zentat reglementarul număr de diare sunt cunoscute cetitorilor 
recomandari valabile. Din anul noştri. 

trecut generalul Gombos a mai Fripturizare.t aceasta dovedeşte 
introdus un o.bieei, exp~ment~t că refonna agrară nu şi-a găsit 
in dauna unUl contracartdldat dIn I inci in Ungaria .apostolii adevă
tabăra lui Eckhardt: i-au furat raţi. 
adecă recomandările din geantă, 
şi l-au mai şi feştelit la gazetă 
spunând ci le-a pierdut la vreo 
crâşmă sau la vreo cocot.i 

Cei ce se abţ;n 
Contele Bethlen, precum am 

mai. arătat, candidează la Nagy, 
kanizsa, unde are douâ serii de 
contracandidaţi guvernamentali: 
una neoficială, şi alta oficială in 
frunte cu unul care a fost sub 
Bethlen prefect acolo 10 ani. 

Dintre partizanii lui Bethlen 
au renunţat să candideze: Keresz
tes· Fischer, fostul ministru de in
terne de până acum dou.i săptă, 

mani, cumnatul hortist Emil 
Purgly, contele Raday, Ugron 
Gabor şi incă câţiva dintre cei 
cu cari luase hotărirea să iasi din 
partidul guvernamental Mare parte 
dintre partizani l-au trădat însă: 
pe Bethlen înainte de;a cânta 
cocoşul a treia oară. In fruntea 
lor e fostul ministru de finanţe 
Bud, care se alege iar.iş la Ceaba, 
pe lista lui. Gombos. Dintre ace
şti fripturişti o bună parte au pă
ţit-o rău: dupăce s'au întors dela 
Bethlen la Gombos, Gomoos i,a 
lăsat pe dinafară din liste. 

Dintre miniştri a refuzat să-şi 

depună candidatura ministrul de 
externe Kanya, 

Ultima o .. a 
.Budapesti Hirlap· de Vineri 

anuntă că vreo 35 de cand;daţi 

se socotesc depe acuma a'e~i cu 
unanimitate. Patru c.ncimi d:nfre 
ei sunt d€-ai guvernului, iar res
tul aşa- zişi independenti, adecă 
~uvernamentaloîzj. Aceştia sau 
Il'dU contracandidati, sâu ofcja
I,fafea a acaparat pe seama ior 
'oajoriratea reeomandarilor dda 
'OIlegatori. impied"când de a:ta 
parte p-e contracandidati să a
junga in contact (u all.'gatorii. 

La aceşti ~5 se vor mai adauga 
;lână la urma inca vreo 30 de 
Inşi ale?t în a<;!'m.~nea chip. 

Norocul acesta, fireşte că la 
interve>ntia g".lVernulu '• L-a batut 
-3i pe fostul prim-ministru Ştefan 
Bethlen. deoarece (ele două liste 
guvernamentale ce i se opuneau 
li Nagvkinizia au fost retr,lse. 

Ca o nouă ExemJ)/ilkare a câr
dăşiei Eekhardt - Gombos În Hmp 
..:e E.khardt candideaza la Mişcol! 
in capul listei Quverr.u'uÎ. în
!r'o circumscriptie din Panonia 
candidează pe lista kli Eckhard 
o rudă apropiată, guvernamen
tală, a primUlui ministru 00'11-
bOs, profesorul secundar ['"il'. 
GombOs. 

-----------------------------

j 

r 

,. 

. '1 
i 

'.' 
I 



L 

,j ~ . , 

:, 

,~ 

, 
:J 

6 Oaz~ta Antlrevfzfnn'stA DumfnecA 17 Martte 
L-

Numerus valachicus. . 

Lupta pentru a doua desrobire 
Ni-a Jost dat săptdmana a

etarta sa tJsJstam la cua ce dUPd 
toate semnele era dţ aş/totat: la 
despdrţirea ctlar ce şt-au propus 
sa lupte pentru proporţionala 

r/n/cd de ui cart se fmpotrives; 
acest" cerinlt fomâneşti a VIe
mII. 

Vom asista poate In curOnd şi 
la o despdrtire de Jtlal aCtsta 
Intrt avocoţr, pentruca am putut 
sa vtdem cum Ja unele dmtre 

adunarile avocaleştt anU, ailU 
dintre partiCipanţi s' au facut cozi 
de topor in mâna st1(jinJJor, SQU 

cum unii, al/li dintre membrU 
baroUltior s'au ferit sd asiste:.la 
conferintele d-/ui [strate Micescu. 
pentruca sd nu-şi piardă. draga 
Doamne, clientela minoriiar{}, 
De·ocam1atd despdrţirea cea mare 
s'a 'rztamplat in Iuga,ul politic 
al naţional-/drdniştllor. 

bolnavul trebuia să treacă odată 
peste asta. 

Nu putem, fireşte, să proîeţim 
ce·o să urmeze in privinta sin
gurului lucru care ne inferESeai.ă 
aci: a luptei pentru a dou:J des
robire, pentru proportionala et· 
nică. fiindcă lupta aCt'âsta a 

ajuns pe panta politicii propriu
zise, nu·s excluse surprizele. 
N'ar fi exclus nici chiar să-i ve-

D. AI.. Vaida-V()iil~tr~ 
la Orade şi la 

1 . uW' 
dem pe adVe~5?:ii numerusu UI Fostul prim mlnistl1i d 
clausu'i suprahcllandu·l, dupăce Al Vaida. Voivod . 

d • 1 1 • t' con ' re ' 
vor ve ea. ca z:nase e e. ~11 o_r~ tieză astăzi, 11 Mad' a Iii 
spat,,:1e. ŞI nU·l exclus nimiC mCI I Orade iar mâine d '. • 1 b ,up ade r 
10 a te ta ere. Ia orele 6 va conferellj omâi 

Se mişcă taberele nepolitice 
auspiciile Institutului ei af 
Btinat, Crişana la Palal ~ a: 

Norocul cel mare este cd 
Marea despă~·tire dela naţional-ţărănişti s'au mişcat şi taberele ne

politice, cele profesionale. 
Precum se 'ştie, conducerea amenintat cu excluderea, dintre La 14 Aprilie e congresul 

tural din Arad. r dil 
seră la Cf le medIcii sluj- In ambele locuri Bas 
başi publtcJ de· acolo In Vaida' Voivod va vorbi, deie: 
contra acţiunii ce-au por- pre numerus vaJachic' s'a 
nit o intâ' la Ctuj ŞI~8pol Conferintele sale su nui r 
prin congresul din anul tephlfe cu şi mai man I ci ~ 
trecut deja Arad mtdicn gurare decât cea d 'nese 
români din Ardeal cari mişoara, dată fiind n din 
au slujbă la stat (mediCi tuatie În care se află hot 
de Circumscripţie, de spt- prim·ministru în urma laraţ 
taI, la C F. R, etc. - lui că o fractiune din a d 
unde ca pretutindeni pre- ducerea partidului l-a lor 
domină deasemenea stră- dela conducerea org' suve 

imi) tlHor na'ional,tărănisl· eu • 

acestui partid s'a opus dintru 23 de inşi câti sunt la conduce- general al organizafll/or a
'nceput numerusului valachicus rea centrală a partidului, n'a-I voct1/eştl car; lupta pentrll 
propus de d. Vai da. şi a avut veau autoritatea s'a ducă fată d-c legiferarea proporţionale', şi 
imprudenta - sau dacă vreti d sa o asemenea hotarire, şi că·i dacd aldturi de marea in
prudenta. fiindcă nu se adresa aseamănă Cll cei cari l au dat sufletire eu care se 'nşlrue 
numai rOmânilor - ca să de- afară pe sus din parlamentul sub steagul acestei lupte 
clare că i se ·mpotriveşte din mo· unguresc. iI mai spune apoi că marea majoritate a avoca
five politicianiste: ca să·şi poată de geaba se 1audă partidul fă- ţllor romdni ni-s dale sd 
păstra voturile neromânilor. D. rănesc că X·au adus Ia vieafă oş- vedem şi defecllunl ca ace
Vaida a dat şi după aceasta ina temi din tranşee, pentrucă un lea mai sus pomenite, In 
inte. deşi i se dat să'nleleagă partic.:l care se ridică în contra schimb e din cale afard de 
că va ajunge astfel să fle exclus unei lupte pornită pentru izbă· imbucurdtor cd eXemplul a. 
din partid. A finut confeIintele virea românilor de cotropirea vocaţilor intransIgenţi prinde 
deja Cluj şi Timişoara. şi a pus străină. nu mai este partidul la cele/alte profesluni. 

Un grup de medici din Ardeal şi Banttt. nd se 
Bl.lcureştt au luat Iniţia- !e, ( 

!iva de~a urma pe avo Conferintele d-ast,i 

cat
'
, şi şi·au ţinut Marţi Istrate Mices e ape 

paie pe foc printr'o accentuare luptatorilor de pe fronturile des. 
a caracterului antisemit şi anti- robirii nationale. In încheiere ti 
francmason al luptei sale. Fuse., spune apoi că pe d-sa nu·' poate 
se desavuat şi inainte pentru da nimeni afară din partid, pl"n· 
l~pta C~·iI PQrn~~.o, prin ~nter· frucă partidul e dânsul şi dânsu·i 
V1ewurlle date presei anumite de 'u fara. 
d·nii dr. Lupu, Madgearu şi aiti:; 
ba d. dr. Lupu mersese pân'a
colo, că·l acuza că ne strică cu 
franta~ iar ziarele minoritare din 
Ardeal au adaos că d_ Lupu se 
va duce peste granită ca să poarte 
de-acolo lupta în contra d·JUI 
Vaida. După conferinta dela Ti
mişoara a venit apoi desavuarea 
oficială. printr'un comunicat al 
canducerii partidului. La aceasta 
s'a adaos - pentruca să se 
accelereze desparfirea ce nu se 
mai putea imonjura - de·o 
parte lapiu) că conducerea par
tidului a convocat peste capul 
d·lui V a f d a organizatiile 
ardelene la un congres ce·ar ti 
să se Ună la 23 Martie la Clul, 
Iar de altă parte faptul că a
vând să se prăznuiască la po· 
runea conducerii implinirea unui 
an de când s'a făcut fuziunea 
Între partidul national ·tărănesc şi 
intre partidul tărănist al d-lui 
Lupu. organizatiile ardelene a-

, liliate d-lui Vaida au refuzat să 

sărbătorească pe d. dr~ Lupu, 
iar cea dela Cluj, şi încă la pro· 
punerea fostului preşedinte al 
lupiştilor de-acolo. a tinut să a
daoge că odată cu osândirea 
d·lui Lupu pentru atitudinea ce·a 
luat·o in contra lui numerus 
valac.hicus, îl sărbătoreşte pe d. 
Vaida pentrucă s'au împlinit tot
atunci 15 ani de când a oblinut 
recunoaşterea Basarabiei. 

Lucrurile au ajuns în chipul 
acesta la punctul de unde nu 
mai este întoarcere. 

Conducerea partidului a reac· 
lionat luându·i dllui dr. Vaida 
conducerea ziarului .Patria" şi 

dizolvând cele 7-8 organizaiii de 
dincoace de Carpati cari îi sunt 
afiliate cu. totului. La aceasta 
d, dr. Vaida a răspuns printr'o 
scrisoare drastică adresată d·lui 
Ion Mihalache, preşedintele cen
tral al partidului. Ii spune că 

cei 11 cari l-au dezavuat şi l-au 

o clarificare 
dureroaea 

Ce mai urmează după asta, e 
lesne de ghicit: ruptura finală, 
cu regrupări, cu tunete şi ful
gere şi cu obişnuitele socoteli 
fripturistlce la membrii organi
zatiilor. 

fireste că aspectul acesta ce 
I·a luat lupta pentru numerus 
valachicus nu ne multumeşte 
câtuşi de pulln. Dela un post ca 
al nostru de unde nu se urmă
reşte decât solidaritatea obşteas
că in iurul intereselor nationale, 
fărămifarea organizatiilor româ
neşti - chiar partide politice 
dacă-s, atâta timp cât n'awm 
in Iocu) partidelor alt instrument 
de guvernare mai bun - nu ne 
poate de loc încânta, mai cu 
seamă după ce se ştie că vieata 
politică românească a ajuns unde 
a ajuns din pricina bisericufelor 
politice pornite să se supralici· 
teze 'n abdicări de tot felul. Şi 
nu e mai cu seamă de bun au
gur, în politică. fâramif H€a a
ceasta, dacă se va adeveri şi 

celalalt lucru ce-l vestesc de 
câteva zile ziarele din capitală: 
ruperea de d. Mihalache a tabe
rei d-lui Maniu. şi·anume pe 
chestia constitutională. Vom a· 
vea deci . trei partide nafional
tăraniste in loc de unul, dintre 
cari al d·lui Meniu va opune 
celorlalte două chestia constHu· 
fională_ 

E, precum am spus.. dureroa· 
să această fărămitare. Dar se 
tinde spre ea de mult in parti
dul naţional·ţărănesc, încât nu ea 
e nenaturală, ci devenise nenatu
rală zăbovirea ei.: Devenise dure, 
roasă, ca orice zăbovire a unei 
clariUcări. 

De aceea deci lucrurile nu 
pot fi privite prea tragic. O ela
rilicare trebuia, şi a venit. Te 
doare, ca orice operatie, dar 

lntâia adunare, cerând t • 'or ' 
Medicii cer şi ei odată cu propOrl'Oniila In v~derea congre.suiui , pJ 
propor1ionaJa el- etnică controlarea 'iberei ~c va ft la ~uc~,reştl la 1 ,ta pn 
oică practici de după râzboi 1 It:, al organlz:lţ~llor n.aţw: :0; ~ 

Ni- f t dat astfel să adeCă a dreptului obţinut ~tl_n.e ale bar?u~'ll_~r dm t g ţ ( 
a Oi i 1 I I InitIatorul nlJşcaru aceste. em? 

vedem Săptămâna aceasta de ob cel pe că • ~ga (' ţ'l d' 1 1 . . de to' 
că se It'lişcă şi .. edicil din 1 de mtdlclt străin1 de a ea 10

1 
r
f
, .. arzu uhPtato

l 
r ŞI ' • 

Bucureşti, dupăce e ştiut face 'o România practtcă tor~. ~a pereCl e ar' Dt. din 
ce bolcot al tăcerii puse~ medicală. to~ a 1 uropa

M
, centra a, , 

I 
umv. strate ICCSCU, a p; , 

d I . V'd V· neea 1 

t ~ ~ semenea - U1 al J.~ o: 
Perltru român~zarea mt:ş eşugun,or ţină conferinţe despre p; r~l~b ~ 

D. Ilie Calciu, preşedintele Ca- lipite n'a ajuns decât in stadiul 
merei de muncă din Bucureşti, in care se află astăzi (şi sa se 
a inaintat guvernului un memo- compare acest stadiu cu, stadiUL 
riu privitor la jalnica situatie nu· in care ajunsese ungurizarea lor 
merită şi materială a meşteşu- tn 16 ani dupd ofensiva uneu 
garilor români din Jinuturile des- nascd Inceputa la amd 1868/) 
robite. este ca proprietarii români 

D-sa arată că in finuturîle a- de case potrivita pentru 10-
lipite meşteşugarii români sunt cal uri industriale sau camer. 
cu totului covârşitl de meseriaş\l ciale, le inchiriază cu regula· 
minoritari şi sunt reduşi la im- ritate străinilor, chiar ,i atunci 
posibilitate de marea industrie când românii ofera totatâta 
minoritară, deci cere guvernului ca străimi. 

măsuri urgen1e.. Ch~sna asta, de sigur, nu se 
Propunerile preşedln- poate solutiona prin decrete. dar 

telul Camerei de muncă există mijloace de presiune. Unul 
din BucureşU sunt urmă- ar fi să se deosebeas:ă la im· 
toarelel punere imobilele imhiriate la 

români de cd~ date străinilor 
Guvernul sd sprijineascd Altul ar fi să se taie românilor 

CU tot dinadinsul Reuniunile avantagiile ce le au dela stat sau 
meseriaşi/or români, ŞI sd I comun~ •. da,că ~ont.lnu~ .Să pre: 
româmzfze cu ajutorul a- fere • c~lrlaşl .m.m~rl!an an loc~1 

_ romanalOf. ŞI laraşi altul: parti-
cestora compoziţia şi aeti- deie politice să·şi dascălească 
vitatea CamereLor de indus- conducatorii cari cad în as~me 
!fie şi comerl. nea pacat. 

1 t ··· 1 d· Ul 1 e na a e mea In oraşe e r 

I.n timp ~e,~. ~ aida: \' ,.~;~~r; 
rata c~ statistiCI sJtuaţu când 
toare 10 care se găseşte . '1 

1 . tmnl e tu romanesc, d. Istrate, 
răspunde cu argumente _ 
. - t· .. mal ffil 

ŞI IS orIce, manUtte aşa ( 
. d te eli C mal -sa o poate 'n ţall _ 

nească, acelora cari ne c.li numaI 

că nu respectăm tratatul ul Prol 
, -. d .i.duit ci 

ŞI ne amenmţa cu ern, 
Liga Naţiunilor. . aU.rT 

Dumineca trecută d SJ . us f~a 
b 1 · -, d şl·a lxa It c uJem or espre ,! 

şi menirea ideii de ,st prog 

L · b· -d -1 aceasta um a vor It ara am o; : 

~Problema suveranităţii e O p 
In raport cu tratatele d 
astăzi vorbeşte la Uni, 
din Iaşi despre "Dreptullnizatia 
nitatea şi conştiinţa ~Clnal· tăI 
apoi va vorbi la Timiş aceas 
alte oraşe. Madge 

C f . ta al partid 
on erln a să 

A .. ad sul ~~ Sd creeze o asociatie ge- Dacd insa fald de proprietarii 
nera/d a reuniuni/OI româ particulari nu existd mlj/oact La Arad, unde conf, 
neşti de meseriaşi şi sd ln- o/Iclait făţişe, ex/std in schimb prilejuit o manifestaţie idul nafi 
, . • faţd de autoritdtlle şi faţa de d- 1 f 

fimţeze pe ,seama ti un cre· mstJtutiunile suslinute dt stat mtre ce e mai rumot prepon 
dl1 mdustflal, care sd dea cart au imoblle ş/ le inchiriaza Istrate Micecsu a arătat tre rom, 
meseriaştlor români din lo~ strdillllor, Ne referim la primarll rele: prin sel. 
calitatile unde meseriUe sunt ca a Arad"'ul, care a dat cafe- Suveranitatea unui pc Î, iar d~ 
covârşite de minoritari cre- ntaua ordşeneascd unul. trust atârnătoare de mila el' tul se va 
d ·t i ,III i I minoritar, pentru[d a o/eflt CII tratatelor, pentrucă su dă (adec 

1 e eJ ne Ş seu e pe cre- "Te-o zece mit d' lei mal mliit 
dU (aşa cum a magh/arizat decâtojtrtanlil român' şt apoi a e un lucru ce se simte la datorh 
mica industrie Ungaria). redu.s cu 25% chiria 'mJnofitarl- firmei. Suveranitatea prir e carfel 

Sd se ia ucenici şi baieli lor, lncat e cu ",e.o 50 de mii a fost programul revo; particula 
de prtlvdiie dintre Tomtini, mal micd de,"t a o/ertanţllor Horea, şi tot ea a fost In mâni 

D. Calciu a uitat să adauge la români- Ne referim deasemenea de temelie al prodafllJ in locul 1 
cererile acestea una de cea mai la imobilele bistrlcilof sau altor 48 a ,ardelenilor şi-al ,d şi pe E 

mare lnsemnă1ate, pe care am institut/unt româneşti suslinute acelaşi an a munteni!o,lalli cetăfE 
ât t' ă I 1 t] d nitatea celo avem astĂZI· a spus : ar a -o 10 num ru recu aga. e stat. .. _ '1 rtid ' 

zetei noastre. Faţa de acestea (U patea sd dm generozitatea ahalL\ uJUI-

Una dintre pricinile principale existe mljloact falişe şi eledl"e, s~u~e obr~znic pres~ e· . :ee ~l~al 
că românîzarea sau reromâni- dacQ alltorttalea ar şti sa !it la J CI ntlam facut-o cU ,el. ~I Ind 
zarea oraşelor din provinciile a- . datorie. (COJdin"area in P~g easc:a fOI 



e It._cA 17 Martl~ 1935 Gazeta Anffrevlzlo11'sfA 7 

Numerus valaehieus 
arăta indicându-se angajarea in 
serviciu (anul, luna. ziua). 

Se va arăta totalul sumelor 
primite drept salariu In cursul 
intregului an, In speti 1934, cât 
şi sumele primite sub alte forme 
in cursul aceluiaş an, (chirie. lu
minat, încălzit, alimente, par1ici
pări la beneficii, etc,), 

tinuare din~~g~~) ___ 1 tratatele au dat drepturi minori- 1 - adecă conducătorii din par- la activuJ lor, 16 Ia noi!), şi după 
, i Dumnezeu n'a făcut tarilor dela noi. Prin tratate s'a 1 tidul cutare şi cutae - ar fi la câte ni·a fost dat sa vedem o 

~1C nimica, nici Franţa şi luat numai cunoştinţă de drepturi ! postul de comandd, n'ar mai simplă vorbă că va fi de-aci 
,VOJi.

n
tru cari avem şi vom date de noi înşine. Noi am dat, ! trebui nicio lege specială, nici 'nainte altfel, nu ne ajunge, a

a ,t~t.ă dr:tgostea frăţească, cu lin a? inainte de con,ferinta II Jentru introducerea proportio· tunci mai cu seamă când o ros
lltut face aici o Romă, paCll, pnn decretul regelut Fer" nalei etnice şi nici pentru tăierea teşte cineva care a fo-st dictator 

listl1J daci nu era .:li ci un dinand, drept de cetăţenie evrei, I .:dorlalte capete ale hidrei car- al vietii economice şi financiare 
Con 're să-şi afirme singur lor pimănteni; tot noi li.am dat i telurilor. Dupăcum. fiindcă erau din România şi are deci o vină 

1611' a libetate, sămanând cu drepturi c;lorlalţi mi~oritari prin jla P?stul dat~riei. nici ungur~lor principală ca suntem astăzi unde 
lIP'a de morţi câmpiilc MoI, ceea ce s a ~re~ut dm 'pu~ctele I .'lU lI'a tr~bult v,reo lege specială suntem. 
ren! omania Mare e rezulta, dela -:1~;l'Iulta 10 <?onstttutle., j (aveau dimpotrivă una care pre. De-aceea şi a treia promisiune 
lui i afirmări de sine ro- NOI h,am dat pnn generozlta- I v~dea egala 'ndreptătire) ca să a d·lui Madgearu: că va pune pe 
ilaI şi al hotărîrii unanime a tea noa,st:-ă . drepturi, şi încă. atăt 1 i mpiedece intrarea noastră in plutocr"fia bancară şi industrială 

, Celelalte rubrici vor fi com~ 

plectate conform indicatiuniIor 
din tablou. 

Socletăfile anonime vor trece 
În tablourile de personal şi co m
punuea consiliului de admini
stratie, comitetului de directie 
şi a cenzoriJor. 

r din Ar~eal, din Buco- de man l!lc~t. el cu 2 la s~~ta a~ I :,luibe. Simtul. a:esta al datoriei a minoritarilor biruri ca pe toată 
BasarabIa, La confennta reprezentanţx 1!l parlament l .. r nOl I ia comandanil ŞI consensul ob· lumea, că nu o va favoriza prin 

delegatul regelui Ferdi, cu 4~ 1: sută pU,tem că~ca, şi I ~tesc care a fost la unguri in inlesnirlle ce se obişnuesc la noi, 
s'a dus ca simplu deIe' tot el 111 se sue 1!l cap ŞI ne a, 1 loti cei 50 de ani dela dualism că îi va dijmui veniturile in f~ 

~ su ui rege, cum se făcea meninţa cu Liga Naţiunilor. Dână la 1918, la noi n'a existat )osu1obştesc, o 'nregistră::n nu-

•• , -,., ..... ' uae r 

Un nou succes al 
d-lui Titulescll 

, Comentând 'sfârşitul răsboiului 
civil din Grecia şi primejdiile 14 
cari ar fi putut sa expună a,cen· 
tura venizclista B.:lkanii, ziarul 
"Universul" a publicat la 14 ctt. 

urm,ltoarcl~ constatări preţioase: 

Ill1re CI ŞI ca tnmlSu poporu, E L' N', '1 ! rt prlVln a pro ejarn romam or mal ca pe-o promiSiune. Ca s o .' ., 1 Cu ce drept ~ \' . . f t .. .. A'I' . . • 
'. , :::.ste, tga aţ1U111 or o supra-.. . d . _ '. 

d 'nese dm Ardeal, dm Ba suveranÎtatc? 1,1 cel 16 am ela desroblre (ba· tmem mmte ŞI ca să 1'0 punem 
, n din Bucovina, care şi-a O, prof. Istrate Micescu a ară, ! gafi bine! de seamă cifrele: 50 I cândva in fată. 
Iflii hot~rire~ de-a fi liber I tat cu texte franceze autorizate, 
ma laraţ13 dm parlamentul că Liga Naţiunilor nu e altceva Se l-au m ăsurt-

din a d~lui Vaida şi prin a' decât un areopag al statelor su, ~In lumina focului din Grecia, 
politica noastră balcanică a apă, 

rut nu numai deplin justificată, 

dar sigura rcala, singura posibilă 
şi ,ingura capabiLi sa garanteze 
ordinea stabilită prin tr2tat~ şi 

securitatea frontierelor fiecărui stat, 
Făra pactul balcanic, fără Inţcle' 

gere:t Balcanică, nu se ştie ce 
urmări internaţionale ar il avut 
evenimentele din Grecia. 

l-a lor naţionale. Nu ni,a I verane. Pactul ei fundamental nu 
org' suveranitatea conferinţa ştirbeşte suveranitatea nimănui. Controlul parsonalului minoritar fi strAin 
[liSI cu atât mai ales că a~ t Lupta noastră pentru dreptu, al intreprinderilor. -

nd se discutau acolo a, I rile româneşti nu poate fi deci La min~stt'ru! de industrie şi relativ la personal. trebuie ce-
le, oştile româneşti afir~ ameninţată şi şantajată cu nimic. comert se ţin in fiecare Marfa municate cu cea mai mare pre

d- astă suveranitate la Bu" Avem tot dreptul să facem ro, şi Vinere şedinte ale comisiei ciziune, astfel: 
r mânilor dreptate, pentrucă ei vor 

insarcinafă cu aplicarea legii pen· Denumirea firmei va fi trecută 
~S e apoi adevărat djn vorba I apara ca n:aine ţara, Trebue sa ne Iru prot€J'area mu' nCI'i roma4 neştl'. f con orm cu denumirea firmei În-
lui 'or proporţionalei etnice, apărăm depe acum, fiindca va fi Pân'acum s'au discutat numai scrise, indicându-se natura intre. 
ali proporţioMIă se opune jale daca ofiţerii de rezcml ai ţarii norme deoarece cea mai mare prinderii, localitatea şi adresa 
ţic: 'lor minoritare pe cari am se vor rccruta mâine dintre minori- J parte ~ intreprinderilor n'au ina- exactă. Soiidaritatea intre puterile sem

natare ale Pactului balcanic, so1i~ 
In coloana cetăteniel se va 

I te igaţi prin tratate să le re- tari în proporţia in care cm'ârşesc I intat tablouri exacte despre per
;k' em? I astazi minoritaTii In şcoalc elcmm- J sonalul ce-I au. aşa că măsurile 

şi .ae toate nu·i adevar.lt ci \ tul românesc. efective nu se vor putea lua de-
daritate intemeiată pe interese 

indica cetăfenia persoanei. comune izvorîte dintr'o stare de 

l,ne dinea averescanilor şi georgiştiior 
,re 'neca trecută s'a ţinut la, ce· s'a deslănţuit în contra lui in 

c: a o adunare comună a I alegerile deja sfârşitul anului 1933. J ui Iiberal-gcorgist şi a par. Au vorbit pentru romanlzarea 
"~~ _ poporului, întâia manifes~ oraşelor d-nii Iuliu Costea, dr, 
" ·acest fel a celor două par- Sever Ispravnic, dr. Nic, Zigre şi 
la cind s'au înţeles să lupte , Petre Papacostea, 
te '·1 "1' 1 e, tlUnJ e constltuţ!ona C lm- I D. G. Brătianu a aratat că a 
e inscns inca de acum doi ani in 
, mai mulţi dintre oratori, programul partidului principiul 

m te cu d. Gheorghe Brătia, că românii trebuue să ajungă stă
:~ numai că şi.au însuşit păni În ţara lor, avand in .ldmi
Il ul prop0rţionalităţii etnice t· nistraţie şi 'n conducerea vieţii eco-

ăduit de d. AL V aida-Voi, nomice şi cuI turale locul ce li se n . 
au mers şi mai departe, 1 cuvine, dar atâta nu e de ajuns, 

us că partidul liberal,ge, ci trebue şi o demnitate n:lţio

SJ, i-a fixat inca de acum doi I naIa, realizată prin inlăturarea din 
" st program, având tocmai : vieaţa publică a profitorilor cari 

a; aceasta să sufere prigoana I otravesc sufletul ţării, 

j e opune lui numerus-valachisus 
1, d. Madgearu 
li an}z~tia de Ijfov a partidu 
, 'onal-tărănist a tinut sap· 

aceasta un congres, la 
. Madgearu, secretarul ge

I al partidului, a arătat prin 
să suplinească partidul 

sul valaehicus al d·lui 

,a,un străine în această tară· 

Statul trebue să atingă toate, 
absolut toate aceste organizatiuni 
economice producătoare de ve
nituri, evident prin munca lor, 
prin capacitatea lor, prin capi. 
talul lor, şi prin regimul de pro· 
tecţie vamală şi prin regimul de 

idul naţional-ţărănist vrea contingentare şi celelalte regimuri 
, preponderanfă românilor, de favoare. Statul trebue sa in
~tre români făranilor, de-o troducă un asemenea regim ii scaI 
i prin selectia valorilor ro- prin care sc2 dijmuias,d, in in
~ti, iar de alta prin aceea teresul coledil'itălii toate veni~ 
alul se va găsi la postul de turile plutocraţ/d banCQtf şi in
hdă (adecă pe româneşte: duslflaie". 
la datorie) şi va şti să În- Vorbele acestea sunt de sigur 
le cartelurile şi monopo· frumoase, dar sunt numai vorbe. 

particulare, cari azi sunt Ceea ce ne promite d. Mad
in mâni minoritare. spriji- gearu în rândul dintâi: selecţia 

in Jocul lor pe români şi valorilor, nu e cu putinţă la noi 
ld ~i pe ele biruri la fel ca : prin partide, cel putin după 
laltl cetăţenI. "Nu este admi· exemplul selecflonăriJor de până 
·.a spus secretarul general acum, făcute după criterii fami. 
tlldului - ca printr'o pri· liare şi politice. 
!re fi I SCa ă a plutocrafiei -Statul ce se va găsi la postul 
re şi industrIale statul să de comandă-. e iarăşi o simplă 
ească formatiunj de capi- vorbă. Adevărat că dacă "sfatul-. 

cât dupăce vor veni deJa intre
prinderi tnblourile exacte, cari 
au fost cerute de urgeniă, sub 
s3nctiune. 

Se lucrează dimpreună cu Ma' 
rele Stat Major la Întocmirea 
sratlsticii intreprinderilor ce ura 
mează să fie fncadrate in rândul 

La originea etnică se va trece lucruri legală, dreaptă şi defini, 
neamul din care face parte per- ti"ă, s'a afirmat din primul ceas 
sonalul respectiv, care nu tre- al turburărilor interne din Grecia, 
buie confundat cu cetătenia, cu şi dedaraţiile categorice făcute de 
locul naşterIi şi nici cu religia. d, N. Titulescu, preşedintele Inţe, 

Vârsta va fi indicată prin a· legerii Balcanice. venite la timp. 
nul naşterii. au inlăturat orice ingrijorare în 

Studiile sau pregătirea profe- ce priveşte pacea în Balcani. 
sionala se vor arăta prin indi·, D Itf 1 B 1 ' . d intreprinderilor cari interesează ea e, u gana şl-a at seama. 
carea diplomei de studii ce po- din fericire la timp, de grav~ 

,,lpărarea natională- sedă ş,' cu l·ndicarea precI'să a eroare făcută prin demersul ei • specialitătii: brevet de malestru insolit la Societatea Naţiunilor şi 
Minlsferul de Industrie şi lucrător sau orice altă calificare. şi-a retraS nota adresată, Des1gn, 

(·omerl pune În vedere lu- Functiunea ce îndeplineşte tre- inţek-rciunea e bint> venită, chi.U' 
turor intreprinderilor dm fard buie fixată cu multă preciziune, in ceasul din urmă, Nu estC'ÎIl';ă 
Cd. spre a f'!,:e poslbi[d a,- căci ea este elementul de bază mai puţin adevărat că fărâ Pactul 
p[lcarea legIi pe~t,u utill- atât pentru fixarea categorii/or bakanic, fără atitudinea hot.1r~1 â 
~area personalulUi romdnesc t în care se încadrează persona- a Inţelegerii Balcanice, această Î:,r 

(,1 lnlrepri~derl, est~. ~ece- lui, cât şi pentru calcularea, ţelcpciune ar fi intârziat po,~te sa 
sar ca .toll sala~iafll zntre- procentelor. se manifeste şi aventura ar fi fo.~t 
I'~ţnderzlor sd azbd la d.~n: Pentru asimilarea functiunilor posibila cu toate urmă.rile ei, 
Şll actd~ necesare stablll"i se ya fine seamă de prevederile Situaţia azi c Iim ţ'cde: cven i~ 
identdălli lor, precum şi regulamentului. me:ltde din Grecia au fost det:-
actele privitoare la leglfima- Vechimea in serviciu se va nitiv limitate in cadrui lor intern". 
iea lor fală de legiUIrile de 
muncd in vIgoare. 

Tablouri.~?: per
sonaiuluÎ din În
trepr;nderi 

In urma t:ptu\ui ca p:ntea cea 
mai mare a intr~prinderilor din 
fară au înaintat ministerului ta
blouri incomplecte sau falşe de
spre personalul ce-} au, ministe
rul a dat poruncă aspră să i se 
trimită tablouri noi, adevărate şi 
cât mai urgent. 

Intreprinderile comerciale şi 
industriale din Ardeal au fost 
somate săptămâna aceasta prin 
camerele de comert şi industrie 
să trimită de urgenţă aceste ta
blouri, în două ex.:mplare, ins· 
pectoratulul comercial din Cluj, 
care le va inainta ministerului. 

Stau dat instructii să se faca 
tablourile după cum urmează: 

1. Se va inscrie personalul pe 
categorii de functiune. după fe· 
luI intreprinderii. 

2. Datele specificate in tablouri 

ar •• $$ ~, uz., Act ... , • • , 
Comitetul şcolar din Colonia Andrei Şaguna, jud. Arad 

No. 18/1935 . 

Publicaţiune 
Se adul.:e la ";ldwştmţă interes<.;filoI. că in zfua de 

31 Martie 1935 orele 2 d. m, se va ţinea in localul 
şcoalel primare o licitatie publică, conform art. 88-110 

,din Lf.'gea ContabilităţH publice, pentru zidirea şcmdei 
primare, confllrm planuluf dcvlzt:lul şi caetuiili de s;;Jr 
cini, Ci!rl se pot vedea in flecare zi incepâlld cu 17 M:u
tie a. C., la cancelaria şcoalei. 

Ofertanţi vor dt:'pune odată cu oferta Inch;să şi 
timbrcltă leg:,) şi o garanţie de 5% asupra valorii to
tale a ofertu (rn numeÎar sau efecte de stat cah:uJate !<1' 
~ursul zUd). 
I Comitetul şcolar işf rezervă dreptul de a alege li-

ber dintre ofertanţi. 

Duoăce comitetul a ales oferta corespunzatoare, 
ofertantul va Intregi garanţia la 10%, imediat, ro faţa 
comisiei de liCitaţIe. 

Intru cât nu se va putea ţine licitatia ]a data amin -
tită, se va amâna pe data de 7 Aprilie ;f. c. 

Colonia A. Şaguna, la 12 Martie 1935. 
Preşedinte : Secretar: 

Preot Gh. Popa 1. Bendea. 
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INFORMA TIUNI Săpfămâna 
Catră cetitorii carora le 
trimItem numere deproba 

Rugam pe onorat" cetltor' 
cirora ,. trimitem numere 
de proltl, sA nu ni f. trimitA 
'napoi In calul Că n'ar vrea 
sa ae aboneze, deoarece prl" 
mlrea lor nu-I obliga la nimrc 

Le trlnllt~m gazeta de probA 
• lunA de zile Iar dupA aceea 
I trimlte;n numai celor cart 
,e abone azA ,i ",1 achitA abo
namentul Inainte. 

.EIJenzek- din Cluj e tare 
năcăjit că pr'marul din Târgu·Mu
răşuIui, dr. Emil Dandea, a schim
bat numele strazii ce se chema 
depe vremea regimului iorghist 
slrada G. Bernady, botezănd·o 
pe româneşte strada Primariei 

Ziarul clujean are 'ntradevar 
de ce se burzului in fata acestei 
îndrazneli a d-Iui Dandea, după
ce se stie că nu mai departe 
decât in iarna aceasta s'au pub
licat despr~ numitul Bernady 
dovezi că are legaturi cu ire, 
denta budapestană. 

• 

câle 4-5 inşi in fiecare 
oraş şi câfeva &ute prim
prejurul ministerului muncii. 
Aceştia nu pot fi şi ei gă
huili şi sanctionati? 

• 
O echipil sportiva din Arad, 

AMEFA. s'a apucat la 'ntoarce
rea dela un match ce l·a avut 
În vechiul regat, sa cânte 'n 
tren tântece antiromâneşt,. In
draznefii echipieri au fost dati 
jos din tren in gara Sinaia ca 
să li se ia proces· verbal. 

• 

In ţară, sdpidmdna ce-a trecut a mdrit ma. 
darea dm lumea polilicd, de 'o parte din priei' 
lung/rli cenzurii şl·a sttJrU de asediu, iar de a' 
pricina aeliun~1 .dusd de d. Va/da· Voevod llq 
copleşiril strdtntlor. Partidele de opoziţie au ~ 
parlament front comun in contra prelungirii ITI. 
excepţionale, dar legea a fost votatd. Paralel 
acţiune a Opoziţiei, s'au Inftnsiftcat in partidul 
nalldrdnisl fr/cţlunlle pricinuite de actiunea 
fumdtate fdrd unu dintre cei 23 de membri ai 
tului execut v al parttdulUi au hotdrit oficial 
rea d lui Vaida dela conducerea organiza 

Ştirile mai nouă despre revo- fostul sub secretar de stat al lene, dizolvarea organizatiilor afiliate d-Iui • 
• Temesvarer Zeitung- anuntă 

că Crucea Neagră Austriacă dm 
Viena orgmizt.aza două călătorii 
colective ale foştilor combalanji 
pe fostuJ front din Italia. una 
intre 4 -12 Iulie şi alta Intre 
7-14 Iulie. O călătorie la fel. 
cu participari ungureşti dela noi. 
au organizat asta vară pe Iron
tul italian foştii combatanU din 

lutia ce·a fost in Grecia' arată minorităf1Jor Rudolf Brandsch a locuirea preşedinţilor acestor organizaţii şi 
ca răscoala fusese plănuită de dat lui .Bukarester TageblaU- . unui congres al naţional-fdrdnişttlor ardeleni 
generalul Plastiras, dar pentru o un interview care a pricinuit I d l 
dată mai târzie. Bătrânul Veni- mare enervare in cercurile un- peste capu ui va/da. D. dr. Va/da a 
zelos a aflat despre ea, şi a voit gureşti. A declarat adecă - spre ştiintdnd conducerea cd na recunoaşte 
să i o ia lui Plastiras inainte, in stupefactia ne mai pomenită a declard pe Vaidlşti adl?vdratul partid 
timp ce generalul se afla in acestor cercuri - că socoate şi cd va continua lupta pentru numerus 
străinătate. Revolutia s'a 'nceput lupta pentru numerus valachicus AIII 11 foşti miniştri sau subseeretari de 
deci caraghios, copilăreşte. şi nu nu.mai _ind~eptătită ci chia~ nume d-nil: Aurel Vlad. Voieu N,/escu, E. 
fără niciun scop idealist. Sfârşi- vredmc~ sa ,fie reco.m~ndată ş~ 
tul i·a fost aşijderea caragh os, I ger~amlor. din RomaOl~. A '!lai R. loanitescu, E. Ha/legana, C. Angelescu,l. 

• _ iar pentru cei ce s'au luat vorbit apoi despre. evrei, cera~. {eanu, dr. Iuliu Moldoveanu, Sever Dan, M. 
Ungaria. 

Ministrul de iustiţi~ a trJ- după capul bMrân al lui Veni- du-le, să. nu se m~1 am~stece In V. V. Ti/ea, au lnştlinlat 'oi conducerea 
mis ministerului de comu- zelos din cale afară de tri'it. che~tl~mle româmror ŞI s,ă se I merg cu d. Valda. 

d 1 Dupăce revolutia a costat o su· orgamzeze. aparte. ca ~vrel. Des- I 
nicatii o a resă, cu ista med.:nie de vieti şi a facut tarii prc:! ungun a avut cu.vlnte m~, Guvernul in timpul acesta şi-a trecut prin Vi 

gazetarilor maghiari cari pagube uriaşf', urmează acum m?ra~ll~ ... A spus ca drepturile lament reforma cooperaţlel, iar ministrul 
au fost condamnaţi pentru represiunea: confiscarea averilor mmor~tafll ge~mane nu pot fi a reuşit sd convlngd guvernul sd nu se 
atâţare iredentistă, cerându-i revolutionarilor. darea lor alara pu~e In aceeaşI cumpănă cu dnp. noul buget niciunul dintre dascdll' numiţi anul 
să anuleze permisele de ca. din slujbe, dizolvarea partidelor tunle ungurll~,r. de-o parte .pen-
le ferată date unor astfel de opozitie. Venizelos a scăpat t~uc~ ~er.manll sunt cetăteni cre- Săptămâna externă au prodomlnat-o 

mai uşor, cu simpla confiscare dmcloşl, Iar de alta, pentrucd a- di G O 
de duşmani ai fării româ· a averii. fiindcă se află sub scut g,tatotit chestIUnii mmoritart ma- n reCla şi inarmdrile ermaniei. 
neşti. bun. sub protectia italienilor, pe ghiare nu trebue sd ul!e cCl In Revoluţia lui Venizelos, pomi!tJ cu un 

In sfârşit, deci, se va insula Rhodos; tot astfel statul UngarJa mmotitart' n au nici mdr de oşti şi de vase de rdzboi, s'a s(drşit 
pune ordine şi ·n această său major se simte destul de dreptUrile cele mal. elemmtare. zile cu infrdngerea lotald a rdsculafilor. 

d t I . ~ h bine in refugiul din Bulgaria. * luţ/el a hotdrlt-o de·o parte lipsa de avioane prea e o ruşrnoasa c es- • Aşa-zisa Ligâ a asociaţiilor pen~ 
tie. Fzreşte, dacă cei vreo tr S" N '"1 ,lati/or, şi dezertdri/e cauzate de invdlulrile şi 

Parca'" nu :nstighează de~ u OCletatea aţ!Un1 or, orgam~ I l t ~ t l M 10-15 gazetari maghiari • zaţie pusă la cale de statele in~ p ane e oas e, l!uvernamen a e. are parte d 
cu permise de cale ferată stul în oraşele ardelene vinse ca să agite chestiunea mi- terii superiori ai lui Ven/zelos au dezeltat in 
cari au suferit asemenea uneltele Budapestei, a tre- noritară, şi-a ţinut congresul a- Cu ţara aceasta venÎzeliştJi erau de altfel In 
condamnări, nu-şi vor găSI buil să le dea concursul şi nual la Geneva. Bulgaria a şi Ideut mişcdri mIIi/are suspecte, 

. t' . o fabrică românească, Cap- Delegaţii grupului maghiarofil Fost drastic averttzatd de l"nţele'o-Llrea balcanl'c'" protectori mal arI ca ml- I B h din Anglia au venit la congres cu J' .s c. u 
nistrul justiţieI. şa de a ucureşti, împac e- dou.1 propuneri: să se institue Ia cumlnltl la timp, inclit nu $' a mai ajuns la 

* tându·şi ciocolala în pa- Geneva un tribunal pentru plân~ de complicatii. Dupd infrdngerea rellolutiei s'a 
.Brassoi Lapok- din 15 crt. cheie roşii-albe-verzi. Ciu gerile minoritare (acelaşi lucru ce~l in Grecia un mare curent monarhist, care . 

publică o vaicăreală obraznlcă dălenia aceasta o vezi de-o ceruse ast.1 toamn.1 la Liga Naţiu~ s'aducd surprize. 
pe tema că in urma inlocuirii vreme încoace în vitrinile nilor şeful delegaţiei maghiare l z::;. 

â . J 'b c:.·1 dela diG T'b' Eckh d) , n L~ranţa şi Ano-Ila domne~te mar,e 
tll rom [11 a s u) a ... lor fiecărei bonbo~ării din Arad, ea eneva 1 enu ar t, ŞI o' Y 
poşta din Săcuime cari au căzut să se adopte o procedură specia~ pricind cd Germania şi-a incadrat oficial 
la examenul de limba română, afişată dinadins. Nu se gă- 1.1 care s.1 uşureze 'n stil ungu, vlll 111 armatd, şi a anunţat ed tncepe dela 
telegramele ce se trimit cu teKt seşte oare nimeni să atragă resc aplicarea art, 19 din pactul In armdrl aier/ene fdflşe, pe baza egalitdfii. 
unguresc ar ajunge la destinatie fapridi Capşa atenţia a· I Soc.iet~ţii Naţiunilor referitor la, cd din pricina aceasta tratativele pentru ,n,i."".;'; 
cu text de neÎnteles. ! supra imprudenlei ce-a co· I reVlZUlroa tra~atelor de pace. . • ti' i 1 & 

fireşte, să nu.i cerem ireden-- I . ? Propunerenle au fost respmse / U Ul ta o"' rancez dela Roma vor suferi 
fistei gazete dela Braşov să se mls-o.. I in urma protestului majorităţii I nare. 
intrebe cu ce fel de text ajun- congresiştilor.' In fugoslavla şi Ungaria e campanie'? lect'l$IifîicE 
g~ula d~tina~ h~g~m~e D~&pahlW~~cii munk~~e "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~ 
româneşti, pentrUCă o asemenea dela PaJatul Cultural din Arad a 
intrebare nu şi-o poate pune cerut acum o lună primariei să ţ:.' • • I · fi .. b .. .. 
o gazetă care socoate şi astăzi intenteze actiune in contra unt:i \..Urell UI om os SI al 
că-i in Ungaria. fiindcă insa student arădan dela Academia a· • -
.Brassoi Lapok- se crede in gdcolă din Budapesta, născut din G~ner~lul Gombo~. după~ul!1 I pitală din Europa, că din fiecare 
fara lui Horthy, să binevoiască tată român renegat, pentrucă a arătam In pagIna a 5 alt' d "i 

d· t bl' ţ' h • a e Imi- I SIJ a e căsător! ce se fac la 
Să-şi pună Intrebarea cealaltă: IS rus o pu lea le vec e ce nu se nat d:n listele de candidati ale I Budapesta şase sunt mixte fa. 
dacă in raiul hortlst se primeşte mai poate procura. pe care-o par!idului. g~vername~tal pe cei cute între unguri şi evrei, ~ă în 
la poştă o telegramă neungu- consultase în vBederea unei teze mal mulfl dmtre foştu parlamen- timp ce procentul evreilor e ' 
rească? ce-o va da la udapesta. Primă- t,arJ de. coJoare beth.len, I sta,' , şi i·a Budapesta 20 la sufa' (o fi' ata· tn."" 
. • ria n'a dat nici până 8sîăzi curs I d d ., 

t' d b b J n ocu~t c~ can J ~l' dl~tr o nouă al evreilor cari se declară evrei), 
RugănI pe onoraţii res- I ac~s el a rese,. pro a : pentr~că orgamzatle a sa ŞI. a lUi E~kh3rd. 405 la suta dintre locuintele dl'n 

t - ţi i ă itI ă ă slUJbaşul superlor care era m- botezată .Generatla reformelor·. , - A 

~n er s n e eag c un datorat s'o facă işi educă şi el o- şi alcătuita _ dupăcum s'a va. caplt.ala '!la ghIara s~~.t pe mana 
zIar se scoate cu parale draslele la Universitatea dIn ca- zut depe candidaturi _ În cea lor, la~ d!ntre A prăval,1I 4?,2 J~ 
grele şi cu trudă, deci pitaJa lui Horthy, unde studenţii mai mare pute din evrei. sută. ŞI dintre lnlrE'prJnder~e ,mal 
să binevoiască Să-şi dela noi se ocupă cu provocari Pactizarea aceasta a lui G5m. mPorl un. procent de 40 pa~a la 
facă datoria, achitându- !redent~ste c~ a.c.elea ce le a~atăm b5mb6s şi E.~khardt cu evreii. 4~, apOi că une!e bra~şe. mdus, 

. b n tul Vom fj an pagma m1ala a numarulUI dupâce amândoi c:.j.au inceput trIa le (cele jextde, chimIce, de 
ŞI a o amen. • nostru de fată. ... 

lui tcha 
'mbrăcăminte) sunt 
evreieşti, pe urmă ca 
dintre functionarii din 
pielăritului sunt de 
iască, iar dintre cei 
tria lemnului 82 Ia 
cei din industria 
sută. dintre cei dela 
peste 50 la sută, in 
tre muncitorii ind 
evrei numai 13 la 
zileri numai 4 la 
slugi numai 3 Ia sută. 

altfel sil~ti să-i facem să • cariera politică ca şefi ai'ebredls
mului antisemit, a provocat o 

fie arataţi cu degetul. La Bucureşti a fost a- mare indig1are, pentru a cărei Expozitia comemorafivă a ră 
lui Horea, CI~şca şi C 

Fiindcă unU dintre 8- restat săptămâna aceasta contraba1ansare ziarul lui Eck. 
bonaţii carJ primesc ga- un profesor care se 'nde· h3.rdt, .Ui Ma gyarsâg" , condam· 
zeta de astă toamnă gre- letnicea cu câşfigări de per- nâ mereu pe oPoziţ'oniştii legiti· 
şesc şi trimit numai a- mise de şedere în Iară pe sea. mi:;ti (ai lui G. Apponyi şi-ai lui Astăzi. 17 MarHe, se deschide In afară de tabIouri 
bonamentul dela I la- ma străinilor indezirabili. <;Jratz) cari s'au intovaraşit cu in palatul Academiei române gravuri şi copii, mai 

Ilberaiii semiti ai lui Rassay şi expozitia comemorativâ ara" s. f 
n 'larie lnainfe, ii rugăm S' au găsit la el zeci de ase- Vazsonyi. copia idelă a rotii cu 
sa-şi intregească abona- menea permise şi câleva Intr'un editorial de acest fel, coalei lui Horea, Cloşca şi Crişan, fost sdrobiti Horea 
mentul, Iar pe cel ce lşi zea de cereri. apărut in .Uj M:tgyarsâg" la 12 datorită initiativei şi trudei de apoi multe şi 
plătesc abonamentul de Citind această ştire, înfâ. crt·, se reproduc, ca să se dea trei ani de zile a d-Iui Octavian şi cărti de istorie 
aci 'nainte. să achite odată iul gând ce ni.a venit a C~t~teluluilIUi G6mb,6s Ş! Eckhard ~eu. Expoziţia cuprinde tot ce revolutia ardeleană, 

, ni Ica co oare antisemIta, date s a produs in legătură cu cei 
Cu abonamentul pe anul fost zicala veche: Cu-o statistice dintr'o bro~ură apărută trei martiri nationali; acfe orfgi- diferite arme ale 
1935 (pe-un an sau pe-o rândunică nu se face pri de curând (nu i se arată titlul) nale, manuscrisel~ un gur e şti O deosebită atentie 
jumătate de an) şi dato- măvară. Cu treaba cu care a lui 8:lsnyak ZO:1an. privitoare cu însemnări şi poezii referitoare lluscrisul poeziiJor lui 
"'.<4.. depe lunile din anul se îndeletnicea acest iudă, la semitlzarea Budapestei. la faptele acestor eroi, între cari şi Octavian Goga 
t t tIta I 15 I j '" d l Se spune între altele in acea- o redactare a evada'rll' lUI' . recu J soco a e se tn e elnicesc suie şi sute b B "tă roşura că udape:,ta e după Horea, când a fost prins pentru' Horea ŞI o sculptură 
pe lună. de inp la noi, cel puţin V l ("l'a mai ~pmitizată ca- nrim;t ·oar~. a I d-Jui Ghl=' 

------~---~T;.ip:a:nU~;Tl:.p:o:gr:ft~fi~el~.~D~re~ce~um~e~A~~~d~~~------______ l!~~~~~~ __ ~ 
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