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DENTA 
DENŢEASCĂ 

şi pâ n' acuma mare con-
'a la care a pus iredcnta 
ească studenţill1ca: şi pe 
in Ungaria, şi pe cetl ple
'colo ,,1(1 carte" din stdtele 

1, I ' usoare. Le9ca (. e Qcunw-s 
i a ministrului de ctilte 
(cel ajuns apoi pe banca 

, ţii pcntru şperţuri luate 
1 făgăduiri de slujbe, şi 
a . 
! t, precum spunea sentll1ţd, 

ilO) a dat putere minis
a i de culte să facă oşteni 

!ati Jin toţi tinerii dela 
'şcolile, din cd deJa ţară 

gimnazii levcnţi, din cei 
rsurile secundare su pcri
aviatori sportivi; din cei 

, o!ih'hnici şi dela şcolile 
le s"lperbure fabricanţi de 

şi p;Joti. din cei df.kl 
fabricanţi de gaze, din 

I la drept husari, j~;ndllrmi 
iţie militară, iar pe dea
din toti cei din :,ttltcle 
oare spioni În lege. ~

dupăcum 'arăhlm În altă 

" a numărului nostru de 
'a creat la politehnica din 

resta tm institut şi o C~l

~ nOtlă de aviotie. Iar la 
sitatca ~PC1zmC1n", dtlpă-
e ştie, s'a Înfiinţat un in
de aşa-zise studii minorÎ

inoritare numai din sta
r ccesoarc), despre care 
atat în nu mărul trecut Ctl 
din presa budel pestană 
n legă/ură cu şeful birou-
I!studii'( similare al par
maghiar dela noi, şi că 
i-i s'ajute la refacerea 

iei-Mari, nici mai mult. 
ai puţin. 

nţarea acestui institut "mi-
• ,j nu-i un caz izolat. 
10 Nov. ziarul t/Pesti Nir
anunţat că decanatul fa
de drept din Dobriţin a 
să 'nfiinţeze stlb con du-

lui Kovc:ics ['indor .. un in
entru studierea stărilor 

pt din tinutmile OC(lpate 
statele succesO(lre", in
ure, de altfel, exista em
r şi pdn'actlln, de şapte 
egi, ca "seminar al ches
in statele succesoare şi 
lIturile ocupate". 
'3 Nov. a poi, deputatul 
~ClI\Ovszl{Y a cerui în 

ent minisimlui de culte 
'nţeze asemenea institute 
e Universităţile, ungtlreşti} 
Ilie specializându-Ie: pe 
Dobriţin în chestii din 

ia, pe cel dela SegheJin 

EMKE" " Răvase 
~ 

Ziarele ungureşti vestesc şferea societăţii .. EMKE", fără să se mai gândească la Odată cu sfâl'şitul toamnei, G, 
că se ţine poimâine la teolo- i Dar uituci mai suntem, Domn: treculul ei, fără să~i ceară mă- l'eapăf'U! In presa budape.star. o, 
gia protestantă dela Cluj întâia ; ne, şi tare mai sunfem proştI car schimbarea numelui, mul- avel'!izăJ'ife În contl'a exC'roci/c/ 
adunare sub regimul româ~! in bunătalea noastră valahă! ţumindu-se să afle că s'au cari lac co/eale În numele Câi-' 
nese a societăţii zise cultura- i S'a putut adecă uita aşa de retuşat În aşa chip o unele ar- unei 60cietăfj .,pa/rio/(ca". Inc(;
]e .. EMKE", intrucâl i s'a în-; repede ceea ce a fost .. EMKE" ticole din statute, ca să nu in- putul Î/Iocsocietăfile .. ol'delene ' 
cuviinţat organizatiei mâncă-; pentru românii robiţi ai Ard:a- frunte legile României intre- a .bal'batilol' Grdelem-, a .sIL

foare de români a lui Sân dor I lului? S'a putul uita că epls- gite. Parcă, adecă, in statute denfilol' din Rl'deor Şi a .. cc.' 
Iosif sa-si re'nceapă funcţio- 1 copia ortodoxă maghiară - constă unsimbolcum e"EMKE"J m11l1ei simbolice Horgilavâl'a/ia, 
narea~ ~ ! copie a celei dela Haidudorog Parcă slatutele o să şi le a- cal'e e un saf pe hâl'fie - ade( j 

Oricât nu v'ar veni s'o cre~ i - era să ia fiinţă din initiativa târne de gât faimosul Şandor simbolic - al tulurol' săcuikl 
deţi. e adevărat. In vreme ce în ac~stei "EMKE"? Că, o~dinul Iosif şi emkişfii săi, când se I'epatriafi 1n Ungaria, plasâfi J 

Ungaria bisericile româneşti căllor ferate ungure~h. dm Ar- vor prezinta din nou poimâne 
unite au fost înglobate toate deal ca să se maglllarlze1.e c~ lumii ungureşti din România 
până la una la episcopia Do- de-a sila numele tuturor sl~J' şi de pretutindeni, ca să-! spu
rogu]ui şi maghiarizafe cu de- başilor ?e cale ferată dl~ nă că se reincepe acţiunea
săvârşire, în vreme ce româ- Ardeal, s a dat la. c~rerea tUl pe care toti turanicii o ştiu 
nilor ortodocşi de acolo .. EMl<E"? Că socleta(ea acea- pe din afară fără s'o mai caute 

t 'x It ală ""':L o('upat 'n statutele modificate ad l,'-nu li setolerează nici atâlea 1 s a ZISa CU ur ' ,~ I 

biserid măcar câte degetele sistematic cu mayhi.arizlHi de sum Valah~rum - ~ societătii 
dela o mână, şi şi 'n acelea nume 1 Că a împanzlt ~:de~luJ cultura~~ ŞI . numai cultural.e 
predica, rostită ungureşle. tre· c? tot felul .de. şcoli ŞI .• mshl~~ r i';a~~<E • a lUI "Arpad al dOI-
bue mai întâi auforizată de tit de maghlaflzare, avand nu- 1 D' ă . b' d 

- • ~ .. I I a, s nu mal vor nn e 
solgăbiraie, in vreme ce În siun~a ~al 1n:lln teze, a~e~le~:a I biala reciprocitate 1 Povestea 
înfreg raiul horti~f cei 50 0 60 aşez man e, n specia m - aceea nil e mai bună nici ca po-
de mii de fraţi ai noştri n'au tele fără pUI de ungur unde t C· d EMKE" t ă 

statul nu putea pătrunde cu ve,s e: an ". ~oa e s 
o singură şcoală românească. . . renvle sub cerlUl romanesc cu 
şi trebuie să susţină pe banii şcolile s~le de ~tat, ş~ apoI 'ngăduire românească. drept 
lor Învăţători maghiari În şco- ~~ predele stafului şcolIle in- răspuns]a câte asialisme se 
lile confesionale confiscate, În I iuntate de, ea 1 ~ă foarte c~l- pot făptui in raiul horlisf În 
vreme ce bietii elevi şi stu~ I turala. societate s,a o~upat SlS~ contra fraţilor noştri, e curată 
denll' rOn1<1')11' ce vin in Româ- lemahc cu colomzăn de tm- f~fă " x. • b' b' . • . ., a t rmcle Sel mal vor Im ro I~ 

nia sunt maltrafati ca acum gun _ I~ tln~lunle romaneşh, ţilor noştri frali din Ungaria 
câteva săptămâni cei doi fraţi urmarmd sa spargă masa va- de reciprocitate, de eventuali. 
Lipovan dela Bătania, pefruca lahă şi să lege ,etniceşfe Să- tafe.a lt,lăcar i~ jn!~n1ie ~ unei 

ă ' d Ac- eas ă a cuimca cu Pus(a? Că depe aplIcărI a legII tahonulul. nu cumva s 111 r ",n ( , . _____ 58' ______ _ 

se 'ntoarce in Ungaria cu di- urma ei avem ciangăi şi să~ 

plome de preoţi şi dascăli ro- ~ul in Ţara mo(ilor, că Pfi.n ea Puii de unguri 
mâneşti, noi adăugăm deci la Jlcepuseră să s.c maghla~JZeZe dela Pâncofa 
sumedenia de aşa-zise libera- centre ca Bala de Crlş" ca Gazetele arădane "Erdelyi Hir 
Iisme, de inconşliente cu cari Bradu], ca Blajul, şi că ea a lap" şi .,Aradi K6zlony" au pu
apUcăm Ungariei hortisfe re- fost aceea care plănUia să blicat În fruntea numărului lor de 
ciprocitalea, această ultimă facă şcoli secundare ungureşU 1 ala!tăieri o ieremiadă cu .sughi
ciudăţenie dela Cluj: recunoa- la Brad, la Baia de Criş, la : tun desp~eA un caz dela Panc.ota, 

Câmpeni la Blaj? Dar câte I care ar fi l~că o dovadă s.tflgă~ 
'~ , i toare la cert a tratamentuluI săI-

ln toafe zÎal'p/e budape5fane d! '1 

14 crf. o 'nştiinfore că!I'ă puh, -
cuI din Budapesfa, sl1 (Jea J- e 
mâna polifiei pe cei ce cel' su
me i'n numele 101' şi nu au le

gitimatie dela uf>'una dintl'e el:. 

E Ştiul că sfuden/jmeo de::. 
pofiJehnica din Budapesfa ,~I 

dela celelalle şcoli superioar;: 
tehnice din Ungol'io, Înuotă • .,:i 
labl'ice şi să conducă ovioar.', 
având În scopul aceslo aleIle: '? 

şi un număI' fnt"emnaf de oiel"" , 
dl'omuri, "Ui Magrorsâg 8 onun,:J 
acum, În n-rui din 13 cl'l., el 
"avia/io maghiol'ă o aiunsla (', 
mare şi Însemna! r€zultar, i'
!I'ucât se 'nfiintează acum G 

căfI'ă ministerele de culte -,1 

comerf la politehnica din BUG t· 
pesta un insti!ut şi o catedră, 
ael'odinamică, puse suh eono,,
cel'ea profe5ol'u/ui dl'. E/ud {SI( ! 

Rnder/iR. 

Incă un motiv deci, ca dupc; (: 
ungul'il maltralează În chil- i, 

În/âmplat deunăzi la Bătanio o/? 

hie/ii I'omâni ce {)I'eou ,"ă fa o :; 

sludii teo/cy'c ,'o !3U('Ui < şti, 

lăsăm pe fi:,c o

/, !!legii/ari d(:' 

noi l;J p/cc'-' ClJ c.'.'!iol .. ira /',] 6/ 

dii khniee ,o B:i/c,oestoo Ca ~" 

ni se 'ntoC//y:: eie a~% cu _-
nu-s aceste ale.ntafe meercafe 1 batic al ungurilor dela n~i. 

În chestii sJrbe~ti, pe cel dela de acest .,al dOilea Arpad cu~ Cazul strigător Ia cert se re-
I Cinci-Biserici în chestii croate, cerHor de tară", cum a fost I zumă la atât: Dascălul neamţ vÎoanc m;!Ji1: e f 

I pe cel dela Budapesta În chestii supranumită de-un ministru,' deja s.ecţia~ german~ a şc.olii de .~ 
cehoslovace. li. moi ccrut 1\a- unguresc! S'au uitat se vede I stat dm Pan~?ta n a mal puţut S'a 'mplin,' ~ lu 13 /'{OO, --

I 1 I tă d t
y 

nobil'mii' • : . '1 răbda prosellhsmul ee-l face prm- Încă Iln an, (..! l,-~/er). ue c6 ' ' \ov:Z \):' . (e a~ . a ay , ' ,1 '~ate, ca să, răma.na de J~:l1~- I tre copiii şvabi din sat şcoala 
u~~ure:;;tl, să Imite d(J1,I1lCI~ no- . clUnă vor08 dm bălram:! romano-catolică maghiară, şi a s'a foC/J//t'GI e/e n .. ','r,7 pai'/{J', n! ",-

blhlor depe vremea Im Szeche- , "Scripla mant-nt", Sunt arătate: cerut re\iizoratului să constate că tul U1',fUf'Cl;C tro~.'I1li r/:, ,X,' 

nyi, şi s~ f~că danii pe .:eam~ : foate aceste isprăvi, cu sa-! sun,t }a şc~~la ungu~e~sc~ :~t~va dela Ti'icr.an. ::i.1/~(Oif nu./o/,-':!<. .. 
acestor tI1stltute de Stlldll ml-! dism şi cinism asiatic cu cifre I zecl.ce Cop!~ gefI~am, ms,-n.,,1 Im- au pvb/n".J! (U-CCf,SÎ pr,jpl :.; 

noritme, adecă de instigelţie şi J şi date infiorătoare' in cele I tpottn~a J~goll·dReIVlzoratJUI a anl~heă- apel c! Ligii /,'c/JÎ;;':onis1e. Cei' , 
.' . I _ ..' j a, ş: gas~n a şcoa a mag llar . "., t' "; . 
~plOnaJ. , ,~ doua volume lubllare de-acum 26 de pUI de nemţi, declaraţi se stnu fi 0013 ŞCO!j e CLTc,n. ~, ' 

Se vede bine din cele de mal un sfert de veac ale dirigui-: nemţi de înşişi locui orii germani de doi.]. Un (j It apel l-a puf./, 
sus, că se începe o nouă epocă torului lui EMKE" Sândor! ai statului, i-a trimis la ŞCO '-tIa comU/c'!3Iea ;,rl'l~eli,o, COl sii 
a iredentei studenţeşti ungu- Iosif dar se '~ede că de geaba I ger~ană. S'a făcu~ apoi plângere facă ri'qJcium pmtrJ U!i(lo/, _ 

I . t . ă " . : la mspectorat, ŞI lDspectoratul reşti. Să uăm amm e, ŞI s nu slau sCrIse negru pe alb, ŞI ! şcolilf a hotărît că până la o .Mars i'n footc bi,;,7(JO.uile ţoi , 
ne mulţumim cu ceea ce îi va de geaba s'au reprodus In! nouă anchetă copiii şvabi vor pu- /ile ev,c('it!ş/i, f .. : noâim OCc'5{ , 

opune stodcnţimea noastră. E câ{~va rânduri in presa noa~ I tea să rămână Ia şcoala maghiară. al cOlTiunifJ(ii iz f'oeJitc , iri, 
vorva de spiondj şi de alte ase- stră. Ingâduitoare cum este I J\şa! . h' ă foate cUr/J/ie o [; {o 1', fiiii hlS, 

,. J cr rl· C lrl· tre!)lJCSC I ~ ~ l' l·· 1ă t o·t ŞI totUŞI presa mag lar se 1 . l' / 
menea u u Il' pana a !nconş un '. aU?ll a~ tângue şi aţâţă. Devine şi asta un ce:şli ~l! ne,: i/ci d~~ Duta asir... 
de-aproape urmărite şi de au- I lea romanească a mcuvun1at obicei, când nu ştii să-I faci pe I se olaht'e ia (.7ţc/ul t'l;'i I~': 
toritatea romdnească, I reinvierea infernalei "EMKE" jelbarul mincinos să Înveţe minţe. I zionislE', 
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Dela S"taviski la Dac'am şli şi noi ( 
"art.a" D1.aghiara ne purtăm ca sârbir 

Izbucnirea afacerii Stavisld a I suficientă dovadă că efectele mo- i re,t', pe ca . 1 St . t" "Uj rv1agyar~âg" din 8 crt. a rătată la cap În război', ţ 
~dă "t 1 ' I 1',. , A • I y n excrocu aVISI{1 b!' t' d ' za nucI a tImp un asa t un- ! hmel ungureşb nu s'au sfarşlt, a fo tIt 1 d t~'t pu. Ica o ştire vre mcă în multe l1şa Încheie .. Uj l\\(]9Y( i~nl 

. 'b'l'! d' 1 , - ' " s (es u e ampl ca '\' ţ.l t t' E b d . guresc a:<opm COrtl[Jtl Il or In: ŞI ca pnmeJdw era cu adevărat' ă] f' t Ş' ci ă ' pn '111 e ... e a en le. vor a e fără un un singur cuv6 II'al 
. _ ,~~ I 's e IOan eze. I ac arta JO- ~ţ' ,.. . 
[-ranţa ce pu~.;a ~d dt1Ul1ezc Illare dacă afacerea Stavisld nu cului d'n b' I . I pa ama unuI Jltar dm sdtul un- hulă ICI adresa sârblIor, al 

It ţ'" t' ". .' t f '1 t' 1 unc a unguromce or B d"'] l' 1 'f Kl' mu ac lunII {In lfCVEZlomste ŞI IZ Jtlcnca ocmm a 1I1lp. tI" gurese eze c \, a U1 051 le- In schimb, amintiţi-vă ... j',11 
, . , " "qf ~" a avu a unu un oarecare efect ." t' 

raportunlor dmtre ['fanta şll\i\lca Il acerea 2.faVISRI e acum, de-o (d ~. . .. ber, care pornind Într'o dimi- rătmi, ce instigaţii ni se IeI 
1 !'I te Ic:'g ere. săptămână, în dezbaterea pu- ovat.dă tca , uneIe

d 
d,mtre. v

1
1ctllne mincată beat peste câmp, s'a sează nouă pentru fiece ir, n' 

I bl' " au Il1U s o CI mire ŞI a BU·I ra-tv't t 'ţ ~ b Cu mirosul ei câncsc, ireL1enta I Ică a Justiţiei, Nu ne indoim d '" aCI pes e gram a sar ească de frontieră oricât de mic rir 
ape5ta, fllndcăatuncl nu pe se- ş' f" d t d V' ,. ~' 

ungureascd a gbicit repede cine-i că vor ieşi 'Ia iveală multe le- ,~ 1 un soma e gramceru sar- cât se dovedeşte la and L 
la Paris omul care ar putea să I gături ale ei cu, i.redenta t.mgll- ştIa l~ţ~ă eăb , aret,~ă sed.arate I~ j ceşti să se întoarcă În Ungaria a fost provocat de ungu~. iUl 

ă - expoZl la IOpO Ihcă In capl- i a ~lnceput să' A , "'. ă' 
o reabilitezt. 'ntruccHvQ după Q_ , reasc , pentruca \l1ceputunle de 1 . ~ " -1 InJUfe ŞI apOi s E o constatare aceasta la l d •• ' ,. 'f ta a maglllara că 950 de mn tragă d V' ă ' 
facerea cu falsificările de banc- ~ ~S,(]t~Utn ce. ~ au ăcut cu pri- d' t 8 T "V upa el, aşa c aceştia poate face la fiece oCG U1)1 

note franceze. şi să.i găsească, leJul Instrucţlet nu pot să ră- lI1t~rţe" m.tlO~net ~l Jhum?tate de dupăce-a fugit 'napoi peste gra- contra sârbilor nu vezi ~ I' el 
• :-. fV v D ce a em al ram Ul ortIst sunt n"lţav s· . I 't d vII ' 

În lumea francezâ unelte îm- manu Oflt urmare. eocamdată b' ~. , al.l ua upa e, -au pnns prilejuri din cale afară ( an 
potriva tratatului de pace. Cu aflăm din desbaterile procesului mecuv.antatl cu sf~ea~tă, cu şi l-au dus în Iugoslavia. Du- aţâţc1ri sau minciuni bu Irol 

1
• .. şancrun, cu blenoragle ŞI cu ce- .. 

preţul unei părţi din desdăună- un uera mteresant: că fIInd. I I It rt'f' tI" păcum a constatat ancheta au- tane, şi anume pentrucă '!ia 
b d f 1

· lea e ce 1 Ica e a e şcoln pa- t 't ~t" d ,. . 
riIe ce li se hotărîseră pentru vor a espre a tmentul teatrului : tI" " . . Ofl t[ Il a mlmstrahve - spune lavia i-a ştiut face pe inc" illi 

E 
' •• I ac Ilneştl a patnottsmulul lre- U' M • W ~, moşiile expropriate de statele .. mplre 10 care erd ameste- d t· t' l' b ~, .. J agyarsag - paznicului dela BuJapesta să-! stie d pf 

t 1 S 
. 1 . . en 15), In sc 11111 arta In sme d ~ " .,. 

succesoare, jertfită in nădejdea ca excrocu tavIS \I, directorul' B' d 't' f' e camp nu l-ar fI fost permis Despre nOi, În schimb, Ire 
t 

. t H a tl apes CI mmoasele ope- ă ' I 
că rcfăcându-se printr'o minune aces U1 eatfu, ayotte, a decl(f-. t f' '1 f" s se apropie de hotar pe-o tolerăm]a infinit orice, ~ 

t 
v f ' . 'i re e, atmoase e lIme In faţa că- ă d 00 ' 

Ungaria-Marc Îşi vor lua moşiile ra ca ahmentul lut "Emplre" I ' , raz e 1 de metn Ctl Qrma să nu vezi în gazetele d r~l 
, ' t ţ" . s'a datorit Între altele şi tln~lÎ ! rot:a, cad dPetsPfatl~ de aJmlrtlţle Încărcată. Singura scuză a lui garl'a ml'nc\'unt'le cele m~,; zar 
napol. op an Il unguri au pus d f' 't i '}' d " a aţla, a a a I ment pe t01'1tă Kl' b " 

mâna pe ce1 mai excroc dintre e ICt ,e un mi IOn e franCI ce 1 1" 1'1[ d '. le er este, că după spusa mar· nice, cu cele mai bles Al, 
1 t 

' II1la. llşa e mare faliment tn- t'l l' internaţionalii găzduiti în fra"'a -a avu cu opereta ungurească; ât' .. K . 'on or ocu an a fost cu desă- instigaţii ce se pot Închi ro,' 
''< K t' k • (Cf ' . :1 c s1l1gura atmka 4 l-a costat A' b ' . I 

cea 'ndelong-răbdătoare, şi' au "a 111 a. ." Buda pestI Hlr- t t 1 "E '.. ' . varşlre eat, ŞI are ŞI unele semne 1· Ne poate fi de învăţ c ni 
izbutit cu mijlocirea lui, cu gra- lap" din, L Nov,) I ~e fea r~! • _mplre un mlhon de nebunie depe urma r,inii că- cesta al jitarului KIieber'~1.rh: 
tiile paţachinelor maghiare şi Să reţmem acest amwnunt şi, e rancl. e 
apoi cu iscusinţa mÎnistrului a- să-I adăugăm la ceea ce se ştiei E nostimă şi edificatoare a- M v 
Ilnme trimis la Paris Khuen-He- dela instructie: Ia faptul că a I ceastă destăinuire a lui Hayotte . anifeslări maghiare 'o Duca'" n]I,~ 
dervary, să creeze un adevărat fost audiată (era chiar vorbă ! dela proce-Stll afacerii Stavisld. • , ~ 
început de curent maghiarofil pe intr'o vreme să fie pusă Stlb ur~ ! Să ia aminte la ea aceia mai Gazeta 'budapestană .. Uj Ma- . că face şi acolo apropiere rpm' 

rnărir,'e) şi artista unguroaică Zi- ! cu seamă, cari vreau să popula- gyarsag" a arătat în n-rul din: maohiară fiindca~ ,'n ZI 'a ce 
malurile Senei şi'n unele oraşe I . b , 

franceze unde e puternică poli- lahi Irene, faimo~sa heta,iră car: I r~zeze şi la noi arta şi literatura 6 Nov. că s'a deschis la Cer- I mâneşti din Cluj s'a arăta co 
tica cosmopolită. Curentul aceta l-a c?stat. pe cIn.e,v~ dmtre al I fară D.umnez~u a ,Budapestei, năuţi, in sălile, . muzeului orăşă- I câteva luni că arta dela~, o 
devenise atât de serios, Încât şi noştn canera politica. ! Se cuvme să la ammte la ea în nese, o expOZiţie de artă ţără- I tia d-nei Bethlen ml-i (li j 

dupăce izbucnirea afacerii Sta- S'a dat adecă asaltul patachi- i primul rând Teatrul Naţional din nească maghiară din Ardeal, a I parte săcuiască, iar În Ue. 
viski a pus Ungaria in ochii nesc al iredentei maghiare a- i Bucureşti, despre care ni se spune contesei ~~ria Bethle~, i?augu- I mare parte e artă luată dela ra~ 
francezilor Într'o lumină la fel supra Parisului În numele ar- . că pune acum în scenă o ase- rată de mlfilstrul muncII Ş! sănă- I Nici d~na Bethlen Însă ca 
aceleia in care li i.a 'nfăţişat Q_ tei, cu piese şi cu filme ungu~ I menetl (...-:::.ă budapesfană, tăţii prof. Ioan Nistor. Primarul 1 s'arate adevărul, ba 10 t~ 
facerea Windiscbgraetz, un nu- --.... - .... ---........ -----.... Cernăuţilor a saJu!af-o pe contesă . misiifică, şi nici vizitator ,n~ 
măr destul de Însemnat de fran- I ca luptătoare a apropierii între ghiari ai expoziţiei sale lI' hc( 
cezi (nu contează că nu prea-s Un fals pus la punct r~~âni ş! ungur,i. Expo~itia ~,fo~t ceea se Înflăcăre.1ză fiim CI~l 
de sânge) au continuat să-şi a- vlZItată 10 s~eclal de clangăIl dm gândi la aria ţărănimii va: , A 

.. . satele bucovmene. De altfel mai e ceva d 
fişeze dragostea de neprihănita Umversltatea dm Budapesta, dapesta cu atât. Ci sub pretextul La ştirea aceasta trebue adaus . sp 
Ungarie. Vizita de astă primă~ înfiinţată acum un secol şi jumă- falsului jubileu, au făcut o mare că d,na B thl t' gat la cele de mal SUS,. lhll 
vară şi de astă vară in Ungaria tate, şi-a sărbătorit precum se instigatie revizionistă, dupăcum . .e eno n,~. e ocma~ ~ Bethlen nu s'a dus la ( să 
a echl

'petor de parlamentari" şt'e· S t . t . b'l 1 Ji-i cunoscut cetitoriJor noştri. luptătoare a. apropiem mtre romam din prea mare zel de lupt' ' 
I ,10 ep emvne cr., JU 1 eu C h 1 ,. 'ş' h" E '1" sa 

francezi constituiţi după exem- de ... 'rei sute de fini sub tăm; ~s ovaclI d ~u :at aZI săp- fI m
t 

ag lan, CXPOZI I~ cu care-~ apropierii româno-maghi nfe: 

1 I t 
'G ' , ,n un vre nlC r spuns aces- os acum la emauţ!, e aceeaşI cu un scop cu totul opus 

p tl gruptl Ul ower dela londra pretext că ar fi o contInuare dl- tel falsificări şi acestei instigaţii ex zl '., 'US 
in grup de parlamentari ungro- rectă a universităţii înfiinţată a- sărbătorind la Tirnavia jUbileui ,~o I le pe ~are o poată a~ro~~e dapesh Hlrlap" ne mfor ~i1 
fiii, apoi vizitele gazetăreştil doc- cU,m trei secole de ,?itropolit~l de trei sute de ani al adevăratei n fleca.re an, ~t-anume ~e obi~el 10 decă in n·rul din 8 NO\'ars: 
toreşti şi inginereşti de astă pnmat, Pazman la Tl~navla, 10 Universităti, şi arălând c'a fost luna lfedentlstă a Sfantuiui Şte- sărbătorit tocmai atunci u~ Z 
toamnă Ia Budapesta, au fost Slovacl~ apu,s~ană •. , Şi nu s'au o ţJniversitafe slovacă cu limbă fan, pela Budapesta şi prin alte şi jumă'ate de când s'au s . 

mulţumit falslfIcatorn dela Bu- I latmă. oraşe din Ungaria. S'ar chema ciangăii 'n Bucovina. P( 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ________ ~~ic' 

Cuprinsul, 
scopul 

mijloacele şi [n 1766 din 955,884 de locuitori 
ardeleni 561, 176 (după Gottsch
ling: 597,243) sunt români, faţă 

de 394,707 de locuitori de altă 

nationalitate In cincizeci de ani 
această populaţie se dublează şi 

in ]832 atinge cifra de 1,120,525 
faţă de cei 736,350 locuitori de 
altă naţionalitate, Iar în 1844 din 
populaţia totală de 2.143,310 ro
mânii fac 1,290,970. Din a'ceştia 
233,000 locuiesc pe pământul să
sesc, 62,000 pe pământul secu
Hor şi cam 1,000,000 În comita
tele ungare, constituind 5/6-a parte 
din populaţia Ardealului. 

şi numiri de funcţionari proveniţi 
din Ungaria propriu zisă, să În
tărească elementul ungar. In 1890 
populaţia Ardealului face 2,604,165 
din cari 1,~75,705 de altă naţio
nal tate,3) 

• • •• reVIZUlrll ungare 
1111. 

U flg'aria mai susţin e că fronti
erele trianonice nu ar corespunde 
liniei ce desparte masele com
pacte româneşti de cele ungare. 
Pe acest motiv cere să-i restituim 
regiunile dela gra Jita de Vest 
până la Piatra Ce; iului fără nicio 
condiţiune, iar in "(estul Ardealu
lui să se ordone un plebiscit. 

Probabil că limitele etnice ro
mâna-ungare au ',;uferit oarecari 
modificări în cumul dominaţiunii 

milenare, conform intereselor şi 

persecu1iunilor politice. Se poate 
însă spune că graniţele trianoni
ene, în general, lncercuiesc acel 
teritoriu pe care' românii erau 
aşezaţi in secolul al IX-lea, la ve
nirea ungurilor. ~i unde până as
tăzi şi-au păsrat majoritatea. 

"Nu trebue să credem _. scrie 
d. Francisc Eckl'Jart, profesor de 
istorie natională. Ia Universitatea 

de Alexandru Olieanu 

I din Budapesta - că descăIăcă-

11 torii unguri au împopulat toată 
toată Ungaria de odinioară. Teri-

toriul împopulat de ei era aproape 
identic cu teritoriul la care a fost 
redusă Ungaria cu o mie de ani 
mai târziu, prin efectul Tratatului 
dela Trianon" ,1) 

In secolul al XUI-Iea numărul 
lor a fost atât de mare încât cele Revoluţia din 184849 a cauzat 
trei naţiuni ale Ardealului au fost mari pierderi de oameni şi a răs-

~evoite să ia. măsuri prevetltice~ II. tur~at ~ap?rtul dintr~ dif:ritele 
Iar la 1437 a încheia contra [0- naţlOnahtăţl. Deaceea In 18::>7 ro-
mânilor uniunea celor trei na- mânii deţin 1,104,322 din Cifra 
ţiuni.2) totală de 2,085,640 a populaţiei 

In prima jumătate a secolului al Ardealului, faţă de 981,083 Jocu
XVlll-lea din cele ] 35,000 de fa- Hori de altă nationalitate. 

In 1900 românii din Ungaria 
ating cifra de 2,798,559 (făcând 

16.6% din populaţia intreagă a 
Ungariei fără Croaţia şi Slavonia), 
cu o majoritate absolută În jude
tele Sălaj, Arad, Caraş-Severin, 

Alba de jos, Bistriţa.Năsăud, Fă
găraş, Hun~doara, Târnava Mică, 
Cluj, Siqiu; Solnoc Dobâca (jud, 
Someş de azi) şi Turda Arieş, cu 
o majoritate relativă În judeţele 

Timiş, Braşov şi Târnava-Mare, 
unde numărul lor este cam egal 
eu numărul germanilor. 

[n baza recensământului din 
1900 dr. Adalbeit Kenez, pe acel 
timp funcţionar la Institutul Sta
tistic Ungar, iar astăzi deputat, 
autor al mai multor interpelări În 

milii ardelene 81,000 sunt români., Oualismul a influenţat mişcarea 
, '1 demografică din Ardeal şi mai 3) Datele statistice de mai sus 

1), Fr~nc!sc ECkhar,t: Magy~r- defavorabil pentru români. Nu- sunt luate din lucrarea "Popora
orszag tortenele ([siona Ung artei): ă 1] d' tia Ardealului şi simţul realităţi
Budilpesla 1934. pag, 21. ! m ~u , or es:e ,re us prm perse- lor sociale-economice- a d-Iui 

, 2) Al~xa~dru, Olteanu : O pagină ~ cuţjumle şovJn1ste, dar guvernele I Petre Suciu, Cluj 1928. Ed. "So-
tnstă dm istona ArdealulUI. 5 budapestane caută prin colonizări 1 cietatea de Mâine". 

contra României, stabiJeşt 

1, 't It· d' t Ifste ImI ee e mce 10 re ron: 
unguri : rea 

"Maghiari mea - scrie ei ~a a 
colo de Piatra Craiului (i lea r 
Ardeai) abia deţine 32.: re 1 
populaţia totală, Trăieşte' pe 

if'! l' 
compactă pe şes, până la a ,1 

cu o majoritate relativă, . denţ 
Orient - până la Orade tora 
Există un teritoriu ljngvi. I:1JŞi 
colo de Piatra Craiului ir ·UllPi 
tele Ciuc, Trei Scaune, (side 
cu o populaţie aproape \;cel 
ungară şi in Mureş Turd~ ,1(. Dt 

majoritate relativă ungari.~ ;2. 
Însă are un conta\:t imper 1 -.,8 
cu celalalt teritoriu", 4) oluti 
După cunoscutele legi ~!ri, 

ale contelui Adalbert ~.lfi, 
campania de maghiarizare cce[ 
la apogeu. Politica ungari an J 
pusteşte mai cu seamă dup~ 
judeţelor Sătmar, Sălaj. un u 
Arad şi Timiş-Torontal, 5.37 
impinge linia demarcaţiool 3.2: 
tre români şi unguri mai ~âni, 

4) Adalbert Kenez: Ma 1183, 
szag nepesedesi statisztika; "'o) I 

UsUca demografică a Ungan Onfn 
dapesta 1906. o r 
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Ceva ce nu s'a CONFERINTELE ANTIREVIZIONISTE , mai 'pomenit dela Universitatea din Bucuresti 
t 

I 
M.i săplămâna au fost in: 'at cu candidatul Quverna , 

I~ Tngaria nlle trei alegeri par- rnental. Contele G, Szechenyi In amfiteatrul .Spiru Haref" cu, Anibal Teodorescu. V. Vâ!- broboditi• că lucrau în favoa
'G ~alc, la Csurg6, l.a Onod şi a intrerupt: .. Asta nu se poate ~ al Universităţii bucureştene covici, efc. rea duşmanilor contra Cărora 

a Enying, din pricină că ju· dovedi, fiindcă spovedania se 1 s'a inaugurat Luni cu mare rntâia conferintă, cea dela trebuiau în mod fala} să lupte, 
q lilla adminisfralivă a anulat I face intre pafru ochi", Sef- solemnitate un ciclu de con~ inaugurare, a fost II 'nulă de S 1 d 

'1 d t W 'ă ă I 'k J unf ucruri .pe cari v. nu 
;C legerl e e as a prim var. CSI a rep ical: "Avem de- ferinţe anlirevizionisfe menit profesorul de istorie a româ- le ştiţi, nu ati avut de unde 
ir, ,nstalâ~~ c:au. fost făcufe i clara,ii dela mai multe le- 1, să lămurească slud~nfimea nilor C, C. Giurescu. să le ştifi, tinerefea dv, nein. 
i' r1l1 faJslfIcărJ ŞI teroare, Imi W 1" fA' " t I 
L '. , I e carora I II a re uzal romanească In prlvmfa unelti- gaWdul'ndu vă pa'n;' acum să I 
:t La Enymg s a ales dm nou desledarea." I '1 'd . . t, <'olemn,·'otea rnau . Ci e 
, 'llerisfuJ Festefich iar in ce- ii fIor lre enlel maghIare. ŞI să ~ - puieti afl~. dar pe cari a...:um 

m \alle două 1 curi' candidatii r~tă Încă o inovalie eleCfO-j fie tofodată un răspuns prompt gurăr;i trebue sa le ştiri pentrucă in 
:; uvernului, Lupta a fost în rj:~l~ ~lng~rească, şi mai ~ri- şi la 'nălfime initiali~ej celor Inaugurarea c0nferintelor an- ceasul de mare turburare prin 
'J ecial cumplită la Csurg6. in b:la :iec~t aceea a, pre?1110r ' dela ~udap~s[~, carJ,.,precum lirevizionisfe a avut loc În raţa care din nou frece· lumea azi, 

anonia fiindcă a candidat d,~ SăcU1me al parhdulUl ma- se şhe, au mfnnra! acum la unui public extrem de nume- să ştili să vă orienlafi şi 
u ' 010, s~rijinil de toată opo- ghlar, cari: ~upăcum ~ cu- ~ni~ersifafea ",Pazmâny~, un ros, alcătuit din studenţi şi ce~ să vă faceli o conştiintă clară 
1 'pa, un om al fostului prim- ~oscut cehtorllor noştrI, ~u Inst,ItUI d: aşa-zl,se sfudl~ ~i: , 1ătenL despre datoria pe care o avem 
. inistru Belhlen. A fost de mdemnat pe neve~fele dm nonfare. In rea~llate o,oflcma, A luat întâi cuvântul d. Ora- cu totii faJă de neamul nostru, 
. , p! o luptă intre Gombos şi unele sate unde. s au făcut de propa,gandă lredenhs~ă. , I gomir Hurmuzescl!, decanul Ouşmnnli noştri sfau la 
dIre Belhlen care a reintra! anul trecut alegerI comunale. I Confermfele dela UniVerSI-, facuJtălii de ştiinţe, arălând că pândă. fne o propaganda din 

luna acea~ta cu toată pu-! să nu se culce ~u solii, lor j latea din ~ucureşti. cărora le I În fata atâlor uneltiri ale re- cele mai periculoase, in foate 
rea in arena politică solida. I dn.că nu le promIt sub lură- vor urma In scurlă vreme 8- I vizioniştilor, întâia Universitate statele apusene, contra noa· 

d,zând cu el toată Op~zitia. r mant că vor vota cu partidul nuntalele conferinfe antirevi- I a Rom~niei nu putea rămânea slră, ponegrindu-ne, tăgădu
,el Alegerea dela Csurg6, adecă! maghiar, fată de mons!ruozi- zionisle dela Universitatea din nepăsătoare. nechemând stu- indu-ne dreptul nostru, deşi 
l~ roarea ce a fost acolo, a 1 f~!,ea preoli\{:r partidului gr~- I C.luj, vor, fi ti~ute pe profcs~ri dentimea românească să se a fost consfintit prin tratate şi 

nit la 13 Nov. În discutia fese dela fim, ceea ce au fa- ! dintre cel mal de seamă, In înarmeze cu toate armele bu- câştigat prin sânge. Ei fac sa
c r1amentului, adusă de con-l cut preotii catolici din Unga-! frunte cu d·nii Simion :\\ehe-! nei documentări in contra ce- crificii enorme de hani ca să 
r, e Gheorghe Apponvi. A fost ria ai profestanfului ~eth)en ~ j dinti. Dra~o.rnir l:ul"Jllllz~SCU, ,lor ce ne râvnesc Iara făurită câşfige inteleeluaJilalea ~pu-

vacarm ne mai' pomenit. fosl culmea cuhmlor, ŞI Ion PefNvlcl, Mal'm Şlef<:nes- ! cu jertfe uriaşe. seană pentru rt:vizuirea trata-
I n!rucă interpelaforul a ară- mai au totuşi instigatorii Ire- felor; au infiintat liga revizio-

lucruri urite, Intre altele, că denfişti din raiul hortismului Cnva'" 01411 d.ln' ~tell· ~n Popescu nistă în Iara lor şi in afară; 
r mbos a lăsat să se scoală obraz ca să vorbească de mo- U il \\il - o: au infiinţat cursuri de propa-

contra tafălui său politic, ~alifalea din statele succe· După decanul facuUă,ii (1 gem pe noi înşine ca să PU- gandă revizionisfă la univer~ 
contra lUI' Bethlen, un panl- soare! sl'lxlI'le lor ŞI' duc] tă 

j vorbi' d. Sfelian Popescu, tem lua calea care trebuia să ", up con-
I ordinar, ba a pus pe be- -------------- I preşedin'ele Ligii An'irevi-; ne ducă la isbândă. Ţara era linuă ca să deslăntue un nou 
ii din circum~criptie să a.. N l' . 't A d următoa- -: împălţifă în două. din punct război din care cred' că pot 
Iteze cu pietre o casă unde U PARTID .%IOnI8 e, spun an , d ieşt' cu răpl'rea pavmaAntlllul' no"'-

1 
-. -1 1 rele: I e vedere al hofădrii care tre- ~ 

rase Bethlen, apoi că agen- a romani or i .Mul'i dinlre dv, vă veli fi : bnia luată. când s'a inceput tru slrămoşesc, 
candidatului guvernamentul dl-n Cehoslo-' idrebat, care este rosful com- marele război. In fala acestei ~tifudini, am 
terfelit tricolorul. umblând • r" t t L' A t' ., 'fl" 

vacI-a ferinleJor ce., se, deschid ast.ăzi,' lJnii voiam să mergem cu I Jn un a _" ]ga n ue.vlzlo.n,ls a nişte steguleţe pe cari era _. 1 ă . f 1 
~ licată fotografia lui G6mbăs ŞI poate unll mCI nu veţI Îl D.lialii noştri fireşti, acei cari lac reI scop~ es e In( Olt. pe 

: lucru oprit de lege, In localitatea Selo Slatina din i găsit explica'ia suficientă în an căştigat războiul; altii voiau l' d~, o parl~ sa !rezească. CO~I-
'Ca răspuns la arâtările lui Maramurăşul cehoslovac s'a cons- I lipsa unei documentări pe care să rămânem neutri sau in cel , ştunţa nat~on.ala, ad.ornllfă dl.n 
I , Apponyi, deputatul SelcsiJ< tituit zilele acestea partidul naţio- ! tinerelca dv. o face necesară. 1 mai rău caz să mergem cu I c~uza u~el hter~turl holnăvl-
t 1 f d' .. l' nal al românilor, cuprinzând p·e MuJli dintre dv., acum 20 de I aceia cari au fost învinşi. Se '1 ~lOt ase ŞI a !.unel pr~pagande 

spus că ati un larll U) 1 ' .. , I • t • v' 11 i d I~ ţ' ă t" •• f i In ernaţlona Isfe periculoase 
',lhlen şt-au constrâns ioba-' OCUltOru dm patru localităţi al li am. nu erati nascutI, sau era : es an Ulser pa ImI marI In re i ' d 1 ' 

t . '" t A f dă '1 W , ă IcI do ă t b d ;(" I Jar pe e a Iă parte să lupte " să voteze cu opozitia, şi aces el provmcl1, n număr de 1 In prea rage COPI afle ca s ! e e u a ere. uşn1t1nu t ' " 
, A ; - • I.{ ," ! con ra unUl umamlarlsrn rău 

s'a făcut o mare agitalie peste 15,000, ParlJdul romanesc: va puteţi da seama de epoca: neasemUl e. corup pa germană 1" , tI' 
f f'l' 'd l' " ; t ă'l ., ., I "'e o o 1" '.. .. ~ lă In e es, care ne face să fim nfesională, Sefcsik a mai a ost a I lat partI u Ul socJahst- ' pe care am r I -o nOI, cel mal ,u .. :::; pr p r Il lllspalman' - , fI> t' • ă l' . 

'ilS apoi acest lucru memo- naţional ceh al d-Iui Beneş, deci I bătrâni, de Iliplele pe curi, toare şi asupra conştiintt:i: rOJ;rdan I
d 

pan . a lllc~nş!Jentă 
f d· l' . J d d '~I'l t'o I 'l .. a a e uşmaml noştri, il (li desfăinue "Ui Ma- ace parte 10 coa lţJa guverna-, e-am us, . e greu,J 1 e pe nil I na e se.exerCI au preslUfll , . , , 

'arsâg- din 14 Nov,), că popa menta!i'i. Până acum românii din' cari le-am Îndura1 ca să realizăm ne mai pomenite, Scriitori de 1 ~onrerllltele cari se deschid 
Zuluin)' a refuzat să dea aceas!ă provincie nu aveau nici, România tuturor români or. . valoare, unii refugiati la noi; aZI, au scopul să vă atragă dv i 

spovedanie deslegore ne. O organizare politică şi votau cu Inainte de a învinge inamici I din cauza persecutiei ma- 1 tinerilor, viitorii conducători D.. 
siclor acelora co,,; au vo- divers!! partide, seculari, a trebui! să ne invin- j g~iare. fuseseră aşa de fm- I (Continuare in pag, IV-a) 

ste persecuţiuni justifică ho-! judeţele Alba, Arad, Bihor, Bis. cari au avut loc la Alba Iulia, 1 vri~ 1918 şi~a proclamat şi şi a ! pu~dere pe care a simtit că este 
rea românilor ardeleni de a , trita, Caraş-Sevcrin, Cluj, Făgăraş, ' Mediaş şi Timişoara în anii 1918- ~tI~s domma asupra. acestor re- I ob 19at să-I tacit"l) 
a activitatea politică. Oficia-: Hunedoara, Maramureş, Sălaj" 19] 9... j glUilI. Popor,ul cel m~l nu~e~os ~I i Puţin mai târziu, şvabii din Ba. 

lea recurge la sistemul de misti- ; Sătmar, Sibiu, Someş, Târnava \ Moţiunile votate de aceste adu· I ArdealulUI ŞI al părţilor hmltTole : nat, aduna1i la Timişoara în ta 
re prin clasificarea locuitori~ I Mică şi ITurda. In judetul Braşov: năriauexprimatdorinţaa3,399,403 din Ungaria, a procl~mat în a ~a f August 1919, au votat următoarea 
pe n8ţionalit'>iţi, după cunoaş- I Împreună cu germanii fac 67,641/,. : români şi germani faţă de o in- adunare n~tlOnală dm Alba-Iulia ,. moţiune: . 

ea limbii ungare, Atunci s'a i În Târnava Mare 884 %. iar În ! fimă minoritate evreo-ungară de I a!ipi:ea s~ la ~mâ:lia, P:i~ uni~ "1. In numele tuturor şvabilor 
'uenţ\:::tt scopul perfid al legii 1 Til11iş Toromal 767% din popu- i 1,681,746 de suflete, I rea ~ j ~~l1silval1!(!1 C'l RO!.l1dma ŞI I din Banat, declarăm că binele fu. 
ctorale care a impus cetăţenilor llaţJa întreagă, Deci, ungurii deţin 1 Textele acestor moţiuni nu sunt a ~a.r(lIor U!~g~rel1e lo~u!t~ de ro- turor naţiunilor din Banat il aţ' 
,iioaşterea limbii ungare pentru i majoritatea absolută numai În ju- i susceptibile de nicio critică sau I mam, se va crea un tentOI1U com- teptăm numai dela Ba;;atul unitar 
d:lpă câteva ?ecel:ii s.ă:i poată ! deyele Ciuc \CU o populat.ie ro-; intrepretare, i>~d.unare~ Naţion~Iă pact ~~ căr,ui u~itc:te s: jnte~eiază I nedivizat şi ca un Banat desmem~ 
,s](kra ungun ventabllL ! mano-germana de 16,6/0 ), in Mu- I a tuturor romamlor dm Transll- ! ~e lebdtu~l etmce. ~vand ,m, ve- II brat, 'cu granite nenaturale, in
r,ecensământul din 1910 a I reş (cu o populaţie româno-ger- . vania, Bănat şi Tara Ungurească i a:~e ~ce~ie tap~e ŞI con~Hlşl că semnează un llez:tstru economic 
P De terit<Jriul realipit Româ- i mană JI.! 28,5"/0)' în Odorhei: - spune moţiunea românească - '/' ~ICI .s a mfă~tu:t un evemment ~e I pentru foate popoardc conlocui.-

~
i 5,259.429 de locui' ori, dintre (cu o populaţie româno-germană ; adunaţi prin reprezentanţii lor lstone. mo?dlala, ApoporuJ sas din I toare. un motiv de certuri şi ne
; 2,821,720 (deci majoritatea de 66°/0 ) şi În Trei Scaune (cu; îndreptăţiţi la Alba Iulia, in ziua Translivallla, baza,ndu-se pe drep- I mulţumiri permanflll .. ', cari turbură 
,:)J~t~)at!fostromâni: l,,49S,~49 o_po!='ula!te româna-germană de: de.1 Decemvrie 19~1~, ~ecretează t~! de aut~determ~n~Te al popoa~ I ~acea,dorită, DC<Jc"e? dorilTI ca 
~~ln, J77,683 g~rmnm ŞI 182,t597 : 2~d Of,.). , I umrea acestor rOm31ll ŞI a tlltU- r .lor, proc~a~~ a~lpl:e~ sa la Re I integritatea BanatulUi să fie pas-
rii, 1 Cifrele şi constatarea înfocatului 1 ror teritoriilor locuite de dânşii, gatul Romamel Şi tnmlte poporu- i trată. 
r,ccensământul f.1cut de statul i revizionist Adalbert Kenez nu au ; cu România", lui român salutul său frăţefC şi! 2. Având in vedere că Timi
ran pe acda~i terî:oriu în ] 923, ,: nevoie de niciun comentar. Ele; Din moţiu nea ... otată de saşi urarea cordială să-şi poată rea- i şoar(!. centrul vieţii economice şi 
îupă repatriel:ea a 197,035; constituiesc un protest categoric : în adunarea ţinută la J\\ediaş, în Ji~a ideaiurile naţionale." I sociale a Banatului, a fost alipită 
:m uri-- a găsit o populatie ! împotriva planului revizionist. j 8 Ianuarie 19] 9, retinem următoa- "Perfect conştient de importanţa 1 României, iar drepiUlile suverane 
5.371,122 de loctiitori, dJ.n 1 Obiectit~nea că pe teritoriile: rele: I hotărîrii sale, poporul sas se cbn- 1 ale M. S. Regelui României ex. 
3,232806 (86,9%) au fost; realipite României populaţia nu i "Evenimentele mondiale au sideră de as:ăzi înairHe o parte! tinse şi asupra Banatului. mai a-

~âni, 1,337,442 (24.7%) angmi, : ar fi fost consultată este tot atâ ; creiat o situaţie nouă În regiunile a Imperiului Român, iar pe fiii şi i vând în ved·;;re că demonstraţia 
i683 (i 0,2%) germani şi 203121 : d:~ neÎn:.:meiată, Majoritatea po-. unde saşii ardeleni, Cli optsute ficele sale drept cetăţeni ai accs- I 1) f F D' t' h' D' S" b 
'" ' . , .,. ., d' 6 v'" 'D ă O y I c. r, e;J sc., le It: en-
iG) C'JrC'. A .. : pul~t.el de aICI şI-a r~alll!~$:a~.~ ~ alU m, urma, şI-au fonua~ p.a~ ~Ul stat. I\oag pe ,umnez~tl su 'btirger Sacilen in Vergangenhei 
tOnfonn datelor recente, romanII donnţa de a se ataşa I~omaillel 1 tna. Ferdmand Regele I'\omamel mdrepte spre bme ŞI să bmecu- I und Gegenwart. Sibiu 1924, ppt 
o majoritate ;ibsolut[j în plin cele trei adulJări naţionale; prin decretul său din 27 Decem- I vanteze acest pas plin de răs-! 291-93. 
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Conferintele antirevizioniste I Proroc!rile Intre Arpad si '~ 
dela Universitatea I d-neJ Frava . '. 
din Bucureşti fnc~~a~:V~stt.~~.I-N~U. :r:~iiC~~ Eugen de Savola 
(Coldinuart din pa!!. fii-a) toare din Paris care spune că 

11eamului , aten1ia asupra drep- l 
: urilor pe cari le aucm, as upra i 

'Jreutălilor pe cari le-~m. în~ ! 
âmpinat ca să le dobandlm Şl i 

J.supra datoriei pe care o a· 
\ie1i ca să fiţi la înăltimea pre
decesorilor 'dv. şi să apăraţi 

aceea ce noi u'am câştigat!" 

I a prevestit războiul mondial - Dupăce anul trecut au sărbă- Oyozo nu e complectă. Viteaz~ ';W 
rolul ciclurilor de conferinte I madame Fraya - proroceşte pen- torit la Strigoniu aniversarea iz- autor mai trebuia să adaugi ::;\'1 

antirevizionis!et organizate în ! tru anul ce vine următoarele: gonirii turcilor din Ungaria (de-o Inainte de-a se face ac~ :!u.I 
cadrul vie1i i universitare, ! Confliclul italo-abisÎnian va fi parte ca să nu se lase mai pre- ispravă. să se ardă în fata SI(. l 

Ele au marele merit de a ! de scurtă durată; Mussolinii, a- jos cu meritele vitejeşti decât au- tuilor" ţinuturilor ocupate" di J 

tinde spre crearea unei opinii : juns în acest an la culmea glo- striecii, cari sărbătoriseră izgo- piaţa Libertătii "Istoria Ungariei ';Jr 
studenţeşti anlirevizioniste, bi- 1 riei, se va strădui să încunjure nirea turcilor din faţa Vienei, iar de a lui Eckhardt Ferenc, în,~[fI 
ne informate şi documentate, ~ o harţă cu Anglia. Anglia va altă parte pentruca să Iinguşea- s'a arătat IlU mai departe de;:i 
care să ştie să răspundă cu 1 avea de altfel un an bun. Re- scă pe poloni, fiindcă între oştile acum doi ani, că spre sfârşit ~rO 
energie şi demnitate tuturor ~ gele Gheorghe va sta probabil cari au eliberat Ungaria au fost domniei lui Ştefan [-ul, adecă r, 

Cuvântul preşedin~e: uneltirilor duşmanilor noştri.! tot anul pe tron. Dacă mai apoi şi oşti polon'eze), ungurii-şi Întorc 120 de ani dupăce Arpad a 
lui sec,iei sfuden'eşh , • I va venl· pe tron prl'nţul de Wa- h l' I't AtU 'u acum c epeneagu, ŞI vreau cert In reaga ngane.,nare, 
a LitJii Conferrn'a d-'ul prof. I les, va un fi domnitor exce· s'alunge de lângă palatul regal nita depe Murăş a Ungariei ŞP 

D. N. Zagoicea, preşedintele C. C. Giurescu !lent. In Germania nimic deose. din Buda statuia lui Eugen de încă tot pela Nădlac, unde-1 
,ecliei studenţeşti a Ligii An-, A urmat api conferinta d-lui , hit. In franţa guvernul Laval va Savoia, cel care i-a scăpat de ju- fixat-o şi tratatul dela Trianon, ,,;i 
nrevizioniste, a arătat rolul ce I prof. C. C. Giurescu, Întitulată ' fi de scurtă durată; va veni pro- gul turcesc, şi să i-o mute În • a·a 
'Î-a fost rezervat de iredenta Il .. Revizionismul maghiar în lu- : ~abil un ~uvern de. stânga; vor vr'un Joc mai ascuns din vr'un I Propunerea lui Temesy ca să 
maghiară studenţilor unguri in mina istoriei", : h frecătun cu Anglia, dar an- parc oarecare, fiindcă au desco-: se mute statuia lui Eugen de 1 1. 
'upta 'n contra tratatului de Conferenliarul a examinat a- , tinta cordială se va păstra. In perit că prinţul Eugen de Savoia 1 voia în vr'un loc dosnic a f ' .1 

Da ce. de-a parte ca agitatori mănunlit teoria lui Roesler de : Statele-Unite se va reveni din nu i-a desrobit de dragul lor, şi I aspru viticată de publicistul sti~ 
ai cauzei maghiare in diferi- 'care se leagă revizioniştii dela ~ cauza alegerilor prezidenţiale la că s'a purtat adeseori cu ungurii dislau Ottlik printr'o scris :lrJ 

!ele congrese internaţionale Budapesta (teoria că românii măsuri economice moderate; de duşmăneşte.. cătr! gazeta HMagyarsăg", a ,sa!. 
'3tudenţeşti şi-acum in urmă la nu·s aici dela Traian ci numai altfel fostul preşedinte Hoover (a "Magyarsag" din 3 crt., care rută în n-rul din 7 crt. al acest Cit 

;nslHuful de aşa-zise studii mi- de prin secolul al 13-lea), apoi, cărui partidă a inceput să bată cere această pedepsire a elibera- Ottlik atrage lui Temesy si . n' 
!loritare dela Universitatea din' i·a opus o serie intreagă de in alegerile dietale întâmplate in toru,lui, ~ublică un art~,co,1 ~I I "Magyarsăg" atentia că nu e 'c; 

BU·dapesta. iar de altă parte contraargumente ungureşti, în- i unele state în luna aceasta par- unUIa Vltez Temesy Oyozo, In 1 să se dea . dela Budapesta ă 1 

ca oşteni camuflati, ca brigăzi cepând cu afirmaţiile Nota-: tida lui Roosevelt), n'are sorţi să care se propune să se facă ]a menea exemplu de "balcaniza; ŞP( 
de levenţi. ca fabricanti de rului anonim că ungurii ne-au ! mai revină în fruntea republicii. palatul regal în locul statuii lui ţărilor vecine, doritoare săe il 
~Jaze. ~ei dela chimie, in la- găsit aici. şi anume organi-! In India şi poate că şi pe gra- Eugen de Savoia o statue a lui scape de statuile ungureşti ~u~ 
boratoarele Uniuersităţi1or. şi zati în state româneşti şi cu; niţa dintre Rusia şi Manciuria, Arpad, şi o spune pe şleau: că I oraşele ce Ii~au revenit dela ans 
ca fabricanti de avioane şi pi- spicuiri din diplomele maghiare: vor fi turburări. In Europa vor vrea această 'nlocuire in scop I garia. Indiferent deci că Eu ~~gl 
loţi. cei dela politehnică. anterioare secolului al ] 3·lea, 1 continua temerile de război. dar iredentist, pentruca ungurii ce I de Savoia n'a fost un ungr am 

In urma celor arătate - a în cari de-asemenea suntem i război nu va fi. Se vor întâmpla merg la Budapesta din statele! statuia sa e mai nemerită aUI 
spus oratorul - se poate ve- arătaţi ca băştinaşi ai acestor I multe atentate, şi in special in succesoare, să vadă şi 'n acest! unde e decât o statuie a lui ă, 
dea destul de bine. care este locuri. ! Austria. Habsburgii, probabiJ, vor simbol Ungaria-Mare. ! pad, pentrucă va da prilej u cit 

........... ~ ................ _ ............ _"-,, ............... _-- ' reveni anul viitor pe tron, dar Autorul articolului propune să ! rilor să spun1i străinilor că n ~ 
domnia le va fi de scurtă du- se facă pe statuia Jui Arpad două ! ar trebui pusă în fata pala, ai 

AI' ' .. rnea al scrii'orilor fată basoreliefuri: o hartă a cuceriri-'! regal statuia lui Arpad şi ri. 
• • . Prezicerile acestea au apărut lor lui Arpad, şi alta a celei mai I Eugen de Savoia n'a fost maa du 

magh.ar. din Ardeal I În oficiosul wvizionist .,Pesti mari intinderi ce-a avut-o Unga- ' rotii, totuşi ungurii sunt mai nlA' 
· U· ! Hirlaplt din 14 cii., fireşte fără ria pe vremea dinastiei arpadiene. vilizaţi decât dărâmătorii de dE 

prIn ngar.a I comentar. E greu să le comentezi, Pe soclu - propune numitul tui maghiare din statele su pe 
E ştiut din documentele ce le-am scriitori la Budapesta. Acum o lună ! când in Joc să fie 'n .. ele ~orba Temesy Gyozo - să se scrie: soare, şi tolerează statuia 'a 

publicat cu câteva luni in urmă, fuseseră la Budapesta şi Ia şo-I de refacerea Unganel.-~an" se .,Mort la 907, dupăce a terminat ţului Eugen de Savoya în ci c~ . 
că ministerul de culte unguresc pron serate ale scriitorilor ma· vorbeşte de Habsburgl m chipul ocuparea patriei". I oricăror fapte antiungureşti ,0I, 

a 'nfiintat ]a Budapesta un organ ghiari din toate trei statele suc-! ce s'a văzut! Propunerea lui Vitez Temesy celui' pe care il întruchipează, lslc 

oficial - un comitet. de .s~riitori cesoare,. ~ar acum sun~ in turn.eu I ........... ~~u P 

şi de reprezentanti al mlmsteru~ la Dobnţm, la Seghedm, la Cla- ; Uni · d t I S'a desbătut la acest consiliu' cel 
lui - ca să menţină pe scriitorii ba, la Hodmezovasarhely, la Oy6r. m O n O p O CI U a · a 

I • luI făcut de primăria Aradului pal unguri din statele succesoare sub la Kaposvâr, la Pecs, la Mişcolt !, j" 

h -1 d Adi contra rearondării, adecă a sp am influenţa Budapestei, subvenţio- şapte scriitori din "HeliconuJ Ar- I orna rl ori-n r ea circu01scripţiilor de hornărit 
nându-i, publicându-Ie . scrierile, deIean". contele Bănffy, contele I 

Arad, şi, ca şi 'n celelalte râu 
plasându-Ie cărţile în Ungaria, şi Kemeny, Aron Tamas, Iosif Nyir6, a învins sindicatul horna 
organizând turneie ale lor prin Francisc Szemler, Carol Molter şi I Unele primării din Ardeal, a A- , slujbe, de medici, de ingineri. etc. V b' A' t 

I ' '1 h . Lad· I T T l d ' . : A A . . . or a vine: a mvms pen ru oraşe e dm ram OrtISt. lS au ompa. urneu u- radului, a ClUJulUI, etc, se sbat de '1 Ba s'au lntamplat caZUfl ŞI mal de formă al h tă • ,. . 
Se tin deci lanţturneiele acestor rează dela 11 la 22 Nov. câţiva ani ca să dea o nouă orga.. revoltătoare: bunăoară, că titula- lE' t ' de ă °d nn~ pnm 

r. • ," v ! l' , ., I A In r a ev r e mirare ni' 
J flIure circumscnpţulor de horna- I ru clrcumscnpţlel ocueşte In Un- cum se A f â t d t ăzâ 

dela Alba-Julia constitue o garan
ţie că in viitorul nostru stat fie 
vom putea desvolta liber carac
terul etnic şi intrebuinta limba 
noastră maternă, chiar şi în viaţa 
poli!ică, culturală, economică şi 

socială, asigurându-ni-se astfel 
viitorul naţional, dorim că intre
gul Banat, unitar şi nedivizat, să 
fie alipit Regatului României Mari. 

3. Moţiunea de faţă se va co
munica Conferintei de pace."2} 

Nu trepue să insist asupra to
nului in care s'au redactat aceste 
motiuni. Oricine se poate convinge 
la prima vedere că avem de a
face cu hotăriri luate spontan, din 
dorinţa de libertate, ca un ade
vărat plebiscit de toate zilele. Dea
ceea a accentuat Scrisoarea Mii. 
lerand: 

2) <':ompară textul publicat de 
Prof. Ion Lupaş: "Unitatea etnică 
a României faţa de revizionism". 
Biblioteca Societăţii "Tinerimea 
Română". Bucureşti 1934 pp. 21-
22. 

, [·t t 'i IV l 1· ă' "u I m r ng aces e rep e .. Delegaţia ungară îşi face, este ITI, pen ruca prm nmu tirea or î gana, sau c mal are ŞI n nga- în prim l â dAt· t' isi 
ă . ă • '.. I '1 l' , . ţ. . ă d . dur n romaneş] s 

adevărat, un argument din faptul s Vin In spnJU1ui coşan or ro- I na o cIfcumscnp le ŞI st ee] e I int' I 1 "t . ă'" eg 
â ·· . 'ţ'" b" I 1 a e ce or ca eva pTlm ni 

că condlţiunile p.~cii nu au pre- m m cart nu au ctrcumscnp li, ŞI i o lcei aco o. bane cari s'au afns' fâ ~; Ira~ 
ă d ă "t d' . '1 "1 i 1 In S r~, 

văzut nicăeri plebiscitul. Dacă Pu- S ~e uc ca va . I.n P(lVl e.gll e ~-. Constituţia României a şters acest monopol revoltător. 6m 
terile Aliate şi Asociate au crezut r~dltare ~Ie ~trălmlo: cart deţm ! titlurile de nobleţe şi celelalte pri.. Nu se va găsi oare. in s' \Iiilo 
inutil de a recurge la o consultare dm tată m fIU sau facă monopo- vilegii creditare; totuşi de mono- nimeni dintre guvernanţi ' 

I t t ·, d t'· t d ' ass populară de acest fel, nu a fost u aces el In US TU ex rem e polul acesta bizar al coşarilor din ocupe de monopolul acesta, 01 

decât după ce au câştigat certitu- mănoase. Ardeal nu s'a atins încă niciun gu- ţine in adevărată robie pe c ':e 
dinea că această consultare, chiar După cum se ştie, prin moşte- vem. Abia câteva prirnării urbane de homari români? mii 
dacă ar fi înconjurată de garanţii nire dela unguri, hornăritul nu e (nu ştim să le fi urmat exemplul tiaI, 
complexe de sinceritate, nu ar da in Ardeal o industrie ca oricare, şi prefeclurile de jud~ţ), s'au zbă- S' 'd '1 I B d arr 
rezultate diferite de acelea pe care profesat! de cine a 'nvăţat-o, ci e tut să-I reducă prin inmulţirea, a- mucI efi 8 a u ap~ a o 
le-a a~~s . un st~diu amănunţi! un monopol familiar ereditar, care ~~că prin mieşorarea cir~umscrip- După statistica serviciului {CI. 
al condltlunllor etmce ale Europei se moşteneşte indiferent că fiii sau tulor, dar pânJ acuma n am văzut vării. au fost in Juna Oeto. M 
Centrale şi ale năzuinţelor naţio- nepoţii respectivului homar nu au nicăieri un rezultat al acestei În- la Budapesta 23 de sinucid " 
nale," invăţat-o şi nu o practică ei in- cercări. Sforţările municipiilor se 151 de încercări de sinuci 

Doctrina recentă este de per- şişi, ci o exercită prin calfe an· lovesc intotdeauna de comitetele Şi-au pus sau au încercat 
fect acord cu această unică inter. gajate cu o leafă lunară de spe- de revizie. de cele regionale şi a· pună capăt zilelor din cauza m~ 
prefare ratională şi logică a ros· culă, ce nu e de loc in raport cu poi de cel central dela Bucureşti, zeriei 21 de inşi, din cauZ.! datol 
tutui consultatiei populare. Autorii beneficiile titularului monopolului. şi eşuează intotdeauna fiindcă sin- maj1J.lui 3, din neintelegeri 0»0: 
contimporani prefelă acest plebis- Se înregistrează astfel, din cauza dicatul infiinţat de hornari anume \iare (o altă formă a mizerieP o li 
cit spontan plebiscitului organizat, aceasta, situaţii dintre cele mai pentru apărarea monopolului ere- din cauză de boală incurabill oare 
care după un război sângeros ciudate. Circumscriptiile ereditare difar, ştie întotdeauna cum să din dragoste 6, iar restul nă ZI 

şi intr'o regiune in care asperi- ale acestor coşari străini se moş- I iasă biruitor. motive nearătate. 65 dintre nul 
tăţile naţionale sunt prea pro, tenesc de cătră fete măritate t Deunăzi, a venit iarăşi o ase- ucigaşi au fost bărbaţi iar Depl 
nuntate, ar fj provocat turburări după preoţi, dascăli etc., sau de menea chestie În fata consiliului femei. (ef. Pesti Hirlap din alat 
inutile. dUră fii sau nepoti cari au alte 1 central de revizie dela Bucureşti. Nov.) 



'~ruri despre cari nu se scrie 
In presa maghiară dela noi 

!oi;I!~Îeri săptămâna, la 9 f (cf Pesti' H' 1 • d' , ,,' .' , .:" " lr ap' In 8 XI) f ] 
It .:Mle, s a inceput la trI- I că executarea cont 'b bTl ' o lCiOSU "Budapesfi Hirlap· 
~:!ul din Budapesta jude- f se face cu ~l ua 1 I or din 8 crt.) deputatul guverua. 
4. 1 cea mal mare săI me t l b I N V ,~. l unUl pr.oces ~osti.m,) bălicie. "Se 'ntâmplă de mult; n a aronu . ay"a dat 
d
i 

3 fost apoI retrImis ]U-' ori că se 1icitea ă 1 ,ca exemplu (al impuneriJor 
" l' de' 1 1" z seu e agn· excesive n t ) 

el .vru UI inS ruc le pen. cole de cea' , - . r. pe un ţăran 
I ,. mal mare necesl- care . d 

,Î,rcglrea cercetărrlor, Se tate, bucate b h" are o moşle e 400 de 
,,' ;:i un slujbaş al corpora- toaiele în' a'~nCullar ŞI bu~ stâniini pătraţi şi pe ea o co* 
it eroilorilor de dame, Zatan viilor", I cules ulm li~ioară acoperită cu trestie, 

r, şi un avocat cu nu- In aceeaşi şedi ţă' ( f . ŞI plăteşte impozit 48 de pen-
D Csolan, învinui~i că au n c. sem}- 90" (1360 de lei). --------',' in peste o sulă de rân- --~---.... -----

Dela Kossulh 'e şperţuri de câte 500-
e .-1500 de pengo (17-34-51 
1. ,,;i de lei), ca să facă 

a·altora rost de slujbe, 
să le aranjeze unele che

la Gombos 
i la ministere, Dupăcum ; 

fo . :~~ag.yarsâgq şi "Vj Ma-) Guvern~l lui Gombos, după i toarea constatare din articolul 

! =:XPOZIŢIA . 
I ANTIREVIZIONIST A 

Expoziţia antirevizio
nistă şi-a încheiat Vi
neri stagiul la Cluj, şi 

dupăcum suntem infor
mati, va fi adusă din 
capitala Ardealului la 
Arad, unde va sia des
chisă o jumătate de lună 

Românii din Arad şi 
depe toată graniţa ară-o 

dană o aşteaptă cu cel 
mai mare interes. şi-i 

vor face o primire vred
nică şi de marea cauză 
ce-o serveşte, şi de tre
cutul lor de lupte româ
neşti pilduitoare, 

sl'lg dm.1O crt., Zatan a cum ,se şll~,a, decretat ziua de i ,,6 Octomvrie" al numărului din 
;.r;::t că afacerile nu erau 6 OC,tomvne (10 care au fost exe- 1 15 Oct. al revistei M . D " 

,. ,sale, ci dânsul era numai cu'all la 1849 I~ Arad generalii a sludenti"lii prole;Îan~;y~:; B~-
.e Cltor al unui deputat pe revolut.lel koşutJste) zi natională depe sta. Presa uDtureascaW 

n'a voit să-) numească ' de doliu, ca să fie prilej şi pre- A ' . , 
'. care impreună are la ~ I text organizaţiilor iredentiste să t" z; ~ s.pune pubhcatla a.::e~ 
ă un seif pentru depune- I insligheze în contra României I ~ ~r ~u ~nt - cultul celor 13 despre d. ~·''''''''~II: J-Ian Do dJ-a ~. şperturilor ca să le re- ~ care-i adevArat că n'are nimic c~ ea ra) al celor 13 generali ; 

. e in caz că intervenţiile; omorîrea ordonată de Franz 10- -. n tr. nu ~ decât o mască, 
euşesc _ o cheie fl'iJld;. sef a generalilor koşutişti dar Pd

rJn car~ societatea ungurească 
, t. ,e astăZI se arată 1 .. d ă A ă ânsul (depusă acum la un f are vina neiertată că IlO vrea ... umil r gutA, .m ar ~a~ săptămâna trecută că I ciale, ajungerea definitivă la u-

,sigur pe care n'a VOI.t să-I "~ să-i dea lui Gt>mbOs plocon lar mtre, timp, sub ea (sub masca vemrea mllllstrului de agricultură tere şi la unitatea naţ' lă p 

A 

acea ta t ) M'I H d' A • 1Qna .ce-
ălnue), a doua la deputa- l rSadUI. fel dSe ~ n: .~. pro~esează ast-. ~ an o Ja m fruntea guvernu- hoslovacă· muncită dela 'ncepu-

, u pricina, iar a treia la 1 ărbătoarea koşutismului este . pn,ncJpll particulare ale lUI cehoslovac a produs la Bu- tul veacului al 19-1ea a " ă. Martorii au declaral' pentru unguri sărbătorirea "liber- egO\s~ulul, aIe huzurelii, ale fo- dapesta o ne mai pOOlenită spaimă, norităti concrescule 'stră:~:::I-
1 ' emene a că l-a u dai lui: tătii". - a Iibertătii de a iobAgi t osulUI prop~lu, ale lipsei de iu- de~o parte d in pr~cină că noul spre u o scop: a pătUrii intele~~ 
'n şi lui esolăn chestiile: ~e cel de altă lege. Străinătăţii b~re, .. ale ~rn, ale InvIdlel ŞI min- pnm-~11Imstru, ,vechi luptător al tuale slovace luterane, Poate ese
ai pentrucă-i ştiau in le- 1 11 spun că e sărbătorirea unei li- CiumI, can rodesc în inima ce- cauzei sl.ovace ]fi parlamentul un~ rnănătoare situaţia de astăzi dela 

i ri cu un deputaf. după' bertăţi asemănătoare cu cea pro- lor ~e 20 de ani şi-a celorlalţi ti- guresc ŞI făuritor al unităţii ceho- Praga cu aceea din vremea când 
dintre martori cu o ex-' clamată de revolutia franceză, În- nen fructul dureros al singurei stovac,e •. cunoa.ş~e foarte bine pe Maniu şi Vaida au ajuns întâia 

nIA". Infrebat de frib~'nal soţită de egalitate şi frăţ:etate. pe~s~ective de vieaţă: al cerşe- ungun ŞI uneltmle lor, iar de altă oară prim-miniştri. La spatele lui 
de a pufut face inlerven- . Aşa o recomandă şi naivilor din tonel sau al sinuciderii", p,adrtet?e~trucă venirea sa la pre- Maniu a înaintat însă in falangă 
pe o scară atât de in- Ungaria, în special în şcoală: Nici că se p!.ltea o mai grăi- ŞI en le inseamnă aşi mai mare unitară spre putere românimea 

" acuzatul Zalăn a deda- ~ ca ~~voluţie prin care toţi un- t?are definire a rezultatului koşu- s!rângere, a l.egăturilor dintre cehi· ardeleană, pe care n'o deosebeau 
că afară de ministerul de : g~rt1 au devenit una, ca drepturi hsmului, a chipului in care au ŞI slovaCI, ŞI totodată posibiltăţi de regăţeni decât deosebiri regio
o~ • puiul opera la loale , ŞI ca sarcini. devenit toli ungurii din Ungaria de aducere ~ mi~oritălii maghiare oale, dar nu şi deosebiri oatio-
ISterele, i A trebUIt arătat acesl lucru, liben şi una ca sarcini ·şi ca ŞI germane In randunle cehoslo- nale şi de limbă ca pe cehi 

* l pentruca să se inţeleagă urmă- drepturi. 1 vace ŞI guvernamentale. şi slovaci. - Oare guvernarea 
"_ prUeiu_l inlerpelăril dcs- i __ ~""___ ~iarul budapestall .Magyarsag' lui Hodja Înseamoă totodatA ti>-
~eie intamplate ]a a]ege-' a mchmat la 7 Nov. acestui eve· taIa încadrare a marilor mase slo-

~.art~a.le dela Csurg6(vezi t Si ,de excrqch·erl--Ile lUI- niment cehoslovac un articol de vace În cadrele unităţii naţionale 
Iamumle senzallonale din I • food interesant, scris de Ludovic cehoslovace?" -
ma a treia a numărului i K e n K f f Gogolak, Pornind dela o paralelă Autorul arată in continuare că 
Iru_ de fală), prim-ministrul; ye r e s- au. m an n Intre catolicul şi utopislu' Hlinka d. !l0dja are toate posibilitAtile 

bos a făcut semn guver- ~ sa v fi- e V-I n ovat Tr.-a non u I? şi între luteranul şi realistul Hodja să incheie această unificare: lntâi 
enialllor ca să acopere cu 1 autorut arată că adevAratul stăPâ~ fiindcă e foarte deştep~ al doilea 
răle .răIările lnterpelato- I al Slovaciei nu e Hlinka - în al fiindcă are .Ia spate cel mai pu-
l. , justiţia administrativă dela Bu- Inainte de a se pronunţa sen- cărui regionalism ungurii pun spe- termc partid din Cehoslovacia 

'izându-I, frunfaşul opoli- I dapesta, care judecă contestatiile tinla _ precum arată ,Pesti rante mari şi nu prea îndreptătile partidul tărAoesc .• Cu desele or: 
Isl Rassay a sfrigat: l ce se fac în alegerile deputăteşti, Hirlap· din 12 Nov. -avocatul - ci Milan Hodja, centralist prin ?anizaţii ale partidului său, Hodja 
Negus\ll a dat ordinul de ~ a anulat, precum se ştie, manda- lui Kauffmann-Kenyeres aspus că realismul său şi prin tradiţie fa- l~treţese deopotrivă administratia, 
ntraatac." ! tul unuiexcroc faimos ce s'ale- singura vină a clientului său e miliară, moştenită dela moşu-său vleata economică, cooperatia să
G6mbos: "Da, il voi da şi! sese prin înşelăciuni şi teroare că a uitat i să inainteze ministeru. dela acel Hodja dela 48 car; tească, instrucţia publică, indus
\'iilor_" ! pe lista. guvernameotată, al lui lui maghiar de inleroe o opliune dimpreună cu Hruban şi Ştur a tria mare şi mică. Firele secrete 
assaV' .. Tof e mal bine să i Kenyeres Kauflmann, cel pe care penlru Ungaria; de lapt a 10- fost re'nvietorul literaturii slovaee ale adminislratiei Stovaciei sunt 

; porunci, decâl să dai pen- ! ministerul maghiar de iolerne ar CUlt acolo. şi .Inlâiul propovăduilor al poli- loate 10 milna lui Hodja (se vede 
I pe nedrepl sau să dai sute! vrea să-I trImItă ptocon Romii- Avocatul contestatorilor a,.- ItCII comune slovace şi cehe. aceasla cu adevărat· numai la 
I mii de r

eng6 
dela prt~ăria i niei, fii~d~ deşi a locu~t in anii ~~"'''bi~~: următoarea replică me- ~Da~ pri~im pulintel cu ochi de ategeri ... ) Poate Hlinka vorbi ori

Ipliale I pe seama pre sel gu- I 19l8-1920 In UngarIa, s a născut ,,/\ fost deja făcut vino I d IstOrtC ŞI \O pers peclive sociolo- cât, puterea reală e a lui Hodia. 
~I .. menlale .. De altfel despre lla no~ ~o Maramu:ăş. şi şi:a. pe- multe de toale Trianonul, d:~ aSI: giee In depărtate desvoltarea poli- A lui Hodja e cea mai mare parte ~ • să mal vorbim." I trecot caţlva am al copilărIei la totuşi e o imposibilitate ea T -_ Itcă comună a cehilor şi a slo- a voturilor din Slovacia şi Rusia 
(Ct reportajul parlamentar t Beii, in Bihor, unde tatăl său ano nul să fie răSputl7.ăt~r ' ~ I vacilor, trebue să vedem in veni- subcarpatică, şi Hodja e cel ce 

.. Magvarsâg" dela 14 Xl.) I (adevă~at sau adoptiv) are slujba cele 14 falsificări de acle P~blic: . rea lui Milao Hodja la preşiden- ştie cum s! vorbească şi co po-• I de rabIn. ce sunt 10 sarcina lui Kenyere.- IlIe - spune aulorul articotutui _ porul maghiar, aminliodu-i odată 

l.fi 

?arlamentul unguresc â vo- II Anularea s'a pronunţat pe mo- K~,:~U~n~' ~ _ _ ___ incheierea unei lungi tra,ditii so cu credinţa faţă de statul cehos-
deunăzi legea despre care tivul că deşi KaufimaDo alias ___________ ----------o lovac deoseb;rea care e Între po-
mal vor bil, a noii arani ărl I Kenyer

es 
• stai În anil 1914- CEA O" Al Il UN.4 R p.1' 1 STA IL [T S T RA l' ,1 porul unguresc şi Intre clasele·· 

datoriilor agricole. . 1916 şi apoi în anl'l' dela 1918 TIPA D
I
N ŢARA maghiare suprapuse.· . RITA IN CONDIŢIUNI 'ITCJINICE 

Opozllia a cerut să se vină 'ncoace la Budapesta, n'a puot Articolul se încheie cu o pă-
• reducere a impozitelor, dovedi că la 1921 a avui patru SUPERIOARE, PE HARTIE C1WMO, ESTE rere referitoare lapolilica externă, 

ioarece deşi erau uriaşe şi ani de şedere neîntreruptă în 1 LU·S1 ..... RAJI UNE că sub guvernarea lui Hodja Ce-I nă acum trei ani, sub gu- Ungaria. Celelalte capete de acu- ' A hoslovacia se va 'ndrepta spre 
Fnul Gombos s'au întreit. zare: că şi-a falsificat numele, ~ ROM ~."'" N A·' Anglia, cu care Hodja are foarte 
Depulalul agrarian Dulin a cetălenia şi religi., n'au lost cu- _.- strâDse legăluri încă depe vremea 
latat in şedinta dela 7 Nov. prinse in sentinţă, BDITATA D'"" ZIARUL ungurească, cultivate zelos şi du~ ..... ..UNIVEP.SUL'· ă P ce-a ajuns ministru la Praga. 
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~~ Din IUJUe • 
SI din l~ră 

Un japonez vânduse astă vară 
unei firme din San-Francisco trei 
insule din grupul Carolina, dirt 
Oceanul Pacific. Cumpărătorul 

şi-a trimis apoi oamenii să ia 
insulele în primire, dar ia-le ae 
unde nu-s: fuseseră adecă în
ghiţite de valuri. Firma americană 
a dat pe vânzătorui japonez in 
judecată, pentrucă i-a vândut in
sule inexistente. Japonezul afirmă, 
fireşte~ că in momentul transactiei 
existau, şi vrea să facă dovada. 
Procesu I e în cu rs. 

* 
Poli/ia engleza a ajuns 

in stăpânirea unei inven· 
Iii care va revoluflOna 
dactiloscopia. Cu noul 
aparat al politiei engle~ 
ze se pot recunoaşte am
prentele mânii ha/ului 
şi dacă hotal a lucrat 
ca manuşi de piele. 

După o statistică a asociaţIei fa
bricanţilor de bere din America. 
s'au consumat in anul trecutin Sta
te]e-Unife 23 de miliarde de tr.pi 
de bere, ceea ce fnseamnă 74 la 
sută din cantitatea consumată cu 
20 de ani în urmă. 

• 
La Viena s'a deschis SăPTă

mâna trecută în prezenţa cance
larului rerublicii o expoziţie de 
pictură a unei fete precoce, după 
nume Roswitha Bitrt:!rlich. in vâr
slă de 15 ani, născută în Tiro!. 
Mica pictoriţă n'a 'nvăţat pictura 
nicăieri, totuşi are pânze admira
bile. Expune între altele desenuri 
făcute dela \'âl sia de 5 ani. 

* 
La Chicago este o femeie, d-na 

H. Kee, care a fost apucată a
cum două Juni de o boală necu
noscută; de boala căscatului. In~ 

tâia oară a căscat nouă zile În 
şir, iar in luna aceasta 12, şi 

anume tot la câte 8 minule. 
• 

Gazetele maghiare anunţă că 

un absolvent al şcolii de arfe şi 

meserii din Dohriţin, Francisc 
Veres, a inventat o maşină care 
pJeacă la drum mânată de greu~ 
tatea propriei ei incărcătmi, şj 

dupăce o descarci se 'ntoarce la 
loc. Maşina e de lemn, inaltă de 
80 em., şi merge şi orizontal şi 

verlicaJ. /- Face distante de 
câţiva metri, mânată de greutatea 
unui Miat pus fnlr'âns(1. 

, 
La Mdboumc, in Australia, <!- 'eu-o scrisoare rn. care Îi spun 

plouat deunăzi o ploaie aşa de că crucea de aur j·i de aramă 

roşief Încât a înroşit străzile ora- cJJrată, şi că a făcut bine că nu 
şu)ui, Fenomenul a fost explic"t s'a plâns şi din cauza dispariţiei 
astfel, că s'a amestecat cu nourii lanţului, deoarece lanţul fiind În
nisipul roşu luat de viscole din tr'adevăr de aur, nu i l-ar fi pu-
deşerturile Aus1raliei. . I tut restitui. 

La BibJiOfec: BOd'leiană din Unei femei "din \Vands-
Oxford se află o carie abisi· worth, Mariei rimon, i-au eres
niană rară: Cartea lui Enoe, cut dinţi noi ICI vârsta de 84 
tradusă din jidoveşte.Origina· I de ani. 
lul hebraic. care a puhlt să I * , 
treacă şi r'n mânile Mânlu- I In China s'a interZIS in vremea 

p 1 d'. ă tA]' " 1 f Horului. deoarece sunt În a- In urm ~ a CIrea plcIOare.or ~-
ceasfă c,lrfe pnsagii cari au 1 !elor. făcu!a după cum se ~he prm 
fost puse:de evanghdiştii !IJan. Incăltarea I?r, cu ghete dm cale 

, 11.,1 t . ~ ] , I s e afară de mICI, pentruca să le ră-
ŞI trJ3 el m gura UI su. ~. , . 
d· • t~' I do ~ . de mană plclorul miC, Cu toată opre-

In In ale e Uil veacurJ . . 
d' 'f d H' 10s' ş' d's hştea aceilsla, unele mame contl-mam e e fIS ,Ia 1. ~ . . 
p1l.rul prin secolul al 9~lea,.E~ n~ă mcă să· ŞI nenorocească fetele. 
.I'f' b'" ă d 1 O f d Zilele trecute 811 fost condamnate U't:a a ISlm8n e a x or a 
fosl descoperită de James la Nanking din cauza aceasta două 
Bruce in veacul al l8-lea. mame. la câte doi ani inchisoare. 

• * 
Un francez stabilit în capitala 

Au straliei a inaugurat un nou fel 
de ceaiuri; ceaiul În aieroplan. A 
Închiriat un avion mare, de 30 de 
persoane, cu care amatorii de ast
fel de ceaiuri, însoţite de dans in 
salonul de dansat al aieroplanului, 
fac până la ceasurile 7 seara rai
duri deasupra oraşului Sidney şi a 
im prejurimilor, 

ştiut astfel că prim-ministrul Mac 
Donald a dat feciorului său un 
portofoliu ministerial, lucru pen
tru care a fost aspru criticat in 
campania electorală de acum, şi 

a trebuit să dea explicaţii in râ
sete le răutăcioase ale unei adu
nări electorale. De altminteri Mac 
DOi~ald a fost criticat pe nedrept. 
întâi fiindcă fiu] său s'a dovedit 
un ministru cu adevărat priceput 
şi 'n rândul al doilea fiindcă În 
alegerile de acum o multime de 
politicieni şi-au băgat În listele 
de candidati întreaga familie: Lloyd 
George pe fiu-său şi pe fiică-sa, 

lady Astor pe fiu· său şi pe ginere
său, rninistml dominioanelor Tho
mas pe fiu-său, extremistul de 
stânga Sir Stafford-Crips pe fiu
său, laburistul Aneurin Bevan pe 
nevastă-sa. Prim-ministrul Baldwin 
nu poate fi Îllcadrat în a~eastă 

categorie, deoarece fiu-său, Oli
ver Baldwin, a candidat pe lista 
opoziţiei din extrema stângă. 

* 
Un ziarist din Baltimore, Char

les Mac Arthur, a pubJicat deu
năzi un aşa-zis roman cu cheie, 
ale cărui personagii. deşi mascate 
sub nume falşe, s'au dovedit reale. 
Romanul se ocupă de o bandă 
de gangsteri necunoscwă de po· 

Un inginer din San
tiag-o de Chile. Artemio 
Gutierrez. a· inventat o 
surdină pe seama aiero
planelor, care face ca a
vioanele să nu facă njci 
un fel de zgomot. "Sur
dina" aceasta constă din
tr'o teavă de 120 de cm· 
de lungă şi de 7 kg. de 
grea, şi nu reduce decât 
cu 3 la sută puterea mo
toru]ui 

• li tie, dar observată de ziarist de-

• 

km. apa s'a retras 
aşa că se pulea ved(;'â 
m[:rii. 

leci de bilrci de 
s'au frezit pe neaş 
uscat În mijlocul m 
bărci au fost răs1urnaie . 
!'ia vjlntului. Cu bărci 
toare şi avioane !,'au 
a1utoare celor naufragi 

A doua zi noaptea, 
ora 22, când vânful 
potolit, apele mării au 
pllf să revină treptat În 
lor naturală. 

* 
Negusul ohisinian 

până În zi/ele 
poate de-atunci să 
multe - /3 avioane, 
cari sunt bune Însă 
7. he pilofează doi ~ 
doi nemtI, un negl'U 
canI un abismian, şi 
/afrll născllt dm mamrJ 
niană şi dm fală rus. 

* 
Din pridnă că Addi 

se vede amenintată să 

ea ocupată de italieni, n n 
a d<lt poruncă să se de 
comorile răposafului 

ellopian l\1eneliJ{, cari 
ascunse in cripta 
doarme somnul biruilo 
1896 al italienilor. 
poarta criplei era 
grozav, a (rebuit spartă 
namilă. S'au geisif, du 
anunţă o informaţie " I 
din Addis-Abeba, aur~ , la 
ginlării şi platină în p 
135 de milioane de franci 
cezi, şi faleri În preţ de 
milioane de franci. 
lui Menelik a fost 
in baza ultimei dispoz 
jmpăra~ului răposat, c, 
lăsat să·i fie muIată din 

Muzeul din Mişcolţ (Ungaria) 
fâce săpă1uri În imprejurimile 0- i 

raşului. şi dupăcum arată .. Pesti 
Hirlap" din 8 Nov., a ajuns pe 
baza descopeririJor de pân'acum 
Ia concJuzia că întâii locuitori ce 
se pot cunoaşte ai regiunii, au 
fost de neam german, din ra~ 

mura vandalilor. 
• 

Un doclor din Viena, Sig- aproape vreme mai îndelungată, 
mund Kreuzfuchs, a descope- Politia deci a incepuI cercetări 
rit o nouă metodă pentru sta- pe baza relatărilor din roman, şi 
biHrea vârsfei, Examinează a- descoperind că banda există şi c'a 
deeă diametru! aortei cu ra- săvârşit într'adevăr banditismele 
zele Roentgen, şi deduce vâr* arătate de autor, a arestat pe 11 
sta după indicHle acestea: la membri ai organizaţiei, În frunte 
vârsta de 20 de ani diametrul cu fabrieantul Elwin Jorden şi cu 
aorlei e de 20 em., ]a 30 de I consilierul municipal Elgerly. Au
ani de 22, la 40 de 24, la 50 J torul a deslăinult că şi-a ~cris ro~ 
de 26, la 60 de 28, la 70 de 1 manul după informatii aflate prin 
30 cm. Deoarece cu pi"ilejul I cârciumi, pe cari apoi le-a veri-
mortii aorfa se contractează, ficat În toată amănunţimea. În caz de prl~ejdie. 
se face socofeala la morti a- • In clinicile din Italia li se dau 

de-o vreme incoace pacienţilor ce 
se operează căşti radiofonice, 
pentruca să nu mai audă pe 
chirurg când cere asistentilor 
bisturiul sau alte scule, şi să li 
se abată a1entia dela ceea ce se 
oefrece ClI dânşii. . * 

Un chimist vienez, AI
bert Klobas3, a înregis
trat Ia oficiul patentelor 
o descoperire cu ajutorul 
căreia se poate face aur 
şi argint pe cale sinte
tica. 

Guvernul abi$i uian a 
dăugându-se ]a diametrul aor- După:um se anunţa dela; leI" trecute Înlrarea 'n 
fei confracfarea respectiVă'I' moscova, fn marea Caspică; ga;etei franceze de dreapta 
Metoda aceasfa va putea fi de s'a Întâmplat săpfămâl1a acea- ! tion Francaist". Gazeta 
folos în special În crimino- sia un fenomen natural dea- ~ ţilor regelui a adus . 
logie. : drepful extraordinar, l ceasta la dispoziţia eetiton; 

* 1 J\1arca CaspiC'ă a fost Îm- 1 observaţia, că' de-acum 
Un f(}:;t profesor ungur din pinsă de un vant. pufe!nic ; ~raI:cilise" nu v~ mai a 

Pecs Marfin Hanko a pubIi- l spre sud pe o distanta de l 1!t~n :\t1ttopof~gl, adecă 
t d' ,'" .' I (, peste 200 de krn Pe 20 de' ton de o::.mem. 

ca eunaZl In nemtcş e o car e ' --,_ ...... _-,......-,......-,......_ ....... ,..... ....... _ ....... _ ...... _ ...... _-''1 
pentru ghicirea schimbărilor ,1 

de temperalură după poziţia C v "" ~ 
slelelor. Intre atfeJe autorul 1 a ,.,. a aDOR' 
afirmă că e o strânsă JegiHură I ~a..7..1'l~~Wm_..iI' .iIk'!Z~~.~'''' 
intre petele din soare, cari 1 .,. • • 

t f · 'd Y J 1 1 A.frngem atenf,a ono:ra,doJ' restanftert drn 
po 1 preZlse upa ca eu el' . ,.., "1 . Z· 

t . . .• t . d un(~e n avem mclltsa1orr, ca am aphca ŞI VOOl ap .ca as ronomlce. Şl In re epi C* •• • _ • ';.., ~, 
"1 . ~ ~ t I de-aCi 'namfe pe adresa ftecGOI'lua o şlamp'_" cu (Ia a In A!lglia s'a pus În tO<lmna * mII e ce se Ivesc pe paman.. . IL " _, w, v '1 d J La Universitatea C1armore din • i,-a expu'ol Guona,!nenl", sau ",aca ti au gas~ fi! această pe piaţă un nou fel de '1 y 

cărbune, zis ,.coaHte", care arde Florida a fost promovată zilele Avialia enaleză face acum ex- 1 să achite ceva măcar din ccsiul gqzetei l o ş:amp:.a cu 
fără fum şi nu strică soba. Din trecute doctor in filosofie o fe- perienţe cu ~n nou sistem de: colia că ub~.ftame~tu2 nu e achU<d. " • 
cărbunele acesta s'au extras dife- meie in vârstă de 80 de ani, bombardări ca să ferea5că a- i Abonati. al caror abonament CI e:r.;ptnd ma. 
rite materii cari allfel se pierdeau, Gist 1 iHan, mamă a 11 copii şi vioanele d~ bombardament de un l sunr rugali stăruitor să se pună la curent. Iar cd c __ ''''~'J~ 
şi sunt folosite ca să se facă din bunică a 12 nepoţi. La câteva contraatac: se ridică adecă R- i şi-au achUa' d.e loc abonamentul - u;Jii cl,~a,. din S 
ele combustibil pentru mofoan:le zile după promovare, octogenera vioanelt: la înălţimi uriaşe, se I v~ie a f?s' a.~"' -w"" san' invita,i în chipul ~el ':;:0; 
avioal1elor militare. studentă s'a Înscris apoi la facul- scoboară apoi fără veste ca s'a. ! ,.-1 ochde, 'u"dca altfel vom recurge la masurt pentru 

• talea de teologie, şi spune că runce bombele, şi-apoi îşi iau i n'au să ne mu:ţ"rn~~msc.li. ~ . • "'}! ~ • 

Precum am anunţat acum câ- dacă va mai trăi, va face şi me- zborul in sus cu acceRşi rene-; Deoarece ele elind am incepu' sa "IMeam şfacupda 
teva săptămâni, la Capetown tră- dit:ina.. zjciune. .' 1 dintre abona,ii cari nu şiLau achila' abonamenhd , 

I \ *: de cuviintă să ne '"imi.ă gazeI" fn~jJoi, fără 8ă-şi ,inD ieşte un abisinian s;'lrac, care a4 La episcopia din Londra a fost I 

. ă ~ tII' M lk Ministerul englezesc al armatei i rildorinţă a o achi'a pe iJmp.d ceit au primit-o (anii tlll 
f!rm ca e nepo u tII ene I mai zilele trecute o spargere. Spăr- a dat ordin să se vaccineze toţi r in'reg sau chiar ada 'nceptJt). ,isomăm să-şi "c!ti~e 
al doilea. Acum vine o nouă şti- ! gătorii au furat toate lucrurile de 

d I ă . t soldaţii În contra gUlUraiului, cu fârzÎat datoria. La orice cslle' de necuviinfă (lom .. ils re espre (: :, C şI-a. cum.pi\l,'~ ! preţ ale episcopului, dimpreună 
00 d i d f • un ser ce s'a 'ncercat de curând cu scnc#uni dU[lă măsus-Q partiI,ti 10,., dâatlu-i pe cu 2 C lre sterlll1e I erhe cu lanţul şi cu crucea de aur 

.- J '" 'It d b la laboratorul din Hampstead. i".sUfiei ş1 pablicând:l!-'e ,"eTel. nqmeie;fu gazeSă, până u.n. ltorme, meu. al,1i ş~. a e po oa, e, 1 dela gât. Fiindcă episcopul s'a 
f d ă ăt· ă . ., * , : nu-şi vor fi plătil dalor;a. 
lin c se pleg eş:e s se n- plâns ziareior că-i pare mai cu • 1'~potJsm~J. nu e ~~noscl1t.num~l i Jlboncmedul pe cm«~1 în curs este de 139 lei pe 
toarcă 'n Etiopia ca să-şi recia- i seamă rău de crucea de aur spăr- 10 V1eaţa PO:ltICă a ţanlor mal puţm : • • .• 1 -4 

!TIe' tronul dela negusul Ham: Se- I gătorii i-au trimis-o a d~ua zi înaintate, ci şi în ţări de primul [ IOda" ,,10 lei P; d6 lu, ... P?,d,rn '"II~!e. d;~ ~ft:' ~ .. ~cu'w se va 
lassie. . 'napoi, cu poşta. dimpreună însă 'rang, ca bunăoară 'n Anglia. E apn cos tu. e-aîanc. a faze el, ~ e. pe una. . 
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ropaga:nda iredelZ'tltistă 
a uDo"uriloJ. ... in. străinătate b 

In Anelia 

rit Pesti Hirlap" a 'nceput să deputaţilor maghiarofili, deoarece 
~( !e din nou chestia înfiinţării in alegerile de acum nu candi
I 'catedre maghiare la Univer- dează, in schimb îi va consola 
li lea din Londra, şi o spune pe unguri de-această pierdere 

sleau că e nevoie de catedra ducându-se pentru mai multă 
;'J asta ca să se facă din ea un vreme În Ungaria şi făgăduindu
~ r politic revi.zionisl. le că le va învăţa limba, ca să 

ostul deputat englez Frederic I le poată fi un şi mai bun spriji-
• 'ellyn-Jones, unul dintre cei l' Il itor ca pân'aci." 
, zeloşi din grupul faimos al " . 

li, utaţilor maghiarofili din An- 1 La Poets Club dm ~ondra a 
b, I a înştiinţat la 6 Nov. pe' fost la ] ~ Nov. ~ cvonfe~mtă des-

ri printr'un interview dat pre poezia maghiara, tmută de 
~ nţiei telegrafice maghiare, ca corespondentul de acolo, Tiberiu 

'a, va mai face parte din grupul I Wcber, al lui "Pester Lloyd. 
a 
" , j, In Belgia 

~ nul pe care "nu 
'-a rugatU • • nrmen. 

Pesti Hirlap" din 30 Oct. publi
e un interview cu Damiens, pre
g intele Touring-C1uhului din 
11 xela, care a participat în toamna 

sta la congresul dela Buda
I ta al cluburilor de turism. 

e astăzi Jocul de 'ntâlnire al lumii 
elegante a Europl'i şi că impresia 

,străinilor can o vizitează e "că 
se află pe o adevărată insulă a 

: culturii europene, departe de ac~ 
; tuala lume tulbure. răsturnată cu 

n!erviewatul i-ar fi spus ga- 1 susul in jos". "Rasa maghiară 
D i iredentiste dela Budapesta; 
:, ătoarele: I 

~ continuă reproducerea lui 
"Budapesti Hirlap" - e o rasă 

nobilă in cel mai frumos înţeles 

al cuvântului, şi nu trebue să-şi 

arate diplomele de nobleţă ca 
să-şi adeverească nobleţa. Nu e 
pe 'ntreg globul pământesc o 
altă ţară ca a ungurilor, care să 

ştie În aşa măsură secretul artei 
de-a'şi primi oaspeţii, şi să-I prac
tice cu atâta fi 'lă curtenie, încât 
această curtoazie singură e o ex
presie caracteristică a mărimii 

spirituale" . 
Citiţi şi rtciti\i, si aduccţi~vă 

aminte cele ce le-am reprodus 111 
alte rânduri din înseşi gazetele 
buJapest1me, despre tortura ce-o 
înseamnă pentru cei ce merg În 
Ungaria la congrese sau la altfel 
de asemenea ocazii, . pisălogeala 
cu care 'n loc să le arate ceva 
sau să le vorbească despre ceva 

în legătură cu scopul congresului 
respectiv, oamenii iredentei caută 
să le bage cu de-a sila In cap, 
până la ingreţoşare, că Ungaria 
a fost pedepsită aşa şi pe din
colo, făr! ca să fi fost câtuşi de 
puţin vinovată I 

In Fran,n 
"Acum, dupăce i.am cunos- I 

:r pe unguri şi li-am cunoscut: Alt 
itala şi situaţia ţării, Îmi pare 1 

;' pus de ~ă~ c.ă n'am avut mai 1 

interview 
din 

al unuia 
ceata lui Vallat 

i mIJIt pnlcJ sa cunosc UngarIa I Ircdenta ungureasca şi-o gă-
',de aproape. Sunt grozav de 1 sit la inceputul toamnei ace. 

r : It de faptul mostruos că a-I steia noi unelte ca să facă pro
stă )a.ră fr,umoasă şi bogată a 1 pagandă cauzei ungureşti În 

" t sfaşlată In asemenea hal. O ~ franţa, _ şi anume printre me
I rt sincer, că îmbucătăţirea Un- I dicii şi arhitecţii francezi cari 
(riei a fost cea mai mare nebu- : au fost aduşi in Septemvrie 'n 

a istoriei evului nou, Că cu ! Ungaria sub pretextul unor con
. tă neştiinţă şi desorientare s'a 1 grese internaţionale, şi apoi 
,âmplat această disecţie, o do- : printre parlamentarii aduşi de 

, eşte limpede faptul indiscuta- I faimosul Xaxier Vallat, despre 
că au tăiat cele mai bogate: cari am mai vorbit în aceste 

: rţj ale unităţii economice ce se coloane. 
za pe tradiţii milenare, şi a- In numărul nostru trecut am 

. me le-au tăiat aşa, că rănile nu arătat ce articole revizioniste el 

i pot să se închidă, fiindcă publicat în "figaro« un medic cu 
ngerează mereu. Căci doar e numele Hahn, care a fost În 
evărată minune că fara aceasta Septemvrie la congresul derma

ai poate să stea pe picioare, tologic dela Budapesta. latel acum 
păce i s'au furat factorii putin- alte manifestări ale oaspeţilor 
i de trai. Trebue o mare abne- francezi ai iredentei mf.!ghiare: 
lie unită cu o sârguintă şi-o .Budapesti Hirlap" din 29 
iinţă de furnici, ca să poţi păstra Oct. arată că deputatul Hobert 
'eastă ciuntitură.· Schuman, care a făcut parte din 
Preşedintele de Turing·C1ub care echipa de parlamentari purtată 
-a permis să spună acestea du- prin Ungaria de Xavier Vallat, 
:ce a cunoşcut Ungaria aşa cum a dat unei gazete din circum-
poate cunoaşte in trei zile de scripţia sa (nu ni se spune nici 

'lOgres şi de chefuri, incheie spu- numele gazdei nici al circum· 
rând că Întors acasă se va face scripţiei) nişte declaraţii despre 
rropagandistul cauzei maghiare, vizita 'n Ungaria a celor 10 
i că ,.nimeni nu l-a rugat s'o parlamentari ai lui ValIat. Seo
că·. pul călătoriei li-a fost: de·o 
Da, da I te credem! Nici că e parte .. să se informeze la faţa 

evoie să-ţi dai cuvântul de onoare. locului", iar de altă parte "să 

O " bOl"''' aducă la cunoştinţa gazdelor 
" rasa no la... că francezii urmăresc cu aten-

_Buctapesti Hirlap" din 6 Nov. ţie şi cu înţelegere evenimen· 
rată că a început s'apară în tele maghiare." "In călătoriile 
:-i'ation Belge" un ciclu de ar- lor de studia - rezumă mai 
, le despre Ungaria al lui Char- departe .. Budapesti Hirlapll -

I O'Ydewalle, unu! dintre ga- s'au convins că stăruirea Încă
lefarii străini cari au fost deunăzi păţinată în menţinerea statului
:n Ungaria ca oaspeţi ai Comi- quo va 'npinge mai curând sau 
!lei balneologice. mai târziu intr'o catastrofă po-
Autorul laudă "Budapesta bal- mica dunăreană a Franţei. Opi .. 

~eară", spunând că Budapesta nia publică franceză e informată 

În cele mai multe cazuri în chip 
tendenţios despre chestiunile de
acolo. Şi mai cu seamă în ce 
priveşte raporturile şi stările in
terne ale statelor succesoare. 
franţa a rămas credincioasă a
liaţilor săi, dar aceasta nu în
seamnă că n'ar putea să le a
tragă atenţia că politica Ji-i gre
şită. franţa n'are câtuşi de puţin 
interesul să facă impresia în 
Ungaria şi f'iustria că nu-şi 
bate de loc capul cu ele, fapt 
care ar Îndruma simpatiile a
testor două state spre alţii.'1 

"UnuI dintre scopurile prin
cipale ale călătoriei în Ungaria a 
fost să se demonstreze că franţa 
e dispq.să să se arate înţelcgă
toare. 11 fost mai cu seamă 

necesar acest lucru din punctul 
de vedere al acelor numeroşi 
unguri cari sunt şi astăzi plini 
de tradiţională admiraţie (sic!) 
faţă de cultura franceză. CăIă. 
toria din vremea din .urmă a 
primului' ministru maghiar la 
Berlin nu schimbă întru nimic 
aceste fapte. Deputaţii francezi 
s'au Întors în patrie cu convin
gerea ca să facă cunoscute în 
cercul lor atât cele constatate, 
cât şi modalităţile de soluţionare 
găsite de ei potrivite'l. 
Că deputaţii aceştia s'au în

tors într'adevăr dela Budapesta 
cu-această lIconvingerel/, e destul 
de uşor de 'nţe1es. Ceea ce nu 
e de 'nţeles de loc, e îndrăz
neala cu care domnul Schuman 
acesta Încearcă să identifice 
echipa lui VaIJat cu statul fran
cez, sau să·şi dea cu părerea, 
tot în numele franţei, că 'n Un. 
garia există o tradiţională ad-

I mira ţie pentru cultura franceză, 
şi că drumul recent al lui Gom-

bos în Germania, cu tratativele l' la tratatul dela Trianon. Cităm: 
militare ce le-a avut de scop şi I fi venit la Seghedin - a 
despre' cari d. Scl1uman tace în sp~s Grandjcan _ ca să-şi facă 
chip foarte prudent~ nu micşo- I personal experienţe despre nc
rează ,de loc ~ceasta dragoste a 1 dreptăţile frianonice, şi să stu
ungunlor de franţa, - dragoste ! dieze viata poporului din pustă/I. 
manifestată atcît de fără ~ereche 1 Ce fel de experinţe a făcut 
prin falşificClrile de francl. 1 l d d Ivţl'le tr'la persona espre ne rep.a -

Un conferen,iar: nonice, nu suntem curioşi s'o 
francez la Se- l ştim. de vreme ce d. Grandjcan 
ghedin. a calificat aşa tratatul dela Tria

In acelaşi număr dela 29 Oct 
semioficiosul guvernCllui maghiar I 
arată că un scriitor francez, 
Georgcs Grandjean, a ţinut la I 

Universitatea dela Seghedin 
cursur~despre lumea chineză. 

Dela chinezi, un oaspe al 
ungurilor nu putea sa nu sară 

non înainte de-a-şi fi făcut ex~ 

perienţele. I1m vrea însă tare 
să-i ştim celelalte experienţe: 

rezultatul "studiilor l
' despre vieaţa 

poporului din pusta maghiară. 

Te pomeneşti că a găsit-o vred
nică de admirat şi de recoman
dat şi francezilor! 

Legă'urile Ligii Drepfurilor 
Omului cu iredenta maghiară 

"Budapesti Hirlap· din 8 Nov. 
anunţă următoarele: 

"La adunarea secţiei dela Lour
des a Ligii Drepturilor Omului 
secretarul acesteia Raoul Fou
cault a ţinut o conferinţă despre 
Ungaria, relatată pe larg în două 
mari gazete provinciale, În ~ De
peche de Toulouse" şi în "La 
France de Bordeaux". Conferen· 
ţiarul a arătat situaţia de azi a 
Ungariei şi pierderile ce le-a insem
nat pentru ea pacea dela Tria
non, deşi ea n'a fost vinovată de 
provocarea războiului mondial. 
A descris asistentei cum s'au 
desvoltat în decursul istoriei le
găturile maghiaro-franceze, şi apoi 
intfresele comune cari au adus 
de atâtea OIi aceste două naţiuni 
în aceeaşi tabără. Asistenta a 
ascultat până la capăt cu mare 
interes conferinta, care a ajutat 
În mare măsură adâncirea legă-

turilor franca-maghiare.· 
Sic! 

Alt pretexf: come
morarea lui Lisz'. 

Serbările despre cari am mai 
vorbit, organizate in Ungaria 
pentru comemorarea lui Liszt, 
erau dintru 'nceput sortite să fie 
un pretext de fluturare a legătu
rilor artistice dintre Ungaria şi 

Franţa, dat fiind că neamţul Franz 
Liszt care n'a "Ştiut să lege două 
cuvinte ungureşti şi pe care un
gurii îl expropriază acum dela 
germani, a trăit multă vreme în 
Franţa şi a avut o cultură fran
ceză. 

Se ştie că la sfârşitul verii 
presa din Germania a înjurat pe 
unguri ca la uşa cortului pentru 
această expropriere, deci pome
nirea lui Liszt era in gândul or
ganizatorilor ei dela Budapesta 
un prilej de a-şi manifesta in
străinarea de Germania şi a lin
guşi pe francezi. Intre timp însă 
s'au întâmplat cele ştiute. GOm
bOs a dat fuga cu avionul în 
Germania, ca să se 'nţeleagă cu 
Hitler şi cu G5ring in privinţa 

re'nvierii alianţei militare ger
mano-maghiare din timpul răz

boiului, şi prin urmare presa ger
mană nta mai ţipat când s'a 'n-

ceput pomenirea lui Liszt, iar 
asociaţia muzicală nemtească şi-a 

trimis preşedintele la Budapesta~ 

ca să participe la comemorare şi 

să adeverească că Liszt, deşi 

neamţ de origine, a fosl ungur. 
Demonstraţiile de prietenie ma
ghiaro-franceză ce era să le pri
lejuiască pomenirea lui Liszt, s'au 
redus deci la atât: la conferin
ţele ţinute la postul francez de 
radio în seara când s'a început 
la Budapesta "anul lui Liszt", şi 

la o conferinţa ţinută la Buda
pesta la 28 Oct. de scriitorul Guy 
de Pourtales, intitulată .. Liszt, 
Wagner şi Franţa". Presa ma
ghiară nu şi-a ascuns desamăgi

rea ce i-a pricinuit-o această con
ferinţă. S'a băgat d-Iui de Pour
tales de vină că a vorbit aproape 
numai despre legăturile cu Franta 
ale lui Wagner. 

Un autor dC! cărfi 
maghiarofiie 

• Budapesti Hirlap" din 29 Oct. 
arată că a fost decorat de preşe
dintele republicii franceze profe
sorul universilar Louis VilIat, şi 

aminteşte cu acest prilej că noul 
cavaler al ordinului "Onoarei" a 
fost in mai muite rânduri în Un
garia, a ţinut despre ea conferinţe 
la Paris, a publicat mai multe 
studii despre situaţia ei de după 
Trianon, şi are acum sub tipar o 
nouă carte despre trecutul şi despre 
prezentul Ungariei. 

O statuie lui Rofuiczy 
la Paris 
/f'edenfa unguf'ească Of'ea stJ 

f'idice la Gf'05hois~ lângă Paf'is. 
o statuie pf'incipefui of'deleon 
ReJkâczp, suh pl'ete;dul că pl'in
cipele acesta a stat În fegătuf'1 
cu Pf'anta. 

R"ăm despf'e intentia aceasta 
din "Ui hTagpof'sag* dela 31 OCf." 
caf'e anuntă că a fost la Gf'e
noble o sef'haf'e ungu/"eoscă În 
amintif'BO lui Francisc RcikâcZV. 
of'ganizată ca să se adune Ion
dUf'i pentl'U statUia cu p/"icina. 

Până şi 'n Japonia 

Societatea maghiaro-niponă din 
Budapesta a tinut săptămâna tre

(ContinllClre in paE. VI/I-a) 
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A.flă manifestatie i FALSIFICĂRI i '! NERUŞINATE ~ Săptămâua 
l ';: Arad, cel cu tripoul iredentist în-l ,a 'Cenadul-unriuI'esc! Ziarul "Erdelyi HirJap" dfn '1 

fiintat în cârdăşie cu falsificato-I In A&isrnia inainlările italiene şi defectiuniie abisin, 
Acum un an s'a inaugurat in i urmat apoi după liturghie inall- rul de cecuri Iosif Leff dela 'n- au continuaI toafă săplămâna în chip de-il dreptul uimilot, 

satul românesc Cenadul-Ungu- 1 gura rea, la care a vorbit Între chisoarea Văcăreştilor, a lansat I frontul de miaz~zi, dupăce au cucerit cu mare greutate Cel. 
rese din Ungaria, situat pe fron- j alţii primarul satului Emeric zilele trecute că s'a sinucis la haiul, trupele italiene au luat-o cu-o ne mai pomenită r~ 
tiera dela Nădlac, un aşa zis Benke iunior, amănunt pe care) Arad o matroană de peste 70 de ziciune pe apa Fafan in sus, trecând la incepulul săplăI1' 
steag cu moaştele patriei, din îl retinem pentrucă aflăm cu-acest ~ ani, dona Oondra, fiindcă ginere- de Sasobane, {'are e la mijlocul drumului intre Gorallti 
seria acelora ce le ridică în loca- , prilej că Cenadul unguresc nu t so care locuia la ea şi-o susti- 'n(re Jijiga şi Harar, şi apropiindu-se vertiginos de-aceste c: 
lUate din Ungaria o societate a mai are ca 'n anul trecut primar 1 nea, măiestrul Ronai dela şcoala centre ale grosului oştirii abisiniene, cari păzesc linia fE ~ 
canibalului dela Beliş Urmanczy român, deci maghiarizarea a făcut I superioară de arie şi meserii din dintre capitală şi dintre portul francez Jibuti. Pe frOnfulll RE 
Nândor, ca să facă de gardă În încă un progres. Seara a fost la \ Arad, a fost dat afară dela şcoală ritean, dela granita dintre Eritreea şi Somalia franceză, am: D 
faţa Jor "până la reinvierea Un- casa culturală o petrecere, pentru- ! ~eoarece-a. căzut la examenul de italiană s'a scoborit muJt în jos căfră Harar, dupăce o lunI ~J , 
garieiH nefericitii copii din comu- ca gâtuitorii românilor să jubileze I hmba roma~ă. treagă fusese ţinută în loc; inainfările i se datoresc în pr: PI 
n! condamnaţi prin Jegea şper- după obiceiul strămoşesc, c'au 1 ~ doua z~" somaiă de d. Ro- rând supunerii la Italia a conducătorilor de triburi din. ~ 
t.arului Haller să facă miii tărie mai băgat in Cenad o instituţie' ~al să rect~flce, gazeta ire~en- vincia Ausa Pe frontul nordic trupele italiene s'au SCObori: 
Jeventistă. maghiarizatoare. flstăl a pubhcatţf' ascuncsă pnnpture jos, după cucerirea oraşului Makale. până aproape de So~ l 

D ă t ' d· rec ame o rec 1 (care, e nu s - + A JID ă i 'fă·I l' , , ~' up cum se Ş le, a escms Ar mai fj de reţinut din darea '. t . d ta bu ŞI n <a o, ac nam ri e vor con mua cu repezIcIUnea 
. led ' d nea nImIC, pen ruea lfe eo - ~ ă' f ti' 1" H D' -d m atuncI a enad o sume eme e de seamă a lui .. Pesti Hirlapn un d t ă ă . şfntă că pan ac), ruperea ron U UI pe InIa arar- m ava nu !.ta 

t . ă - + • fr t apes an s nu la cuno 1 t ~. 1 ă S I ă d' t 1 '1'1 d J au ont ţI ungureşb, m un e cu amănunt· că Cenadul unguresc t' d' . , f t m· c· arzla mu t vreme. e semna eaz ln cen ru mi I ar '1 
f 1 · 1·' . Ş Irea In ajun l-a os IA)- H t b·)(· l . I 'f t fi' '1 ! pre ectu Judetu 01, ŞI au pus p~ are 1400 unguri, 1400 români şi noasă. arar unele ur ur"rl musu mane ŞI une e mam es a, II (lO. 

bieţii români să facă declaratiI 300 sârbi, cari trăiesc cu totii in D. Ronai i-a cerut gazetei ire- cari pot să fie începutul unor defec(iuni hotărîtoare. ici 
de credinţă Ungariei, şi să dea 1 cea mai bună armonie. Nu putem dentiste să desminfă astfel: că Mâine, 18 Nou., se 'ncepe aplicarea sanctiunilor În C stc 
lui Urmănczy, pe seama străină~ însă să reţinem această informa- nu mai era de peste 5 ani ginere ira Italiei. Mussolini a trimis Marţi tuturor statelor cari e5~ 
tă1ii, dimpreună cu o mare sumă tie, pentrucă şi partea ei sta- al d-nei Oondra, fiindcă a di- aderat la sancliuni o nolă foarte energică. anuntând' ~r{l( 
de bani adunati din bătutul cuie- tistică şi partea ei cealaItă,refe- vorţaf de fala ei şi a luat o ro- că Italia va răspunde cu contrasancfiuni, în primul r' II 1 
lor fn prăjina steagului (dela 10 ritoare la "armonia" din sat, e mâncă, şi că nu mai locuia deci poli.ice, cari vor uimi lumea 'nlreagă. S'a dedus de-aci cin

l 

peng6 in sus un cui), o decla- falsă. Ungurii sunt În Cenadul de peste cinci ani la ea, deci se pregăteşte la Roma o alianţă anlifranceză şi an!i 'tă 
ratie că se simt ca ~n sânu1 1ui zis unguresc în mică minoritate fosta-i soacră n'avea de ce să-şi gleză, şi ca urmare Franta şi Anglia au inceput imedial 'o 
Avram în robia hortistă, şi că fafă de români. Iar cât despre facă seamă din pricina lui, taHve cu Germania. A apăruf la Paris un emisar al ves, ,lJtl 

I Refuzând să dea desmintirea 1 1 1 l cer realipirea românilor din Ar- armonie, avem destule date des- lui Ribbenlrop, aufl:wu paclu ui nava germano-eng ez, ra 
d 1 1 U ' in chipul în care i s'a cerut. ' R'bb f •• d t ea a ngana. pre teroarea ce se exercită şi a- aşteptat să sosească ŞI I en rop In su ŞI cu man a d ee< 

Acum, la 10 Noemvrie a fost colo în contra românilor. nErdelyi Hirlap· a dovedit că a Hitler. . Ne 
iarăşi o asemenea manifestatie la [n loc de acest amănunt, Pesti falsificat cu toată bună ştiinţa. AnA!lia a dat Haliei să inţeleagă că nu se sinchiseşle sol 
C d O d ă Dovadă pe care, de al!fel, nu d ă ă l' '1 ena . inaugurare e cas Hirlap făcea mai bine să ne . , amenintarea in nofa italian , şi c sa ne lum e se vor ap es( 
culturală, inchinată celor 101 de e- spună in ce limbă s'a slujit în prea era nevOIe s o faăCă, ,deoda- de mâine înainte cu orice pret. Sunt însă semne că Angliaheşl 

] . ti' ă ţ' A ă b ' I reco:' lumea româneasc şlJe e t ă ~ . t ' t V F" dă'· f' EI'" ro al sa u Ul c ZU 1 ]0 r z OIU fata oaspefilor" liturghia ]a bi- -It _ It" . d !'stă va pu ea r manea In ransJgen a. lin c S au Incepu m 16 
" I mu cu ce unea el !re en 1 ".. • ~. • ~ 

dela 1914-19. biserica românească. I are de-a face. mari mamfestaţu, cu mcăJeran de stradă,. I,n c.?nl:a st.:'ipa: im( 
h La serbare, - spune Pesti Hir- '"'" __ ...... _ ...... ~ .......... ..-........ " ... __ ... _____ engleze şi a guvernului impus de ea. SluGenlu ?l. o sea~antă 

tap din 15 Nov. - au participat organizaţii egiptene au declarat greva, Iar inlrunmle parhd, C'I 

autorităţile administrative şi mi- Un epl-l· og al despa" rll-rl-IB blBse- naţionalist se ţin lanţ, urmate de indiierări sângeroase cu ~. n 
Jitare, prefectura judetului, consi-·· liţia. La Cairo s'a dat un mare asalt cu pietre asu pra cor Hrm 
liile comunale şi delegaţii din lafului englez,' ~iac 
satele învecinate. primarul ora- fl-ceştl- a fnm 3n-II.11r .le s 3 ff!lI IB In Anglia. de altminteri, s'au terminat alegerile parlam la 
şului Macău, compania de on(Ja-· . fi UZIU'U..· 11 il OiJ U tare, aşa că guvernul, ieşit biruitor din ele, se va putea deQ~t c 

re a gărzii grănicereşti, compa- iarăşi nestigherit chestiunii ifalo-abisiniene, nici 
niile leventiste cu fanfară, pre- Ziarul "Magyarsâg" din l.fcrt. stirilor ortodoxe şi-a averilor ,,. ex'rema' orien' sunt iara.şi stări tulburi. Se reP:il i 
cum şi un număr mare de inte- anunţă cd tribunalu din Buda- acelora. mereu acte de duşmănie intre chinezi şi japonezi, încurajate s 
lectuali de prin împrejurimi. Ser- pesta a dat săptămâl1a aceasta o Procesul a fost stins aCtlm 11 dupăcum se spune la Tokio - de un tratat sec-ref ce s'a 'ncht ar~(' 
barea s'a început la ora 10 a, sentinţă În legătură cu un proces ani de Curtea ungurească de între China şi Rusia sovietică. n Îi 
m" în biserici; s'au făcut shljbe intentat acum un sfert de veac Casatie, pentrucă averile cu pri
in bisericile protestantă, ortodox~ de mitrop, Metianu mitropolitului cina au fost luate dela Ungaria 
română şi ortodoxă sârbească, sârbesc din Ungarid depe vre- prin tratatul d~ pace. Ca ur~ 
asistând un foarte mare număr de \' mea aceea. pe chestia înpărţirii mare a acestei sentinţe, un avo
oaspeţi şi locuitorii comunei.· A 'ntre români şi sdrbi a mănă- cat Milan Mandici şi-a reclamat 

... --..... _-_ ..... - ...... ~ ............. _ .......... - ... , ......... _ ...... , ~n() 

trCI( 

Marile frămânfări ll~ll 
~~"'", ...... , ....... ~,,~, ....................... -....-....... _~ şi i s'a adjudecat de cătrd 

Propaganda 
unqurilor 

iredentistă a 
În străinătate 

Curtea de apel un cnorar de 
160 de mii pengo, redus apoi 
de Curtea de Casaţie la 130 
de mii. episcopul sdrbesc Ilade 
Zerenski şi-a revendit din chel
tuelile acestea de judecată ju
mătate, sub cuvânt că materia
lul documentar folosit de avo-

dela asociaţia foştil(J c: 

luptători din Ungari~;i~~ 

(Corztinuare din pagina VII-a 

cută O adunare, cu prilejul că

reia vicepreşedintele societăţii, dr. 
Ştefan Mezey, a anunţat că va 
apărea 'n Decemvrie ert, la Bu
dapesta o revistă lunară ... Tâvol
kelet.. (Răsăritu I Îndepărtat"), 

scrisă in ungureşte, nemţeşte, 

franţuzeşte, englezeşte şi japone
zeşte, Publicaţia va apărea pe 
banii baronului japonez Miţui 

Takaharu, care se află de câteva 
săptămâni în Ungaria, (Cf. ..Uj 
MagyarsaglO din 8 XI) 

In Suedia 

arătat astă vară în legătură cu 
vizitele din Scandinavia ale vice
preşedintelui maghiar al Asocia
ţiei internaţionale a ziariştilor, că 

iredenta ungurească se zbate să 

pună mâna şi pe suedezi, iar de 
altă parte presa ungurească rela
tează tocmai acuma că un ziarist 
suedez, Jane Lundbiad, care a 
fost acum câteva săptămâni în 
vizită la Budapesta, a 'nceput să 
publice într'un ziar suedez articole 
de laudă despre Ungaria, şi că 

un fost con sul suedez la Buda
pesta, Langlet Valdemar, a pub
licat sub titlul "De-a călare prin 

Societatea esperantistă dela Bu- Ungaria", o carte În care ar vorbi 
dapesfa, care a putut fi adeseori în contra tratatului de pace şi a 
văzută făcându-se unealtă ireden- statelor succesoare cu-o vehe

.~ La asociaţia maghiară a foşti
lor combatanti, politicianizată 

de un an Încoace cu totului şi 

trecută astă primăvară oficial 
în tabăra partidului lui 05mMs. 

cat a fost adunat din arhive de pe preţul câtorva maJdate depu-
tăteşti, se petrec de-o vreme 

el. Murind apoi episcopul. par-. f ă ~ tă . . t ă ncoace [mao n can po s tea sa CI fost revendicată ca 
rezerve surprize interesante. succesoare de fundaţiile şcolare 

Incă de astă primăvară, fiindcă 
sârb eşti. l1cţiunea acestora s'a unii dintre conducători au rămas 
judecat acum, şi-a fost respinsă, 

fără ciolan, s'au inceput critici obligându-Ie să plătească 4000 
publice În contra pactizării cu de pcngo cheltueli de judecată, 
guvernul,. şi se ştie că unele 

cu motivarea că episcopul a 
fost desdăunat de cheItueiile organizaţii de foşti luptători, din 
materiale avute, cd adunarea capitală şi din fncă câteva oraşe, 
materialului a fost în interesul au cerut prin adunări denuntarea 

bisericii episcopului, şi că epis-' 
copul Însuşi a spus Într'o scri
soare că n'a lucrat de dragul 
unui onorar, ci din -iub-ire· de 

('C, ,~,.'" 
neam. r:-i<"A:Jd 

pactului, şi au veştejit pe cei ce 
l-au incheiat, fiindcă nu au con
sultat organizaţiile. 

tiştilor, a dat alaltăieri o serată 1 mentă neobişnuită. "Buda pesti I - "'. <7>.~ 
închinată Suediei. /' HirJap4

1 din 9 Nov. publică un I :- Mâine, 18 Nov.; se incepe 
Nu e o inspiraţie intâmplătoare ~ez~mat al, ~cestei cărţi: arăfând-o , la Alx-en·Provence •. in Fran

această linguşire a suedezilor, I mtr o lumma care ne Impune să • fa, procesul atentatorilor de-

Frecăturile s'au inteţit din ce 
În ce, iar acum câteva săptămâni 
ş~te inşi din comitetul Asociaţiei 
au declarat pe ceilalţi din comi
tet ilegali, şi au reuşit să ia cu 
ei câteva organizaţii din capitală. 

Deşi in gazete nu s'arată pricina 
acestef-răsmeliţe, e lesne de ghi-fiindcă e ştiut din cele ce le-am I revenim asupra ei. 1 la Marsilia. 

Tiparul CONCORDrA Insfitut de Arte Grafice şi Editură S. A. Arad. Strada V, Goldiş Nr. 6 

pe 
cit. Fiindcă odată cu izbucni lui 
ei, ministerul de interne a dat ~işc( 
comunicat prin care recunNtf. al 

Asociaţia - in vederea înfron' Iru 
oficiale a fascismului - ca c o ( 
poratie a foştilor luptători. ~i a 

Lupta se continuă acum P!TI Îrl 

pamflete, La care Asociaţia, a a c( 
că gomMşişti, au răspuns Pace 
iiarele din 15 Nov. că vor d2 il! 
judecată pe oricine îi va:. ~I 
critica de-aci 'nainte fizic 

A1t- f 1- ron 
J a a a a lupt 

justitiei maghiar ne ir 
"Pesti Hirlap din 6 crt. anu~ ~seci 

că a fost areslat la Viena '~lteJ 
fost judecător maghiar de tri~ dier 
nal, dr, Ştefan Nagy, care fug, ' de 
din Ungaria cu paşaportul Ili;ji r 
rude, fimdcă era urmărit pen: . 
o Serie de excrocherii. Arestatul f' Imi 
cuse puşcărie pt. nu ni se spune Jiseci 
potlogării, apoi ieşit din înc~, noi 
soare, s'a apucat de alte far li1~m 
necinstite, şi a deschis mai ,! rorr 
urmă un birou de plasări. luaI 1 

cauţiune dela cei cărora le sp ,.t o 
nea că le caută slujbe, şi delaţ ta) : 
eându-li-o. !iveJ( 

l1esc 
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