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~~~I~ n~il~r Jrouîn~ii 
lltnzită de ziarul "Uni\'ersul," 
'd ~illla româneasca a reacţionat 
~pt şi pilduitor în contra itlCon~ 
. dllei care a lăsat sa iasă 'n par~ 

Jocul Ungariei cu focul Răboj 
La adunarea din saptămâna tre

cută a Societăţii turanice (faîmoa~ 
sa societate de huni a şvabului 
renegat Pekir) s'<:. propus sa se 
boteze Buda~ V cehe (vestitul Ac~ 
quincum) după hanul hun Atila, 
a cărui comemorare e vorba sa se 
faci la Budapesta in anul viitor 
sau de-acum in trei ani. 

mi din gura unui ministru vor~ 
)jurisită că minorităţile formea~ 

r 1n provinciiile noastre a/ipite o 
rnilnui!ate istorica, şi că 'ndeosebi 
Rotrdeal oraşele nu ni~au aparţi~ 

Iniciodata, incat să nu cerem 
)h,~UIUi ~umisale sa român~zeze 
t ezeala nişte oraşe pe cart le~ 
.o.moştenit la 1918 cu o popula
m~inoritara de peste 90 la suta. 

te-o saptamâna intreagă răsună 
-,' coloanele n Universulut" şi 'n 
~ a/armei lui prin coloanele 

pe tuturor ziarelor româneşti, 
.~ J energic al conştiinţei româneşti 

uite, cerând să i se aplice ne 
'tuh,j pedeapsa cuvenita, de 

ce n'are de gând sa traga 
illiele inconştienţei sale, şi so
guvernul sa spuna răspicat: 

lidarizeaza sau se desolidari
.? Ca in puţine rânduri, con
românească a reacţionat pU

lOT de unitară. D~nii Iuliu Ma
r f;Akxandru Vaida, Octavian 
je'~' au pu~ i,!,edia.t la 'punct in-
~~lenţa, pTln mtemewuTl de mare 
'jnet date ziarului "Universul". 

l ~\licolae Iorga a reacţionat dela 
~na senatului. Tot de~acolo a 

intlm/at o energica desolidarizare 
'Iexalldru Lapedatu, ministrul 

1 lor, ceea ce n'o făcuseră şi n'au 
h -o nici până la inchiderea par.
/ tului majoritaTii din Camera, 
I 'Ii sa dea ministrului -care a 

vorba renega ta o cină jubilară. 
"' nţiune speciala vom avea pen 
,a illterviewul dat ~ Universului" de 
r of. univ. Ioan Lupaş, preşedin 
11 secţiilor din T ransilvallia ale 
î.· Antirevizioniste, care a aratat 

l.
ovezi' în parte cunoscute citita 

. noştri din darea de seamă a 
S erinţei sale dela Satmar referi
~nte la problema oraşelor din Tran· 
71rllia,. i~r cele r~f.rritoare la Arad 
I statIstIca tlOmmală dela 1774 
,tfopul~ţici . Aradului lPulblicallă 
_II In mtreglme, in n TU a 8- ea 
r'L~~az,etei AntirC'l'izioniste", ca 
rJ1KrtI n au deţinut oraşe ciscarpa· 
mi decât din secolul al 19 lea, şi 

,'n schimb in foarte multe oraşe 
UÎllii erau din vechi veacuri pu· 

!!Iîci. 
! ~'a accentuat în aceste replici 
I piuI nostru asupra oraşelor arde 
J pentrucă şi ministrul Iamandi 
''jpra lor stăruise, dând tocmai 
, mai neastâmparate iredente o 

r!llă 'n contra noastra. Nu s'a 
r ~it Încă de oraşele din Buc01,jna, 
J Basarabia. Trebue sa se pună 

'E" . tmct şi dreptul nostru asupra 
lor de-acolo. pentrucă-i atât de 
o~şte ştiut, încât si,; gur d. Ia 

~: dl n'o ştia că pe vremea lui 
lan cel Mare şi 'n alte vremÎ 

'

dale oraşele acestea, cetăţi mai 
nte de a fi oraşe, şi anume apa

.. nu de lefegii ci de braţul ro 
r.es~, nu erau cosmopolite ca as~ 

," ", româneşti, oricât vor fi tre~ 
pTln ele negustori de toate gra~ 

lle. 
Imregistrând replica aceasta cu 
f a fost unanim pusă la punct 
I rconştienţă cum nu s'a mai po~ 
nIt la noi din ziua discursului t care Sturza denunţase la Iaşi 
~tTOungariei pe T ake Ionescu 
rruca subvenţiona şcolile româ-

.Acestui eveniment - spunea 
d. Titulescu Îa maglstralu) sâu 
discurs dela 10 Dec. referinda- se 
la verdictul ce avea să-I dea in 
seara acelei zile Societatea Na
tiunilor in procesul asasinatului 
dela Marsilia - it va urma sau 
ruptura sau apropierea intre cel 
ce azi apar ca adversarl-. Mini· 
strul nostru de externe presupu
nea, fIreşte, extrem de urban cum 
a fost in tot discursul, că după 

o sentinţa in sensul cerut de 

dreptatea evidentA, Ungaria St 

va pleca, se VI pocăI, va fi pe 
viitor asemenea pâcătosulul i:are 
vine purlticat dela o spovedanie 
sau asemtnea delicvrntulul CHe 

Iese din poşdirle cu gândul de-a 
se face om de omenie. Aseme r 

uea curătenle sufletească e Insă 

riscat să presupui la nişte pro
fesionişti ai falsului (peste un 
ceas dupA verdl ct recldiva era 
gata: falş'ficarea pe care o ară
tAm tn altă parte, a rezo]uţlel So
cletătll .. Nat unllor), şi la nltte 
profeSionIşti al lnsttgat'el Ş1·al 

terorismului (era gata a doua Zi 

şi recidlva in această matr-r;e: 
instigatllle din Aoglla, pe c hes
t:a expulzărllor de "minontarl
din Iugoslavia, şi prtS1Uoea te
rorlstă asupra drbllor d o Un
garia, ca să veştejească expui. 
zArlle din Iugoslavia prin decla
raţII tn cari d. laude tratamentul 
minoritar - ca ŞI cum ar fi fost 
minoritari expulzatlt - de care.j 
impărtăşeşte liberala Uogarll 1) 
Nu se poate presupuoe aseme
nea conda tA loială la cel dela 
8adepest., şi 01'0 dovedesc loate 
iotâmplă'Ue ce-aa fost tn Voga
rla de-atunci ş' până astăZI. 

In loc ca oficialitatea arga· 
rească sA fi cAutat să treacă rt

pede la ordloea Zilei, ca peste 
un vii urit, peste cele fOI Am
plate, şi să fI abătat repede a
tentia obştească prlo cine şt'e 

ce problrme Interne din seria 

" • , n 

neşti din Braşov, avem de adaugat 
ceva. Şi anume: Fiituică d. Pamfil 
Şeicaru a fagăduit prin .Curentul" 
ca va aduce chestiurlea 'n parlament 
indata dupa vacanţă, am cere par
lamentarilor să fie la înălţime, şi 
să nu se mulţumească cu simple 
oraţii de circumstanţă. Problema 
oraşelor din prol'itlciile desrobite, ca 
cea mai grava problema a acestor 
pravitlcii şi,a ţării, nu poate fi dis~ 
cutata circumstanţial cum a fost 
noua lege a muncii romăneşti, aco~ 
perită atât de mult cu vorbe mari 
incât nu s'a mai vâzut dintre ele, şi 
când am vazut.-o ieşita din urnă la 
vieaţa, ne,am pomenit ca~i mai rea şi 
decât legea precedenta, de unde se 
fagaduise ca va fi o adevărata 
mântuire. 

acelora multe şi mari ce din ne
fericire pentru ea le ar'! până 

peste cap, oficialitatea aceasta 
nu se ţine dela 10 De~emvrle 

Încoace decât de fnstigaţll. S'a 
aDgaja.t p, in semnătura ce şi-a 

pas-o pe rezoluţIa So:leUtll Na. 
ţlunilor, că va pane capăt insti
gat ei revizioniste, dar nu face 
de-atunci altceva decât si Instl
gheze impotriva tratatJlui de 
pace. Primăria Budapelitei a tri
mIs de~atnncl 10 mtl de călIn

dare revizioniste în ţărlle apo
sene, şc01lle l'au Ilustrattnalote 
de a l11a va,anţă prtn extempo
rale fn cari mucoşll de tlevl a 
trebutt să Icrle cum ar fi apărat 
el Ungaria dacă erau trltnlşt la 
L ga Naţiunilor îa proceiul Mar
slIlel, presa Inst'gă zllalc in con
tra bisericii sârb~şll dIO'Urga
fI a. Iar oficialitatea pli")e • paro
h'lIe sarbeştl să dea declaratii 
antl1ugoslave în Itgătară cu ex
pulzănle, cooslllu) de război din 
Budapesta găsrşte tocmai acum 
minoritari ca să-I coodamne pen
tru spionaj, ş. a. m. d. 

• 

nIci ea un lu~ru carI! tine Il ne~ 
sfârşit. Va P :.ltea d. f; e ma! rău 

iacă sfârşitul .cesta şi decât ". 
peri tivul dela 1918-19191 

111 defiuitlv pe nof nu o~ poate 
lod:gl1a prea mult jJcul a.::(;sta. 
E 'n tot rău] un bine. Dacă n'ar 
bolcota 'o a.:est chip pe prole
tartl săi cari ii eer o 'odreptă
tire şub soare, Ungaria nt-ar fi 
un itzeelt mal mare pericol d~· 
cât ne este nUzi O 'mpropne
tărlre, o Ilb~ttate politIcă, o po
s, b!lltate de-a sul scările sociale, 
d~-a.şl vedea copIii ajunşi in
ş::oHle secundare io altă propor· 
tie decât cea de azi de trei la 
mie 11). ar da 1ăr2.nlml! urgure
şti ,i celorlalţi proletari din Un· 
garla bortistă alt patriotism de
cât cel ce 11.1 bagă ni pe gât 
cu ] ngorolul oralOrtl patrlotarzi 
şi inlitructorll l~vecţqor. ŞI mii 
presUi de toate: o 'ncetare a 
stănlor sociale de asth\ âro 
Uogarla ar face ca maghlarlză
T!le stlnice sA nu fie ca acum, 
operă clăditi pe nisIp. 

E on cerc foarte vlţlos acesta 
'n care se lovârt conducătorII 
Ungariei. ŞI după cât li canoa
ştem, Il vor Ieşt din ti. De-a
ceea să fIm pregătltl că după 
aDgajaml:'ntlll dela Geneva revi· 
zloo!smul VI bântal cu Şi mal 
mare aprindere, şi după promi
siunile cu rdormele sod.le re
formele sociale vor intârzla şi 
mal mult. ..... ' .. , 1 be'M7Sb 

Ce douedesc analize1e 
de stInge din f1rdea1 

Aşa se 'ntreabă ta .Uj Ma
il patut, şi acuma DU mal poate: Ilyaniag- din 15 crt. an domn 
vine ('u promlslonl că va reforma Emerlc Sza bo de Odor hei, cu 
SIlit, mal electoral, că va incepe privire la r-xameuele ce le face 
colonlzărl pl'nt~u pla.sarea prole- .Astra& 'o Săcalme pentru cons· 
Tarilor agricoli, ca se va atinge tatarea originii etnice a locuito-

Din Intâmplare cunoaştem prea 
bloe ascunzlşurlle luf,eteştl din 
cari pornesc aceste cAlcAr! ale 
angajamentului lud solemn la Ge
neva. Ia 10 Dec. Stările dlo Vn
garla - şi 'ntâl de toate cele 
soci"le - aa ajun, &A fie mal 
presante ca (,rldiod Guvunul 
G5 1 bOI a tot tarăgănat-o cât 

rilor de-acolo. ŞI răspunde: Dacă 
de laHundll. Ştim: S nt f' ace- dovedesc - anallze]e cu pricina 
ate promisianl tot afa de sln- - o identitate de sânge la să
cr-re ca şi angaj Imentul dela cuI şi români, aceasta nu ioseam 
Geneva deşi g .vetDIlI le face oă cA sAcult lunt ia bună par
atât de' mult că vrea să treacA I te români maghlarlzaţl. ci "că 

. .. in românimea bale&nleA, de ra-
la faptă, in cât a şi "juns Iă Irn- se amelitecate, sângele beş neu, 
pană pentra stadlere miniştrilor I cuman, etc., ca nD cavânt de ra
ŞI conducAtorilor partidului ga- să turcă, este ca mult mal malt 
vernameo' al proiectul de reformă decât cel romaa." 
eleet raJă alcAtuit de mlnlstroJ Adecă: Ne desc~pere de neam 

unguresc. Mare filosof domnu] 
ac. sta dela gazeta lui Eckhardt 
Tlborl ... .... ...., . 
Miss Jankapuszta 

Preşedintele soclctaţll, Pekâr 
Gyula, a ţinut un discurs pentru 
reabilitarea turcilor, desolidarizân
du-i de ministrul !or de externe 
Tevfik Ruşdi Aras, care după cum 
se ştie, a luat in procesul }"farsi~ 
liei atItudine in contra Ungariei. 

Secretarul societaţii, Marzso, 
a ţinut un discurs şi mai nostim. 
A combătut pe ultraturanicii cari 
duc acţiune pentru re'ntoarcerea 
maghiarilor la pagănism. (do nMa
gyars,ig", 18. XII). 

* 
E Hcrcule sau nu-j Hercule? 

Ihat is the questionl 
Intrebarea aceasta grozavă s'a 

pus, fireşte, la Budapesta, şi, bine
inţeles, cu privire la mondialul 
Eckhardt, primul-delegat al Un~ 
gariei la Liga Naţiunilor. 

Işi pune intrebarea. aceasta un 
cetăţean nedumerit, prin "Ma' 
gyarsag" din 16 crt" fiindcă un 
deputat ungur, Klein(l), a spus' 
in parlament ci "Neue Zuricher" 
Zeitung" l-a comparat pe d. Eck
hard cu Hercule, luptând cu noua 
hidră dela Lerna, cu Mica Inţele
gere, şi evident Învingând o, -
ori dansul, nedumeritul cetăţean, 
a cetit in gazeta elvetiană cu to
tul altceva: că d. Eckhardt .nu-i 
un Hercule", şi că a putut d. 
Eckhadt s'o vadă aceasta şi din 
atitudinea ce~au avut~o faţă de el 
marile puteri, in urma jignirilor 
ce le-a adus adversarilor săi. 

* 
Falsul acesta al d~lui Klcin nu-i 

insă filmIC pe lâng'al Agenţiei 
telegrafice maghiare. S'a inregist
rat şi 'n presa noastră telegrama 
agenţiei Rador, după. care pala
tinul Palavicini a acuzat in şe
dinta din 14 Dec. a parlamentu
lui maghiar că. agenţia semiofici
oasă maghiară. a falsificat textul 
rezoluţiei Ligii Naţiunilor. Iată, 
după "Magyarsâg~ din 14 Dec., 
care este falsul: 

Textul autentic: 
Constatant que, d'apres ces 

debats et ces documents, certai
nes autorites hongroises. auraient 
assume, au moins par negligence, 
des responsabilites a l'occasion 
d'actes se rattachant â la prepa
ration de l'attentat de Marseil1e. 

Traducerea ungureasdc 
ffTekintetbe veve, hogy ezekb61 

a vitâkbOl es okm,inyokbol ugy 
lcitszik, hogy egyes magYaI hato
s,igok legal,ibb is gondatlansag 

Internelor, Iar pentru celelalte re
furme făgădaeşte termene scarte: 
după CrAciun Acest .dupA Cră
cIun- e 'o gindul ul, .]a Paş
ttJe cailor", şi de-aceea forţeaza 

mal mult chiar decât in trec t, 
aeu·u ('ând e an'l·jat ci nu va 
mat face reviz(oOlsm, nota revi
zlonlstă. 

Trlmllol apeelal al lai .Vj miatt felelasek lebetnek a marseillei 
\\agyarsag- la procesul dela merenylet el6keszitesevel bpcsa-
Liga Naţiunilor a] compllel1ăţll Iatos esemenyek alkalmaval". 

• 
Uode va duce acest joc cu 

focul, e lesne de inchipuit Nici· 
an ulcior nu merge la fântânA 
decât p aDă se Iparge. ŞI 

răbdare'a celor 5 milioane de 
prolehrl al Ungariei ca care se 
joacă atotputerolclt hortlştf, Du-i 

Uogarlel cu atentator11, publici Traducerea româneasci a tra.-
tn a-rul d!n 16 crt. al numitei ducerii ungureşti: 
gazete o corespondentă din care "Luând in considerare{!) că din(Je 
desprindem armătorul amănunt, aceste desbateri şi documente $) 
Doltlm: pare{J) că unde(!} autorităţi ma~ 

Del .. gaţla maghl.rl a dUI la ghiaIe pot li(l} răspunzătoare, cel 
Geneva o steno-dactilografă, ca· puţin pentru neglijenţă, cu priIe
re a fost botezatA tncA din pri- jul evenimentdor(l) în legătură cu 
ma zi de cel de acolo Miss ~r:gătirea atentatului dela Marsi~ 
Jankapaszta. ha . 
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2 Gazeta Antlr~vfzfonistă 

In anul comemorării lui Horea 
Ne-a cbut sub ochi zilele a-Illlre din Austria, spirHul DOU al ţ Broşara cuprinde şi foarte In-

cestt:a biOşura d-Iul dr. AI. Viii. vre '11 It. ! teresante gravurl şi stampe, ca
da-Voevod, coprlnzând confwoţa Veacul Jui Iosif II. şi al laI! re complectează Intuitiv un con
sa plină de o largă intelegere a Horea e veacul raţ10'laliştiior . ţinut emoţionant prin illseşl 
trecutului şi de avânt tineresc, care au profatat marea Revoia- faptele povestite. 
rostită la radio in seara' de 1 ţie FrancezI. Ideile lor au clrcu- Dar broşura d·lal Dr. Vaida
Noemvrle 1934 despre "Revolu- lat în a-:eastă lume dorakă de Voevod ridică o altă problemă: 
ţla lui Horea. ... 8roşura se ter- o inoire. Poporul incepe să fie Suutem fa a,:ull jubiii3r al lui 
mină cu foarte intereiante stam- de o entitata 60cli.le, căreia tre- Horea, O sută şi C!nCiz~cj de <tul 
pe şi gravurl dm colecţia auto- bula să !se acorde drepturi s'au impllna fo a:~astă toamnă 
ralal, cât şi din lacrarea d-Iul eg,dt". (Ha inCeputul ră&vrătirll (31 O::t. 
Cons. Beu despre aceeaşi răs- Pemru Iprlritul acestai veac 1784), iar îa Februarie vor fI tot 
cOillă. ce se plt"ca atât de înţelegător atara ani deja sfârilcarea cu 

Am străbătut p.gin!le acestea şI de umat] spre durerile celor roata a celor doI conducatori, la 
de un cald patriotism in care d! d~ jos, ce mare interes nu pa- Aiba-Iolla. 
Al. Vaid,,-Voevod a reîmprospă- tea să susclte o mişcare atât de Cu ce pobllc.3ţd oficiale, de 
tat iotâmplărl ş! oameni ae acum vlolentă poplllară ş~ oişte con- p0;Julilrizue şi d~ propag.mdă, 
150 de ani. dDcătorl atat de curljoşl in for- ne prezentăm noi la ace,h;ta mue 

O-sa vede in această mare răs- rnu)jHl~a revecdicărilor lor soc!ole sărbătoare DAtlouală? In afară 
vrătlr.- a IObăgimll romaoeşti dIn şi poijtlc~, c. Horea Şi Cloşca, d~ câteva lucrări răsleţe, Deofl
Transllvani.1 in toamna lui 1784 f'I"v(:ndlcărl care la 1784 dev<ln- efai!", incolo nimic. 
geneza Insăşl a oaţlOnal!smuJUI sali idelle înseşi ale R~volutiei Ungunl se pregătesc să 6ăr· 
românesc. lncerctlrile lui Iosif II frdneeze. bătorească a Dtl ştu câta ani-
de a un~flca atat de variatele In al doilea rând să nil se bersare a lui Atil<}, devenit subit 
providl ale imperlulu! său Aus- uite că Traostlvanfa şi Ungaria un strămoş al lor. 
trlac. variate atât ca natlonali- făceau parte din marele Imoerlu S.:otocesc il1 blblioteci şI vor 
tate şi rel;gle, dar şI ca vIaţă 10- Austriac ce it jnt!deil. pâ!1ă la scoate publ:catll şi broşuri de 
cală deosebită, au dus la o vio- Atlantic. Deci, mulţimea pobilca. prop':g-tudă. Căd comemorarea 
lentă rea(tIU[H~ DaÎională. De-aici ţi;lor g~rmane - ma! aks. care lui Atlia nu o fac dllJlr'o adâncă 
răscoaia din Ard,.al, caşi răscoa- se ocupă de revoluţia lui Horea, se veneraţie ce o PQartă vestltulul 
la d!n ŢărUe de jos. explică Şi pr!n interesul pe care-} han hun, ci peo\ru foloasele 

De aceea spune dJ. Valda: producea o asemenea m;şcare Imense pe care le pot scoate 
.Lăsământul IdeIlor Jui Horia a Îatr'uoc. dIn regiunile &<ou tările pentru politica lor inverşunată 
fost germenele nlltionalismulul acelui Imperiu romano germanie de revizuire a hotarelor dIntr'o 
român" (Pi1g. 1(\). Şl reproduce care le Cupri1ldea pe toate. aaeml:Dea sărbătorie. 
putin mai jos constatarea mag- DecI, după noi, predlspozlţia Pozând Îa exponenţi al rasei 
DatUor in raportul lor către im- Ideologică şi sufiet .. ascA a 80- turanlce, Ungurii vor chema la 
părat: .Câlt sate fomâneşti atâ- cietăţll veacului al XVIII, pre- serbările lui AWa pe reprezen~ 
tia Horia sunt în Ardeal şi nu-i cum şi faptul că Transilvania tantll lumii apusene şi a răsări~ 
va putea linişti niciun fel de re- era una dintre multele provincII tulul, ca Iii· şi poată strecura 
gulament urbarial •.• • ale unui mare imperiu justifică broşurile lor de propOlgandă şi 

Osa se ocupă şi de frăţia de marea popUlaritate pe care fi- hărtlle lor cu Ungaria redusă. 
cruce. care l·a lusţlnut - se gara lul,Horea şi revolutia lui aa Nu vor scăpa Qltr nici un prl-
pare - pe Horea in decursul avut-o In scrierile vremii. Jej pentru propagaoda lor revl-
]uogilor Juni de aşteptare la Viena De acesa nu ne putem uni zlonlstă. 
din Dec. 1783 şi până In Aprl- cu d·l dr. AI. Valda Voevod, a- Iar noi? Noi vom lăsa să treacă 
He 1784, când are 10= audienţa tunel când O-sa admite că po- şi acest mare eveniment din Is
la Impărat. OI Valda vede În a- pularlzarea lui Horea in 1. ger- taria t'IOastră atât de b:lgată in 
ceastă participare a lui Horea la mană mal ales s'ar datori legă- fapte eroice, preocupaţt de mă
frătia de crece explicarea popa- turllor sale cu frăţllle de cruce. rantele ch~st!l ale zilei şi uitând 
larizărlJ mişcării lui prin nume- Ar fi să atribuim o prea mare că aniversarea lui Horea este un 
roaseie monografII, stampe, scrl- Importanţă unei asoclatll parti- admirabil răspuns la toată furl
etl ce au apărut ia acest timp şi culare in desfăşurarea unor mari oasa propagandă maghiară, 
citiva ani după aceea. evenimente politice. Căci ce argument mal puternic 

Intr'adevăr s'au publicat na- Dar d-] AI- Vaida-Voevod nu ne-ar putea da cel morţi, io lepta 
meroase lucrAri şi broşuri despre e un Istoric. O-sa a venit totuşi, noalltră de astăzi impotriva re-
această rlscoală dar mai ales fn părăsInd preocupările politice vlzlonlsmuJui maghiar, decât in· 
limba germană şi ungara. pentru un moment, ca să-şi dea dşl jertfa vietII lor, adusă pentru 

Explicatia acestui deosebit In- o plolsă contributie la această cauza românească acum 150 de 
teres ce se observă ia acel ani pioasă comemorare. anI. 
şi mal alu in statele germane Fruntaşul nostru politic arde- Avem un trecut pe care-I ul-
Doi am vedea-o ia alte cauz.e. lean le rosteşte intr'o mare lap· tăm atât de repede. chiar atunci 

In prim al rând, locletatea o· tă românească, proces Istoric când acest trecut este DO adml
rlşenească, sI-1 z.lcem burgheză purtat de-alungul veacurilor, In rabll răspuns la acţiunea dăună
- a veacului al XVIIl era con- care el lnsuşl a luptat ca cre- toare unitatII natIonale pe care 
tHlloatl de noal spirit raflooa- dinti. cu indărătnlcle, pâoă la o duc cel dela Budapesta. 
lIst. ce veola din Franţa- Maria deplina blruintă. Prin aceasta I Aşteptă'D măcar acum, in uIti
Teren to&ăşl, iotr'o scrisoare că- cartea sa elte ,1 un doca- mul ceas, să se la IniţIativa 
tre flca sa, M. Antoaneta, arita ment sufletesc. ° lămuritoare publicărII anei IstorII populare 
ca motiv al unor mişcări popu- coofeslune. a revolutieI lui Horea, Cu o ver-

Eminescu 'n ungureşte 
Am/cus Plato, sed magia amlca 

veritas .... 

Ni·a căzut În mână cu întâr-Ilui Eminescu şi-al literaturii ro
ziere, dupăce-o vestiseră cu cele mâne e nu numai mai recoman
mai mari laude gazetele, revisteJe da bilă ci hotărît necesară o eri
şi unii oamenii politici, tradu- tică obiectivă. 

cerea ungureasca a .tuttiror· po- Vom băga din capul locului de 
ieziilor lui Eminescu. făcută in vină şi traducătorului şi editoru
trei ani de grea caznă de poietul lui. că 'n loc să fi căutat să 
Alexandru Kibedi, şi publicată pună 'n mâna cititorului maghiar 
de o improvizată editură clujană un mănunchi de poiezii dinte cele 
care ne anuntă că Începe cu reprezentative, tălmăcite reuşit. 
tălmăcirea d~lui Kibedl publicarea au tinut să·i dea un Eminescu 
unei serii de traduceri ungureşti "compleet". Eminescu complect. 
din româneşte, cu gânduJ ca să in 185 de pagini cvart, dintre 
facă o apropiere fntre români şi cari 16 sunt introducerea edito
'ntre unguri. rului şi-a traducătorului t Precum 

Ne asociem cu multă plăcere s'a inteles numai decât, e vorba 
laudelor ce stau adus bunei in- deci de traducerea volumului 
tentii şi râvnei d-lui Kibedi, dar "Lumină de lună-. Ceea ce nu 
În ce priveşte rezultatul sfortă- mai este Eminescu complect, şi 
rilor sale trebue să facem cele dacă e aşa, e de neinteles că 
mai mari rezerve. Pentrucă decât s'a căutat să se transpună 'n 
ditirambii umflati e mai folosi- vers unguresc şi poezii de ale 
t!lare caulei, iar pentru prestigiul ne'ntrecutulul nostru Eminescu 

cari nu spun tălmacite Într'o aitâ 
limbă nimic. "Epigonii- bunăoară. 
sau "Criticilor mei-, şi mai cu 
seamă aşa cum au fost traduse. 
nu aveau ce căuta în volumul 
acesta. 

Dart să o spunem sincer şi 
răspicat, oricât ne doare că tre
bue s'o spunem la adresa unui 
prieten personal şi-a unui foarte 
cum se cade om ca d. Kibedi: 
nu aveau ce căuta 'n volum 
nici zdrobitoarea majoritate a ce
lorlalte traduceri, iar restul nu
mai după câteva serii de revi
zuiri făcute sub altă indrumare 
decât a oamenilor politici sau a 
unor gazetari indulgenţi. Căci aşa 
cum a fost tradus pe ungureşte, 
Eminescu nu e Eminescu t şi nu 
numai că a fost scoborit până 
la treapta poietHor minori, dar 
i s'a dat nu ştiu ce particulari
tate ungurească - amestec de 
'nvechită (nu de veche) lirică 

maghiară mlnord şi de şansonetâ 
vulgară - încât lectura celor 
mai multe dintre tâlmăcirtle a-

1\ 
Marţi 25 Dec. lmM 

tlpropierea italo-francez' 
1 

"Ui Magyarsag" a publicat la budapcstane dela crt. - ~ 
14 crt. o telegrama de mare sen~ că moare de bucurie că ~ 
zăţie, dupa care sesiunea din Mai Iizează "În sfârşit" (!) pr:", 
viitor a Ligii Naţiunilor nu se va italo-franceză, dela care tr 
ţinea la Geneva ci la Roma, şi speră multe. Să-i 1,1săm sa 
va fi o sesiune festiv,!, pentru I şi de astădată. dar să luăm . 
consacrarea amiciţiei itai o-franceze. I la ceea ce va pune de aci ' € 

Stirea a~easta e cât se poate I la ~ale ministrul u~gures,! 
de. ver~~tnl1la: dupa progresele ParIS ~~dervary -: Khuen, II 
atat de bgadtlltoare ce le-a făcut fost tru11JS acolo anume [ 
in s,'lptiim<inile din urmă apropi- lucruri mari - dupăce izb ce 
crea italo-francezâ. Precum se scandalul cu amestecul Opt. dl 
ştie, d-nii Pietri şi Betenger cari maghiari în afacerea StaI" U 
au fost trimişi la Roma ca să ca unul care e socotit (ar. 
pregătească terenul in vederea . 
vizitei ce o va face acolo zilele priceput din toată dipl: I.~ 
acestea ministrul de externe al maghiară. ni 

Oi 
La capitolul lnarkr~ 

mărilor ungur ti 

Franţei Lava!. s'au inapoiat cu 
rezultate foarte măgulitoare. De 
altă parte telegramele parisiene 
vorhesc in termenii cei mai op~ 
timişti despre călătoria la Roma 
a d-Iui Lava!. 

Să remarcam pregătirile acestea. Precum am arătat în i I 
caci - precum Se ştie _ tocmai nostrn trecut, Ungaria a ar. 
din pricina apropierii ce o pre- in ajun de a se da vei' v 
găteau intre Franţa şi Italia _ şi, în procesul MarsiJlei un dt 1_ 
b l obfaznic la marile pultr:.c, 

incinte es, intre Italia şi Iugosla- s" I se admită "egalrtate'ari 
via - au avut să cadâ la Marsilia 14 ~ 
regele Alexandru şi cetăţeanul îllarmare~, aeoafect cu ~jgt 
nostru de onoJ.re Louis Barthou. de le/egii ce zice cd o ar~le 
Acei c.lri nu s'au dat in laturi r~alitate, precu.m am 41at 

dU-o in 'Inai mu,ue 'J'tfn4t " 
să organizeze o crimă dintre cele a'J'e serviC'iu militaa al n 
mai infernale ca să zădărnicească gator:u 1) e 'n primejdia~tă 
această apropiere. care inevitabil fi invadata ilZ oricl. momenblol 
duce la abandonarea de catra ita~ Ca un eeoll la demersuL. Ş 
lieni a revizionizmului antitria- lndrdzneţ, generalul de 'ur 

pensionat Gusta" HtlltbroFJ{J 
nonic. s'au înşelat prea amar publicat in tt Ptsti Hirlap" n 
când au socotit că pot să schimbe crt. un articol întttutat "l. ro 
printr'un atentat cursul istoriei. minte gentveze·, în care Iii 
Au contat chiar dupăce contele să se facă demersuri Oăj 
Bethlen arătase prin faimosul sau pentru a se admitt. Ungarl 1 , 
articol din "Pester Lloyd U din Sep- fald serviciul militar obLig il 
tembrie ce mult s'a îndepărtat deoarece "conflictul carI I 

Italia de revizionism, de ircdenta discutat tocmai adineao1i t 
maghiară, că pot să aibă pe ita- Uflgarta şi Mica Antantii, ril 
lieni alături chiar şi intr'o crimă vtdlt nedesminlibU cii pacea ânl 
odioasă in faţa lumii intregi. Şi I ropel cea atât de mult temuh i 
iată-i astăzi nu numai desminţiţi, pericliteazd nimiC aşa de tallânl 
ci siliţi să aplaude ceea ce com~ pneăPralt~.nfa UfI(lwid .. d~ .... r

tta bătuseră in chip criminal. Mi~ 
nistrul de externe unguresc Kanya • ri 
- vezi interviewul din ziarele La 16 Dec. - precum USI 

"Pesti Hirlap" din 18. X/hai 
s'a inaugurat la Seghedln 'ân 
atmosferii belicoasa CăminU!1 v( 
teji/or". Altd manifestatie 
boinicd a avut loc (la Sol a~ 
cu priJeful jubileulut de 7 ce 
ani ai reg. husăresc 13 Il' e~ 
"iaso-cttman-. ~ 

';SA Meu ~ .. , ., 
sluoe. dacă ,'ar patea, in). fran
ceză, pentruca această lucrare 
să circule ş' peste graniţă. ŞI 
aşteptăm şi acel album in care 
să se strângă gravur! şi stampe 
ale acelei vremurI, care să măr· 
turlsească despre snferlntele ,1 
martirIul unor bieti RomânI Io
bagi de pe plaiurile transllvane. 
Aşteptăm o astfel de comemo
rare a laf Horl!3. peste discur
surile festivale şi grăbite ale 
atâtor nechemaţi, menite să fie 
uitate a doua zi. 

O dorim ca o evadare din 
penuria sufleteucă a vlemurilor 
şi a oamenilor de azI. 

Ed. L. Găv6nescu 

cestea iti pricinueşte o adevărată 
strângere de inimă! 

Nu se poate. fireşte, arăta în. 
tr' o critică limitată, iar celor 
cari nu ştiu limba ungureascA nu 
li se poate arăta cu oricâte ci
tate, defectul cel mai presus de 
toate al tălmăcirilor acestora ne
reuşite: incapacitatea traducă

torului de·a se pătrunde la Iăun
tricul, de tonalitatea poieziilor ce 
le-a tradus. Traducătorul lui E
minescu ne asigură 'n prefată că 
s'a pătruns tocmai de acest lu
cru, fiindcă are o sensibilitate 
eminesdană. Sensibilitatea o fi 
având-o, dar identificarea cu 
opera tradusă ce se cere unui 
bun traducător nu se vede in 
volumul acesta. Şi nu numai nu 
se vede într'o modelare -:- care 
lipseşte - a limbii ungureşti 
după româneasca atât de parti
culară a lui Eminescu, dar tra
ducătorul a fost pe·alocuri atât 
de străin de poieziile ce le tra
ducea, incât nici n'a inteles tex
tul. Superba .. De din vale de 

* ro( 
Asociaţia militarlzaUl "MO ate 

şi-a tinut acum săptămâna 
narta gentrala. S'a protest os~ 
contra presei sârbestl, cart A 
cuziit ar;oc. "MOVE" cd e mi 
tecaUl 'n atentatul dela Ma-1te I 

Asociatia, p,ecum s'a lapbrE 
adunarU, are 150 de oreM . 
tit (Cf. "Pesti Hirlap" dm 18..1101 

• IIlOU 

2!!!ISE!i'1!'I!!!! 
Rovine- din .. S;:risoarea a ~oal 
- fără să mai vorbim de Inali 
scăderi de altă natură ale irile 
ducerii acestei Scrisori - al • 
schimonosită astfel până la fsă 
surd. prin traducerea voca( pot 
lui .. doamnă- ("Grăim. doaUi J 

cătră tine"), cu vocativul Doara 
(Dumnezeule). In "Revedl,me' 
strofa a patra in loc să ~ mâ 
adresă a poietului cătră co~zia 
pusă 'n gura codrului, ca ~ rep 
ducere a doinei ce j-o cânfallea 
drului femeile ("in timp ce1 dat 
umplu cofeile, ele cântă ,fărl 
sându·mi·se astfel:"), Dali1i prc 
pai, ca să ne mărginim Il să 
ceste trei exemplificări, a de~ lut, 
din simplă «muiere- nevasta! eli) 
Samson. : a ( 
După scăderile acestea e~' adi 

ale. vin celelalte, isvorite di' drE 
capacitatea traducătorului de4 al 
pătrunde de lăuntricul şi de' ce 
nalitatea poeziei lui Eminescf cal 
din incomplecta intelegere at ~U( 
tuluL Ne mărginim, pentrucă ~ heI 
fiul nu ne permite să anali~ fin. 

L 
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,.~ ~ Caraghiosl~curi revizioniste curi, suntem siguri. că îşi va Z) vinde marfa ca "pâinea caldă«. , Trl-anonut Dupăce falşihările de franci 
I francezi. contra bandele de arme 

~ sq a si şi avioane, cărtile revizioniste. 

SP~r:~.· 1- oJ-ocul de cărţi conferintele lui Bethlen şi-ale a1-

Pomenirea lui Bonfiniu 
la Budapesta 

~! tora, declaratiile prin presă. ar- La Budapesta a fost Marţi, tn 
ticolele calomnioase la adresa 18 De.::., o nocă demonstraţie 

~, ecinii noştri unguri au făcut recâştigăm Ung ria Mare!" In noastri, con1esele şi bârone3ele ltalofilă, cu oa prilej care ne 
'es,~ revizionism o adevărată in- privinta acestui samsarJâc de gen cari şi·au pândut corpul ir.fluen- poate interesa de-aproape. S'a 
n, trie natională. Revizionismul unic, reclama ziarului ItPesti Hir· tilar zilt'i, banii de propagandă recepţionat de cătră regentul 
'bt cea mai ieftină marfă ce se lap· (din 28 Noemvrie, a. c.), ne în străinatate, cadourile, E xcro" Horthy un bust dăruit de con~ 
z ',~de pe piata internă şi externă spune urmatoarele: ,.Să recâşti· (heriile, manifestatiunile revizio" tele Festettch, al cronlcarolul 
'Pt1 Ungariei. Speculatia cea mai găm Ungaria Mare!« Un joc de niste, muzica revizionistă şi ra- Bonflnlo, istoricul lui Mdia Cor· 
al' araghioasă şi mai hazlie, s'a societate frumos şi fJ)ositor a dioul cu emisiunile lui, spionajuJ 1 vinul. Ne poate Interesa deci 
~. ins în jurul iabricarii şi desfa- apărut de curând pe piata de mesele copioase date strainilor, faptul şi pentrucă s'a evocat Un

p. rii "mărfurilor revizioniste" de Craciun (a tarii). E un joc. care juraminteie false, plângerile şi garia-Mare a unui rege unguresc 
~oiul. nu numai că distrează, dar pe milogelile, minciuna şi şarlatania, de vită românească şi pentracă 

Gazetele budaoestane publică lângă aceasta are şi·o mare in- amenintarile cu război şi răzbu- Bonlflnia declară rbpicat a
irI reu .reclame" cu mărci revi' fluenţă ca educatie nationala nare, rugăciunile căfre Dumne- cea stă origine a celui mai drept 
lr niste, prin care anuntă publi- Titlul jocului de societate e: :oSă :zeul revizionist al ungurilor, şi rege al ungurilor. Dar şi pentru 

I că, de ex., ciorapii de damă recâştigăm Ungaria Mare! '" Cutia mai ales dupăce un monstruos altceva: pentru ceea ce s'a ros
~ i mai fini şi mai durabili poartă de joc, cu un aspect deosebit de atentat ca cel dela Marsilia, care tit cu prilejul acesta. Recepţlo
a rea "Ungaria Mare"! Librarii, frumos. are o hartă a patriei a costat viata viteazului rege narea bustulul a fost o nouă 0-

~el 'vitrinele pravaliilor, işi fac noastre milenare, pe care cele Alexandru al Iugoslaviei şi·a ge· cazle ca ofIcialitatea maghiară 
t d~c1amă prin hăr1i ale "Ungariei cincizeci şi patru de judete sunt niului politic pacifist Louis Bar- Iă tragă poliţe asupra Ualtel. 
I~Jari. şi "Ungariei ClUntite", însemnate fiecare cu câte o mică thou, n'au izbutit să aducă un Dar. in plus, prlmarel capitalei, 
arijghebate din fel şi fel de arti- gaura. Jucătorii cari iau parte la cât de mic folos Ungariei re· Eogen Sipocz. care-l cam slobod 

'lr~le de papetărie şi librărie. Mă- joc, nu numai că.şi recunosc pă- vanşarde, ungurii mai nutresc la gură in materie de declaraţii 

- .Să ne mal aducem iosă 

imlnte de Ceva (tn "fară de le
găturile culturale Italo-uogue). 
Când a trăIt aici Bonflniu la 
curtea pompoad a lui MaUa, 
natiunea maghIară era poterniră, 
granitele tărli el le spAlaa mă

rUe. Azi pământul D1 s'a 'mpa
ţ!uat.dar n'a s;:Azt;t simtul de 
demnitate al ungurului. Noi, ace"t 
mic popor turanic, ne considerăm 
şi astăzi un membru de rang 
egal şi cu drepturi egale in 
marea familie a popoarelor Eu· 
ropel, pentrucă ne dă drept la 
asta vechea noastră glorie. cul
tura noastră străbună şI laJJga. 
serie de suferinţe tndorate peDtru 
cultura turopeaDă. Să fie Itatuta 
aceasta amintirea vechei glorU 
maghiare şi speraoţa viitorului 
unguresc". (DupA semlofldosul 
.Budapesti Hlrlap" din 19 Dec. 
crt) : "arii şi cârnăfarii îşi împănează mântui patriei lor, ci pot şi re- divina nebunie a visurilor, că Iredentiste a spus: 

!J~trinele cu "Ungaria Mare· fă- cuceri teritoriile deslipite ale tarii prin cărti de joc revizioniste, vin n ... $.t\ ........... A ... _ ..... ·_ .. $lIIIIat .... ~._ .. A.~ ....... ' ••• fIIII ...... $C ... _$ ..... _ ... $ ... , ................ ~ ......... lIIIIiL ...... . 

Ilaftă din untură şi cârna!i în diverse lor după regulE:le joculuJ, iar păr- de Tokay revizionist, debretini 
eniJlori. fabricantii şi comercianlii tile de tară recucerite se insem- revizionişti. gulaş revizionist şi 
~l, şocolată, bomboane şi dul- neazâ c'un stegulet Acel jucător, mărfuri de consumatie sau de 

o statistică CI societătilor din Ungaria 
'turi, îşi împodobesc reclamele care recucereşte ultimul judet, altă utilitate. vor recuceri Un- La Societate. Statistică din 

'OF.iUngariei Ciunttte-" cu "Nem, drept recompensă arborează pe garia Mare! Budap~sta s'a citit săptămAna 
l ero, soha 1", din marfa speciali- un port drapel stindardul ţării, La josnic şi caraghios nivel s'a aceasta un raDort Interesant (pre
. '"Iii lor. Cofetarii iac reclamă câştigând jocul şi banii depuşi. coborît sfântul ideal al natiunei cum ne arată .Uj Malilyarsag" 

miliarde de lei) CotfzatHle snnt 
de 6 milioane de peogo ,i ja
mătate. Avertle Imoblllare ale 
societăţilor reprezinta 105 miU
oane de peogo. 

o 'jiturilor prin torte cu forma- Acest joc mai are o variantă, maghiare revizioniste! din 19 Dec.) deipr~ namăral şi st-
r! I .Ungariei Mart şi Ciuntite-' care se chiamă: .0 cursa de bi- Petre Petrinca tuaţia din anul 1932 al societăţi- n nI .... 

ădinarii sădesc grupuri de flori eiclete prin o sută de oraşe ma- A... . lor sociale din Uogarla. (l-ne ~pa"'r~ cul- . 
A' satau' 

In .. ,.. - . ea.. $"'. U O 
I ' chipul aceloraşi hărli şi in- ghiare-o (In suta de oraşE, un- S'a arătat că dintre cde 14358 

iplii patriotarde. Cârciumar ii gurii in şiră toate oraşele noastre Cât lapte se con· de societăţi existente astăzi in tura apusului 
ea "nd vinuJ:i1e şi celelalte băuturi din Transilvania! n. tr.). Iar ca sumă la Buda- Ungaria, 57% sunt de după pa-

~ d I T I I ! 491 Noul primar general al capI-
IU. aceleaşI' l·nsl·gne. Cu un cu- • h' , r l . t't s pesta cea e a r anon, Ş numai I t InC etere, zIa u amIn 1 pune: număr datează dIn sec. alI8-lea. talei uogureştt, Eugen Sip6cz, a 
,arânt~ nu există ram de industrie ,.Asemenea jocuri contribuie în- "Uj Magyarsag" din 19 Intre cele 14.358 de socldătI trimis după instalarea sa dda 
• fabricafelor şi nici comercianti, tr'o măsură foarte mare ca sa d DU flgorează locletăţtle de le- 'nceputul lunU a:esteia o scri-
L . • I d f" • â •. . 1· fi Dec. repro uce după marea soare lordulul Rothermere. din 
~rl In rec ama es acern pro- se mI reasca ŞI mal mu t In su e- venţl. de cerceta şi, saa sodetăţlle 
~uselor lor să nu I'nventeze cele tu l t" ti' h' ,. f statistică a Budapestei publi- de lectu,ă ale şcolarllor, sunt care extugem, dllpă sernloflciosul 
, I mere u U1 mag Iar conş lin 3. t ă . .BudapesU Hlrlap" din 8 Dec., 

Xlhai hazlii etichete revizioniste. nedreptătii Trianonului şi fiinţa cată acum de directorul Il- ns cuprinse ia această cifră următoarele: 
! ... d·' I . J ' f ' . d 1 f" I d t toate celelalte socletilţi {reden-J"ană şi lesatorii înca rează In nazumte or noastre revIzioniste yes a VI e a o lC1U e s a- tlste. "Veacuri de- arândul naţiunea 
~lvoarele lor .marea tragedie" Acest joc de societate a fost dat UsticA al capitalei maghiare, maghiară a apărat ca sângeJe Sunt tnscrlşl tn societăţile tre- şi cu trupul ei cultura earopeană 
I acestui neam, cu care se pot la iveală de societatea Piatnik.· următoarele date referitoare cute in raport aproape 3 mllto3~ in contra atacarllor tătăreşta ŞI 
7 ace parale berechet. (Un ase- De acum încolo .vitejii leventi" la consumalia de lapte a 10-1 ne de membri. Cei .mal mulţi tarceştl. Intre răsăritul barbar şi 
lenea lOC ovar revizionist", mai vor avea fericita ocazie. ca în membri - 800 de mII - il aa apusul cult, U ~garll a fost far-

anii trecuti, asociatia acestor tripouri, casine, cafenele, câr- ~uitorilor Budapestei: In a- socletătlle de aotoaj IJtorare. Cor- tăreata de apărart', strâmtoarea 

D 
roducători l-a facut cadou se· ciumi şi în case particulare. să nul 1927 s'a consumat i poratllle au 604,000 de mem· termO!)l1elnă. Rolul acesh ni-a 

A d d 3 l 
. brl, cercurile sociale o jumătate rămas; impllnlm şi ni aceeaşi 

atorului american Borah, cu- recucerească la joc rdea)ul no- e cap e om 0.3 . pe ZI, dE" milion, socletătile sportive I • misiune Istorică pe ţărlmullupte'" 
;/ o5Cutul revizionist). stru, tinuturile cehilor şi slova- în anul 1928 0,35 1., in anul 200 de mii, Iar cele cu caracter lor spirituale fi morale, ande 
~ Acum in urmă, precum s'a mai cilor, Banatul iugoslav, Bacica, 1929 O. 37 1. iar de atunci ştIInţific 40 de mII. A ~asa parte Ideile culturale ale apusului le 

mintit in aceste coloane, firma Baranta. Croatia şi Slavonia, ti- d' ~ '. t. â dlutre membrII socletătllor sunt luptă cu spiritul bubar al 0-

7~e cărti de joc "Piatnik", (ale nUfuI Adrialicei şi Burgenlandul In ~n 1~ an mal pu 10, P - femel; (n SOCi!tdţile patliotice le- rientullli.· 
ptcărei cărti de joc se văd şi la austriac! Ce fericire de vis şi I nă s a ajuns acum la 0.24 1., meile sunt 40 10' I Precum se vede, nu-i de loc 
~,I!noi În Ardeal 0, a inventat un nebunie! Iar şmecherul samsar adecă mai putin de 2 deci- Bilanţurile celor 14.351 de 10- modest acest primar al capitalei 
.f cletăţt suat de 83 de milioane. celor amestecaţi în asasinatnl 
illou joc, care poartă titlul: .Să I "Piatmk". Ce1 cu f2brka de jo litri şi jumătate. de peng5 pe an (aproape 2 1/, dela Marsilia. .', 

~oate traducerile sale. sa sem
! Inalăm doar câteva dintre scade
! !rile acestea. 
at "Odă in metru antic" e tradu
I rsă într'un metru despre care nu 
a~ poti şti ce e: pentametru (greşit 
I~şi 'n acest caz) sau trohei. "Sea· 
~ra pe deal· n'are deasemenea 
d/-metrul original. care îi dă în ro· 
~ mâneşte atâta nostalgie. In poe
~zia "Şi dacă ramuri bat in geam· 
~repetllia .' ca· din versul al trei
ăilea al fiecărei strofe n'a fost re
!1 dată. Penultima strofă a ,.Lucea
It fărului III t care tre bue revizuit a
~ proape 'n tregime. a fost tradu
:~ să aSI fel : "Ţie. tarână. chip d~ 
~ lut. ti-j totuna că-s eu acela ("en
~ ea) sau altul·. In strofa a doua 
: a cântecului "De ce nu vii" s'a 
{adaos un cuvânt care e de-a 
_ dreptul vulgar: "Ah, vino iar in 
4 al meu brat, feti/or .De-or tre
.~ ce anii cum trecura· trebuia din 
~ capul locului omisă, pentrucă tra
t ducătorul nu i·a putut reda par 
t ficularitatile; ca să nu vorbim de 
Ion. vazum" şi de celelalle. vom 

aminti numai ceea ce era mai 
simplu de redat: Itpentrucă 'n 
toafa ei faptură e-un nu ştiu 

ce şi.un nu ştiu cum· a fost tra
dusă astfel: "pentrucă totdeauna 
in făptura ei se înfoacă cânte
cui: ,.nu ş'iu pentruce- şi .nu 
ştiu în ce chip". "Kamadeva" se 
incepe în traduce,rea ungureasca 
astfel: "Ca să vindec 'în sufletul 
meu peiubitoarea. "dureroasa" 
Eva, am chemat •.•. • etc. T!tlul 
.StrigoW e tradus greşit "Tai
tosok· (M3glj). «Ce te legeni, co
drule", tradus" miert renegsz, ren
geteg-. in loc d~ "m ert len
geted magad, erdo?\ cum îl tra~ 
dusese Carol Revay, are urmă

torul final: .şi orfan, la căldura 
dorului meu, cu ele vâjii şi cânt 
eu· (acest "eu· J .zengek en", e 
şi pe ungurt şte mai mult decât 
strident) .• Pe lângâ plopii" se în
cepe astfel: "Fară sot, pe lângă 
plopi, adesea am trecut, mă cu
no~teau copiii ,vecinilor toli, nu
mai tu nu. Prin geamul tau ce 
stralucea, privii atât de des, toti 

mă intelegeau (copiii vecinilor!) 
numai tu nu"; iar mai incolo: "Te 
iubeam cu ochi păgâni, pe cru
cea suferintii. ce mi i lăsară o 
ceată de parinti. dealungul gene
ratiilor·. -Te duci .. se 'ncepe ast
fel: • Te duci şi ani de suferintă 

n'or să te vadă ochii-mi trişti, 
pe cari îi fine vrajiti fiinta ta, Şi 
nu·ti voi vedea nici zâmbefuJ·. 
"Revedere· are în afară de cea 
amintită mai sus următoarele scă
deri esenţiale: eliminarea totală 

a gerundiilor; eliminarea conjunc
tiilor (că de când nu ne·am vă
zut; . şi mai fac ce fac de mult 
etc ); compleclări tautologice: 
.de când nu te·am văzut. a tre· 
cut multă vreme între timp" (siel); 
comp!ectări ca aceasta: ·0 cântă 
femei. lett·; metateze fortate: 
.ce e timpul, când pe lacfll vea
curilor luceşte asupra mea stea
ua-. Apoi: .tu rămâi tânăr. deşi 
trec peste tine timpurile" ("tu 
din tânăr precum eşW etc.)j .fi
e·mi vremea bună sau rea, mă 
bate vântuJ, frunza·mi sună. Orice 

vreme ar fi, nu stă valul Dunării. 
Numai omul - săracul - rătă

ceşte pe pământ· .• Dar locul no:;· 
tru ramâne unde e, de acolo nu 
fuge: marea cea mare şi râurile, 
cârnpuriJe şi pustiurile, pe ceri 
cu luna, codrul cu izvoarele". (Să 
se remarce cele două puncte din 
ultima strofă. cari au fost men
tinute deşi după schimbarea fă· 

cută de poiet in primele două rân· 
duri ale strofei - ca să le lege 
de schimbarea ce-a făcut·o la 
sfârşitul strofei precedente, - nu 
mai aveau niciun rost. Să se re
marce de asemenea ca intregire 
Ia eliminarea conjunctiilor. e
limirările de reflexive. Elimină
riie acestor fel de particularităti 
ale poeziei lui Eminescu sunt ge
nerale in traducerea maghiară). 

Ne oprim - căci nu putem 
reproduce aci toate scăderile u· 
nui astfel de volum -la "Doină·, 
fiindcă traducerea acestei foarte 
grele poezii, ca şi alte două, treit 

dovedeşte că d. Kibedi ni-ar fi 
putut da tălmăciri cu mult mai 

bune dacă nu-l itea editorul şi 

dacă mai cerea de ici, colo sfa
turi. "Doina" nu e rea ca tona
lUate, are insă celelalte scăderi 

ale tălmăcirilor d-lui Kibedi, in
cepând cu ne 'ntelegerea textului. 
Câteva exemple: .. Dela Nistru 
pân'la Tisa plânge pân'ja mine 
ponos românesc, că e vechi a
supra lor (acest lor e prea de tot 
budapestan!) blestemul, îndepăr
tata (sic!), mare străinătatell • 
"Străinul paşte pe tine (sic), 
ochiu-ti nu te mai cunoaş1e

(tradUCătorul n'a 'nteles nici 
intelesul expresiei • te paşte· 

şi nici al impersona1ului • te- ; 
greşeala-i e şi mai mare dacă se 
line seamă de dezacord: in ver· 
sul al treilea ei, iar aci te). Tot 
astfel: .nici merge. nici se 'n
deamnă· (in loc de: ti merge); 
"şi cum vin cu drum de fier, a
lungă toate cântecele, şi zboară 
şi păSările departe dinaintea a
cestei cete de pacoste; pe dru
mul ei se lipeşte spin ~I umbra, 
se lipeşte de uşa creştinului.· 

(Continuare în POt, IV-a) 
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Stări pre-revoluţionare 
în Ungaria 

fuga sănătoasă a babei iredentisl 
- (um a dispărut din flmeriea artista \ 
Îedak Sari. Urmărită pentru frustrare de· i:: Ziarul guvernamental şi 

hitlerist "Uj Magyarsdg" de
la Budapesta publică ln 
n-rul din 21 eri. o cores
pondenţă londoneză in care 
se aratd că foslal preşedinte 
de republicd maghiard M {
hail Karolyi, membru in co
misia Marley care se ocupd 
ca pregătirtie plebiscitului 
din Soafr a sosit la Londra 
ca sd ia contact cu lumea 
engleză relativ la sa ar/ea 
ce·i aşteaptă dupi1 plebiscit 
pe antihitleriştii dm Saar. 

Corespondentul ziarului ................ " wzun 

budaoestan arata 'n legă/urll 

cu âceasta că fostul pre
şedinte de republict1 ma
ghiară a făcut unor englezi 
declaraţii "foarte ciudate" 
despre stările din Ungaria, 
numindu-le pre-revoluţlOnare. 
Kdrolyi ar fi spus că prie
tenii si1i din Ungaria ar fi 
şi luat contact ca reprezen
tanţii marilor puteri În ve
derea eventualei căderi a re
gimului hitlerist şi-a reve
nirii regimului de stânga, 
şi-anume la Geneva, cu pri
lejal procesului Marsiliei. 

- ... ta .. AA .. ta' 

fise şi pentru jurămant striimb. - de 
pr 

Precum a pus toate cele 'n Răzbunarea ba-
slujba rev!zion:smului, oficialita· bei revizioniste 
tea maghiară a făcut şi d;n filme După acest prolog, d.na fe. 

alt presei americane - ~fI1 
a dat cazului Feddk Sdr/lve 
portltie unui scandal gigan4°! 
s'au t,Im s dela Budapesta ~cr 
mâna trectdd 10 mii de doI de 

o arm~ ireden!istă, ~n;rodusă a- '1 dak ~ stat un timp la BUdapesta 
deseOri cu succes ŞI il statele 1 ca să-i mai treacă emotia şi să 
succeso-lfi::, acolo unde - ca la iscod~ască ceva in contra afuri- seama art slei, la o adresa., 
noi - a găsit autorititi cari sÎlu]ui de John Vaida, apoi la New-York. Deci imbarcare ~: 
merg cu toleranta până la uit:,re inceputul toamnei gaZEtele bu. vasul german 1-0 simplă p :' 
de sin';!. Bunăvoinţa c~·a g.:.sit-o d3;.>estane ne.au vastit că s'a I Baba rtvizionisfâ se oflă as ~ 
f~!ă ?e r:vizioni.3m la _U1~ii am::- în3pofat in Statele· Unite ca să un~eva in Ame;iea. Poate 1

0 

nC.:n!, a mdeiYdlat o sa mtrodu· . g.' prEzinte justitiei. Pe urmă nu I gaţle sau la IJr un consulat t' 
. f·' l' d tI t • -, A'I' re <:a lJm:.i lfe en iS pana n :ne- I s'a, mai auzit nimic despre ea e uar. 

rica, ~i fiind:.:~ a ~rez~\t c'iicolo până 'n zi:ele tn::cl.ifl!, când a ABtă excroche~:t 

Aşa-zisa împropriefă
rire din Ungaria 

nu l!ti'll e n'.;vOle sa opereze de- Jj:ms obiectul und şi mai scan· , i· j 

ghizat, a facut p;: seama Statelor- d3.10ase senzaţii decât în rar.dul t Vom ad~uya la cele a 
Unite un fiim declarat rtvlzlonls!: trecut. mai sus un alt aml1nunt ~ 

faim?sul ,,,.fza . ne~i" .. al ~a~~i. Iată pe. scur!, ~\IP~ feportaju! . ti~ da~ de "Ujsay" i~ rePt~~ . 
fed~k S~rl, cu !ns~lgat': antltna· ( de o p3gma ŞI Jumatate. al lUi taJul dm norul s~u. CJ .. at~, ". 
nomce ŞI 'n spedal In contra! "u.sag" di,', 5 Dec. - smgurul nume: FIlmul revlzlonJst, 
Cehoslovaciei. l' dintre ziarde budapest.ane cClr~ Nen,c nu ruia in A~erici '~1 

Parodia d::! improprietă
rire ce a fă,;ut-o după răz
boj Ungaria, dând locmi de 
casă la o seamă de foşti 
luptători iar altora câte un 
iugăr, două, trţ>j de pământ, 
e mereu la ordinea zilei de 
o vreme incoace. 

Precum am arătat In nu· 
mărul al 13-le~ al "Gazetei 
Antirevizioniste", i m p r 0-
p rit ă r i rea s'a făcut 
pe preţuri inspăimântă
toal'e, cari se ridică cu 
dobânzHe la 100 de mii 
de lei iugărul (1n satul 
Pusztabolcs preţul lugă
ruJul e de 101.088 lei)! La 
aceasta se adaugă neplăce
rIIe ce le face impropdetăriţi
lor flscul, scoţând u -le vitele 
la licitaţie pentrucă nu-şi 
pot plăti ratele de lmpro
prfetărire. 

iată ce a spus in privinţa 
aceasta in şedinţa dda ) 9 
Dec. crt. '3 parlamentului 
(ef. "Vj Magyarsag" din 20 
crt.) deputatul Tlberju Ra
kovszky: 

"Umblând in circumscrip
ţia sa, a constatat ciz cu 
toate declaraţiile liniştitoare 
ale ministrului de finanţe, 
S' au fixat licitaţii pe ultima 

"Ştefane, fu mare rege, la Putna 
nu te opri c

• In general însă, pre· 
cum am mai spus, tonalitatea 
• Ooinei· s'a păstrat. Dovadă că 
poietul maghiar ni-ar putea da 
totuşi un mănunchi de bune tra
duceri din Eminescu, dacă nu se 
va mai pripi, dacă nu se va mai 
lăsa dus de nas de editorii oca
zionali, şi dacă va cere sfaturi 
unde trebue. Şi maÎ mult decât 
.Doina· ne dă această nădejde 

.freamăt de codru". care este 
şi ca tonalitate şi ca interpretare 
a textului şi ca modelare a limbii 
ungureşti după româneasca lui 
Eminescu o traducere bună, deşi 
- intocmai ca .Doina- - e una 
dintre poeziile greu de tradus ale 
lui Eminescu .• Glosa·, dificilă şj 
ea, ne inspiră deasemenea multe 
nădejdi pentru editia viitoare a 
d·lui Kibedi. 

Si pentru ca sa fim pe deplin 
multumiti la a doua editie, com
plect revizuită, sfatuim şi pe 
traducător şi pe editor să-şi re
vizuiască prefetele. Biografia lui 

'lJită şi pe ultimul lemn de 
încă/sit, pwtru sarcinile a
celor pămârzturi despre cari 
s'a afirmat că li s'a dat 
pentru merite din război. 
Oamenii aceştia cu câte un 
iugdr până la doud, au fa
limentat cu totulai, din cauza 
anuitdtilor de câte 70 80 de 
pengo' (1820-2080 de lei) 
şi a taxei de folosinţă (a 
pământului) de edte trei, 
patru el,intale (mdji) de 
grdu". 

• taP ,., 
Izvoare de petrol In 
Ungaria pe granita 

arădană 
Ziarul .Uj Magyarsdg" a 

anuntat la 21 cr!. c(J s'au 
descoperit la Medgyes (lo

. n'a căutat la înc€put sa treaca numele Fedak SarI, ci p . 
Un film iredenlist sub tâcere noua Lprava a babei cela de "mrs. Franz I_~ 
cu care se 'rus- ; revizioniste - despre ce este nar". Baba revizionistl:1, f~a f.I 
lează fiscul ame- I vorbl: cândva d·na Molnar Fer~ . I Ca să se răzbune pe fosfu-j s'a dedat deci la o escrotf-
r,can d f d -k . d't • d· i·)oI. ă J ; malv1ger. -na e a a ISca I ne, In pr ema r: nume el' I 

Povestea acestui film e cu· I'n timpul refugiului dela srârşitul Fedak sub care e vulg~ 
noscu:ă cilitorilor noştri din n·rul verii o uneltire 'n contra fra·· zată In Ungaria nu-l ştie 
întâi al .. Gazetei Antirevizionis telui lui, a autorului de scenerii America nimeni, in schi 
te". Ernt'st Vaida, şi ~'a dus ÎII Ca- numele fostului ei sot 

L·ar fi f.?cut, ci-Că, pe chel- lifornia însotita de o fostă artis- mir este bine cunoscut. 
tuiala sa, cu pf ste 9· mi!loa- tă ung'lroaică dela Viena, Vii ma lumea teatrulpi şi-a cine 
ne de lei, artista înv'~chită fe- Aknai, căreia Ernest· Vaida, in· toyrafuluf american. Li 
dăk Sar!, care are 'n film surat încă şi pe vremea aceea, n2 

rolul titular. Cedat deci d·nei îi făcuse curte acum zece ani la Alarml mare 11 

fedăk, re'v'izionista babă s'a dus Buda;Jesta. Vilma Aknai a fost Budapesta 1ela 
cu el in America, unde însă au pusă să-) asalteze pe Ernest De c!I1cr-znnDcaâCe~:.~ 
păscut·o toate gfiinioanele neno- Vaida cu scrisori şantajiste în mare 'ngrijorare la Bi.ldap~us 
rocului. Şi·a luat manager un care-j spunea că a venit să-i dia pricll1a întorsături! Deaşt~mb 
evreo'mâghiar americanizat. pe fie nevastă, aşa cum i·ar fi ce- tate ce a loat-o chestia Fedlnta 
John Vaida, cu care a ajuns la rtIt·o dansul, şi că În urma pro· deopotrivă de dAunatoare l$sa 

revizioniste şi revlzlonism~ le 
ceartă, şi ajungea şi mai rău misiunii lui c'o va lua 'n căsă- magh!ar. c 

dacă d~na fedak nu spăla re- tarie şi-a denuntat angajamentul "Vj Mzgyarsag C din 20 D C~ 
pede putina. dela Viena. anunţă că a venit dela av~ca rut 

calitate situatd in vecinătatea Managerul o denunţase 
graniţei ară dane) izvoare adecă atl/orităţi/or ameri
bogate in petrol. cane pentru frusta re de 

Precum se ştie, vâna de fise, deci mai 'nainte d' a 
gaz metarz care trece pe se fi putut e.:recuta ordi
sub Arad, merge pând din- nul circular de urmărire 
colo de graniţa Ungariei. emis in contra ei, ;reden-

A doua oară cău- tAlou!t pe care ]. a angajat ~t 

tată cu ard,'n de Hol'ywood avo:atul dln Bu 110 
pesta al artistel, o telegra . 

arestare confidenţială desperată, an It. 
tând că banii ce ,'&U trlmli d ' 

_ .... IIIIi .... x ... , ......... IIUI·I.I' ..... 'w, ............ ,UIPI- tista babă a tulit-o spre 

Cetitl şI răspândi-ţi: 

"Gazda Autirq~i%ioulstă" 

Eminescu, dată de d. Klbedi 
destul de sec, n'are ce căuta 

în versiunea românească a pre
feţei sale. Jar editorul, d. Ştefan 
Gyori IIles, va trebui să· şi coor
doneze versiunea românească a 
predosloviei cu versiunea ce o 
dă pentru unguri. fiindcă: In 
versiunea românească se spune 
că .spiritul de conciiiantă şi de 
destindere politică întrtl Româ
nia şi Ungaria (reprezentat prin 
traduceri, - n. n.) a dat deja 
roade·; în versiunea ungurească 
se spune însă, că .spiritul de 
conciliere şi de întelegere poli
tică şi'a dat deja întâiele roade 
atât In România cât şi In Un
gariac• Apoi, tatăl d·lui Klbedi, 
fost slujbaş jUdetean sub unguri, 
e arătat în versiunea românească 
ca .român neaoş·, iar in ver
siunea maghiară e numai .cu 
limbă română". Mama traducă
torului e in versiunea româ
nească "originară dintr'o famiJie 
de nobili", iar in versiunea 
maghiară amănuntul e trecut 

Budapesta, ajungdnd illtre 
refJifJioniştii săi in pace 
şi destul de sănătoasă. 

sub tacere. In schimb e trecut 
sub tăcere in versiunea româ
nească un amanunt care e spus 
în cea ungurească: că d. Kibedi, 
inainte de-a fi publicat cele patru 
volume originale ce le-a dat 
la lumimă în anii din urmă, a 
fost .. industrias». E in această 
prezentare o hotărîtă indelicatefă 
a editorului fata de traducător. 
Dacă a trebuit - noi nu ve
dem de ce - să se facă cu 
atâta lux: de amănunte bio
grafia tălmădtorului, de ce nu 
s'a putut spune adevarul? Pelltru 
noi, popor de tarani, aÎ ('~rui 
cărturari îşi trag cei mai mulţi 
originea din opinCă, d. Kibedi 
ramanea acelaşi şi dacă se spu· 
nea ceea ce de altfel interesa 
aşa de putin: că a fost inainte 
vreme calfă de bill'bier. 

De incheiere încă o obiectie 
la prefata editorului: ne inşiră 

pe făuritorii apropierii româno. 
maghiare pe cari îi va edita în 
viitorul apropiat, şi aminteşte 

printre ei pe un domn Mikes 
Imre care e cunoscut ca unul 
dintre cei mai incendiari simbriaşi 
ai iredentistei "Brassoi Lapok". 
De ce mistificarea aceasta? 

Ernest Vaida a 'ncercat la în- Budapesta pe seama artf iife I , te 
cepuf s'o împace cu treabă bună, trimis de cel dela poştă iaa \SlU 

apoi cu bani. Dar Aknai îi cerea şi că-1 trebue urgent pentru CI' pr 
prea mult. Chestia a ajuns deci tluDe 20 de mll de dolari, ~ral 
la judecată, şi Vilma AknaLa a- loc de zece ml! cat se ceruJ~a 
dus.o ca martoră pe fedak Sari, la ·nceput, pentru~a d-na Fed~~a 

să po~tă merge la judecată r. er 
că prin ea i·a făcut invitati a să·şi pIcior liber_ .pes 
pilrăsească angajamentul din Vie- "Pesti Hlrlap" din 21 Deigy· 
na şi să vină în America, de· reproduce după .Dally Mlrro~tfel 
oarece o va lua 'n căsătorie. care a publicat reportaje ast~) E 

rătoare la adresa artlstel şi ~.l I I Avocatul lui Vajda a sesizat par- iafia 
chetul pentru j",llmdnt fals, :~~s~a ~~~~~~I~rJi~re:e ~r~Vita' 
probând că fedak Sări şi Vilma rlre ia contra d- oei Fedak 'S . 
Aknai ştiau bine că Vaida-j în- pentru conspiratIe, adecă peDtr

j 
,a t 

surat. indemn la pară falsa. Conco~vm 
tent ordinul de urmărIre s'a el dE 

Parchet"l tJ ItJ"sat deci man- tlns din California peste tot te~lIml d~ 
dat de urmllrire III contrtJ ce- torlul Statelor- Unite. ;-nic, 
lor do,,1l femei, da~ ca Ş. 'n "Bodapestl Hlrlap· din ,,~ rl 
~4"d,,1 trecut, mandatul ,,'0. Dec. arată că un grup de 30 ten 
putut fi executat deoa,.ece scriitori, artişti, etc., in frunte ~ ac, 

preşedintele ligii R~vlzlon!ltlerv~ 
BptJlaser4 din vreme p"lintJ. Herceg Ferenc, la trimis d-l~ car 

S'a afirmat la lnceput cil s'au Ernest Valda on apel desperl se 
imbarcat pe Bn vapor german, cu ca să-şi retragă actiunea şi .,den 
dtstlnaţJa Hamburg-Budapesta, Intervină ca să se re voce ordjD~. Şh 
deci revlzlonlştll din capitala ma. de urmărire. Pân'acum nu s"leştl 

primit nlc:lun răspuns. lerar ghiaril s'au apucat sd facd pre- :cee; 
gatiri ca sd le primeasc4 festiv şi .wa , '-,ar. .-. "'V''''4.a 
sd le ocroteascd. S'au şi făcut de- Jazei 
mersuri prin ministerul de externe Nu 'lJ' aţi făcut nicio dOtJjlil 

- la cererea Sindicatului a,.... torie citind şi lduddnd "Ga"'t"'~ 
IS' 

tlştUor dramatici - ca sd ordone seta Antiref)isionistă". A.ţi 
guvernul din Washington suspIn- dueeţ/-f)iJ mereu aminte c~glJ I 

darta mandatului de urmdrire t ~, . . Prec apare cu greu a , ur,aşt~mor 
(v. .Pestl HirJap· din 6 erI). 

Dar d-na Fedak Sdri n'a so- din sărăcia şi truda redactrtă 
sit nici pând astdzi la Budapesta. torul"i ei, deci tJchitati-t'~~~~; 
Dupil ul//",,/. ştiri budapestan. "Do""mentul. r'" 
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Slr~lnHiie ire~enlisle ~ela na~y~~nizsa 
1 
l [n n-rul din 21 Dec. ert. al rare s'a inaugurat o statue a 

" Ostaticii" 
d-Iui Willer 

~e~e~te~t~rea lermană În Panonia 
- Discuţii din parlamentul unguresc -

lsemioficiosU)Ui eBudapesti Hir- eroilor rrgimentului 48 de infan· 
bp'" s'a publicat un reportaj terie Si alta a lui Petofi eroul 
demn de loafă atentia despre dela Sighişoara. 

Domnul Wtller - il recoman- Săptămâna trecută au fost in 
dăm pentru cei ct nu i·au auzit I parlamentul unguresc agitate dis
Incă de veste - e deputat per- culii despre politica externă, în 
petuu al partidului maghiar în leg~tură c~ sentinta,dela Genev~. 
parlamentul românesc şi mahăr Guve~nUl <:,- ~upa_ cum. se şti:: 

A cerut primului ministru să nu 
mai subventioneze gazeta hitler~ 
istă .. Ui Magyarsâg", organul 
p"ieudo· agrarian al d·!ui Eckhardt. 
despre care am mai arătat că a 
fost acuzat de presa itafiană că 
se scoate pe bani deja Berlin şi 
dela guvernul maghiar într'o ti
pografie a guvernului Gomb5s. 
O, Grig~r a vorbit apoi despre 
primejdia anexării Panoniei un
gureşIi la Germania, arătând că 
se fdce o mue propagandă de 
redeşteptare printre germanii pe 
bună cale ungurizati ai Panoniei. 
Se răspândesc în Panonia hărp 
TIe lui Penk. în cari se arată că 
~REI SfERTORr DrN UNGARIA 
HORn STĂ SUNT LOCUITE DE 
NEMTI. 

praşul N",gykanizsa depe gtanita Anul trecut s'a inaugurat un 
.lllaghiara dinspre Iugoslavia, de- aşa· zis steag al patriei şhm ma· 

f,ilvj! enit faimos din pricina gă:duirii nument al eroilor d;n reg. 20. 1 b' 1 d t'l!' 1 i-a fo:>t a~pru toşfacaf dm doua 
a trOU e pe 1 I Ş pr.n ur- 't' D J 'f' . t' ., 

~ . par). e egt Imlş 1, cari I·au oficiale ce a dat·o teroriştilor După amănuntele acestea, 
~Il~croaţi dupăce·au trebuit să plece cari se impun mai cu seamă 
t {dela Jankanu3zta. atenţiei unor oraşe dela noi ca 
,Dă Rt'portajul semioficiosului e 'n- Aradul, cari nu şi-au ridicat 
.S ijjulat: "Cum a dev~nit oraş dela unire până astăzi niciun 
!re mare NagyI<anîzsa care a pier- monument, urmează descrierea 
P dut datorita Trianonului totul"', altor creaţii iredentiste, mai 
as . arata lucrurile cu cari sta 'm- mult decât ciudate. 

mare de intervenIti ml/mtat de- pretins prin interpelărHe oalati. 
acest partid în Bucureşti, e deci nului Palavkini şi contelui Sigray 
un om pentru care politica insti- să-şi cedeze locul altora. deoarecE' 
gatoare e o meserie, şi încă nu poat~ a!~cheta ~egtJtulrile 
foarte mănoasd. cu' terot l,~tu croaţI un g~"-

E lesne explicabil plin urmare f)eru care ~ amu;a.t că le-a 
patronat. ŞI de-alta parte de 

ca domnul acesta e m~i arlăgos grupul Rassay, al cărui şef a fost 

e t ogăţit in anii din urmă acest Ni se arata astfel ca strada 
el braş de granita prin €xcelen1ă Horthy (pestita de când s'a aflat ca 

decât toti parlamentarzi partidu- Încă şi mai energic decât cei doi 
lui grolilor. Trăieşte din recbma deput3ti Iegitimişti 

~edentist. Iată câteva din lista pe aceasta stradă au stat atentato~ 
leiaceasta: rii dela Marsilia) e toata, dela gară 
1 1 Acum două luni s'a inaugurat pâna 'n oraş, numai flori iredentiste, 
te~a Nagykanizsa un monument al orânduite astfel ca să 'nsemne nu~ 
. u:::oslaviei·M01ri. Jmugurarea s'a melc diferitelor oraşe din ţinuturile 'ep; ~ 

ce ştit să şi-o facd prin presa O aitâ interpelare despre care 
l1ngurească interpelari/or, între- reu s'a vorbit încă la noi. a fost 
rllperi/or şi celorlaUe răţoieli cu rostit3 în aceasta chestie de de· 
cari ,.salvează" 'n parlamentul putatul Gdger, la 12 De;:-. Acesta 

(vezi .Pesti Hirlap" şi "Magyar· 

D.lui Griger i-a răspuns primul 
ministru G6mbos, Iăudând hitle
rismu! şi :;punând că atacurile ce 
apar dm Câ'ld în când in presa 
germană împotriva Ungariei (aşa, 
bună oară, şi cu prilejul procesul 
Marsiliei) sunt pricinuite de agi
taţia antihitleri.~tă a unor gazete 
m~gh1are. 

românesc minoritatea maghiara. 

lf!ăcut deci după a1entatul dela pierdute. Pe strada Deak e făcută 

sag" d:i1 13 De::.) i-a cerut lui 
Fiind('ă-f trebuia pentru va- Gomb03 să o rupă cu hitleriştii, 

canta de CrăcIun ceva de ex- fată de cari a arătat ca s'a an
ploatqt, dom'1ul WilIer a venit grijlt formal astă vară, şi să 
deci cu-o profJUnere In ajun de-a pună cap3t prop3g~ndei germa· 
se închide parlamentul: să se nofile ce o patronează în tară. 

t '~c:rSîlia, ca o provocare in con· din flori coroana Ungariei milenare. 
, a sârbilDr. şi anume dupzce Pe strada CsengeîÎ sunt facute din 
Ci. ibii protesteseră în contra ei flori numele marilor unguri de de~ 
P j dupa ce iredenta maghlJră fă· mult. Oraşul mai are in afara de 
f~ăduise că O amâna. acestea un parc de 15 iugăre, oran
~~1 Mai 'nainte de-această inaugu- '1 duit deasemenea in chip iredentist. 
o~ta .~ ,n .... s' a cec ..... p n. .Pţ'. aii 

dtlege o comitile oentru sfudie- _ ....... IIISIUI_ ... ' ...... iIII .. _ .... • .... iPWl....-... 'lIIIGIIin_III' ... v ...... _ .... ,II1II, .n_III'.'IIIII' ..... _ ..... IIIII ..... _ 
rea şi leglfera!ea chestiunii mi
noritare. 

:Jer 
19~ 
iei 
hi ~e r~~rezintD ziua 8fântnlui ~Iefan 

A fost, fireşte, pus la punct 
după cuviintă. Şi jlindcă-i Iare 
deştept "alesul" acesta perpetuu 
al parildu/ui conţilor, dupr1 pu
nerea la punct a "Dărăslt" in
cin.ta - aşa scrie la foaie, la 
Budapesta t - Iăsâlld in urma 
sa lin ecoll. prelung, pe care 
ministrul lamandi l-a fdcllt ~sd 

t . 
Iarăşi despre confllctul dintre catolici şi 

protestanţi pe chestia prettnselor moaşte 
ale 'ntâlului rege maghiar. 

La 20 Dec. crt. s'a rostit in 
natul unguresc o interpelare 

e u privire la anuala comemora 
1ela 30 Augu:;t a Sfantului Ştefan, 

-rrt~uJ rege al Ungariei, cu pri
pJiu1 căreia, - precum se ştie 
t - se fac la Budapesta mari 
~dîmbăIăuri iredentiste, cu asis
'jJntâ din stateie succesoare a· 
ntUSă cu trenuri ieftine (faimoa-
~Ie -fiIel'eşuri"), iar din Româ. 

D şi cu reducere pe C. f. R. 
.. Contele Szechenyi Aladâr a 
;; ut guvernului sa declare a
u stă zi prin lege sarbătoare 
a jională. 
ID l-a răspuns ministrul de justi
d Lazar Andor, spunând că nu 
, te face deocamdată o pro· 
1 siune formală, dar guvernul 
'1 preocupă deaproape de come
l ~rarea aceasta, "care nu-i e 
~~mai o datorie, ci are şi o seri· 
d~să importantă din punctul de 
ldere al vlitolulul (ef. «Bu
.pesfi Hirlap. din 21 XII). "Ui 

)e2gyarsâg- din aceeaşi zi citeaza 
J~tfel: "Guvernul doreşte cinsti· 
i~ ei (a memoriei lui Ştffan 
~l) mai ales pe timpul cât Un
i1[ia milenara va fi 1mbucd
ollItă" • , * 
JSă se seziseze în afară de 
~vintele subliniate ale ministru
J ;te justitie faptul că .deo· 
r'mdată" nu poate promite for· 
al ca guvernul va legifera po-
Inirea întâiului rege unguresc. 
cfentruca să inteleagă şi sen
"acestui «deocamdată" şi al 
itlerventiei contelui Szechenyi 
• care n'a fost făcută pentruca 
J se dea proporfii instiga1ii1or 
~dentiste din «sâptămâna Sfântu· 
d Ştefan", căci iredenta se 'n
'jjeşte de-aşa ceva şi fără o le
~erare - îndrumăm pe cititori 
~ceea ce am arătat În pagina 
'4·a a numărului al 2·lea al 
iazetei Antirevizioniste" despre 
In/Ucide c. ma,.e f'tJsun.el, 
1~"Be P4114 la justitie. Prici
I'de 'lIt,.e catolici şi proles
"ţi de fetiş'smul ce-I p,o
~g4 cultul Sfdlltului Şlefa". 
,Precum se ştie, cu prilejul co
~morărÎi dela 20 August se 
-artă 'n procesiune de-alungul 
~apestei nişte moaşte foarte 
Dblematice ale Întâiului rege 
furesc - aşa· zisa .s fân t a 

! 

dreaptă" - şi toii participantii fie mai răsunător decât l-ar jl 
dela procesiune trEbue să in-
ge,lunche 'n faia lor. visat vreodată 'n vleaţa sa fos-

Protestantii - cari nu admit tlll prlmpretor şvab maghiarlzat 
cultul sfintilor - au tolerat o Willer sa nu vd miraţI, cdel a
vreme acest fetişism (nu poate veti de.a face cu cel mal reela
fi numit astfel. atâta vreme cât magiu dintre rer.1amagiii pa'tfdu
nu se ştie precis că «sfânta lui contilor I Aşa scriu gazetele 
dreaptă" e 'ntradevăr mâna Sfân
tului Ştefan), dar de vreo patru ungureştl: furtuna ce-a stârnlt-o 
ani incoace au Început să se cu vorba sa despre drepturile 
răzvrătească. In Sept, 1931 preo- istorice ale minoritarilor aSUDra 
tul Ludovic N"gy din Torzsa a oraşelor dirz provinciile 'all/Jlfe 
publicat În G Kalvinista Szemle" min;strul lam'1ndi. domnului Wll
un ariicoI intitulat "F;~tiş na
tional", in care numea proce- er i se datoreşte, pmtrucd mi-
siunea ce se face cu pretinsele nlstrul i-a răspuns domnului 
moaşte ale Sfântului Ştefan Willer. 
"idolatrie gros'ierd", .. ade. Auzim acum lntâ'aoard acest 
vdrat leUl}ism". Pf'eotul Nagy lucru, dat ce-are a face. Vorba 
a fost condamnat din. causa 
aceasta la illcltisoare. Presbl- e că dom 'lui Wlller a şl/u 
feriul reformat dm Dobriţin, pre- cum sd se 'nvârfd de·o reclamă 
zidat de episcopul Balthazar. s'a de cart sc'l-l creasca inima tot 
solidarizat cu el. spunând că timpul vaearztei / Irltră şi-asta 
moastele Sfânf'Jlui Ştefan "sunt 'n şmecheriile secretului de·a te 
de-o cred'ilJHitafe nesigură-, 
şi că şi 'n afara de asta cullul 'mbulba o vlaţd 'nt,eagc'l din 
acesta e un fetişism care nu sinecura unul mandat de deputat 
poate fi impus protestanfilor. al ţării pe care-o injuri. 
Deasemenea s'au solidarizat cu DaI sd revenim la ceea ce 
condamnatul celelalte eparhij proo ne-a făcut sa consacrdm actst 
testante şi asociatia studentilor 
reformati. spaţiu renegatulul conducător al 

Curând după condamnarea din biroului de petif/l al partidului 
anut trecut a lui Nagy s'a pro- groftlor. 
dus o altă condamnare (in Ia~ In .. Uj Magyarsdg" din 15 
nu arie crL), la o IUll4 Incltisollf'e, crt. s· a publicat un editorial in
a preotului protestant Ştefan tltulat .Ostatici ardeleni", în le
Szaba din Mişcolf, care tipărise 
ca răspuns la condamnarea lui gătură cu amintita interpelate a 
Nagy o broşură în care spune d-llli Willer, in care şvablll re
relativ la "sfânta dreaptă" că negat spunea: • UngttrU Bunt .11. e siguf' ctJ e QutentictJ·, trataţi aic~ ca nişte adevă
şi că ,"isto,ia cunoaşte m!'lte· raţi ostatici ai unui ,.d"bot 
e.:t7C1'ocheritf4cute cu aşa-slaele sji'A Ud' I _JI, n" 

t " (t.rş ela Bau n(;(fI .,-mOtiI e • , 
Ecoul ce stor condamnări s'a 'nceput". Jar fraza aceasta li 

prelungit aproape până astă vară dd lui "Uj Magyarsdge inspira
în publicistica protestantă şi ca- Iia sc2 facd asemănare intre tra
tolică" am~nintând cu ~~ zarv~ tamemul ungurilor din România 
con.feSI?nala ~<l:.re e ~u.a.at m~1 şi ~ tIe expu/zările din lagosla-
putm bmevenlta, cu cat UlIgaNa. . In , 
oficial cotoUciJ e sttJpanit4 şi Via, ŞI sd gdseascc'l tlatamentul 
gUfJe,,,atd de/II f'tJslJoi IIIcoilce ungurilor dela noi egal cu ex· 
de p,oteatanţi. S'a emis deci pu/zările acestea, in contra cd· 
încă de asta vară ideea, ca să se Tora iredenta maghiard face şi 
declare zi.ua de 20 August s~rbă~ 'n Ungaria şi peste granita in
toa~e . natIOnala, pentrl.l~a sa nu stllYalia cea mal satanică. 
mal Île declarat catoltcă, Inter- .5 

ventia conte lui Ssecheny porneşte Aşa se servesc aceşti oameni 
deci din acest indemn. reciploc. Domnul Wdler pe Ire-

Insti~~tiH ~e c~~sti~ ~X~ll!l~rilnr ~in lu~nsr~uiH. 
Adăugăm următoarele la cele I despre cari vorbim în pagina 

arătate în pagina a 6-a a nu- I a 6-a, a fost Miercuri o DOul 

măralui nostru de fala cu privire I interpelare 'o piHlamentul engle
Ia satanica însfigfJţie ce-o face r zesc referitor la expalzaţ/l din 
Urlgaria acasd şi 'n străinătate Iugoslavia, a colonelului Mooret 

pe chestia I!xpulzăr/lzr de Cttd- din grupul depahfllor maghlaro-
leni maghiari din Iugoslavia: fiii. 

L, ]9 Oec. (cf . .,Pestl Hlrlap" Ministrul de externe SfmoD 
din 20 Dec.) a avut loc la Bu- f·a răspans (cităm după tele
dapesta uo coocert al studen- grama lui "Pestl Hlrlap· dia 
tllor din Delvldek (Bănat, Arad, 20 crt.): 
Badea) tn folosul expulzaţllor. - "Socot el oaoratuI depu
S'a!! tInut dlscursllrl atâtătoare. tat le va mulţumi cu atât. ci 
Săpt§mâna aceasta ,oa orga- de mal bine de o dptămbl 

nlzat ta folosul expulzaţflor Dn expaIzărHe aa luat sfârşIt, şi deşi 
mlltch de scrimă, deasemenea de-atunci s',a mal fatâmplat 
colecte ale artlstelor şi ale doam- câteva expulzărl fn număr IImf
nelor dia marea elită, la repre- tat - uea CI Insd nu se poate 
zentaţllte de teatru. afirma CII. siguranJd - e motl-

Colecta a atins, săptămâna vată presupullerea că aceste noi 
aceasta cifra de" 300 de mit de expulzAri sunt consecinta apU
;>engo (aoroape opt mIlioane de cărll ob1şnulte a dispoziţiilor ce 
Iei). RE'geotal, precum am mal s'aa luat in Iugoslavia ca prl-
arătat, a dat 15 mII de IeI. Au vire la cetătenli străinl-. 
snbscrl, fotre altII moştenitorul Răspunsul acesta a indreptătlt 
Drezamatlv Otto de Hababurg şi pe cel dela "Uj Magyarsag· 
Papa dela Roma. să-şi intituleze telegrama delpre 

• desbaterile din Camera comu-
Ziarele au dat dptămlna tre- nelor astfel: .Mlnlstrul de ex-

cutA Ideea si se tllfîlnţeze pe terne englez a luat măsuri ca 
graolţ! UD sat cu colonişti aleşI si se cerceteze chestia noHor 
dintre l"xpa1zatll din Iugoslavia. expulzAri dia Iugoslavia". 
Va prlm-pretor propune prin Pesti Hirhp" din 20 Dec: con
.Vi Magyarsag" din 21 crt. să sacră declaratiei mlnlstralal SI
se dea satului numele .. Trlanoo llr

• mon un editorial citrănlt, ia care 
Altcineva a propus prIn "Ma- spune el nu e multamlt cu răs
gyarsag· din 15 crt. ca tnUlul pansul ministrului de externe 
sat ce se va tnfllnta prin colo- englez, flindcl a SpUI că expul
nlzlrlle filg1idalte de generallJl zatll "na-s cetăţeni lugoslavl-. 
GOmMI (le tot făgădueşte de Dapă "Pestl Hlrlap" nu-s nici 
doi anf de zile t) să fie botezat cetateni maghiari. ci oameni 
Uj Szabadka (Subotifa Noaă). cari au fost Iăsatl de stăpânirea 

• lugoslavl fărl cetatenle, tota,. 
După Interpt>Iărfle de Martea cam şi 'n Romiala şi ta Ceho-

trel!utA din Camera comunelor .lovlcla sunt ca duiumul ungtlrt 

lUI' UJ' atAI _."..- clrorall s'a refuzat incetAtenirea .. 

dtn.tfştii dela Budapesta. tar ITe
denta de domnul Wdltr, pentru
ca să SI mai lnvOrtd şi pt vii· 
ta! de·o sinecurd deputăţeasca 

In hulita Romdnle, 
. Dar n'o sd-i ddm odata a-
cestui s!necurist al instigaţlei pri
lejul să învete pe propria-I so
coteaM intelesul cuvintelor ce le 
scoate dIn gurd 1 Ca să-i mal 
ardă se vorbeascd de "ostatlcilt. 
In ţara celui mal omenoS trata
ment minoritar dtpe glob! 

Oficiosul Ligii Revizioniste in
chtie cerând guvernului maghiar 
să sesizeze LIga Naţillni10r tn 
chestia hatmatloşllor din statele 
succesoare. 

• hTJJrs • .-. 
$ .' 

'" .a 
Condamnări de snioni 

"Pestl Hlrlap" dIn 20 crt. anuo. 
ţi ci consiliul de răsboi dln Bu
dapesta I condamnat pe 9 Inşi 
pentru spionaj ta folosul statelor 
succesoare. 
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Se înstrăinează pămânfu" 
riIe pe granita. arădană 

ha ce sunt siliti. În contra natiunr , , 
lor stirbii din Ungaria t 

t D. deputat dr. Adam Iancu, Sunt mereu hărţu!tl şi revlzaitl. 
,tcrtlarlll genetal al organizatiei Iar vizitele dlfertţlIor Inspectori .Fiiggdlenseg", ziar personal al ghlari dir Iugoslavia, ofi
liberalt arddane, a jjcut /a sfâr· şi paralnspectorl tn loc să le dlul Gombăs, publicd in n·rul din cia/ttăţi/e ungureşti au in
,ttul sesiunii de dinainte de redea liniştea şi sIguranta. ti 19 Dec., in legătură cu expuI· carcerat preoţimea sârbeasct1 
Crdclun a Camelel deputafilor umple de groază. zdrile de cetăteni maghiari din '" ă ă f diS h d' 
următoarea comunicare cu priVire Veclllli noştrll, maghiarll, Iveau Iugoslavia, o scrisoare deosebit de In m n s.lrea e a eg e m. 
la Importanta problema a colo· devjza: .Suntem atât de puţinI, I caracteristicd, dovadd a celei mai Numai dact1 nu avem de-a 
niştuof depe granila Cllrtlcilllll/: tncât chiar şi paricldul trebue Ilrtte sflnicil exercitată de aulori- I face - bine înţeles - cu o 

.10 jadtţul Arad, in nemIjlocIta amoest'at", şi lucrau in conforml- file unguTeşti asupra minoritarilor epitropie ortodoxd dinfr'ace
apropiere a frontierei, s'au pus tate cu acest principiu, recurgând din Ungaria şi 'n speţd asupra lea ce s'au dat pe brazda 
in vânzare moşll1e rămase deja chiar şi la acostasla natlonală a sârbilor. lui Ştefan Nemeth dela Sen • 

teşl/ In acest caz e evide~ 
cd protestul nu i~ a fost dfl 
terminal de niciun amest~te 
al oflclalltăţit. rul 

Vom adăuga câ se sern~ 
lează proteste ale comuni1f!ld 
ţilor religioase sârb eşti şi ~tj 
alte părţi ale Ungariei. Dov~m 
că presiunea oficială lucre3f.Cl 
pe toată linia. t. 

expropriere: proprietatea agrleolă altor neamuri; până şi pietrele E o scrisoare de protest in 

.Succesoril COD tel al Nadudy· era a puse in serviciul IdeII de contra expulzărllor din Iug'ls1avia, 
din botarul comanel Ir.toşul Mare, stat. trlmliă redactiei d-Iul G~mb()3 
in tntlndeni de cea. 500 lugâre In comparaţie cu aceasta, tovă· in numele comitetului parohIal 
cadastrale, şi proprietatea lui fatal fraocez J. Mlchelet spo- ortodox al sârbtlor dIn Buda 
Alexandru Tagany, din hotarul nea, caracterlzând poporul ro- kal<isz de epltropal Szkorlts, şi 
comanel Decebal, de aceeaşi in- maneiC, că este bun şi blând, se spnoe in ea că • în şedinţa 
tlndere. atât de bun, încât băIatul rom§.- sa din 16 Dec. comuritattol or. 

o instigafie maghiară pusă la 
n 

Vi, 
Iz 

Semnalez aceste vAnzărI la nulal mănâncă dintr'un blid cu todod din Budakalasz a con
Jlbera tranllcţle, dearece dela şarpele, Iar dacă din intâmplare damnat cu hotărtre unanimă ex. 
extinderea suveranltăţll române ,arpele este Ucll, plânge şi este pulzarea familiilor maghiare dlo 
asupra acestor regiuni, şi până neconsolat. Iugoslavia şi şI-a exprimat cea 
astăzi s'au vândut b,ulţ' me de E bine, azi, ca şi ieri, o mul- mal mare revol tii in contra ne11-
terenuri agricole, înt,e cumpărd- ţime de şerpi se incălusc la matlel procrdărl-. 
torii ctlrora elementul romanesc dnul ţării româneşti, fn vreme Apoi: 
este dlsparent, docil nu cu totul ce rtfugla11 din Ungaria ca Te· .. CetăţenII cu IImb!.maternă sâr. 
Inexistent - tar dreptul de pre- odor Crlşan, Marcu Gheorghe. beascâ cari s'.u aşezat de veacuri 
eml/unt al statului compleet ne- Hodoroagă DumItru, Vidican, pe teritor!ul UngarIeI IlU au simtit 
$OCOllt. Astfel a fost cazul ma- Şimonc., Şantău, Ambru, fi şi n'au experimentat elciodată 
.Ulor H.oIsler din Dorobanţi (nici alţii luaţi pe tabloul de colonizare asemenea atroclt~ţl şi Intoleranţă, 
un cumpărAtor român), a con- inci dia anul 1929, umblă fără nicI chiar in timpul răsbolnlul 
telul Kăro)YI dlD Macea şi Ma-' adăpost pe străzile Curtlclulul mondial, şi s'au bucurat fntot
dac~ăoYI dela frontierA. ,1 ale Aradului, Iar cererile Jor deaana din partea statului ma-

In comUDa Tarna le află cca. repet!te nu fac decit să aogmen· ghlar de acelaşi tratameflt de 
300 IDgăre cadastrale lăsate ia teze mormanul actelor nerezol- care se bucură şi ceHa1tl cetA-
arendA fostului proprietar Ioan vate. tenl maghIari. 
lusth. Nici nu a expirat termenul Rog deci oDoratul gunrD, care .Cel 232 de locuitorI sârbl de 
arendărll, şi Interese mal mult a luat atâtea inIţiative folositoare confesiune ortodoxă, cu toţII a
profeSionale decat de ordin na~ ~Inelul obştesc fi care prin pa- gricultorl şi munCitoriI al co. 
110nal cauti Il cAştige titluri de nerea la punct a converslao!l şi munei BudakaJasz cue numar! 
proprietate pe seama unor oa- prin fermitatea ca care apără 3300 de locuitori, strigă It'gosla. 
meni luaţi la voia intâmplăril, Intang bll1tatea fruntarillar, ,a pro- viei să permită să se 'otoarcă 
fără a se slnchlsl prea mult de dus insufleţire in rândurile. po- 'napol masele de cetăţeni fzgo
granita pe care trebue să o pre- pulatlunel depe liziera frontierei nlte io chip neomenos, Iar dupăce 
zlnte aceştia pentru Ideia de de vest, ,1 rog ta special pe se vor fi inapoiat, Iă le asigure 
atat româa. domnul ministru de agricultură, tratamentul de care se bucură 

Mal ute terenul din moşia să ie sesIzeze de cele expuse din partea statului maghiar po-
Tal!ăoyl, arendat in aceleaşi con- mal sus. pulatia sârbeu, ă a Uogirlei'". 
dlttuDl, unde improprletArlttl nici Dacă odinioară se spunea: Indată dup'această somatie d. 
astazi Da au titlul de proprietate "CUIUi regla, elus religia" astăzi Szkorlts adaogă: 
definitivA ,1 tremurA gâodlndu-se le spune: al eul e pămâotul. a .Consider ele datoria mea d 
ca groază la %.Ioa de mâloe. aceluia e tara". Să luăm deci observ că atât declaraţia noastră 

Primele trei centre sunt adml· seama. Pentrucă in viata statelor, de mII sus cât şi colecta noastră 
rablle tereuurl pentru o colonl- ca şi in a slnguratlcllor Indivizi, (pe seama e> pulzaţ!lor, _ n. tT,) 
zare sistematici. sunt ocazlunl cari nu mal revin.· ,llpsltd do o/iee amestec al ofl. 

Dacă dlD pricina lipsei de • ' •• ,,$ •• V$ un tA, claU/oţii, e făcută fără ştlr.~a prea· 
fonduri, conseclDţl naturală a de- lablbă a autorităţilor, e Indrpen. 
preslaoll economice, Itatul D'ar Un iluenturier dent! de actiunea slmllară a sa-
fi fati de primele preprletăţl tn ta lui, şi e voinţa sinceră a mem. 
situatia si·,1 poată valldlta maghiar ministru brllor comunltăttl confesIonale". 
dreptul de preemptlune, saot o 1 n· Sfârşitul acesta al scr/-
mult1me de gOlpodarl harnici, n 1: erSlC1 ' sori; epitropuluJ sârbesc din 
cari s'ar mulţumi să 11 se impra- Ungaria a prohodit la incl!pu. Budakalasz dovedeşte toc-
mute 1/2 saa l/J.a parte a pre- tul lunII acesteia tncă un ungur mai ceeace vrea sd desmintd. 
tulul de cost, fie de cAtre Cre· mare: pe ministrul persan Eme. Subalternii episcopului Zub
dUu} Ipotecar Agricol, fie de rlc Z~iirger, ajuns in guvernul kovicl nu puteau trtmite a
dtre Bancile Populare. ca eşa- Persiei pe o scară foarte aventll. semenpa scrisoare redacţiei 
Iona re pe mal mulţi anf. road, care I·a dus illlâ! prin le. d-lui QlJmbos, mai cu seamd 

O colonizare Ideală ar fj aşa glunea străInă dIa ~frlca, pela după in/ama campame ce s'a 
cum se practică ea In alte tărl: trlpoarlle din Nisa şl·apol pela dus oficial pând'n luna tre· 
ca elemente selecţlonate de oa- un hotel dia Cannes, uode a fost culd (iar de- atuncea neoft
monl ab.olut intregi. deslntere- găsit ca portar şI iodrăgit de un clal in contul excroculul $te
laţi şi ca tragere de Inimi; co- ministru persan care 1· a dus ia fan Nemeth) pentru magh1a
lonlşttl să fIe pa,i tn posesIunea tara sa. Zs(Irger şl,a făcut me· rizarea bisericii sârbeşti. Ori
lotului, d:lndll-lI-se Inventarul rUe in faţa stapânfrll persaoe cdt s'ar găsi şi'n minori
via ,1 mort. deodată cu cheia prin energia cu care a ştiut re· tatea sârbeascd trddatori şi 
localnle. tfp, terminată in prea- prima o revoltă, şi drept răs- renegaţi, comunitatea o,to
labll; tar centrele sA fIe fnze-I plittă I s'a dat uo portofollu de doxd din Budakaldsz nu pu
strate tu biserici şi şcoli demne ministru. La 'aceputul lunII a- tea face compar;zţle între 
de prestigiul suveranltăţn ro· cestela a fost apoi găsit omorit, tratamentul sârbilor din Un· 
mAne. ,1 se crede cii-au omorît rebelll, garia şi intre tratamentul 

In aceastA prlvlntă centrele pentru cruzimea ce o desJăoţuise ungurilor din lagoslavlQ du
Doastre de colonizare dela Şo- ta contra lor. pă cele ce-a păţit tocmat in 
froDea, tratoşal Mare şi altele, Ziarele maghiare s'au grăbit timpul din urmă în lel!aturd 
prezIntă un dureros contralit. să 'nreg!streze că.1 oăscut fo Un· cu maghiarizdrUe de biserici, 
firi blserlct, fără şcoli, ae sbat garla de astăzi, prin părţile Miş· şi dupăce, ca rdspuns la ex· 
la mfz.erle ,1 llpsurl de tot felul colţalul. din pArinti ungurI. pulzdrUe -de cetăţeni ma-

Deşi expulzărlle de cetl1tenl 
maghiari din logoslavla luaserA 
sfârşit illcA 'n ziua sentIntei dată 
de Liga Naţlanllor in procesul 
Ungariei. Instlgatia magh!ară pe 
chestluoea aceasta continuă, ba 
a luat cu·atât mal provocătoare 

proporţII. cu cat după sentinţa 

geneveză Inst1gatla s'a transpus 
dincolo de hotarele maghIare, in 
presa Iitrălnă ,1 'o Camera co
munelor engleze. 

Precum am arătat in Dumăral 
nostru trecut, LIga Revlzionlsta 
maghiară a răspândit la Geneva 
in ziua când s'a dat sentinţa în 
procesal Marslllei - şi-anume I 

cu câteva ceasuri ina!nte de pro· 
nunţarea verdictului - un număr 
Ipecial, in franţuze,te şi engle
zeşte. al oflcloiolul său "Pesti 
Hlrlap·, cu initlgalll tocmai pe 
chestiunea expulzârllor de cetă
ţeni maghiari din Iugoslavia -
numiţi in chIp mincinos mInori· 
tari, cetătenl lugoslavl - şi cu 
on .aptlment Ilustrat, care evi
dent a făcut o oarecare Impre· 
si!! asupra aDora saa altora. Să 
mai amintim că s'a speculat ge
nerozitatea celor dela Geneva in 
special prin aflşerl de copii ne
vrlhtllicl sau chIar sogacl, pe 
cari barbarele autorltăţllugoslave 
i-ar fi dat peste graniţă fără nicio 
consideraţie. 

Aşa ştie să lucreze propaganda 
revizionlsid a Budapestti J 
- Speculaţiei acesteia dela Geneva 
l-au urmat a doua zi d\Jpa sen-
tinţa Ligii Natiunilor in procesul 
MarsiJiei trei interpelări in Camera 
comunelor engleze. 

Trei inşi din faiIJ108ul grup ma
ghiarofil al lui Gower, in frunle 
cu faimosul Gower însuşi. s'au ri
dicat să protesteze În contra .bar
bariilor" lugoatave, ,i sa cearA 
guvernului brtianic demersuri. 

Li-a răspuns ministrul de ex
terna Simon} ,1-1 cităm raspun· 
sul chiar după oficiosul Ligii Re
Vizioniste maghiare "Pesti Hirlap· 
(nrul din 14 Dec.), ca sA i se S8' 

slzeze şi mal bine greutate'a. 
D. S:mon a SpUi că guvernol 

britanic priveşte cu mila cuve· 
cită chestiunea celor trei mII de 
expulzaţl dIn Iugoslavia, dar ches. 
tiunea aceasta nu intrd în obligaţii· 
le ce şi le-a luat IugoslavIa prin 
tratatul de pace. .Pesti Hlrlap" 
n'a retinut şi celelalte lucrurJ 
spuse de ministrul de externe 
englez. şi 1 expilcabll de ce. De 
vreme ce a spus că expulzărlle 

cu pricina nu Intră în obllgatille 
ce şlle·a luat Iugoslavia prin tra .. 
tatul de pace, inseamnă că d. 
Simon a explicat: s'au expulzat 
oameni cari nu erau ceUt1eni lu
goslavi - oameni faţă ne cari 
clauzele mlnorlta.re ale tratatului 

la nimic. J 

latd deci pusd la punct din ife 
eul cel mal cu greutate toatd i\r c 
tlgaţta ce-a inscenat-o Itedf(~, 
ungllreascd pe chestia celor \ 
mii de cetăţeni maghiari t.x~~r 
zaţi din Iugoslavia. ~gl 

De ce presa maghiară dela ~j I 

despre care Clm dovedit in ~eG 
mdrul trecut tocmai In legă9ne' 
cu aceasta chestie a eXPulZd~d I 

din Iugoslavia, că are lega e 
cu .Pesti Hir/ap,u nu şi-a It li 

de datorie sa ia din Of'Ci~ dr 
L'gJi Revizioniste şi aceasta ~le., 
nere la punct fdcută de mini I dl 
de externe al Angliei, dupăce c/ 
gtăbtt - ca faimosul .Ere 
Hlrlap" - să ia dela redi 
lui "Pesti Hirlap" cu câteva el 
SUIt înainte de a apărea 'n a: 
loanele acestuia, ştirea ca se / 
pulzeazd numai din Subotila" '~ 
de mii de 'mtrturttltrt-r-' " R 1, 

Numai e de vi'om 
mizeria din Unt/it 
ria. 

Ziarele budapestane au Sein 
de când cu expulzărlle dlD 
goslavla de a mii motiva ,i 
clderlle nenorociţilor din a 
d-Iui Horthy. Nu se mai sin ca 
acolo oamenii nici din amor ev 
noroclt, nici de neurastenie, e 
de mizerie, ci numai de de d~ 
pentru victimele expulzărllor J: 
Iugoslavia. Nu mal e grotes ele 
dementl1, e de- adreptul pe!Yblfe 
asemenea mistificare. T01Uf\ Ba 
prinde. Ce nu prinde in U~. p 
rla cea imbătatâ atâţla U!~nh 
zile cu toate 6tupeflantele~cap 
dentlsmulull Dar dacă IDterest'acl 
prea puţin că cetăţenii regelooh 
lui Horthy cred in asemenea ~rev. 
clună, Instla-aţla ce se face trăSl 
fdlslflcărHe acestea nu mal ~atu 
fi privită cu Indlferentă dio\dlU 
ment ce trece graniţele magh{alal 
plasată in presa magh ară ~Ida 
noi ,I'n presa tărllor apu', r 
Te pomeneşti că oarnenll I 

Gcwer o vor duce şi 'n Poti 
mentul englez. iae 

Atragem deci atenţIa celor rllol 
maţl să contrabaJaoseze ins ROI 
ţllle ungureştl, ascpra ade). Pl 
telor motive pentru cari fi 
oamenii seamă in Uogaria, ,ot8 
trate atat de cumplit de el 1re( 
piele ce le·am dat de câwllle I 

in rubrica noastră .. 010 blah 
hOTtfst-. ~6ta 

. dl 
Pdstrat' toate numerele ct 

zefel A ntire lJiziontstt • pent'4ezl~ 
lecţie. ' . t'ltll 

La numdrul viitor, "Wm . del 
acest an - precllm am făg 

I V( 
dintru 'nceput - vom am/dan 
sumar pe categorii al tutUI · da 

I merelor apărute. ~Dlr~ 
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11 Demonstratii antireuizioniste 
. , 

Conferinta d-Iui Ste]ian Popescu 
;d~ 
~ dfJeşedinteJi Lfgli A ntlrcvlzio-

vicepreşed. Asociaţiei iDvăţătorl

lor din judeţ. unal dintre con· 
damnatl! la moarte de fostul re-

Din raiul hortist 
Iarăşi lefurile no
tarilor săteşti 

Din "Magyarsâg" dela 29 
XI. crt. : 

Notarii comunali au ceral 
~st1te, d. Stelian Popescu, direc-

rul ziarului Jt Un versul" J a ţi
rnn~ Dumineca t,eculd O conle
nitfitd despre "RedeşteptGfea conş
ii ~tel naţlonalc" la Teatrul Na
'V*nal din Cluj, i~tâfa . din ciclul 
'e . wnfer/nte antlreviztenlste or-

zlonlste maghiare - apt1rut in 
exttnso în norul din 19 Dec. al 
zjarului "Universul" - şi a 

Dlipa cot7fainţa dt/a Teatrul 
Naţ.anal s'a dat in onoalea preA 
şedi/1telUi Ligii A nlirev'zlomste 
un bar.chet la cart au participat 
fără deosebire de coloare poltticd 
npfezentantli tuturor orga!l"za~ 

glm UDgrJf~SC. 

S'a ales apoi ermătorul cOml- irz congresul de/a inceputal 
td: preşed. dr. O. Pop, secretar toamnei sd li se plătească 
iwăţătorul COIlSt. D1OU, casier de urgenfd resfan{ele. de
I!otarul A. Bărbos, iar memhrl oarece sunt Intr'o situaţie 
preoţii Mihai Berlnde şi Pamfil I desperatd. Li s'a {dgdduil 
091anu ~ 

. plata restanţe/or ptind n 
iZat la Clllj de secţia pentru 
.nsllvania a Ligii. 

La Şomcula Iulie viitor, iar de Crdciun 

Vizita preşedintelui Ligii Anti
Izlonisle in capitala Ardea/u·· 

~
a fost prilej de manifestaţii 

I m!1lt decât entazlaste. In 
ila . te cu p. S. Sa Episcopul [van, 

ChloreDil au ţinut O mare ada- un avan~ în contul reslan
['are la Şomcatll, luând cuvântul ţelor, dar numai unde bu~ 
d .. dr. Ştefan Pop, prlmprefor, A.! getele comunale nu-s defi. 
G:obe!u. subrev!zor, Vaslle Te- citare. 
BDU, d!r. şcolar, apoi d. depu-

, preşedintele Ligii Antirevizio
in ~e din Ardeal d. dr. Ioan Lu
r! ), cu prefectul dr. Eugen Dunea, 
dCl'prlmarul praf. univ. N. Drd
r \, ca rţpreuntantil celorla!te 
'XPtoritaţi cJujene şi CII o Il/iaşa 

t~t Ştef~fl Pop, proclamat prcşe6 I Oameni ceri n'au 
dinte al sectiei ligii. I rămas fără casă 

Comtetul secţiei a fost alcă-. din pricina lugDs-
tult astfel: Preşedmte d. Ştefaa laviei ... 
Pop, deputât, vlcepreş~dlOte d. 

kgaţie de studenţi, publicul din 
la ~j l-a fdeal inimosuJlli Illplăfor 
~ ~edeştl!ptător al conştilntei Ta· 
'd1tneştl o primire cu adevarat 
d~ Pând la Teatral Natfonal 
:d~e a avat loc conftrinţa, dru-

dr. Ştefan Pop, prlmpretor, secre" Din desbateriIe deIa 13 Dec. 
tar d. Andrei Orobeia. iubrevl- ert. ale parlamentului magh~ar, 
zor şcolai, ca sier d. Victor Mar- după JtUi Magyarsag- din 14 D< c 
. hş. director ş:olar, membrII I Deputatul Anton Klein .a a
d[]1t dl". Augustin Tibll, archldla- mintit despre refugiatii din Iu-

~l d-!ul Stellan Popescu a fost 
Ci~ drum de tlium}, ial ceasuIUt 
ă ~le.a petrecut intre clujeni cea
li dt gene/ală tresăliare Tomâ
=e cd. 

~c . Stellan Popescu, lntâmplnat 
Teatrul Na/ional de d. dT.Ioan 

2 aş cu o cuvârztare de omagii 
n TU servIciile ce le-a adus e
:e tia/ei cauze româneşti de as
~QV prin. apelul ce l-a lansat şi 
R lupta ce o duct 'n contra rt

ri'(}nismului, a făcll! un anul. 
II{it istoric al campanieI revi-

D. STELIAN POPESCU preşedintele Ligii Antirevizioniste. 

apelat la toale conştiinţele romd-j tii/ar romdneşti din capitala Ar
neşti sd fie treze, ca să putem dealulului. A avut loc apoi o re
tlnea ptept ataculilor mlşeleşti ce ceplie tnăltd/oare la asociatia me
se dall graniţei noastre trianonice, serlaşilor romdni. 

.~,manifesfatiile din Bănil' şi depe gnmită 
,1 

con Ioan Illeş, Alexandru Nilvan 
dir. de bancă, protopop onorar 
Costln NIcolae şi dr. Sever Pop 
preş. Coop. 

Adunarea dela A
iud 

Românii dIn Alad şi din im
prejurimi s'au adunat din 1011ia
tiva d-Iul prof. OvIdiu Halea, 
preşedicteJe despărtâmântolul 

"Ăstre!·, prt'zidatl de Inimosul 
loptător dr. Victor Fodor, direc
torul sanatorulul, ca sA constltae 
secţia locală a Lfgil Aotlrevl
zionlste, in comitetul căreia aa 
fost aleşi d-nli : dr. Ion Baltarla, 
preşedinte, protopopII Ioan Bu
cur şi loslf Pop vice-preşedinti. 
dr. Valer Roşlan secretar gene-

Timhioara a fost Du- senltor Petru Toma de5pre cui. gente şi radicale în sensul celor raI, Emil Checlcheş casier. Iar 
D ca trecută o demonstratie burlle de agitatie ce le formează cuprinse în motiune. membrii d. prof. Ovidiu Hulea, 
lr evlzlonistă de p ro por ţii cele şapte colonii maghiare din La sfârşit. dupăce d. G. Lun- d-Da M3tgareta general Nlcolao 
" e, particlpâod peste 30 de Bănat, Iar d. prof. univ. Onisifor gulescu, secretarul general ul Li- pHşedfnta socleU1til .Cracea Ro-
10 de manlfeshp1'. tn cea mal Ghibu despre primejdia mare a gii AntirevizionistE', a finut o cu- şle''t d· nit dr. Adrian Dărămuş, 
)( parte săteni dIn toate co- revlzlonismulul ce opereazA sub vântare Înflacârată de3pre lupte' preşedintele F. O. R.-Iul, dr. 
r ele judeţului Timlş-Torontal. masca organizaţiilor maghiare le purtate de românii Ardealului Victor Fodor, preşedintele A. G. 
·1tlfestanţll au intrat in capi· blserl:eşti dela noi. şi Bănatului in contra subjugarii R. U.-lul, d-nl Talia dr. Albină, 
'ŞI Banatului înco Jonati, ca stea- In numele mlnoritA- ungureşti, uriaşa asistenta a fă- directoarea glmnazlului de fete. 
l" IJlacardeşl fantare, făcând tii şvAbeşti şi-al celei cut jurământ că va fi mereu la d·nil O.:tavlan Lapean. dlrecto
llNalascl de glasal cODştllntei sArbe,tt au vorbit d-nU datorie împotriva duşmanilor nea- rul liceului It Tita Maloresco-, 
e~capltala bănăteanA, absentA dr. Francisc Schmitz şi mului. Ing. Petru Marca, directorul şcoa. 
s~'acum dIn mişcările Rntlre- Slobodan Kostlcl, pro- lei de ade şi meseril, dr. Teo-
:elODlste din pricina reveodlcărf- topop, arătând cA liber- La Sălmar dor Ourită. medicul prlmu al 
~revIZloDI&te ce le-. formolat tAţl1e de cari se bucurA In aceeaşi zi a aV!Jt loc pe oraşului Alud, dr. Simion Pădu· 
Jrăsrepetate rânduri fatA de in RomAnia le-au fAcut granita nordica, Il Sătmar, o rean, p~eşedintele Caslnet Ro. 
l1atul iugoslav. pe-aceste mlnoritAţl sA ::adunare antlrevlz'olllstă, fn ca. mâoe, dr. Aurel Radu, preşedln
l\dunarea s'a 'nceput ca tradl- se simti aici ca la ele drele căreia d. prof JiOga dela tele soc. corale ItDolna Mare
htaI111 serviciu divin, tii a fost acasă şi să fie pUne de Academia comercIală din Cluj şulul-. d. Iosif Herdea, preşe-
~ldată de d. Ing. C. Teodo- recunoştinţă faţA de sta- a tlnat o Interesantă conferintA dintele şcoalei primare de stat, iI' rectorul Şcolii Politehnice, tul romAn, căruia·1 do- despre lupta pe teren e.:onomic Romal Lupeau, preşedintele re-

I In1liat-o cu o 'nflicăratA resc cea mal mare pros- a revizioniştilor maghiari, arătând uniunII plagarllor români şi al 
) ntare de omagII aduse d-Ial perare in ce Inferlor!tate se găseao eco- soc. meserlaşllor români, precum 
~iae Titulesca şi tuturor lup· . La sfârşit d. dr. Pompl- 'I nomlceşte ungurII din Ardeal sub şi primarul ,1 prlm-pretorul de 
'~rl!or pentru sfintele drepturi liu Cioba.n a CitI! o moţiune, I IUpAnlrea maghiară, L ţă de totdeauna al oraşului şi plăşl1. 
î~Roma.nlei. A f. A I ţi tâ 1 I Dapăce a luat hotArirII ia prl. 
i&. prin care se cere lfl ranarea s toa a ce-o au as zi a no vlnta infilntărll de secţII ale LI-
;,. prof. Topliceaml a ţlaot o presei ungureşti instigatoa- dupA reforma agrarA, apoi de-
~Dtare despre mlsttficArlle pre- re din România, cuminlirea scrIInd lupta ce o dan revlzlo- gfl tn toate satele judetului, a-
I danarea a botărit să comemo-

j redentlste şi despre muchi. ,instigatorilor din partidul nlştll ca să ne subjuge econo· reze la 8 Ianuarie pe eroII deja 
\'tUIe ca cari socot si 'nfrângi maghiar, deparat/zarea 0- mlceşte la noI tn ţară. 

1 1848, apoi sl cenzureze ro· atea revlzlonlştil dela Bu· raşe/or instrd/nate şi alunga.. La frumoasa manlfestatle şi-a mAneasca afişelor şi firme-
~.st.a. rea iredentlştiloT aciuali pe dat concursul "Doinl sâtmă- I lor şi sl si ia mlsuri dras
,dr. Anton Bogdan. fost lângă bisericile şi mândsfl- reană", ,ub conducerea d·lai 1 ti ce In contra rlspânditorJ-
~. ct, a arătat pericolul ce-I rile ungureşti. Patraulea. lor de ştiri tendentioase. 
'!ezlnt!, mai ca seamă ia de. S'a ales o comisie alcătuită 

t
lUI economic, uDgurfi centr!- dIn d-nii dr. Avram Imbroane, 

I dela 001. preşedintele Ligii Antirevizioniste 
,1 Vorbit apoi: D. Ing. Dion din Bănat, prof. univ. Onisifor 
(dan, despre lupta ce avem Ghibu şi N. Lăzărescu, ca să se 
~ dace pentru combaterea io- prezinte M. S. Regelui şi miniş· 
".rll ecoDomle< a jărll, d. Irilor spre a le cere masuri ur-

I 

La Şeini 
o altă man!festaţle a fost in 

judeţul Sătmar la Şelnl. 
A luat cuvintul d. Ioan Ba· 

teana. administrator de plasă, şi 

d. Iosif Nlstor, director ,colart 

w .. • p 

Citiţi şi raspâneiti 

"fi~l~ta Rntir~uilioni~tăU 

goslavia, apoi a vorbit du/We 
"ceia ca";' şi-au pierdut c4mi
"ul, casa, di" p,lci"a K;""er
nului magI tia,.". Şi ;;r"ume; 
despre ,,;ctimele fiscalităţii. 

A aratat ca deşi ministrul f;
nanţe)or a recunoscut că recolta 
din anul acesta a fost in Unga
ria cu 20 de milioane de chintale 
(măji) mai pufină decât in anul 
precedent, totuşi a dat poruncă 

să se incaseze impozitele fără 

milă. ,.Ofjciul statistic maghiar
a spus apoi Klein - vesteş.te 

că 'n Ungaria criza dă 'napoL De 
unde îşi ia oficiul statistic infor
matiile, când toată lumea ştie că 
ne găsim pe punctul cel mal de 
jos al crizei?C A arătat că la vie. 
timile de până aci ale fiscalităfii 
se adaugă dela 15 Dec. altele, 
cei din tinuturile sinistrate, căro
ra le expiră păsuirea exceptio
nală. 

Grevele din Un
garia 

In şedinta din 13 Dec. ert. a 
parlamentului unguresc (vezi .. Ui 
MagyarsagC de a doua zi) s'a 
dezbatut un raport al inspectora
tului general al muncii. prin care 
s'a arătat că au fost in anul 
trecut în Ungaria 18 greve de
clarate de muncitori pentru a li 
se spori salariile, şi că o grevă 
a fost declarată din prkină că 

patronii voiesc să renunte la aşa
zisul sistem Bedeaux (sistem de 
marcă americană prin care se 
cronometrează toate mişcările şi 
toată activitatea muncitorilor, ca 
să li se sporească prOductia şi 
sa Ji se scadă lefurile). 

Punctul raportului care privea 
sistemul Bedeaux a stârnit stu
pefacfle generală la opozitionişti. 
Deputatul Ludovic Kabok a luat 
cuvântul ca să protesteze in con .. 
fra falsului din raportul inspec
toratului general, arătând că ori
unde s'a 'ncercat introducerea 
numitului sistem, muncilorii nll 
l·au acceptat decât după impotri
viri uriaşe. .Uj Magyarsag· nu 
ni-o spune, dar probabil că ora
toru] s'a referit şi Ia cele două 
cazuri ungureşti binecunoscute: 
greva din August anul trecut dela 
uzinele Ganz, şi greva care du
rează actualmente de trei săptă .. 
mâni Ia fabrica de textile din Papa .. 
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Sângeroasele alegeri ju
deţene dela Dobriţin 

Dumineca trecută s'au făcut arestari. Seara sludentii au siJart 

6n1.'f.'ta Antlrevizionfstă 

Informaţiuni 
UrăllU cetttorUor "Ga

zetei AnUrevizionlste" 
şi tuturor CraţHor romini 
sărbători Ceri cUC. 

* 
in Ungaria alegeri judetene în toate ferestrele lui Vasary, con· Comitetul central al Ligii 
vreo cinci locuri În partea din- ducatoru! dizid~ntei. Antire'lJizioniste D ţ; nu t 
spre granita noastră nord·ve5- T d J n b ~ Sdmbătă după antia:;;ă o ernarea e a.:,.:.-o s.-
tică. Alegeril~ dela Debrelin au ţin 1'1 discuţia p;1da- D du n are IU:-traordinară, 
degenerat în incăierări cumplite. mentiJld. 'lJe~tejind drastic declara-
provocate d~ partidul dela pu· ţiile din parlament ale mi-
tere şi de studentii din slujba Scandjiurile elpctoîaJe deie, nislrului Victor Iamandi 
lui. Ouvernament21lii şi au incer- Dobritin au pricinuit mare agHallf şi hotă-rînd că 'n l.·ars dacă 
cat puterea bratelor asupra opo- în p3riament. guvernul nu-l ca debarca 
zUiei socialiste şi agrariene, dar faimo3ul E..-khardt a acuzat repede, 'lJa con'lJoca adnnă,'i 
in spt!cial asupra dizidentei gu- guvernul ca introduce în viata de protestare în toată ţara. 
vernamentaJe a fostului primar pOlitica maghid1'3. prin sistemelE' 

acestta, balcanismul (ca şi cum tM~~ryL:~;g 
al Dobritinului Vâsâry, despre Ungaria n'ar fi vestita "n tOrita 
care am arătat şi 'n numarul lumea pentru ne'ntrecutele.j ale. Abonamente: 
nostru trecut că·i omul de incre- geri de dinainte de război, mai Pe un an 160 lei 
"ere al contelul Bethlen. baicanice decât oriunde). Pe şase luni 90 lei 

Incderarea dintre gllvprnamen- Deputatul Gyârki a spus că Pentru autorităţi, insti .. 
talit dela Dobreţin a produs deci teroarea dela Dobntin a Întrecur t l' . - t . d . 600 L ' 

şi pe cea din ah:g<:'r1le unguft'şti u lUni, In repnn en el 
mare senzaţie In politica maghla- de dinainte da razboi. S'au fa- cmr.,.uţ~~. 
,d, şi nil se ştie daed nu va a- cut spargeri de geamuri Şi de 
,ea repercusiunt aSUpl!l relatiilol vitrine la ab30luf toti opozantii 
destul de lncordate dintre grupa' din Dobritm. Licit2tlilf~ fiscului Asasinul Ee khardt 
parea guvemamentald a Jostului s' au" ti~ut. la.nt la opoziti?oişti - Un document zdrobitor -

Prim-ministru B thlen I:i dmtre I t~ata .~apt;:}mana pr~~erga;oare ZIarul "Cor"ntlll- a publ'fcat la ' ." alegerll. Poş:a a tnm!s alega- ... 
gllvernamentalti credmcioşi gene- 10fllor buietme de votare nume. 24 Oec. crt. următorul ordin dm 
'alului GombOs. rotate. Buletine>le votantilor n'au 6 Ianuarie 1919 il Senatului Na-

Bătăile deJa Dobrifin au fost fost depuse în urne, ci luate de t10nal Român dIn Turda, dat im· 
precedate de demonslratii de preşedinţii de seeţH la ei. Sru- potrÎva lui TiberiU Eckhardt, fost 

. .. 'b dm!ii au umblat turmentati zile prim pretor la Iara, prim delt'ga-
stradă al~ studentilor d.,.n slu) a I de-arândul, ospatatl de rector la tul de mal aool al Uf'guiel la 
guvern~IU1. Demo:-strafllie ~t~ I diferite cârciumi. Maitratările o. liga N Jtlunllor, ca urmare a a
dent;şt! au, ~e~enerat apoI In I p~.rate. de. s~udenti au întrecut sa5iDatelor SlIr! arătate 'n umărul 
bătăI, cu ramII ŞI cu numero;:se orice tnChlOUlre. nostra trecut, săvârşite in satele 
_ ........ IiIIII1' ... _ ..... , ... 1IIIUI' ...... • ......... I111-................ I$S, ....... - ....... "'" ... ,-....... "'" ... ,-....... f~!~~ de sus şi de jos dIn plasa 

~tiri ~in ~~litiCH int~rnH m~l~iară 
- RegrUnărl, dili~ente, etc. Reforma electorală. 3ânoa-
rOHsele incăierHrl dela Oo~ritjn dintre ~2thl eniştl si dintre 
sfutlenilil d-Iui tiombos. 

"E. khardt Tibor, protopretor 
În Iara. ŞI Vm{ze ALbert, capitan 
de jandarmi ltl Turda, a puşcat 
cu mat multi tovarcişÎ 8 român; 
din Fliea de sus şi Fliea de jos. 

Cazul a fost anchetat de d. 
dr. George f'atdctanu şi a oflat 
cazuri grtJvuri de omor, d~ aceea 
aflam cu cale că TiberiU E. khardt 
să fie momentan deţinut pentru a 
nu t vada. 

10 politica InternA ungorească, ('hestla verdIctului dat de l'g" Rugăm a face urgent paşii de 
precum am mal semnaL~t, al' pe· N61tunllor la 10 Dec. l!psă 
trec de-o vreme tDcoa~e regru- Tllrda la 6 Ianuarie 1919 

"1 I t x d ă i lld 1 Reforma electorală par. n ra a ec o par u gu- ss. dr. I Popescu preşedinte 

Marţi 25 D(4(". 

Săpfămâna 
li6Wi AM· ..... 

fin pol t~c" int.er"~:ă s'a '1ttdn,plat în ~fdr« 
ine'lJitabilul: d Iuliu }flanill s'a retras din delegat~ 
petmanentă li patf;duiui lIaţiona/-ţăranist. Din intn 
'lJier.fJUl lamuritor ce 1. a dat siare/or reiese că dr~ 
fll1Irile i s'au despărţit definitifJ de ale conduce 
naţional-ţărăniste. for urma efJenimente. 

Partidul georgist S'II pronunţat solidar cu 
Iuliu Maniu. 

Conducerea partidului liberal a fust iarăşi, 
prilejul discuţiilor din parlament pe chestia cemlurll 
în desacord CII gU'lJet'nt./. ~ 

Parlamentul s'a îllschis într'o atmosferă îne' J 
cată, din. prici111J 'lJo1'bei spusă de ministrul Iamall, J 

la răspunsul IIJ mesal~ că oraşele noilor p,,'o'lJincii 
ni-au aparţinut niciodată şi nu se paate o romii, 
sare a lor accelerată,· ~et 

, SăptămAna externă a fosl foarte tulbu~.' 
In Bulgaria O conspiratie comunistă civilo.mir'j 

tară, cu sute de orestări în regiunea Haskovo. ~il 
In A'.is!ria deasemenea o descoperire de compl~tai 

bineinţeles hitlerist, cu ramificaţii în aproape to~ 0-: 

oraşele ţării. ! o 
ln Germania un asalt la ministerul de răsboij~: 

zvonuri despre nemulţumiri ale armatei şi despre~~ 
'ncercare de asasinat în contra ministrului apărd~,,; 
naţionale. ~: 

In Ungaria se desemnează regrupări politice, g1fi1l 
bile de verdictul dela Geneva. 1-11 

In Fanta se fac prf'gătiri pentru procesul atent;; 
orilor1 care i vorba să înceapă la curtea cu juraţi (o
Aix-en"Prov(mce pela sfârşitul lui Martie. Regina Maq 
a Iugoslaviei s' a constituit parte civilă, şi va a 
apărător pe d. Paul Boncourt. un 

Papa primeşte astăzi, 24 Dec., pe cQrdinali. Ziar J 
maghiare spun că va rosti un discurs politic cu m t 
răsunet. dE 

Apropierea franca· italiană a făcut noi progr CI 

Ziarele franceze arată că Ifalia s' a hotărît definitiv s 
se lege de Franţa, în urma concesiunilor teritoriale Ull 

altor avanfagii ce i se dau în Africa. Presa maghi'im. 
e f~arte. a/armată, şi ~pu~e că n~ se p~~t~ ni'!'icîrIţjP( 
Italza ŞI Franta făra sa se fr aranJaf mtafcTie~l 
Europei centrale. ~a 
,n 

Sărmanul 

- ~q auc 

Szaba 
,w ..... , . 

"ă, 

Dezs"~~ 
veroamental unele partIde mi
nuscule cari eraa ş' până acuma Mlnjstrul de txterne a pr~dat Ordinul acesta, d D pAcate, nu La mijlocul acestei luni s'a dat f al studenti mII rasiste, a fAc 
veşnic guverna'1lental/', Iar de alt! săptămâna trecută membrilor gu- sta txecutat, Şi as~s'nul E khardt Ila trlbunaLllI dm Dobnţm o sen- drgenereze conferinta lui S 
parte OpOzl!la se concentrează vernulul şi conducerII partidului a Plltut ftlgl la Badapesta, ca a- tinta care nu St poate sd nu ne D\:'ul> fntr'u!} scundal momt 
fi ea, deocamdatA in ch:p ou guvernamental proiectul de lege pol să apere Ul'gHla 'n procesul 'ndUloşeze. Pe'ltrucd a Jost dată Studl:nţlt cari il invltaseri 
dutul de precis. al reformei eledoraie, pentru..:a MHStllef. 'n contra unuia care s'a mărtu- ţină un ciclu de trei conte. 

Part,dul d lui GOmbOi, aşa·zls să ŞI jacă respectlVele observaţd. Se vede că S'I!, ameitecat o rislt de origine românească, şi-a- l-au terorIzat in aşa cbip 
unitar, a il1gh 11t tn zllde din "U, M,gYH~aglO arată că după mână protedo>tre, că,!1 Dum~le nume lace parte dintre prigoaneJe biet 1 conferentiar a trebuit e': 
urmă mltttrlUI partid .munlclpal- ,tlnle carI cIrculă rtforma elec· lui E khardt (spune .Curentul-) ce s'au pornIt În contra lui dIn ceară Iertare depe tnb Jvjl rl 
al d-lul Kozm., prieten al d-lui tonUj conţine intre altc:le urmă~ nu f gurcază tn dos'lrul de sute de cauzd cd 'nd,âznise să.şi caute apoi t-aa contramandat c 
OOmbOs dlo zilele teroarei aibe toarele: f·le al procesului asasinatelor dlO origml româneşti ŞI chiar s'a. rlnţele restAnte. ~a 
Deasem~ nta s'a dat din nOD cu Votul va fi secret, pe cfrcum- pl sa Iara, aflat la tr bunalul din nunţe cd se va muta din into· S'a ior.eput in urma 8. 

guv~rnul partidul vf'şnic Ilover- scrlDtll; cu lIste se va vota nu Turda. Mare l', Doamne, lndo- leronta Ungarie În România. Ieş'ri a lUi Szab6 o cam S 
namental al catolicilor lui Wolff. mal in capitalA şl'n judeţul PtŞt. lent~ s:tu pro~t;a romanească I Bietul ~zab6 Dezso, - e turbată 'n contra lui, Iar ditaci 
Partidul zis in batjocuri tărAnrsc Namărul deput?tHor va fi tot cel I u C1IM' Y $ ..... ;' A n vorba despre el, despre cel tatul B1Jj,~sy Zslllo,zki I.a ~dtll 
al asaslDulul dela Iara E, khardt de a .. tăz· (:l45), dar o seamă mai mare prozator ce-} are . 
T bor a 'nceput io Zilele din Ilrmă dintre ei vor fi altşi de con Sl- Unt· t d de 20 de an' Incoace litera- lutc~tăd pen~n dcalo~nlr· )tă 

să facă Iarăşi opoz ţie guvernu- 1I11e judtţene. Iar alt.1 vor fI aleşI pa nor ar ... tura maghiarl _ a fost con- a lU CCllt ei)U atu ~gef 
Jut. dar e vorba numai d: o 0- cu pri mi. Se mt'nt.:ne sIstemul desinteresat damnat Ja doul săptămâni tTlaDt s'a lălldat că 1 fost IlS • mult decât un mecenate p~ • 
pOZItie de fdtadA, deoarece gu- rrcomandănlor, Ş' se va cere can- ÎnchIsoare. la 500 de pengo Ingratol pui de val?h, că I.~bll 
veroamentallzarea lui e ştlută ta- dldat1lor.1 aducă UD nomăr de La 20 Dec. s'a publicat tu amendă iransformabilă in până acun pomeni dl" Zlaţi, 
deebştt-. recomandărI - date In filţa no- pagina de Instigatll prin sob- 50 de zHe inchisoare. la 150 mlf de pengl> (un pengl> ertat i, 

Rfgrt,part>a aceasta in jurul tarulu! publlc - eg~l cu 5% din scnerl ş\ prin altfd de ajutoare de penga cheltueli de jude- atuod 30 de It!), şi alte l He 
d-Iui GOrnbOs nu cont!'3ză prea totalul Valurilor din clrcumscrlp~ pe seama rxpulz:.tdar din Iugi'!- cată ş1 1 penga desdlunare d l' 

I 1 FU tI ..( 10 Il( I mfnea lucrari pe cari aq ~d 
mult. l'nmul ministru 1şl adunA 'o ţlta• Nu se vor putea lua reca- s aVla, a ul " gge enscg, mora a, ceea ce nseamnli fapt lE-ar fi făcut dreapta, Sţ~Ş, 
jurul du partide cari DIl contau mandărt decât dela alegător. cari zIarul person~1 al (j-lul GOmbOi, pierderea tuturor drepturt- DU trebut:! să le ,tle. l:a 
in vlraţa pol tlCj, şi erau şi pân'acl ,tau de 4 ani ia aceeaşi locali- Dn allunt extrem de nostim. lor politice. 1 s'a dat acea-
guverDament~le, partide alcătuite hte, ceea ce inseamă că are drept lata-J: sti condamnare pentrucl Acuzaţia I.i Bajcsy-Zsilli: e j' 
in bună parte dIn olmenl cu cari de vot numai cIne a stat in ul- "Viteazul Ioan Simon; plllto-. l·a calomniat Intr'o confe- are un amdnunt care ne iufm 

5 
d. GOmMs e Iqpt depe vr~mt'a tlmH patru Inl in acee~şl co- nie,· major de jandarmi, ar da rintă pubHc~, tinutl acum o Intrevedem ce fel de legătu~ cu 
teroare' albe. R gruparea e sem muna. unti fete t,tcută de 16 ani sou lun~ şi jumătate la Dobrjfin prin anul 1928 - de-atun~cjo( 
nlf,cativA numai prin acest d'n De notat: unei femei (e vorba de expui- la inv.tatia studenlilor. pe teazd chestia - între de~ an 
urml amAnunt. Proiectul acesta tiU diferi deat zde dm fllgoslavÎa. - n. tr.) .binefăcătorul" s~u (circum. laslst şi ~ntre sa/itorul de CI 

Deocamdată nu le poate Şti in pe ici pe colo de cel pe care casd şi post". stantă agravanHi) Bajcsy-Zsi- g'ne romaneascd care s'a J 
ce măsură aceste aeh z tii sunt o I a consimtit astă toamnă să-] pre- Lasăm pe cititori să afle sln- linszky Endre. faimosul de- tezat apoi dupd mamd-sa :~s 
prtgăt1re pentru ziua câad partidUl zlnte ca al său opozlţlonlstul guri despre ce mArinimie e vorba putat rasist care l-a băgat Şi a" .. me: deputatul . e 
guvernamental se va rllpe tn d'Juă: E khardt. Con.lmţlrea aceasta. • .... $$ ... '1$1 ...................... _1$1 ..... ....,.*1$1...... fn pământ pe conducMorul avea o gasetd de oposiţi/pal 1 
deoparte credincioşII Jul Bttb1tn, dUDa cum se ştie, l-a adus d lut şvabilor din Ungaria Iacob batd, şpe,ţuittJ de fostlll/Jka~ 
de alta credIncioşII lui Ol>'llMs. E. kharot mandatul de prim de- .Actio Catolica", organizaţia Bleyer, asmutând In contra st,.. al săniJldţ;; 10sill re\ 
10 privinta detacorduloi dultrr hgat al Unganel la G~oeva, dar generală înfiinţată anul trecut a lui studenti mea din Buda- (acela ca,e. a patro"at dlal şt 
cel doi oameni de stat dat 8e- totodată l-a zdrunClDat parti dul. cafolicilor din Ungaria, a ţinut pesta. dările ieşite la iveală &.1 .. ffi 
zlsue Ş trlle ce If! dAm io altă saptamina trecută la Szekszard o Szab6 OfZSl> illvinulse in coc- 18)111 pl'Ocesului de 0$16 ,r LI 
parte despre conflictul dela Do· .... " .. 4' ,..... adunare, la care vestitul călugar fertnţa la pe d!'putatui rasist, al subsecntar .. lu; de· ~ 
brltln. • iezuit Bangha a spus următoarele că 1· a păpat o subvenţie ce l·a Drehr) c" mai multe ".~Jte , 

10 tabăra opoz'tloalată s'a re- Academia francuă a publicat (cităm după "Magyarsag" din 18 fOlilt dată la mâna lui Baj:sy pe"glJ. Şpe,ţ .. l, pet,'rlll,ale 
marcat in zilele dIn urmă o a- o carte dt-spre 11mble vorbitI! pe crt.): ZSlllnsky de decedltul minIstru "" afle politician;; sdOl'DQ J 
propiere intre ltgltlmi,tI şi intre pământ. limba uegureascâ, vo·- "Ca tradiţie Ungaria e catolică, al săoăTăţli IOilf Va6s, dâudu~i fi gasetele. duşma"e, ti ~D fi 
gruparea Rus~y, slDgarel~ gru- bltă d~ 16 ml!loaDe de Inşi ,7); ca. manifestare protestanta, iar ca namai a zecea parte. Invl'lulrea trecut p, II .. meJebtetul";;'ut 
pAri ~l!rt lin 8HII'.t rUvf.'rnf,Iu' OI." f gurl';lzl\ 'n IncuI III 29~1,.". morală jidoveascău • aceastli. adusă unu' conducator DesslJ. . I it 
~----------~~----~----~------~~ -mc 

.1t1 .......................................................... T.i.p.8r.w .. T.iP.O.Q_r_8_fl_e_l_D_I_ec_~_L_O_~_O_t_A __ r8_d_.____ l. 
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