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;t ~oi m~rtiri ~i ~Hcii: Re~ele nlex~n~ru Si louis 8~rt~ou 
'P 
o 
l.ll 

relO mârşdvie satanlcd pen
~ infierarea c(ireia limba 
n~eneascd n'are cuvânt po
""it, a stins Marţi dup'a
m.azd v/eaţa unui prototip 
',1 rege intelept şi patriot 
:vini! la jertfa de sine, 
pexandru al Iugoslaviei, şi 
~i1llnui cdrturar şi om po
:e{c de presUgiu mondial, 
laministrului de externe al 
uanţei şi cetdţeanuluJ de o-
are al României Louis 
'.Tthou, conduclltorul lap

fi ce se poartd in Europa 
! tllra consibdarea statului
let) creat de tratatele de 
reeeşi de dreptatea dum-
tteiascd. . 

t Regele Alexandru şi ma
rie Barthou au cdzut rd
.fi mişeleşte tocmai ctind 
mţdrile lor pentru În/d
v(area primejdii/or ce pdn
tofC pacea europeand erau 
!dJ; incordate şi mai fd1!ă~ 
,/toare de succese. Barfhou 
cdzut pe frontul acesfa 

t
'fJuce a izbutit sd 'ncercue 
râns prin fof ma/largi a-

l
inte pe duşmanii păcii: 
Ipdce a adus la unison 
~mdnia cu Rusfa, dupdce 
pecetluit pactul balcanic, 
pdce a scos din rândurile 
'izionişti/or pe ltalJa, a
ppiind-o de Franţa. Re
~re Alexandru a murit ,ă-
1$ mişeleşte duptJce abia 
n câteva sc'lptdmdni tn ur
,1 a Idcut apropierea bul
:ro-iugoslavd, abăfârld Bu/~ 
,ia depe căile revIzioniste 

w izolând pe revlz/oniştii 
ra Budapesta. 
11 cert şi din anleceden
~ acestea. cll mâna cr/
/lald care a zguduit Marţi 
1 temelii lumea doritoare 
, pace, n'a lucrat numai 
,tIJă indemnurile bestiali
'ii el. Imprejurdrile In car' t, 

s'a fdptUit infernala bleste- Frante!, mâca Infernală era acolo cinema şi alte şase persoane, gtH'l.. Se cu"i"e ',"6 .6 •• 6-
mă/ie dovedesc aceasta de şi sta la pândi. O dozlnă de na latre cari patru femel. Ii";.", ttJ,,;a CII ca,.e f/-o 111"-
asemenea. Moartea ndpraz- mal multe de criminali hotărîţi 001 iu in toată Ir.t ulm.1I fara lomt6 1. 
nică a celor doi luminati şi la orlcf', pindeau din ambră lumea fi "dig- i"ifIuJ II f'egelui Aleza.drll ,i 
neobosiţi martiri al pdcll a prin imprejarlmlle Marslllel. Po- nar:e generalâ e-. 1:.'8 I"d""erata 'I'egi.tJ DtJ-

fost rezultatul unui complot Htla franCf:zi a făcut tot ce a NtJprtlsnicII 1II.arU. ceJtn iMN •• PllrltJ .. al ".,,11 dec41 
pregdtit cu· atâta amdnun/i- putut ca sA prevină vr'o 'ncer- doi flftl,.#ri tii PtJcii ti sguduit wtJic ,"1IIe""lco 10""",.1J. 
me şi iscllsinţd, de câtd o care fatalA, mal cu seamA cA I IntreQgo 1""... EJolca nglnl mamă a trei co .. 
'ncercare individuali! nu este I fost prevenltă că s'a pus la cale Ye8tea ~"",plittJ "0 f'lbptJn", pU răruaşl fărA tatA şl-. unuta 
capabiltI. an complot, dar banda crIminalA • d;t MtHli setltll pret,fI'nde"i pe drum. bolnavă lacAt a tre-

Nu ştim până'n mo- s'a dovedIt mal presos de orice CII illlea/tI fll/gH,fI"i. Ltlmet:i "uit dasă de medici dela clta
mentul ctind scriem acestea, Isteţime poJitleneascA. In mo· o f'tJ",as de-DUIIIN s,,11 ;",pe- laleul loţulul alu la Paria. pe 
unde-i rdspuaderea con cre- mentul când automobilul care-l ,iul ;ndigntJ,.ii şi III grtlllSe; IDila de operaţie, a dovedit o 
td a acestei trQ!!edil. Se va ad ucea pe re ge din port. dela de ",ma"ile 1:(1 le PODN IIlJea tărfe care o pune la rlndal ce
şti ln curând. Pdnd atunci vasul de război cu care venise pent,. o",e.',eo abia ieşttd, lor mal tari femel. celor mal 
trebue sti fixdm rdspunderea 'dIn hlilosiavla, trer.~a priI] plata dint,·,,,.. .,actl ctfm ,.'tJ '1#11; presU1i regine lovlte de sa arte. 
cealaltd, nu tocmai ind/recid Barlel din Marsilia, din enorma fost, fapla In/erlIII/6 _ ului L Un Doroc pentra tua SI, peD
Chiar dacd nu s' ar dovedi J mulţime care ovaţiona cu cea p"s d. "neIlUD';; di,.. "",b,.6 lira 4ioastta logosln!. pentru co
pând la urma urmelor decât mal mare 'nflăcărare pe iogaatal 86 se. ;ooce. CII 8D61tetl I".,ii. L pU.,1I săI şi pentru nof, dia ţara 
v/novd/ia directd a atenta- o.spe s'a desprins cl!l mat 10- N" "Dm ~e8crie aci d .. rerell drora a plecat la tronul pJln de 
torilor, rămân vinovati de drăzneţ din banda pândltoare, ce-II c"prins F,IJnţa, .J"g9- incerdrJ al Iugoslaviei. a flcot 
lovitura cumplitd ce s'a dat şi strlgând • TrăIască Regele!- .'tlrJ1l1, ROIll4niG. ,,.. IH#UI să o mal vedem astazi fn viatA. 
pdcii generale şi ace/a cari a ocolit pe colonelul care mer- sfdrşilN/u; 'ngros/hI, III b". Din clul-A cA na se simtea blnt, 
n' au contenit un moment sd-l gea 'nalatl!a automobUulul regal, n"J.. rege şi-al "e"iklltd,,' • trebuit si plece In Franţa cu 
arate cu degetul pe Louis a sArit pe scara automobilului Juptdlor pe,,"'. Jllce Louis trenul, IIpslnd astfel ia mOml!D· 
Barthau ca cel mai indicat ş! a trat. In automobil se afla Ba,tllofl. pe Cllf'e '''''0 f'om8- tul fatal dl!la Marsilia. RegIna a
din loald omenirea sd fie lângă regele ministrul de externe "ellsca II "" ci"dl de-lIp"NI- tit de crant lovită • aflat astfel 
pUS la zid, aceia cari au Bartbou. Au cAzat amAndol, rl- f'eo~. piekJu .. CII "rec""o,o despre moartea labltului slu sol 
tntretinut in contra lui o nl11 atât de grav, Regele cu trei ti"/tJ petllr" _p""Hea Cii-ti In mOlllentul când trecel granita 
atmos/erd satanicd, puntind gloanţro, Iar Barthou ca două, IlItJt-o .. o; categorie co ;iri- "anced. A avat tAria să-şi va
la cale arderea lui în efigie, iocAt indatA dupăce a fost tran- cine. drept",ilo, .olJd,e is#Q.. dA ~ doua zi s01ul măcelărit, şi 
aceia cari au Idcut lot ce sportat la cbestura politie'. re- rice 06llp,.. .A,delll"l"i, op6- &ă fa dl.pozltll pentru aduc~re. 
drdceşte era cu putmţă ca gele Al(xandra şI-a dat lufletal, 1'11'. pe"lru clI"e s'~ f'idicat la Belgrad a mo,tenltorului tro
stI tulbure bunele relaţii cu Iar ministrul de externe BarthoD ,,, COlt".8a ceO 1110; MID"ieli no.lo'. petar al Iiolea, care se a
statele succesoare şi buna a sucombat dupA o traDlfuzlune {..ne o r.Dis;oniştilOf' din V. lla la ,coall la Londra. 
atmosfertI dintre statele Q- de sâoge la spUal. Ia un ceas 
cestea şi dintre noii lor ce- dapA atentat. 
tti/enl, - aceia car; sub Atentatoral s'a dovedIt de- o 
firma revizioni$muluf, che- ne mal pomenită ferocltate. 10-
me-se unguresc, macedonean armat cu ao revolver.mltralleră 
sau alt/el, unelfesc zi de zI ca 25 de gloantt, cu an revol
in contra pdcii. ver comuo şi 'ca o bomba, a 

. Fixdm rdspunderea acea· tras de mal multe ori asupra re
sta cu tot cumpdlul, reţi- gelui şi- a lai Barthou, apoi du
ntindu-ne, orlctit de mare pilee a cazut lovit in cap ca 
ne este indignarea, dela orice ubla de colonelul pe care-I oco
instiga/le. Momentele sunt Hse şi împaşcat de foferul auto
prea grave, pacea prea in mobllalul regal. a tras de câteva 
primejdie, ca sd contribuim ori fn salta regală şi'n lumea 
cu ceva la focul pus de re- care năvătlse să-I Jlnşeze, Iar 
prezentanţii pe pdmânt ai 'nainte d'a se plerdasub dUc!. 
Satanei. lele multlanll,~".. tril io gară 

,eine';'j asasinul 
Politiile europene cautA cu 

nespusă inirlgurare să afle 
cine este bestiaJul asasin, 
cine-i sunt compHcH, cine 
stă In spatele lor, şi unde 
sunt comparşU dispărtlli.· 

S'a aflat din primul mo
ment la asasin un paşaport 
(despre care s'a spus 'a
poi că-I lais şi că are viza 
falsă a consululul cebosJovac 
din Zagreb) - din care s'a 
constatat că l-ar chema Ke
temen Peter, nume ungnrese 

N'ar fi nimic deosebit pâ
nă alei. Ciudăţenia este, că 
postul de radio din Buda
pe~;ta s'a grăbit să falSifice nu· 
mele atentatoruluJ, spunând 
eă-1 chiamă Petrus Calemen, 
şi-anume punând pe Petrus 
klaintea lui Kelemen, ceea 
ee pe ungureste Inseamnă 
el numele Kelemen e nume 
de botez şi se traduce ele
mente, şi nu e numele de 
familie Kelemen obişnuit nu
mai In onomastica maghiarA. 

:f .l'\.tentatul dela Marsilia 
două gloante,' ca să dacă cu 
sine pe luruea cealaltă secretele 
complotului. PoUlia a Izbatlt să·1 
scape cu viaţă dtn mânlle mul
t1mll 'Dfurlale, dar atentatoral a 
murit peste patlDA vreme, fără 

si se fi putut afla dela el ceva. 

IntAmplarea - câte clu..: 
dătenii nu creeazăsimpkt 
Jntâmplare, a tAcat ca pos
tul de radio din Budanesta 
să Inregistre~e un e record 
cu care ziarele maghiare se 
laudă destul de t.prudent: 
anume, la Belgrad, . Ia Oe-: 
nevaşi In multe alte' cen.i 
tre europene, ~tirea" despre 
tragedia dela Marsilia s'a a
flat mal Intat din Jemlsfunea 
postului de rallo budapestan. 

Nu mai puţin ciudati este 
stăruinta de fiecare zi a 
P ost.u lut de radio budapes
tan de a sublinia In fiecare 
ştire ce o dă despre odiosul 
atentat, şi anume ca repro
ducand după ziare englezeşti, 
americane, etc., că atelltatorul 
e dovedit croat, cA-i supus 
iugoslav, etc. 

J)upl legliturile ce le-. 
~ent8t deunlzi la Sofia 
e re tara Sa şi tntre Bul-
Jri8, regele Alexandru avea 
~econcilieze IugoslaVia cu 
lia, şi trebuia tn scopul 
~sta si facl o vlzitl la 
I'is, tn ajun de a se duce 
1.!is Barthou la Roma. 
~ lesne deci de Inteles 

importanta uriaşi pentru pa
cea europeanl a vizitei ce-o 
'ntreprindea In Franta regeJe 
martir. Şi e lesne de 'n1eles 
In lumina acestui lucru de 
ce şi de cine trebuia tmpie. 
decati cu cel mai mar e pret 
initiativa J8 care se lucra. 

MII 'nainte decl de a păşi n"o 
gele Alexandra . pe pămlntul 

De mâna crlmlnalalul a mal mu
rit ta afară de regele Alexandru 
,1 de ministrul Barthou un ageDt 

de politie, şi-au fost rblU R'raV 

general Georges, an operator de 

Ca adaus la aceste cfudâ
lenU, presa maghiară a că-

Con Unu are in pagina II. 
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Descoperiri senzationale în chestiunea complotull 
(Uurmare din pog. ]) I se ştie - nu le impac! cu po-

utat Joi să acrediteze că a- . IItica de apropIere de j 19os1avla 
tentatorul este identic cu a actualului guvern bu'gar Oher
teroristul Nahis, pe care po- ghldf. In prfliia noastră acredl
liţia iugoslavă il semnalase tează in special ar.:e istă presa
celei franceze In capul listei pun~re ziarul .Adevărul", ale 
teroriştilor de cari trebue cârul telegrame rderrtoare fa 
ferit regele Alexandru. crimele dela Marsilia seamă nă 

Fărd sd facem nici o leit ClI ale ziarelor budapestaoe. 
presupunere, lăsând cu lotul Se d!rm~ de altă partf', in 
În sarcina poltţJllor europe- presa l'mghHlr!, cA un negestor 
ne să descopere identitatea dIn N Ş cu numele Petru Kele
criminalului şi legăturile ce mc['l, s'a pr·~z.!lltit poIlt:ef logos
le avea vom adăug·a /0 lave, arlifând că Du-I ldtntlc cu 
cele de ~at sus ceea -ce s'a atentatorul, care s'a fJlos~t prin 
afirmat În privinţa atenfa- fals de QomeIe s~u. 
lorulul pând acuma: DIn Praga se anunţă zIarelor 

Din cauză că pe corpul aten ooglJreştl că a fost arestat aco-
t tII • flat un tata.j cu 10 UD expulzat din jugoslavia. 
a oro u a a a grădInarul W Ivrintk, al căruI 

c'p de mort şi cu iniţialele or- pişdport are aceiaşi număr ca şi 
ganlzaţlel teroriste a macedone- ai llsaslnului KeleMen. Arestata! 
nllor bulgari, s'a inceput să se afirmă ci pafaportul '·a fost fu
afirme că asaslnul e din tabăra rat şi că a cerut astfel UD dtt
macedoneollor, cari - precum pllcat. 

Doi cOlUplici arestaţi I 
- . Şi unul cu nume unguresC fugit -

Cercetărl1e din Franţa le con- EI purtau Ilumele fals de La-
Unul ca toată febrilitatea. S'aa d!slau Beneş ,1 laroslav Novak. 
stabilit pAnA acum locurile dIn Falsul Bene, a declarat după 
Paris şi din imprejarlmlle Mar- mal multe cod Iri ci se numeşte 
sUI el pe unde a amblat atenta- Ivan ~alJlcl ,1 e născut io Kara
toru] Ke]emen. galevat. fireşte DU se ştie tncA 

La Paria şi 'n alte părtl ale daci mărturisirea sa este ade-
vArati. 

Franţei s'au fAcut perchezItii III AI doilea, fafsnJ Novak, Il'a 
emlgraoţll Iugoslav!. Aa fost cer- voit sA-şi spună numele. 
cetati la polft1e totre altII fiul fos- Ambii au recunoscut fosă 
talul preşedinte al croaţUor aa- că au participat ]a complo
toooml,tl Radlcl, ş( fOitul mlnil- tul lui Kelemen, şi că fac 
tra Pclblcevicl. parte - după cum relatează 

PoJltla franceză a ajunl incă agenţia Telor - dintr'o or
de a doaa zi pe urmele a trei ganJzaţle teroristă CU vaste 
indivizi laspectl, despre cart a'a ramlf/catlunf In Iugoslavia şI 
,tablllt că au amblat prin im- In străinătate. Au declarat 
prejaclmlle MarslIIel cu atenta- că dacă nu reuşea atentatul 
toraJ, şi s'au echipat la acelaşI dela Marsilia, aveau insărci
magazin din Paris ca ,1 dânlul. narea să-lomoare pe rege la 

Unal dintre el a fost incercuit Paris. ,i arestat to pădurea dela FOII· Radio Belgrad a. 
tainebleu, dar a reuşit si scape. nuntl{ el asasinii 
Poartă numele Chalml (probabil steteau în legătură 
Halmy), din care priCină zIarele cn Ungaria 
badapestane l'au grăbit sA-1 Radio 890grad a anuntat Joi ,1 
rbboteze Chalny Vineri. cA asasinii fac parte din-

Cellalţ' doi au fost areltaţl In fI-& emigranftl croati expatriatl 
oraşul Thonoa dia apropierea in Ungaria, ,i ci unii dintre com
Franţei, acolo ande Liga Drep- plicii .ul kelellten au Izbutit sA se 
turllor Omului şi Liga Revl zi 0- irltoarct fn tara ungureascA. 
ai,tl magblarA la tinut lcum Ştirea aceasta de-o n& Blai po
aoul congresul antlcehollovac menitA gravitate I fost comuni
despre care vorbim ia alti parte catA zl.""ul IAu de coresponden' 
a .Qazetel Antlrevlzfonilte·. 1 tut din Bellratl al lui • T;mea".1 

Guvernul maghiar desminte 
- ŞI totuşi ••• 

Ziarele b.u~apestane din I nisferul de Inleme cehoslonc a 
12 ert. (<<U)sag», «Magyar adus la cunoşfinfa ziarelor c'a 
HirJap,», ş. a.) anunţă <:ă. ma- fost rugat să pună presei in l'e
rele zla.r londonez «Tlmes: dere si nu acuze Ungaria. Fi. 
a pubhcat o eorespondenta re ,te, ziarul budapesfan nu spune 
dela Budapesta, prin care de unde • yenn rugimlnlea muJ. 
ministerul de externe maghiar fumindll.ae al amlnteas~ c5 din 
desminte in chipul cel mai e- loc competent- a'a SP~8 mhus. 
nergic ştirea ee o adusese ferului de interne cehosloyac că 
CI Times» dela Belgrad, că aten- Ungaria n'llI'e nimic comun' cu 
tatorii fac parte din grupul ma- alentotorti. 
ghiar al emigranfiJor croati. 

Desminţirea ministerului de 
externe spune că Ungaria 
n'are nimic comun cu aten
tatul. şi că nu este În Un
garia nicio şcoală de asasini 
politici. 

O ru&ămlnte la 
PraJita ••• 

.Magyar Hlrlap· mal publică 
o ş"re din Praga, după care mi-

SPUR ziarele pari
alene, cA spune pre

. sa magblarA •.• 
De altA parte ziarele budapes

tane reproduc cu multă satisfac
tie o telegramă din Paris# după 
care presa franceză relevă ma
ree participare a ziarelor buda
pestane la dolitd Frantei şi-al 
Iugoslaviei. E vorba despre te
legrama trimisă şi ziarelor ro-

mâneşti, a Agentiei tdegrafice 
maghiare, referitoare la purtarea 
urbană a ziarelor budapestane. 
Vezi despre aceasta in altă parte 
a ziarului nostru. 

dar nu se numeşte Kelemen# ci Ifxaodru vizitează PariSQ 
are un nume sârbesc sau croat. are ocazia să aibă Inb 

Revolverul asasi- ca cele mal Importante 
nului fusese fa- na1ltăţl ale Frantei. 
brical anume LI sfârşitul lui Febru~ 

Intervine şi repre
zentantul u n e I 
bănci ungureştl. 

eExcelsior" a publicat un in
terview cu reprezentantul la P.uis 
al unei bănci budapestane, rela
tiv la asa sinul Kelemen. Inter
viewatul declară că l-a cunoscut 
în Iugoslavia la un match de 
tenis, că l-a recunoscut văzan· 
du-j fotografia În ziare, că nu şi 
mai aduce aminte cum îl chiamă, 

Agentia Rador anuntă din lşl reduce lista civilă I~ 
Marsilia, că cerceUirile po- lIoane dinarI. . 

liliei franceze au dus la o [o t 933, impreună cu. 
constatare senzatională în I Borls al Bulgariei şi G 
privinta revolverului cu re- I II-lea al RJmâniel, incep~ 
petitie multiplă al aientato- tlveze in mod pra~t!c ia' 
rului Kelemen. balcanică. In ianuarie el ~ 

Revolverul n'are nICIO pe regele României; io S 
marcă şi nicio indica fie du- brie are o convorbire cur. 
pă care să se poată şti unde Borls ia timp ce aceata, 
a fost fabricat sau cumpă- prin BeJgr Id, şi in aceeat: 
rai. Inseamnă că a fost fa.- face o călătorle clrcll~ 
bricat anume. BalcanI. La 24 Septemp~ 

Şi totuşi firele organizatiei duc la faimoasa 
Jankapuszta din Ungaria. 

tează pe regele Carol il 
la Sinaia; 1. 3 Octombll 
o intrevedere cu regele S. 
Varna şi la 4 Octombrie, 
mal Paşa Ia Ishmbaf. f.J 

Age11ţia Radio-Cen/t'al a 
antlnţa! la 12 crt. din Paris 
urmăIoarele: 

Apare o doamnă riile acestea au fost urlii 
dela Budapesta incheierea unor pacte de' 

tie şI prlet~nle. intre aII 
cel balcanic iochelat h:t 
braarle 1934 ,i semnal "" 
goslavla, Grecia, RomJb. 
Tarcla. u 

l'rlărturisir-i/e celor ares- Agenţia Telor a anunţat 
taţi, precum şi alte pll1lcte I de~semenea la 12 crt. că 
de reper, fac sli se illtre· I ultimele cerceţări l~tre
"adă că adevăratele cause prinse de polJţla lUgO
ale atentatului trebuiesc slava. In colaborare cu 
căutate IIU numai In mo- toate poliţiile din Europa 
!ive de /.Iolitică ;'tternă,. centrală, au dus la o des
privind Iugoslavia, ci şi in coperi re s~nzaţională A· 
special tII motive de poli- nume, stabllindu-sa ca for
tică internaţională. mularul paşaport~lul In-

Astfel, Novak şi Benef trebulnţat de asasInul K;
au spus că au venit In lemen este origInal, s a 
F,anţa dela ~1iinnich, t,e- bănuit ca numai fotogra
cdnd prin, Elveţia. Faptul fia şi textul paşaportului 
că vorbesc bine limha ger~ au fost Inlocuite, Pornind 
mană, dovedeşte că au stai pe aceasta urma, 
mai mult timp în Ger- s'a descoperjf că paşaportul ori
mania. glnal 8 fost eliberat la Budapesta 

de consulalul general cehoslovac. 
Pare că amândoi fac la cererea unei profesoare cu 

parte diutr' o ha.ndă peri- numele Jana Majertl, născută in 
culoasă al carei cent,.u de localitatea Usii .de lângă Elba şi 
acţiune era la Fontaine- domiciliată În prezent În capitala 
Meau. S'a mai dovedit că Ungariei. 
Novak şi Benef cunosc la Poliţia se strădueşte 
perfecţie situaţia din Eu~ acum sa afle dac! paşa
~opa Centrală şi In special portul profesoarei a fost 
aceea din Ongaria, de un- furat de catre atentatori, 
de reese că lac parte din sau dacă ea este In le ... 
cunoscuta centrală teroristă gatura. CII organizaţIa ca ... 
d;" Ianka-PusfJtlJ, dela gra- reia li aparţine şi asaslnul 
niţa ungaro-iugoslav6. Regelui Alexandru. 

Regele Alexandru al Iugoslaviei 
NO TE BIOGRAFICE 

Regele Alexlndra al J ogosla- I ca sImplII loldat. La Izbucnirea 
viei, dia casa KaragheofKbevlcl, I celui dlntAI război balcanic (Oc
s'a născat la 17 Decembrie (4 I tombrle 1912). AI~xandra a laat 
Decembrie stII vechI) 1888, la comanda armatei intlla slrbeştl, 
Cetlnge, ca al doilea fla al fOI- pe care a dus-o la marea vie· 
tulul preşedlntet şi apa! rege Pe- torle din lupta dela Kumaooyo. 
tre Karagheorghev!cl. Mama sa LI 24 Iunie 1914. regeJe Petru 
era Zorka (Aaroca) uDa dia fII- se tnbolnAveşte ,1 printul Alexla
cele rtgelul NIcolae al Munte· dru preia regenta pe care o ffne 
oegrulul. Intocmai ca şi fratele pâni la 16 August 1921, clad 
sAa mii mare Gheorghe, şi-a tatii său moare şi el urei tro
făcat instructia la corpul cade- Dul ca rege al sârbUor, croafUor 
1110rruleştl. . şi sloveollor. 

Când la '2 (t5) Iulie 1903 ta- La 6 IaDuarle 1929, regele A-
tAI său a fOltâles, R~ge al Ser· lexandrll suspendA parlamenta
biei, Alexandru a venit cu sora ris mal ,1 incepe o guveroare 
sa Elena la Belgrad la tO Au- dictatoriali, cu ajutoral cablne
gust 1903. Aci, sab conducerea tulal generalului Zlvkowlcl. 
profesorUor sârbl, a absolvit 11- La 2 Septembrie 1931, regImul 
ceai şi s'a indreptat spre stu- CODstltuţlonal este din Doa 10-
dlJle de drept. trodaa ,1 se proclaml temeJIIle 

DupA abdicarea dela tron (25 anei Dot orândulrl, dupa ce 
Martie 1909) a prlntulul moşte- mal fatAl, la 3 Decembrie 1929, 
nltor Gheorghe, Alrxandra, DU" namele regatalui lârbf1or, croa
m]t mo,tenltor, ,I-a indreptat In- ţUar şi IlovenlJor a fOlt schlm
teresul spre armată, in care a bat fa regatul Iugoslaviei. 
Intrat, Intocmai ca ,i fratele tiu, la Decembrie 1931 regele A-

Regele Altxandru s'a Jt 
rit la 8 lanle 1922 cu prl~ă 
Marloara, a doua fflcA a fi 

Jl 
Ferdlnaod şi a RegInei ~/, 
RomânieI. Are trei urmaşb 
Septembrfe 1932 s'a nAacuI I 
tul moştenitor Petru, la ~ 
nUlrle 1928 priDţul Toc~ 
Numele Tomlslav a fost Q( 

de cel--41-!ttâf 1'~·~Odt":c 
tul Andrei, al treilea fiu I ~ 
reche! regale a Iugoslavlfl 

JJ 
născut la 28 Iunie 1929. Jr 

___ n~' __ ~bt."~_."":_h~n"-UJ 
te 

Un publicist gerI f 
,. l 

. despre pretenţ~c 

revizioniştiiot~: 
maghiari ;~~ 

, l! 
Intr'un lung studiu din !\ia: 

.. Erwachendes Europa- ţ . 

L · , t· .>n elpzlg - precum ara a tIe 

rentul- din 11 Oct. crt. d 2 

te1e Corneliu 1. Codarcea t-
In· 

tratează sub semnătura d·l\to 
Herman Theil despre abst$ig -tea pretenfiilor revizion~. 
maghiar asupra teriforiilorlJ 
nite României. şi se scriu. 
altele următoarele: 

cE foarte bine să lămuri 
tel unele lucruri putin cur» 
in Germania. Dacă luăm CI 

compozitia etnică a ferit. D 
deslipite de Ungaria, vom ilai 
Ia concluzia, că ele aparj! P! 
tot dreptul României. po~etl 

• să res 
ungurească mal numeroa'al 
xistă decât la periferia de ~rl 
in oraşele mai mari, ca de tIt( 
Timişoara, Arad, Oradea, C la 
în fine, in partea răsăritelln 
Ardealului, unde se află ~ 
sul tinut săcuiesc. Toate ~vh 
fragmente de populatie q t 
rească nu pot fj considerate,la 
decât ceea ce sunt: mici in~tt 
masa compactă a celor J4~g 

o 
oane de români, şi nu poa:'tlc 
meni pretinde ca de dragul ci 
câteva sute de mii de unguriQllt 
multe milioane de români fl ( 

• d' . t '1 f e joel rupti In lmu uri e n car uei 

esc în mase compacte». ! al 
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Irn loc de reformă agrară, 
rl • .liplome de recunoştinlă 
!t1

1rr Regentul Horthy şi cu gU-/ pentru oficialitatea maghi
le !Tnul sdu au făcui anul ard, ca sd-şi orale dragos· 

ecut o Inovaţie care carac- lea de ţdrani. Sa ţinut adecd 
rUaJ'fizeazd mai mult decdt orice aşa-zisa "sdptdmând na

I~ stdpdnii Ungariei de azi. ţlOnald a muncii", despre 
Au inceput adecd sd de- care am mai vorbit in aceste 

cU"eze - ca sd zicem aşa - coloane, şi - precum a 
il Ce acel dintre proletarii ardtal la 25 Sept. crl. zia
eP'grlcoll, cari servesc de mai rul "Uj Magyarsdg- - s'a 
ie ,ultă vreme şi mal cu cre- hotdrlt sd se dea cu acest 
·1 vtnţd pe domni de pământ. prilej o suitI de diplome de 
] S Anul trecut, cu ocazia recunoştintd, la o sutd de 
cUnei festivităţi şovin/sie, s'au slugi nemeşeşti cari stau de 
ahnpărţit lntdiele diplome de 40-50 de ani In serviciul 
~e'dtest fel, unor slUl;1 dom- domnilor de pdmânt. 
:Q~şti cari sunt de 40-50 Existd oare margini ale 
IPte ani In slujba unul sau cinismului pe cari sd nu le 
I aJftul nemeş. poatd trece conducatorii 
Ibri Acum fu un nou prilej Ungariei latifundiare? 

..,. ...., -.. " .... " .... 
ieJ statistică CI profesiuniIor ungureşti 
;~in Slouacia si Rusia subcarpatică 
ah După nMagy.lfS,ig" din 28 Sept. ditori 405, iar proprietari de in
li~t., care reproduce dupa stahs- treprinderi auxiliare 63. La poştă 

it ca cehoslovaca dcla 31 Dec.1930: sunt 99 funcţionari, 185 amploiaţi 
03 !Jouă treimi ,d!n ~opul~ţi.a ma- şi 11 muncito~. ~a căile fe~at~ 
lu.1ră a SIOV.1CJCl ŞI RUSICI sub- sunt 164 funcţlOnan, 710 angaJaţI, 
~rpatice se ocupa cu gospodărie, 485 muncitori, 175 zileri. Func

I Jugărit, lucrări silvice, etc.; 17.10;0 ţionarii unguri particulari sunt în 
rI~·ăiesc din meserii, 6.5u/ n din ne-, număr de 1.492. 
I ft, 2:8% din sl~jb~ p.u,blice, 1.2°<0 In Ru~ia sub~~rpatică sunt.504 

lOt Itber-profeSlOll1şt1lOtc!cctualt, neguston ungun llldependenţl, 71 
N,i/o au ocupatii diverse, iar 1.7% restauratori, 13 Întreprinderi in
IŞl.cupatii necunoscute. dustriale şi comerciale auxiliare, 
:m Proprietarii unguri de paman- o banca şi 128 speditori. La poştă 
a ,ri şi păduri din Slovacia sunt sunt 35 funcţionari, 38 angajaţi 
. ).143, iar arendaşii 551. Pe şi 2 muncitori, iar la căile ferate 
Otngă proprietarii de pamânturi 101 funcţionari, 309 angajaţi, 207 
: ăcsc 18.943 lucrători, 41 uce~ muncitori şi 22 diurnişti. 
It-ci, 39.707 zileri. In administraţie sunt 757 
I ,In RlI<;:.a snbcarpatică proprie- funcţionari, 270 angajaţi, 455 mun~ 
vl;îÎ unguri d4i!o ..p.imânturi .şi pă~ citori şi 4 zileri. In invaţamint: 

lri sunt 10.236, iar arendaşii 42. 1.521 profesori şi invaţatori, 53 
lOt apoi În aceste branşe 97 angajaţi, 8 muncitori. La institu

IM.ljbaşi, 246 angajaţi, 2.820 mun- tiunile sanitare: 195 funcţionari, 
tori, 4 ucenici, 5.549 zilerÎ. 235 angajaţi, 123 muncitori; me-

rr Proprietarii unguri de ateliere dicii şi dentiştii unguri indepen-
f uzini industriale sunt in Slo- denti sunt în număr de 692. 
t~cia în număr de 10.675. Perso- La armată sunt 2 slujb~i şi 339 
'alul unguresc al industriilor se muncitori. 
Itpartizează astfel: 988 slujbaşi, Probabil capitolul de adineauri 
. 036 angajaţi, 19.617 muncitori, se referă Ia Slovacia, de oarece se 
;136 ucenici, 2.472 zileri. adaugă 'n cele ce urmeaza, că in 

In RlIsinÎa sunt 1.913 indus- Rusia sllbcarpatică invaţamântul 
~aşi unguri independenţi, cu 352 public nda piine la 887 persoane 

I ~ funcţionari. Numărul munci- cu limbă maghiara", instituţiile sa
i?rilor unguri din' industrii este nitare la 676, justiţia şi serviciul 
e 3.945, al ucenicilor de 587, de ştiri al statului el la 1258, iar 
d zilerilor 233. alte instituţii la 658 de inşi. 
I Negustori unguri independenţi In Slovacia numarul liber-pro-
llllt.in Slovacia 2375, iar restau; fesioniştilor unguri intelectuali este 
'~on 599. Bănci. şi societăţi de l de 6.943, iar în Rusia subcarpa 
jl$lgurare ungureştl su n t 6 L spe; , tica de 1.174. 

~upta pentru maghiarizarea 
bisericii orI. din Ungaria 

- Dupii eşuarea episcopiei dela Senfeş -
! 
ii Dlsgraţierea despre care am 
rlatat tn foiletoanele de pân'acJ, 
i pseudo-ep!scopulai Ştefan Ne
~eth dela Senteş, a Iscat in 
resa budapestană o vâlvă ne 
lai pomenită, cu comentarii 
11'1 e bine să fie cunoscute şi 
,tltorllor dela nof. 
. Iată câteva: 
~ In "Magyarsag" dela 20 Iulie 
~t (e de notat. că acest ziar 
~vlnlst .ta făcat monitorul lup
~ incercate de Qflclalltltea ma
~llarl prin Intermediul lui Ne
leth ş\-al Comparşllor pentru 
:aghlarlzarea bisericii ortodoxe 
.n Ungaria), sla pubJlcat an 
1lcol·prlm intitulat: "'0 bls~ 
că care se zbate(,. În care se 
ustrA oflclaHtatea maghiară el 
a deslnteresat mereu de cre-
Dcloşll ortodocşi de neam un
uesc, şi 'n legătură cu aceasta 
i arată următoarele: 

"Pentru tnflintarea anei Ierar
hII ortodoxe maghiare se dA 
luptă de decenii întregi, dar 
până la rAzboiul mondial aceasta 
n'a preocupat decit aproape nu· 
mal pe ardeleni. In Ardeal era 
vorba despre soartea ortodoxl I 
30 de mII de săeul, şi trebuia sal
vată această parte a corpului 
naţional de primejdia ca să fie 
desnaţlonallzatl de biserica lor 
devenită valahi, prin intrebuln
tarea unul intreg arsenal de 
mijloace spirituale şi materIale." 

Se arată apoi, că 'o restul 
fostei UngarU .abla aa rAmii 
ungurI neaoşl de relfgle orto
doxă, dintre cel cari au foaf 
convertiţi la această lege pe 
vremea arpadlad." (Cn alte cu
vlnte: ortodocşli aşa zişi lăcui 

ar fi deasemenea dintre ungurII 
convertiţi la ortodoxie atunel !). 
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Note 
In ziarele maghiare din Arod 

s' au puiul citi săptămâna ace osta 
nişte reportaje judiciare în titlul 
cărora figurează un nume româ· 
nesc ortografial aşa: Momak Do. 
me. Numele acesta - dupăcum se 
ştie la Arad indeobşle - e al unul 
advocat român, care indiferent 
că s'o fi complăcut pe vremea 
ungureasca să.şi scrie el Însuşi 

numele aşa cum 1·1 scrie astăzi 
presa maghiară, se iscăleşte astăzi 
aşa cum se semnau Înaintaşii săi. 
De ce dar presa ungurească line 
să-şi bală joc de.un nume ro· 
mânesc1 

U uguri get-beget ... 

De aureI nu numai în cazul 
acesla s'a putul remarca bătaia de 
joc a presei ungureşti. Re greta
fui Vasile Ooldiş n'a fost nicio· 
dată pentru presa aceasta decât 
Ooldis Laszl6, chiar şi pe ,re
mea când era ministru. Şi Ia fel 
atâlia altii, cari nu numai n'au 
cochetat in Irecut cu ungurii, dar 
au fost dintre cei mai intransf-
genii români. 

De ce această bătaie de Joc 1 
S'a putut Impune presei ungu. 

reşli - i-adevărat d. numai par. 
tiai - să scrie numele de loca· 
lităli pe româneşte, - dece nu 
I se poate Impune să scrie ne. 
schimonosite şi numele româneşti 
de persoone 1 

• 

In partidul maghiar depe 
granita arădană e mare frămân· 
tare. Se apropie data, neanuntată 
încă, a alegerii succesorului lUi 
Bela Barabas Ia preşiden1ia or
ganizatiei arădane a partidului. 
şi 'n vederea aceasta se lucrea~ 
ză de zor nevoie la reorganiza. 
rea cadrelor, finându-se adunări. 
alegându-se noi comitete şi comitii. 

Ultimele adunări s'au finut la 
Şofronea, Socodor. Sântana. Vâ
nători şi Satu-Nou. 

Le.a organizat - arată ",Aradi 
K5z15ny· din 9 act. crt. - se
cretarul organizatiei arădane Al
fred frănkel, şi au participat la 
ele dela centrul din Arad: dr. 
Bela Parecz, ungur de origine 
armenească sau germană, Maxi
milian Lantos, ungur de neam 
evreiesc, dr. Geza Velcsov, un
gur de neam bulgăresc, şi dr. 
Paul Szuchy, ungur arpadian de 
obârşie incertă. 

S'au ales în toate cinci loca· 
JitâtiJe comitete noi, unul mai 
unguresc decât al1ul. 

La Şofronea, colonie ungureas
că dela mijlocul secolului trecut, 
s'a ales preşedinte de onoare 
ruda de neam german a regen
tului Horthy. Ladislau Purgly. 
vicepreşedinte Petru SchOnborn 
iar în comitet, intre altii. Matei 
GyGre şi Petre KurilIa. 

Un cetiilean din Arad a cerut La Sântana, sat şvăbesc, cu 
deunăzi sli se schimbe numele câteva perechi de unguri apăruţi 
străzii unde stă (ni se pare .Se- în secolul trecut: Preşedinte de 
micercul~). cu oricare aU nume, onoare Rauchbauer Nandor, pre
deoarece afară de locatarii depe şedinte Anton Mandl, vicepreşe
strada sa nu.1 ştie nimeni. dinti Caietan H5nigesz şi Iosif 

IscălIm şi noi petitia cetătea- Gartner, notar Geza Bercse. 
nului. . casier Anton Gaal, controlori 

E o ruşine că s'a putul da unei Rudolf Horn şi Şt. Teuber, 
SirăzÎ un asemenea nume, atunci membri in comitet Mihai Acker~ 
când erau la indemână În Isloria mann, Carol Ackermann, Zoltan 
generală sou locale românească Bogdanovics, Andrei Bondâr, Lu. 
nume vrednice să fIe preferate dovic B~rcse, Şt. Demko, Ioan 
tată de un scandalos "Semicerc·. Eberhardt, Mihai Enczminger, 
care - pare-ni-se - e o tradu- Iosif Eberhardt, Ludovic frankti 

cere depe ungureşte. Carol Gantner, Paul Goldzieher, 
In legătură cu războtezarea a· Şt. Gantner, Ludovic Hopp,loan 

ceasta e necesar s'atragem primă· Kintzig, Iuliu Kovacs, Ioan KolIâr, 
riei atenfia că nomenclatura stră. Ludovic Kiss, Aladâr Mandl, fr. 
zilor arădane e plină de nume Nagy, Mihai Peinczinger, Lambert 
fără nici un rost, cari nu pot fi Revilak, Ludovic Raab, Daniel 
tolerate. Szorath, Eugen Szabo, Ludovic 

Acelaşi lucru trebue spus 10 / Szentendrey. 'Carol Scherer, Izi· 
adresa nomenclaturii mai tuturor dor Stein~r, Ioan Weng, Oscar 
oraşelor noastre. Zimermann. 

Apoi: 
NI se spune, că '" valahlzarea· 

sâcullor ortodocşi a facllltat-o 
Gheorghe Rakoczy I-ul, prin fap
tul că a ordonat să se scoată 
din blserlct1e ortodoxe din Ar
deal limba slavon! şi să se tipă

rească cărţi bisericeşti romi
neştf. Totuşi, din pricină cA pre
gătirea preoţilor ortodocşi nu 
reclama timp mai indelungat, 
• valahi zarea· preoţilor ortodocş I 
săcul a fost anevoioasă până la 
'nceputul celei de a doul ja
mătăţi a veacului jrecat. Săcuii 
ortodocşi ie }pgrfjeau să-şi alM 
preot dlDoeamul lor, pe care 
il tineau câteva Jonl la şcollă 
pe banii comunităţII, încât se io
torcea preotlt mal 'nainte de-. 
se fi "valabizlt-. 

In continuare se arati, că la 
1868, prin art. de lege LIII, s'a 
statuat autonomia ~( ierarhia bl· 
sertcll ortodoxe româneşti şI 

drbefU. dilr a fost lăsată ne
solutlonată chestiunea blaericl, 
ortodoxe creştine şi a ortodoc
,1I0r de alt neam. Ierarbla gre
cească n'a fOit stabiliti. prin le-

ge, deoareces'. crezut safl
cientă dispoziţia din transam
tul Imperial dela 1792, prin ca
re se flxase, că episcopul orto
dox din Buda nu poate fi decât 
de naţionalitate grecească. Dis
poziţia aceasta căzuse ind 'n 
desntudlnc : ierarhia dela Badal 
a fost acaparat! de sârbl, ,1 fn 
plus, pe măsară ce grecII (greci 
autentici sau macedo·românl,
D. D.) s'au stins ungurlzându-se 
au fllcăput pe mânlle sârbilor şi 
parohille greceşti, dimpreună ca 

averile lor uriaşe. Din această 
cauză s'au Ivit foarte repede 
plângeri, şI la 1871 a trebuit a
dusă o lege lupII mentară, care 
asigura autonomia .. comunltătI
lor ne- greceşti şi ne-sarbeştl.· 
Sârblzarea s'a continuat insă. 

"In sfârşit, la 18 Decembrie 
1932, consiliul superior al pa· 
rohlilor de fundaţie grecească 

s'a adresat minIsterului de culte' 
ca rugămintea, .. ca să la din 
mâna administratorilor sârbl a
cele parohII - cum sunt cele 
din Balassagyarmat, Eger, Es:r.
tergam, Gy6r, Kecskemit, Mo-

La Vânători, sat cu unguri 
dela începutul secolului al 18·lea: 
preşedinte interimar Al. Berecz, 
unu] dintre vicepreşedinti Ko
valcsik Imre, casier Bodo Ludo
vic, iar in comitet, alături de altii 
cu nume maghiare. Bittermann 
Aladâr, Kolozs Andras, MikI6 
Lajos, Simon Iozsof, Gall ferenc, 
Berecz Istvan. 

La Socodor, sat românesc, cu 
unguri depela 'nceputul vea cu· 
lui trecut: preşedinte preotul 
Moise Balâzs, secretar Ioan To· 
r5csik, controlori Balâzs Iosif 
şi Iosif SGle, iar in comitet, ală
turi de altii cu nume ungureşti, 

Kiss Ioachim (scriS aşa) şi Emeric 
Golyha. 

La Satu-Nou, colonie dela 
mijlocul veacului trecut: contro
lori Kisander Al. şi Mihai Nemeth • 
iar în comitet, alături de altii cu 
nume ungureşti, Iosif Szalok şi 
Anton Gâl. 

Cum se chiamă această .or
ganizare- a partidului maghiar, 
dacă nu un proselitism care 
n' ar trebui tolerat? 

.. * .. , . xc- " 
Banca Victoria S. A. Arad 

Incunoştiintare 
Prin prezenta cu onoare 

jncunoştUnţăm pe onoraţii 
noştri depunători şi pe cei
lalţi credUori, că sprijiniţi pe 
art. 52 din legea pentru li
chidarea datoriilor agricole 
şi urbane şi In baza ofertei 
ce am lansat, am tnchelat 
un aranjament amiabil cu 
credUorii noştri) reprezentând 
majoritatea creanţelor, astfel 
că In conformitate cu legea 
acest aranjament de plată a 
devenit obllgatoriu pentru 
toţi credltorU băncii noastre . 

In senzuI aranjamentului, 
plata datoril1or noastre ur
mează să se facă pe o cotă 
de 35°/0. plăti bilă tn nume
rar in ) O rate egale anuale, 
cu dobândă de 10/0, tnce
pând cu 1 Februarie 1935. 

Arad, la 6 Octomvrie 1934. 
Dlrectlunea 

X _h_ 

haei, Nagykanlzsa. Sopron, Sze
kesfehervăr. Szentendre ,1 Vat, 
cari sunt administrate actuale
mente de preoti sârbl, ,i Il le 
puni sub administraţia preoţilor 
comunititll de fundaţie grecească. 
Iar administratia averilor lor a
junse prin Interpretarea greşltl 

a legilor pe mânlle bisericII sâr
beştl, să fie dată pe mâna celei 
mal apropiate comunităţi gre
c~ştl· • 

.. Magyarsag ll omite - fireşte 
- să arate, că acest demers ,'a 
făcut în scopul maghlarfzlrll, şi 

că nu era decât o nouă verIgi 
din lanţul actiunilor Clri aa 
dus apoi ia anul 1934 la procla
marea infIIntArii episcoplei ma
ghiare ortodoxe dela Sente,. 

Ne araiă în schimb ci: 

.Dela 1871 a trecut vreme 
'ndelungaUi, şi 'n acest timp cur
sul nefalslflcabll al vietII a ma
ghlarlzat nu numai pe greci el 
,1 pe ortodocşll sârbl şi români 
desllpltl de trunchiul naţiunII lor. 
Iar după războiul mondial. gra
Iul sârbesc ce a rămas, a optat 
pentru Sârbia şi s'a expatrlat, 
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.- .~ =!2LLJ~ -
Bibliogralfie Actualităti din trecutuJ , 

"Kin1.ondotn" societătii "Elnke" : 
- M~şia dela Geoagi a societăţii maghii 
rizatoare. Interventia lui "Emke" pentr~ 
înfiinţarea unei episcopii ortodoxe m, 
ghiare în Ardeal. -

Sub titlul :tccsta, care re ro- ~ re o-s:t dacă are sentimente ma~ 
p,;ineşte Înseamna: "O srun pe: ghiare sau ba. 
de.lU M

, a aparut la 10 Oct. crt. Ia î "Vremuri grele", - artlcolul 
i\r:1d o apreciabilă publicaţie: publicat de d. Al. Vaida-Voivod 

maghiara declarat antireviZioniS~,' a~tă ~ri,~ăvara în revista "Tran-
t<~, redactată de cunoscutul pu~ sJ!vama. . 
bl!cist şi scriitor maghiar Ghe-! Elcmcr Gyarfâs şi deroncnţii 
orghe Ferenczy, descendent al I unguri ai băncilor maghiare. Faimoasa societate ,ovlnlstă 
unei familii din clasa ungurească A cui e pământul maghiar, - .Emke- dela Cloj, Clre, precom 
,1~a-zisă istorică. reproduceri din statistica cunos~ ,'arată in precuvântarea albamu-

Revista confratelui Fe(eoczy e cuta cititorilor noştri, a latifundi~ lai său festiv • Az Emke mega
scrisă cu mult nerv şi cu mare I ilor ungureşti, din cartea ~Be~ l1apltasa es negyeduazidos mii
cm,t;. Trebue s'o spunem aceasta, . szClo szamok" a lui Zentai. k6dese", s'a infiintat pentruca sA 
pentrucă mai 'nainte inci de~a~i Tiberiu Eckhardt falsificatorul pregăteucă .timpul când vârful 
fi ieşit publicaţia de sub tipar, de franci francezi, prim~dclegat al I sdblei (subliniat, - n. tr.) va a· 
presa din slujba partidului ma~ I Ungariei la Liga Naţiunilor. I vea de contat numai cu rezaHa
ghi.lf a pornit in contra sa o cam- Lord Rothcrmcre, pontificele tele fortei morale, spirituale şi 
panie furibundă, din pricina că fascist. materIale, şi nu va mal avea 0-

s'a scris intr'o corespondenţă săt- D-nii Goga şi Vaida despre cazle să repare ceea ce am fi 
mareană a ziarului "Universul" că. chestiunea maghiară. Jbat ndăcut·, - cu alte cuvinte 
d. Ferenczy, d. Fenyes Samu şi d. Cazul Markovics Rodion. ca d maghiarlzeze aşa de fun-
IVbrkovics-Rodion, au pornit prin- "Ion 1. C. Brătianu", de I. C. dameotal ArdeaJul tncât rAzboiul 

. tre ungurii dela noi o mişcare an- '1 Duca, de desrobire ce se aştt'pta din 
tirevizionÎstă. Vorba d~lui Fenyes" Remarcăm dintre cronicile SU~ partea României să· I gasească 
spusă într'o scrisoare deschisă tri~ I marului următoarele: opus desrobltorllor, - a cerut a
misă astă vară ziarului "Patria"; in I O menţiune despre iredcntistul cum doi an! şi jumAtate guvernulal 

România un ungur n'are voie să I p~eş~~inte. al p~.rti~lll~i magl~iar sA-1 ingăduie să funcţioneze le
vorbească 'n contra blestemăţii lor I dm ~.ovacla Szullo Ceza, ca a gal (deoarece funcţionează dela 
revizioniştilor maghiari, e insă 1 fost arestat la 1903 de politia unire incoace nerecunoscut!), şi 
liber orice scribde al partidului ma- i budapcstană pentru pederast!e. totodată a reclamat să I se res
ghiar să atace 'n chipul cel mai I Adnotaţii]e in legătură cu de~ Utue intre altele moş!a de 1700 
m.lrşav pe orice ungur care nu I claraţia din zilele trecute a lagăre ce a avat-o şcoala sa a
se pune În slujba revizionismu~ I reg~ntului. H~rthy, . că U~garjei grlco)! dela Geoagi şi-a fost Ju-
lui. ; OtH trebllle dIctatura (ca ŞI cum ată de statul român. 

Salutam deci cu atât mai văr-! n'ar ayea-o 0, şi în legătură cu Chestiunea acestei moşII - a-
tos energica publicaţie a d~lui 1 răsrepetatele declaraţii ale mjniş~ de că mai corect a achitărlt el de 
Ferenczy. 1\1ai cu seamă că între trilor maghiari, că în Ungaria e către stat - e acum din nou la 
timp d. Markovics Rodion a ţinut cea mai perfectă ordine din lu~ ordinea zileI. 
[ . .1 desmintă prin toată presa ma- me, - o ordine, observă d. Fe~ Dupăce n'a Izbutit să o reca
shiară dela noi d d-sa - I\lar- reczy, la fel cu aceea din tem~ pete, .Emke· a dat statul in ju-
vics - ar av(''1 gjndurile antire~ nita' Sjng~Sing, decatli. cerând un preţ de expro-
yizioniste ce i k atribuise cores~ prfere de vreo opt ori mal mare 

~.,.,. $~"""" B~"Wi!II 
pondentul SJtmărean al ziarului decât cel fjxat de ltat. 
"Universul". D. Ferenczy a do~ In ~t.Jj !l.lagyarsâg" din 29 Sept. Procesul s'a dezbătut deunăzi 
YC't:lit astfel că~i omul imparţial, crt. s'a publicat un reportaj al in a doua Instantii, la Curtea de 
pe care nu-I impresionează nicio publicistului C. Terescsanyi, dcs~ Apel, ,1 s'a admis dublarea pre
ameninţare a uneltelor iredentei'

j 
pre mizeria "kubikuş-ilor", adecă ţalal InitIal. 

* a lucrătorilor dela şose1e. Ni se Istoricul mafiei 
"Kimondom" a apărut Cll ur~ I arată că 800 de lucrătOri de a~ dela Geoagi a 

mitorul sumar: , ceşti a in şomaj, au venit la Bu~ soc. "Enke" 
Sunt ungur! - articol prim, I dapesta ca să-şi reclame restanţa Pentrucă e bine să le cunoas. 

in care redactorul revistei con~ ! de leafă de câte 10 pengo (260 că povestea acestei moşn a 50-

testă neomaghiarilor de seama lui 1, de lei), ce nu li-a fost achitată cletăţl .Emke-, vom arăta-o 'n 
Iacob Markovics~Rodion, Iakabffy de mai multe luni de zile. Dorm rândurile ce urmeaza, după al
"Iias Agobcsa, Sulyok alias St~~ I de vreo zece zile prin pieţele bumaJ adineaori amintit al lui 
ckinger, etc .. dreptul de a~l judeca 1 Budapestei. "Err, ke-. 

a:;la că. astaZI .Hu"tla este că a
bia o cincime dintre cel 30 de 
mII de ortodocşi dia Ungaria 

'rDctiIată sunt sârbi, şi abia cu 
ceva mal mult decât atâţia lont 
românJ, Iar ceilalti toti sunt 
maghlar'-. 

De notat: In articolul său din 
"Pesti Hirlap· dela 6 !,lal crt., 
despre care am mal amintit in 
foiletoanele acestea,' preşedin tele 
LIgii Revizioniste Herceg Fe
renc vorbea despre 70 de mii 
de maghiari ortodoc~11 Sic! 

.MagYiwig- arată apoi, că 

numărul ortodocşilor uDgarl s'a 
sporit prin repatrlerHe săcui ... 
lor ortodocşf. Sic l 

OamenII aceştia - spune a· 
pol ziarul' budapestan - au 
rămas de capal lor, delorganl
zatl, fără cap bisericesc. Oa
vernul maghiar na s'a preocu
pat de liOartea lor .nicl dupăce 

s'a găsit Ull ungur inflAcira t ca 
ascendenti greceucă, generala 
Carol Karucz, care a redactat în 
primăvara anului 1923 un me
moria, prin care comunltătile bi
sericeşti de fundaţie grecească 

cer intemeierea eplscoplel ma- J fin dela Paris. Amândol, după. 
ghiare ortodoxe. O delegaţie de c-e au fost hirotonitl tn chip va-
trei a prezentat acest memoria 
ministerului de culte. Sont de
atancl J 1 ani, dar miniştrII de 
cuJte au ghit până astăzi că.i 
de prisos să-i solutJoneze. Intre 
timp ,'a inceput ,1 din altă 

parte agltarea acestei chestiuni. 
FIindcă episcopul Znbkovlcl 
(episcopul sârbesc din Buda,
D. tr.) numlse paroh Ja Hod
mez6vasarhely un călugăr roma-

no-catollc, care ,I-a părăsit re
ligia şi s'a insurat (numitul 
Wiener, cel despre care am ară
tat in folletonul precedent el a 
fost numit adminIstrator la Sen
teş in 10cIlI lai Ştefan Nemeth, 
- o. tr.), şi-au cerut sfinţirea 
pe aceeaşi cale un PCli!ot catollc 
şi unul care fus~se laic, dar 
epIscopul I·a refuzat. In urma 
acestui refuz, unul dintre cel doi, 
Ştefan Nemeth, s'a 'ovArtlt de.o 
hlrotonlre la epllcopul .arbesc 
din Niş, Iar celalalt, dr. Ioan 
Raszko (fost vlcecăpltan nogu· 
r~lc de poJlţle, - D. tr.), la 
mltropo;ltul rus emigrant Sera-

lId, I'U apucat să organizez.e. 
Nemeth a fost ales paroh al 
bisericii autonome ortodoxe din 
Senteş (precum am arătat in 
foiletoDul precedent, "alegerea
aceasta a fost o numire Impusă 
de oflctalltate, Ja int~rveDtla fai
mosului Urmancz.y NaMor, -
n. tr.). Rcszko şlpa organIzat o 
tnorle ortodoxă din abaodooatlt 
unguri dela Budapesta. Episco
pul (sârbesc - n. tr.) dlll Buda 
a căutat Il 'mpiedece activitatea 
amândurora, şi lt-a interzis prin 
Intermediul eplscopllor cari (-au 
sflet!t, ca'!'ă mai funcţioneze". 

Restul artiColului lui .Ma
gyarsag· na mal Int·eresează E 
o mustrare upră la adresa mI
nistrului de culte, pentrucă a 
oprit şi el activitatea lui Ne
meth, şi un apel desperat ca să 
se organizeze episcopia orto
dox! maRhlară. 

;A' 

Citiri şi răspiindiff 

"Gazeta 
flntireuizionistă" • 

.Emke· pretindea in cererea 
cătrA guvern prin care.şl reclama 
mcşla şcolii inapoi: că ,coala a
gricolă dela Oeoagl este creatIa 
şi proprldatea sa; că mo,la va. 
10roasă a şcolii (1700 logăre) este 
deasemenea proprldatea el, pr!
mită prin donatie partlclll.ra; că 
daci a fost pn;dată ,coala şi 

moşIa statului ungar, au fost pre
date Dumal pe timp determinat. 
şi anume până la 31 XII. 1930. 
când, con1orm cootradului fn re
gală cu mInisterul, IU să trea.::1 
ca tot ce are ş.:oala şi moşia in 
posesia lui .Emke·; că statul ro
mân a moştenit dela cel magh'ir 
dreptarl contractuale pro,iwrll. 
cari au expirat deja. 

Care este realitatea in privinţa 
acutel donatII? 

Intii de toate: Statul rom2.n 
nu poate recunoatite valabilitatea 
daniel făcută lui .Emke& de con
tele Kun Ko.:sard, dărultorol ma
rei moşii pe care a'a tofilr.ţat 011-

mita ,coală. Danla aceasta ,'a 
făcut cu boUrîte Intentii antlro
mâneştl l şi destinaţii ce I s'a 
dat a fost in consecintA antIro
maneascA, aşa cum era de aştep
tat dela .Emke·. Actul de do
natIe stipulează categoric: dona
tta va servi unul inceput de co
lonizare săcuească in jod Ha
nedoua, şi este făcut ca un fn· 
demn ca şi altII să procedeze la 
fel, lărglnd teritoriul acestei co
loolzări .(cf. Az Emke megalla
pltasa ea negyed szazadoa mU· 
kOdese-, pag. 218). Se mal spu· 
ne incă in acest act de donaţie: 

dărultorul a voit să·şi faci mo
şia fldei-comls, adică Inaltenabllă 
in vecII vectlor, ca să IlU ajuogă 

În mânl valahe; şi fiindcă n'a 
putut atinge acest scop, s'a gân
dit la orgtnul unguresc cel mii 
ia măsură să împiedice aseme
nea soartă a pământuriior sale, 
la .Emke- (carf'. adăugăm, avea 
o secţie spedall pentru evidenţa 
moşiilor dIn Ardeal ce erau pe 
punctal de-a·şl schImba stăpân!i ,1 trebuiau prin urmare achIZiţi
onate pentru ul1gurl sau salvate). 

Ca .1 evidenţIeze ,1 mal \J 
sensul acestei dărulrl, .Emkt'l 
rată următoarele io dtllta ~ 
de seamă: Oeoaglal e un pl\, 
strategic dIn cele mai de aer 
(ef. p. 205); dlliceşte insă t: 
lah: În 35 de sate din impn 
rl me, ab ia scnt 876 de llDit 
(famlllHe functionarilor şI 8\ 
torimea conteilli KIlD); 1, Oea , 
eran, la 189:>, 73 de ungorl, , ' 
zece an!, in turna infllnţărll ş~t 
Jel agricole, aceştia s'aa SPI'J 
cu coloolzaţll Ja 200 de Inşi. Ş:' 
la dela Oeoagl e astfel, siT 
citata dare seama, P.205, "o,t 
dlcat1e II dlr~ctlei in care tret,. 
să l!lcrăm in punctele perichtill 

.Emke- a inteles să Se ~r 
funde şi aici, la Geoagl. ca L 
tul maghiar, ca io to"tă ace' 
tate/!l el. A căzut deci ca t:,b 
urmAtoarea tfllDsacţfe: Sta~! .• ~ 
moş!a in primire până la 19D 
fDfilntează pe ea, .exclusiv 'i 
tru să::nl-, "ca să servească. I 

colonlzărI I 11nu1ulul cU Sa~ui'r; 
scoala tntret!nutâ de ~l 
inzestrată cu toate trebai~ 
rele; saportă cheltuelile col! 
zării, etc.; Iar apoi, dela 1\ 
predă moşia ~I şcoala, cu I~r 
cele, in stâpânlrea lui • Em);; 
(ef. p. 219). , 

In consecInţă, deci, şcoa~ 
deacht.-..o statul, in prezen~a}-
nistrului agricuTturll. Colonlzu 
a făcut-o statul pe baza hoti 
r!lor prefectllor, convocati I[~ 
"E:l' ke· la Braşov incă iDilic 
de-a se fi făcut invoIala Cllit, 
vernul (ef. p. 219). A.;elulaşi ta" 
l-a revenit sA cam pere, la 10: ' 
tente le lui .Emke- şi in 5e~P 
contractului, moşhle tIlveclDIIT 
dl!'stinate lArgirii iferel co!on!t 
(ef. p. 235). LaI .Emk" 111 rezervat aamal furmzarea el! 
lor (p. 220). 

Mal trebue adăugat la cel! 
mal sus un amănunt, care are'ic 
rlta dezgropat dIn arhivele otet 
s'ar fi aflând. ,B 

Ua român, Aodrd ŞI mon,!en 
dlcat pretenţii asuora moşie!Ge . 
tInată de contele Kun CelOr! . 
tate mai sus; reclamantul ~ ptl 
dovedIt falsfl:ator de acte n~ 
nu poate fi de mirare aCtle 
dovedi re când se ştie ce a:lot. 
stat atacă - şi a lnfundal"ja 
spane cu satlsh~ţle citata ( 
de seamă, p. 273 - puşcărII c 

să 

Interventia societăţii "Emke" pentrural 

maghiarizarea biserjcH ortodoxe româ\:r 
Arătăm tn follotonul din "Emke s'a ocupi 

numărul de laţă al "Gazetel CA INITIATOARE al1 
Antirevizioniste-, tn legătură de chestia episcopii 
cu lupta ce se duce astăzi greco-catolice Ş. o.'Cf 

pentru maghiarizarea blseri- todOX8 maghiare, ,1· 
cii ortodoxe din Ungaria, că care a ÎmbrAţ'şat~D. 
1upta aceasta este mai vecht>, consiliul regnical:ra 

şi s'a inceput cu incercările pentru cultură (adlat 
făcute Inainte de război pen· forul din minister a câllr 
tru maghIarizarea bisericii emanaţie erau dlmpreundfrJ[ 
ortodoxe româneşti din Ar- "Emke'" toate societdţde Fel 
deal. In It gătură cu ceea ce viniste aşa-zise cuIturaJe'oa 
reproducem după "Magyar. n. tr.) şi mai ales a a~r C 

săg" tn foiletonul acestuI nu- Uzat locurile competente,11 
măr, e bine să se reţină o baza opiniilor celor maOh( 
preţioasă menţiune ce s'a fă· tinşt jurtsconsa/ţi biseric{gr 
cut la pag 525 in citatul al- I şi ale fruntaşilor roma~a 
bum .Az Emke mt>gallapitasa I catolici, despre per/colalun a 
es negyedszăzad6s miikoJe- i nit romano-catolice şI eta 
se", care spune următoarele: I co-catolice-. ' e 



li 

.:omplicii arestaţi au mărturisit că-şi 
~;veau armele. paşapoartele false şi 

banii din Ungaria 

tane de IaR o m a o te- ~ "Budapestl Hlrrap·, trucchi"ti 
li'grarnă cart arată consternarea insă in cbfpul ce l·am aratat. 
zIarelor italiene şi larga lot par- Ziarele celelalte. complice ~u 
tlclpare la do1lul Iugoslaviei şi-ai Ag~ntia telfgraflcA maghiari, 
Fraete!. E aceeaşi telegramă care s'au multumit să publice numai 
a aparut şi in. pn'sa noaştrA. ,1 Infamlile din telegrama faJşl 
care - spre deosebire de tex- a acesteia. 
tul tmguresc, trancb:at la Buda- Ne abţinem dela orice alt CII

pesta - spune la sfârşit că Ita- mentar, şt vom adăuga etâta nu
lIa slărue in urma celor iatâm- mai: cd greşeşte Radorul nostr. 
plate ca ,1 mal mare hotArire dacd crede că face tarii româ
pe calea apropierII de ft4iofa ~I neşti şi cauzei generale v,'un ser
Italia, pe care-a apucat ia vre- viciu, punându-şi semndtula lân
mea din urmă, gd a Agenliti telegrafice ungu-

Posturile de radio au comunicat astăzi eă I (nota bem!: olentaful s'a 'ntâm
uestatii CU nume false Ladislau Bene? t::i No- I plat Malţi seara/) ştiri d:Ja Ro-

ke' '. • • • ~ _ 't... ma şi Londl a, pi efmzand că Ei bine 1 Telegrama aceasta uşii pe o leproducere ca aceea 
- cea autenticA - n'a apărut rejeritoare la jalea 11 la COlfelt· 

io ziarele bud~pestane decât in tudinea ziarelol budapestane. 

~k dela pohţla d1n Annemasse au hlcnt ln- presa italiană şi fostul ministru 
pirsi t declara ti i. englez, s~ Lansbury s'ar li 1010-
iet Pretinsul Benes alias Raicici a declarat sit de pr~l~jul Infernalei c!'Une 
!'. • w' • • dela MalslllO, ca să avertizeze ... _ ... _ ...... -.... ' ........... IIIIIIII .. r 

........ - ..... OIi\1Ii111% ___ -.-......... _ ............. ' .... '_ .......... _ 

pn dImpreuna cu un anume PosplChIl a ple- lumta că e timpul suprem să se ee ,., e du' 

Inlt dela Zagreb in Ungaria, la Nagykanizsa solutloneze c~estillnea croatd şi 
,a!, se retină numele localitatii: tot acolo e a teroa~ei dzn jueoslavia. , care 
len '. • • ; - 01teat a, fijost desmin/lie -

Vieafa , 

rului 
glorioasă a marli
Louis Barthou " banda lUI premed), şt 11 s au dat acolo de s'au dovedit acum in chipul cel 

ş~tre cineva, pe care n'a vrut să-I numească, mai alarmant că există. 1 

s~ni pasapoarte arme şi toate instructiunile I~tă textul teleg,ramel re·. M'.mle nostru pr~eteD, pe veci de al Il-lea cabintt BrJand, la 
Ş:" , .' 1 . Al d A' 1 ferltoare la ceea ce se pre. neuitatul mln!stra de exterae al 22 Oct. 929, 
sintru aSaSInarea rege nI exan ru. U p e- tinde că ar fi scris presa t d· U ' El· . A . L Franţei Louls Bmhou, s'a nb- După căderea celui de al 2·lea 
,0, In ngana in vetIa, pnn ustrut. a italiană:. cut la 25 August 1862, in Pirl- cabinet Tardleu, la 5 Decemvrle 

tr~.~rI· /.h Il· s'au ataşat alt,l· dOi' te,.rorl·ştl·.· Suck .Se anunţă din Roma: Ştirea I d' A !IL "\. . Dei - e· )08. studiat dreptul şi 1930. şi după sforţărlle zadaroice 
atentatului dela MarSII!a uupra 

~retinsul Kelemen) ~i Szilny. La Lausane li regelu! s'a răspândit la Roma a tmbrăţ!şat avocatura, " 'n a· ale lui Barthou de a forma cabl
Il I t t 1 5 1 f 1 b d' l' cr.laşl timp s'a consacrat zlarls- netul, el intră ca mlclstra de 
,.:L a ă ura a - ea., ~f u an el, care l-a leara. ZIarele a. adus &ânge-, '( tieI!. La 1889, este trimis tn r~sboi . in cabinetul Steeg care 
,:,;himbat aei paşapoa:-tele cu altele DOi. Doi roasa senzaţie prin editII spe- Cameră de aron:Usmcntullol. A- n'i guvernat decât dela 13 Dec. 

·iru. bandi:), aveau să comită atentatul la !vlar- ;!:!e a~!anca~:r~:1 c~~~!~· ~~~l:, aş~ partlnând partidului radtcal, s'a .1930 până la 22 IaD. 1931, 

,. FII B . P . hOl .. apropiat tofoşi in unele c3Z1rl, Timp de 3 ani Barthoa a 
[.la. a s u enes, ~1 cu OSplSC 1 pn ml- pe străzile eapltalel Itall:ne gru-"'( ca de plJdă in cazul Dreyfus, de ramas apoi in afara luptelor po-
li'ră însărcinarea să atenteze la Paris, dacă puri mari de oameni diiCUtă şi partidele de dreapt:J. A fost Htlel'. 
'1 acum noaptea evenlmelltele. 
;i~ va reuşi atentatul dela Marsilia. ..Populaţia capItalei italiene intâla oară ministru. ]a lucrările . Fostul preşedinte Doumergue. 

1 d t
· . 1 publice, in cabinetul Dupuy, trecat şi el de 70 de ani, prela-

i
)!\r n It, a. .apOI aveau. s'o la ~ săna.-toasa d18::Ută evealmentvl ca mare A d _ din care făcea parte in aceIaşi aD guvernul după evenimentele 
t~re Elveţ18., unde şI-au dat lntâlnlre, la consternare, 01 a tras Imediat timp şi Po!nC4:l1e ca ministru de sâllgeroase din Febr. 1934, l·a. 
(li' f 1 b d' concluz

1
1 ia ce privrşte CODse- finanţe. Avea atunci numai 32 chemat pe Barthou ca m!nlstra 

?Zana, CU şe u an el. 1 clnţeJe. Ea arată că dictatura de anI. In J896, in cabInetul de pxterne in cabInetul său. 
ah I 5ârbească a des in sfârşit la un Mellnt', a fost mlllh.tru de lnter!!e, In săptămâni! următoare, Bar. 
l)- • PoHtia __ din Budapesta desminfe... I astfel de eveniment sângeros, ale ia cabInetul Sarrleo a fost dfn tholl îşi începe activitatea refu-
Il! Z cărui urmări SilDt deocamdată 
lI! iarele maghiare anunţă că 'n urma ştirii după care Doa mln!stru al lucrărilor publice zeiud propunerlle eog eze de de-
t Il sul Beneş ar fi declarat că afentatorii şi-au avut do- In calculabile. In general se sub (1903), Iar ia cabinetul Clemen- zarmare şi având o atitudine 
". 1 JloiuA că omorul dela Marsllla Ilucliiu stabil la Budapesta, politia budapestană a cons- ceaa (1906-909) a fost ministru fermă hţă de nota germană de 

I itat că nici Novak alias Pospichil şi nici B2neş alias va fi potrivIt ca să atragă atea- al poştelor şi telearafelor. In răspuns. 
:o~a~ici (?) n'au locuit niciodată la Budapesta. Există în ţla opIniei publice mondiale ci liifârşlt, in c~bioetul de sub pre- Activitatea din urmă a sa, con-
erP:tala maghiară un bărbier Pospichil, care n'are însă da, există o chestiune croată şi şedentla lut Brland ute mlnls- sacrată cooiolidărli sltaatlel cre-
nimiC comun cu atenfaforii. ea trebue mal curând sau mal tra de jastlţie. iată prin trahteJe de pa.:e, a fost 
II' târziu soluţlonatăc • • Cel de-al trellu cabinet Br!- deoseblt de rodnică, îocercu!nd 

~;~n fals !fi-o instigaţie a Agen
ţiei telegrafice maghiare 

II 

'''.iarele româneşti au publicat I Opinla publică ungară se aso
uleri următoarea telegramă: eled condoleanţelor iotregel la
,Budapesta, 10 (Rador). - mi civilizate. 
'roţla telegraflcă uogară trans-: Polltlca ungară o'a cunoscut 
te: niciodată pumnalul şi revolverul 
ptreaga presă m8gh!ară ex- ca arme politice. Pentru Istorii 

! nă cea mai profundă conster- maghiară oarbele arme ale erl
'le in legături cu sânger0801 mei au fost totdeauna străine şi 
latat dela Marsilia. de necunoscut, de oarece splrf
~~Iarele sunt ananlme in opl- tul maghllf s'a străduIt totdeauna 
il că in aceste clipe de dure- să facă a triumfa cauza sa prin 
să emoţIe, orice om ca sImţ armele dreptuial şi jl1stilel." 

Iral Da poate resimţi decât • 
il mal profundă consternare şi Telegrama aceasta a Agen· 
Ignare. Indiferent dacă aten- tiei maghiare este o minciu
~] • avet motive politice sau nii sfruntată. 
alt ordin, el rămâne un lSa· Adevărat că ziarele budapes· 

It! şi poporul aogur işl in- tane au catadicsit să publice 
rce faţa cu groază dela cel fotografiile iluştrilor dispăruţi 
,l·au mânjit mâinile cu sânge (dupăce astă vară au publlc~t 
tenesc, făcând din asasinat un caricaturi de cel mai prost gust 
I:rameot de luptA politică. reprezlntând pe BarthJu ca mo
I~atlunea maghiară participă mâle valahă saa spânzurat de o 
eslncerl compătImire la doliul spânzurătoare sub care itil daa 
ifund al naţtueU lugoslave şi mâna defdjş1l de stâoga al Fran· 
~erel franceze. tel cu nişte soidall al lut Hitler), 
1'oate zjarele publică articole şH adevărat că IU spus de cir
~f care omaglazl memoria re- cumstanţă sau din precauţluee 

,II Alexandru şi a lai Louis cuvinte de tnfierare la adresa 
~hou. Unele ziare publică şi ateotatorulul, sau - ca "Fug-
'{graflIIe Ilustrelor victime. gdl~DSeg" - de a atoapărare. 
l,'iarul .. FiiggeUenseg", or· Adevăful cel mare e insd altlll. 
a apropiat cercurilor guverna- Şi o priveşte de aproape tocmai 
~tale, ocapându·se de tragl- pe Agentia telegra/ied maghiară. 
. evenimente dela Marsilia, Ziarele budapestane au publi-.. •• cat toate Miercuri dimineaţa 

Urmează alte asemenea con· and a cbut la 18 MartIe 1913. pe duşmanii păcii cu un zid e-
slderaţli pe .chestlunea croată-, 
apoi: 

Potncare fnsărclnă atunCI pe uropean din ce tJ ce mal inHns. 
.Opinia publică din Ital!a a Barthou cu formarea noului ea- It făcut in acest scop călătorII 

blnet: el ia ministrul Instructlel 'il Bruxelles, la Varşovia, la Bu-
accentuat de mult, că mijloacele t pt1bllce c.1 este căHlulit iJla:nte cureştl, unde a fost proclamat 
sârbe,tI, pe cari stăpânirea dela v 
Belgrad le aplică dela prăbuşire de toate de laeta de a Instaura cu acest prll~i cetăţean de 0-

'ncoace tot mal mult şi mal apA. 
servIciul militar de 3 atit. DOAre al României, apoi la Bel-

Când in toamna 1913 se pre- grad, şi avea ;scum de gâod si 
s~tor, nu vor dace la bine·. 
E 

lintA In fata Camerei, radkaHl me,argă la Roma. Ca rezultat al 
tc, et:. f fă Il IRi Am reprodus telegrama acea- il opun o rezistenţă inverşullatâ. S or 'r or sa e, l1S a e astăzi eâş-

sta. publicatd cu acelaşi text de In special luptI in contra sa tlgată definitIV pentra păstrarea 
toale ziarele budapestane, pen- Catllaux. La votul asupra impru- i statului quo creat prin tratatele 
trucd-i un exemplu clasic de in- mutului (plănuit) de 1300 mlll- de pace, Iugoslavia şi România' 
famle. Se pretinde cd ceea ce se oaoe. cabinelUl Biifthou este pus au realaJU relativ bune cu Bul
spline 'n telegramd, lnfalişeazd ia minoritate, la 2 Dec. 1913, ŞI garI a, Turcia e declaratA cate
lucruri scrise de presa Italiană. se retrase. In locul său vine UD garlc impotriva revlzlonlsmul"l. 

O / 
F· , t cabinet Doumergue, avânel pe Iar ltaHa s'a apropiat atât de 

" precum Jleczne o pOG e con· moft in \'fem~a din armă de 
stata telegrama reprod c 1 CalIIaux ca mInistru de finante. • u e uc- Franţa, incât aproape a părăsit 
ruri pe cari le-ar fi rosttt - cl- In cabinetul Palnlev~ din tlm- pe revlzlonlştli ungurI. Se incheie 
cd _. opinia publică a capitalei pul răsbolulof. din O ~t. in Nov. ded această vleaţă, stind. atât de 
italiene, consultatd de presa ma- 1917, Barfholt a fost mlnfs;ru de mişeleşte, cu Izolarea duşmanilor 
ghiard prin nu ştiu ce sisteme externe. După răsbo\ el intră ca păcII. 
noi de radioreeepţiune, ca să.i mfnlstru de răsboi in al 6 ·lta 
poatd apărea părerile la Buda- cabinet Erland, şI in 1922 devine 
pesta ln zorii primei zile dupd mini5tru d justitie io al doilea 

P L 40 2L2 -atentat. ' " .' cabinet olocare. a ct. I ___________ _ 

In realitate imfamla nu-l în in- 1922 Barthou e numit preşedinte 
fregime a pusei bucJapestane. al comlslunli reparaţiilor, functIe Citiţi ţ;l raspâ.n.diţi. 
Pentrucă, dacd ctIelalte ziare bu- pe care o detine pană in Iulie 1:: ~lr.la Jl ~lH)tnil~il :,1 t~l îl" 
dapestane aM ultut să indice pe 1926. Afari de aceasta, in tim- "Ul! 1 ~I ujl lUtul I ihu II 
autor, l-a arătat printr'o scdpare pul campaniei impotriva lai Abd 
din vedere "Pesti Hirlap·, men. el Krlm, Barthou a indeplinit 
ţiontlnd că telepama.' a Â· funcţiunea de prezldent de trlbu
gen,ţiri telegrafice maghiare. nal la Maroc (1925). 

SA mal adougăm - pentru
ca aii se vadă că telegrama 
a fost fabricată la Budapesta 
şi nu e dela Roma 1 - că s'a 
trimis de fapt presei blldapes-

La 23 Iulie 1928 Barthou ia
tră ca minIstru de ju.stiţle ,1 al 
Alsaciei-Lorenei in cab In e t u I 
Polncar~. şi păstrează acest por· 
tofoliu pinl la retragerea celui 

Abona;r.ente: 
Pe un an 160 lei 
Pe şase luni 90 lei 
Pentru autorităţi, insti-

tuţiuni, intreprinderi 600 lei. 

' ... && 
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Gazeta Antirevizlonistă 
1 

Dumlnecă 14 Oet. Iy' 

Ştiri ungureşti despre· ] 
românii din UngariJ Un &HJitollo mH~~iHriIHrile ~e nume Ziarul budapestan »Ma~ I În continuare ziarul cita 

gyarsag « a reprodus la 8 a declarat de altfel ~ 
Politicianul şi publicistul Daniel Iulie crt. o ştire a lui »Be- recunoaşte ca şef al să~ Puţine popoare se lauda atâta Altii artistă maghiorti .,eslifii, 

ca lfIagMarii, cu somitătile lor Luiza Blaha. ftumită asHel dupti 
mai mult sau mai puţin ilu&tre. bărbtltul său ceh Blana. s'a nu
E 'n această Mudă de sine o mit d'llcaso Reindl. Ca o jronie, 
invederată teamă, teama omu· şi-a luat 6suIJro 508 rolu! de 8 

lui care dordeşte că va li prins şi reclama depe scenă maghiariza
."a fi dat de gol. E o bravadă rea Bud3pesfei. 
prea obi~nuită 'n lumea in/rac· Francisc Dea1" supranumit 
loriloT, mai mult decât expli., • Inteleptul DtlUunli", s'a numit 
cabi/ă la un popor care râfl- d'6casli Pesc8ru şi era de ori
neşte Toluri istorice pentru cari glne româneescd. 
n'are contingentul de oameni Tot de origine românească au 
Jlecesari decât dacă'i fură dela fosl: Matei CorYinul şi Hunia· 
altii şi n'are 'n consecinţă 8 is' deştii. nobilii loslklt, Mkes. Ken
tarie conformă cu aspiratiile deffy, BarCi6f şi vestitul erou 
BaZe decât dacă o încarcă cu Paul Kinlzii. 
,Ioriile aliora. De origine evreiască au fost 

Despre lauda aceasta de sine, Între altii următorii: 
pe chestia somitătilor, s'au mai Renumilul pictor Mihai Mun. 
Bcris multe şi foarte noslime kacsi, Rumit d'acaii Lleb. 
pănă acuma. In cărţile de is· Automl dramatic FronE Molnar. 
torie ale d lui Iorga, ale lui dela origine Neumann. 
Xenopol şi ale multora, &anl Lingvistul Morii Ballogi, aulorul 
li,l, peste liste de somitiiti celui mai mare dictionar ungu· 
maghiare cari işi trag obârşia rese, numit dela, origiae B!?ch. 
din neamul nostru. La Iei ,i·au Baronul ludOVIC DocZJ, blnelul 
revendicat cehoslovacii, &ârbii. negustorului de piei Morii Dux. 
,ermanii şi altii. ceea ce au Tem~l~ scriitor Ludo,-jc ~iro. 
,tiut că au de revendicat dela origIne 81au, născut la Viena. 
din lista .ungurilor· iluştri. Vestitii publicişti Eduard şi 
Dar lista acestor revedicări nu Ştefan Gaia". dela origine Bel. 
va li poate niciodată co",. leJlteim. 

1 1- t ~ tAI 1 __ Istoricul" episcopul catolic p ec a, pfln raca e a a a a...... .,. 
t 

~. A • t' g sell Viihelm Fraknol, care sa numll 
B ram In IS ona un urea , .. ă fA • F kl 

A t pan IUZIU ran . 
Incat cu greu se va pu ea a· p·et rit L 1 (L b) l' . 
jung, vrllodată la capăt CU cer. ~ o asz O au.. van,. 

"1 'cJ, t l' ~ • (Oronwald), Kafona (Kletnber· vem e elen l,lcan. . . 
ger), KOml'lrOml (Katz). • 

Le spunem acestea ca intro
ducere la un prea interesant foi, 
leton ce s'a publicat la 25 Mar
tie erI. in .Bukarester Tageblatl". 
E 'ntitulat: .Un capitol llt Ma· 
ghiarizărUe de nume·, şi poartă 
o semnătură simpatică: a mare
lui românofil Vicior Orena;. 
Hommmaa, cunoscutul pultlicist 
german din Bănat. 

Autorul publică o lungii listă 
de somltăti maghiare cari nu·S 
ungureşti. O 'ncepe cu Alexandru 
Petofi, care dupăcum se ştie era 
după tată sârb iar· dupa mamă 
slovac. şi se chema Petro"rici. 
Şi o contiuuă cu următorii: 

Ludovic Kossuth. .,semizeul 
maghiarilor", de origine slol'acăf 
numit originar Kohul. 

Artur Gorgey, şeful armatei 
koşuliste, german din Zips, nu· 
mit originar Arnold. 

Iosif Bem, generalul koşutisf. 

polonez din Galitia. 
Gheorghe Klapka, alt general 

. al rascoalei koşuUsfe, croat. nos
eul in Timişoara. 

Contele A.lberl Ăpponyi, nas. 
cui la Viena la 1846, crescut ia 
limba germana la iezuitii din 
KaJksburg, s'a tras dintr'un stră
moş Legg, al cărui succesor se 
numea Pech de Oppenheim. 
Apponyi Îşi trage numele dela 
satul Appony din Nitra, care la 
1330 era înca moşie regească. 

Davidis, intemeietorul bisericii 
unitariene in Ungaria, era de ori
gine sas din Bistrita. 

Tot de origine sosească era 
traducătorul pe ungureşte al Bib. 
liei, Gaşpar Heltai, din sec. 16, 
originar HeU, din Heltau. 

De origine gernană e şi Hof· 
griiff, cu care a infiintat Heltai 
tipografia dela Cluj. 

Marea tragediană Maria Iaszai 
din satul Aszar de lângă Komar
ftO, e feta zidarului Krippl. 

CompoJJlonat Albert Heh~nyl. 

dela origine He-idelberg. noseul 
la Viena, 

Fostul ministru Geza Polon,!, 
fost Poll6csek. 

Orienialisful Vamberi, dela o
rigine Bamberger. 

Poetul Iosif Kiss. alias Klein. 
fost secretar al comuniliitii isra
elite din Timişoara. 

Publicistul şi prim.redactorul 
Iosif Veszi dela "Pester Loyd
şi fiiei.sa jurnalistă. foşli Weisz. 

Deputatul şi publicistul Ignat 
Heli" fosl HeUer, nascul la 
{)beria. 

ViolonisM Eduard Remenyi. 
alias Hoffmann. 

Scriitorul Bekefî, alias Fried· 
maon. 

De origine germană, cari au 
fost socoliti unguri dar au rămas 
şi În sinea lor şi după nume 
germani. au fost Între altii urmă
torii; 

Botanistul Paul Kilaiber. 
Marele compozitor Franz Liszt, 

care nOa ,nat până la sfârşitul 

vietii sale 10 cuYinte ungureşti şi 
era salufat la Pesta frllnluzeşte. 

Iosif Budenzt cel mai mare 
filolog al Ungariei. 

Compo%.itorul Fran% ErkeJ. au
torul lui "Bank be.n· şi.al Jui 
.Hunyadi Uszl6" , ' , 

Istoricul Ignatie Fessler. "" :-~ 
Pictorii Carol Brocky, Heinrich 

Angeli şi Adam Friedrăch Oeser. 
Compozitorii Iosif Weigl şi 1. 

Nepomuc Hummel. 
Etnograful sibian Anton Her. 

mana. 
Anatomisful Iosif Hirfl. 
Juriscons\lltul Paul Hoffmann, 

fost membru al Acad. Maghiare. 
Germanistul Gusta., Heinrich. 
Vestitul lingnlst Anton Horger. 

originar din Lugoj, 
Medicul Ignatie Semmelweiss. 
De orlgine germl!na. cari şi.au 

maghiarizat numele: 

Ivanyi, fost Halbschuh. kesmegyei Hirlap«, care tre- protopopul Julii. 1 

Familia de magnati Harkany, bue să ne intereseze de a- Judecătorul a trimis li 
dela origine Koppel, care a dat proape. rul la Budapesta, ca sI.· 
un 8stronom şi doi miniştri. E vorba despre un proces nă ministerul de culte:: 

Fratii Paul şi Ioan Hunfalvy, intentat. ~e pr~otul Ioan Borza este autoritatea de care' 
după numele de.acasă Hunds-, dela Chthhaz In contra a 12 pinde biserica ortodoxă "1 
dorfer. credincioşi ai săi, pentrucă neascl dela Chltihaz. I'~ 

Artistul dramatic Iuliu Hegediis l-ar fi denunţat P. S. Sale ... ~ 
fost Hackmann. ' Episcopului din Arad că nu-şi 

Artista Clara Kiiry. vede după cuviinţă de 'nda-
Pictorul Ştefan Szentgyorgyi. toririle parohia le. 

fost Scheiner. Procesul s'a judecat la ju-
Istoricul liferar Ludovic Abafl, decătoria de ocol dela JuJa. 

fost Aigner, de origine din lecea In fond însă nu s'a intrat, 
Mare din Bănal. deoarece judecătorul Ernest 

Fostul ministru de agricullură Lang a pus din capul locu
Ignefie Dan1nyl, fost Grlf'shaber. lui chestiunea: dacă episco-, 

Familiile bănălene Csavossy pul dela Arad este sau ba 
(Beutelhauser), Tarcza)' (Riidiger şef al bisericii ortodoxe deja 
und Tanzmann), Varney (Wagner). Chitihaz, respectiv dacă poate 

Vestitul pictor Arpad Feszty, să fie şef al unei biserici din 
dela origine Rehrenbeck. Ungaria un episcop de peste 

Fostul şef de cabinet al impă- granită, şi dacă nu e şeful 
raiului Franz losef Oeza Doru- preotului Borza protopopul 
vary, fost Zlegler. ortodox dela Jula? 

Vestitul scriitor Geza Giirdonyi, Preoiul reclamant - spune 
fost deasemenea Zieg!er. .""11' .' • , 

Renumitul compozitor Eugen 
Hubay, fost Huber, născut la 

it 
Din > Magyarsag « de 

1X. ert: iii 
Ladislau Burde, ingineJ~ 

talurgist, şef-inginer la'i 
nele Ganz, şi-a schimbZltl 
mele numindu·se de-aci<l 
inte Banhegyi. ej 

* 
Din »Magyarsag« detc 

IK al: ~ 
L 

. a 
a maugurarea ste(l(n 

pompierilor din NagYku 
intâmplată cu priJejul jlt'ij 
ului de 40 de ani de ~ 
cietătii pompiereşti de ~ 
a vorbit prim-notarul Ol 
nese dr. G. Gusath.. er 
xu' un.. $'.. 1~ 

Din raiul hDrh~ 
iC 

Variaş in Benat. 
Scriitorul şi preşedintele Ligii 

Revizioniste Francisc Herceg, fost 
Herzog, născut În Vârşet, din 
pădntl veni(i din SUezia. 

Pielorul Kisfalud)', fost Sigmund 
Strobl. 

"Nicăieri pe IUDle nu-Si!' 
atâţia Oluritori de !! 
foame ca 'o UngarÎa"~ 

In Ianuarie 1928 s'a depus in siguranta, cu sinecuriştii, C«m 
parlamentul unguresc un proiect ca bugetul persona.lului din 
de lege pentru revalorlzarea im- garla sa fie cu 2% mei ml1ll4 
prumuturilor interne dJn timpul al.Ă.Gg.liel şi Frantei, şi 'ft.-l' 
războiului, care 8 provocat din satorii de ... ~ fITijR)zue. cu CI 

partea opozitiei critici dintre cele cheltuie de trei ori cât in! 1 

Scriitorul Dlonizie Koronghy, 
fiul l'estilului scriitor şi sal'ant AI. 
Lipich. 

Fra11i Marlin şi Gheorghe Ko
IozsvlirYt vesti li pictori din sec. 
14. numiti original Charal. mai aspre. amintite. ar 

Fratii publicişti şi scriitori Ra~ 
kosi. dela origine Kremfer. 

După cum arată .Magyar Hir- In aceeaşi şedtntă a parla.1S 

Scriitorul Ioan Tomorkenyi, de
la origine Steingassner. 

Vestilul isfodc literar Franz 
Toldy, dela origine Schedel, din 
părinji budapestani cari nu ştiau 

un cuvânt ungureşte. 
Istoricul şi profesorul de lite· 

ratură maghiară Ludovic Thalloczy. 
de·acasă Thalmayer. 

Renumitul mitropolit primat şi 
apoi cardinal Petre Pazman, pro
testant dela origine, numit ti 'a
casă Passmann. 

tap" din 13 Ianuarie al acelui an, lului (ef. "Magyar Hirlep",ju; 
deputatul Malassifs a spus dela citat) deputatul Fliblan II In! 
tribuna parlamentului cuvintele pe următoarea intrerupere: ! 
cari le-am pus in fruntea acestor "Cheltui1i miliarde c~g 
rându"i: că .nicăieri pe lume ganlza1fi1e de apărare t 
na·s atâ(ia muritori de foame 1lonaUi. nu aveti Insă le 
ca'n Ungaria"! Malassits a sub- pentru salvarea avutuluer 
liniaf că se întâmplă ace 6sta atunci sir li ci mii 1( • ,~ 
când Ungaria face cheltueli fan- Tot deputatul Făbian (ve.t 
fastice cu reprezentările 'n străină, laţia lui "Esti Kurlr· din 19.1.11 

taie şi cu propaganda, cu vână- a revenit la cbestiunea incPl 

torile cinematografiate ale oame- rilor de ImpOZite despre ca~ E 
nilor regimului, cu măsurile de bise Malassits, ,1 a arătat aU! 

.erm .. I , $ , u. concrete că contribuabilii 111 1" 

Allii de altă origine: nevastă-sa e româncă. după nu
Francisc Rakoczy, descendent me Petroviciu, far maieştrii săi 

dintr'o familie din Boemia, ca.re au fost germanii Kersch şi Er
se numea in sec. 13 Chepan, iar kel. Mal sunt apoi de origine 
mal apoi Rakolch. După unU ar germană: familiile HaHer, We. 
fi fost de origine croată, şi s'ar kerle (fost prim-ministru), Giinther 
fi numit dela origine Kacici. (preşed. Ia Casatie), Kintzig şi 

Sunt de origine croată, respec- Konopi (moşieri arădani, ambii 
tiv cehoslovacă. familiile Zrinyi, din Wiirtenberg), vestitul penalisf 
Frangepan, Rakoyszki, Keglevich Carol Csomegi (fost NascherJ), 
şi KinskJ. \ . stafisticianul Carol KeleU şi frafele 

Sunt de origine slova că : E~e.. său picior Gustav, de origine Kle
rie Madach. vestitul aufor al tie, fostul primar general al Buda. 
"Tragediei Omului", poetul Iuliu pestei Ioan Halmos, dela origine 
Reviczki, vestita artistă Fedak Haberbauer. lingvistul Nic. Revai, 
(despre ale cărei isprăvi ameri- fost Reiter, episcopul orădan Su
cane '~"'1nt.ib.a iredenlei ungureşti IJok, fost Stockinger, familia bă
am reia lat î~'mlmăru[ Întâi al năfeană Avarffy, tostă Huzly, -
.,Gazetei Anfirevizi6nisfe"), corn. .şi aşa mai departe. şi aşa mai 
pozitorul Franz Lehăr şI cunos· departe". 
cutul pianist Ernesf Dohnanyi. Să se adauge la lista aceasta 

De îrcheiere - spune d. Q. a d·lui Orendi Hommenau. ceea 
rendi Hommenau - să se mai ce s'a arătat în presa din Ger. 
relină că actualul regent Hor- mania deunăzi: că preşedintele 
thy s'a numit d'acas~ Hora- consiliului maghiar de miniştri de 
cek, ca f8milia BanUy purta pe astăzi, generalul Gombos, e 
vremuri numele Gulhkelel, ca deasemenea de origine nem
mama atât de citatului Bela Bar. 1easc1i, şi strămoşii i s'au che
tok (născut în Bănat la Sân-Ni· mal acum două veacuri, când au 
colaul Mare) a fost nemfoaico, I venit din Germania, Knopfler. 

fj executati, deoarece din fu: 
saraciei nu le cumpără ,ri 
lucrurile scoase la mezat, Cld4 
bus,te ca Jandarmii să le III 
le duel prin satele vecine. AOIl 

apoi că impozitul e inzeei f 

mare ca aiurea, in schimb 4~)li 
la sută din el (,1 deputatul fel. 
a citat cazuri, comune ,i inln 
tari> se dA celor cari il incuIe 

Dt ce aceste le/uri, despncl 

deputatul Fablan a a,ăI~P 
sunt mai mari ca ale miniiite 
(Un astfel de incasatof, dNl 
localitate din apropierea Blsi 
ptstel, avea 20 de mi/loanil'fl 
roant când alti jilneţionar. A 
cotegorii superiOare nil e'~rJ 
trtbwţt nici cu a zecea par~ I 

Pentrucd - exoUcaţla o A 
datd într'un vacarm de ţlpetl d 
vernamentale - din left' 
acestea itwasatorU SU11it I 
Ugali să dea o parte sod I 
titor .şa ~ise: .de apflll1 
nalioaald", adecă iredelU r 
Deputatul Fabian a invitat r,w 
nistrul de origine român6 ~ 
Bud, care făcea pe mirai u 
calitatea S8 de şef supre L
percepliilor, să ia lămuriri lltl 
plecte dela consilierul mlniS p 
German. . 
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iMâna Budapestei în statele succesoare 
:ita Fostul ataşat d~ presă al Ro- Vtit, Cfl. să se inteleaga ce întinsă 
~âniei la Belgrad, confratete C. şi puternică actiune teroristă des. 

Să~iciora. ft publicat in . HCuren- lăntuiau emigrantii croati. 
li" din 12 Oct. c., sub htlul "Or- Banda, ale cărei tri-

I lanizatiile teroris'7 ale. emigran- bulatii găsiseră ospita
, 'lor croaji", un articol In':resan~, litate in primul rând in 
~ăare se cuvine integrat In pagl· Ungaria ,i Austria, avea 
e .a fată. w ca ,ef un fost tipograf 
.re Autorul atrage fttenlia :8 tre- si un fost cismar - sau 
k "ue făcută o fundamentala deo,- tt,_ ceva - Percetz ,i 

.ebire in/re regionalismul parh. Pavelici. 
lelor politice croate. şi Între ac· Nu se poate precisa flac4 şi 
lunile cro[jfilor emigranli. tII ee măsun} emigran/ii aveau 

j~ Mişcilrea politică autonomisfă legiJtII1"i cu soţia lui Stepall 
hn Croatia, a lui Ştefan Radiei Radiei, core .. - di" cauaa u 
l-a sotiior lui. a fost complect IIe; stări de sPirit moşteniM 

lel<::hidală, rămânând astăzi pe urm~ dela sotul ei, SiH' poate din 

neamestescul maghiar În unelti
rile emigrantilor croati şi la fo
rurile superioare: lft Curtea de 
apel şi Ia Cllsafie. 

Curtea de apel din Pecs a 
confirmat sentinta. 

Premec a făcut recurs la Ca
satie. Şi recursul i s'a judecat 
Mar~, in ziua om oririi regelui 
Alexandru. 

Va fi fost şi.această coinci
dentă tot o infâplare, precum a 
fost faptul că posful de radio 
din Budapesta a putut s'anunte 
atentatul dela Mllrsilia Înaintea 
celorlalte posturi de emisiune 

radiofonica. Sunt multe minunile 
ce nH dat să le vedem in ziua 
de astăzi! 

Asupra procesului dela Casatie 
e de prisos să mal stăruim. Tol 
ce·am arătat până aci. figureaza 
in darea de seamă a recursului 
publicată la 10 Ocl. crl. de ziarul 

budapestan .Magyarsag ll
• Inclu

siv faplul: că 1 s'a luaI in soco

teală lui Premec şi la confir

marea dela Casatie a sentintei 
initiale circumstanta atenuantă că 

"a fost condus de principii pa· 
triotice croale-. 

a i numai o mişcare regionalista causa origine; ei streille de 
b~aşnidi şi acceptabilă, fără nimic natiunile C',.oat4, sloveniJ şi 
ci otrivnic integritatii teritoriale a 8drbit, - IJ 'ncercat să sus-

egatului. lin4 şi s4 f01"tifice moi departe 
. Arată apoi urmatoarele: accentul autonomist 01 actioi- Amestecul iredentei maghiare in Slovacia 

"Spre categorică deose.bjr~. de tăţilo, C1"oate. 
leiceastă atitudine a. organizatIIlor Fapt e, că cei doi aventurieri 

.alitice croate cen reprezentau şi complicii În subordine n'au a· 
ăzuintele populatiei, ac1iunea vut să aştepte şi nici n'au do. 

~~migr8n1i1or avea de multi. ani bândit o asistentii materială e-
{Wu toful alte defermiroante ŞI o senlfală de pe pământul Croatiei. 
i~iective. Şi chiar sprijinul bănesc primit 

In ultimii doi ani amestecul cietătilor iredentiste mânuitoare 
iredentei maghiare in Slovacia de fonduri. A fost pus adecă un 
şi în Rusia subcarpafică a luat fost profesor deja Universitatea 
proportiile cele mai provocă- din Budapesta, franz Jehlicska, 
toare.. să facă pe slovacul, să·şi caute 

Pornit poate dela sinceritate şi deja interesatii streini scăzuse 
~ela iluminarea patrlotic-croată, acum vreun an atât de mult, in
lp-upul emigran1iIor a sfârşit prin cât unul dintre cei doi şefi în. 
ot se transforma intr'o bandă de cercase să apară in cumintit şi 
eroriştl. spioni şi criminali. sti· ceruse Îngăduinla să se inapoieze 

.,endiat8 ° vreme de striiini. Vă- în Jugoslavia. 
'luvita de un important sprijin Foarte probabil Însă, că planul 
Imaterial pornit din Croatia, banda vizi1ei Suveranilor iugoslavl li-a 
iitceasla a intrat în slujba şt în reinviat nu numai jdealurile cri-

Ameslecul acesta merge pe o semiduzină de ~Iovaci de teapa 
două drumuri paralele: de o lui, să-i declare ccomitet naţio· 
parte se caută printr'o foarte nal slovac" iar pe sine preşe
sustinută propagandă să se dinte al comitetului, şi să secon
transtorme anumite regionalisme deze În strainatate actiunile re
slovace şi rutene intr~un autono· vizioniste ale oficialitatii ungu
mism care să ducă la realipirea reşti. 

:olda unor interesaţi de dincolo minate. dar şi asistenta materială. 
Sere granitele jugoslave. E destul După informatiile cari 

ii aminllm minarea a numeroase ne-au fost date din cer
agoane iugoslave din garniturile curi jugoslav_, ei ti 

,e tren in tranzit sau pornite complicii lor au fost 
intr'o parte a Europei centrale, I semnalali in ultimul 
I zecile de victime făcute in rân- I timp in special in Un

:surile publicului călător nevino- garia ti Austria". 
n, 

~lSiD1pIă Întâplare ... 

Slovaciei şi Ruteniei la Ungaria. Constituirea aşa-zisului comitet 
unde (vezi conferintele dela s'a întâmplat astăvară a fost anul, 
Londra şi Cambridge ale Con- I la G~neva. cPesti Hirlap" din 
telui 8elhlen, şi apoi o serie in-. 11 Iulie 1933 a anunţat o ves
treagă de asigurări prin presă, I tind că Iehlicska a prezintat la 
despre cari vom vorbi in nume- liga Natiunilor un memoriu, iar 
rele viitoare) - i-ftr aştepta pe cBudapesti Hirlap" din 12 Iulie 
bietii slovaci şi ruteni ratul lui 1933 anuntând că după consti
Dumnezeu, - iar de altă parte tuire a fost la Geneva scandal: 
se lucrellză la fata locului, prin şi anume, corespondenfii agentiei 
manifeste răspândite prin cazărmf, Havas şi ai lui ele Temps" au 
prin hărtl revizioniste, prin spio- pretins să se excludă "comitetul 
naje. slovac" din palatul ligii NatlUni-

Aşa-zisa propagandii a luai-o lor. şi au bruscat pe ziaristul 
În mâna sa "Mag,arsag", emu- ungur Lippay Imre şi pe secre-

er IIM luI in exclusivisme şoviniste al tarul dela Geneva al Lgii Revi-
n I Banditul Eduard Premec despre iarnă. Ia miJlocu ui arUe. oflciosului iredentist .Pesti Hir- zionis1e maghiare Tamas Andras 

ll1'e-i vorba in articolul citat mal Premec a fost condamna' la lap". Precum se constaU! din 
rlals al confratelui C. Mlciora. a 15 ani inchisoare. luându·i se în Directorul de până ieri al a- acest amdnunt: "comitetul" 
l,Juns din nou la ordinea zilei in considera tie ca circumstanţă a cestui ziar, Ştefan Milotay, a fost lu' lehlicska tia constituit 
1 lilgaria. şi-anume exact in ziua tenuanfă că a fost condus de pus să scrie o serie de articole sub aU6piciiie Ligii Revizio-

destinate slovaci1or, in cari li se ni.8le dela Budapesta. 
t care aveau să fie asasinati principii patriotice croate. 

făgăduia Într' o viitoare Ung arie- ă" 
clgele Alexandru şi Barthou. Sle! Mare marea şi sarea. Au urmat "PAlnea rate an 
e Numilul emigrant croat şl.a Sentinta aceasta a dat prilej raspunsuri cehoslovace, - loc- a lui "Pestl Bir-
i ieut armata la unguri. Apoi eli- presei ungureşU să facă câteva mai ceea ce dorea şi .Magyar- la p" 
luer6nGlu-se Croatia de sub stă- săptămâni in şir O ne ma.i pome- S8g", căci prin răspunsurile a
Anirea maghiară şi fiInd inrolat nUă propagandă .lmpartlaUtătii" cestea ftle presei dela Praga şi 

de-aiurea s'a atras atentia asupra 
'61- armata iugoslav8, a dat bir justillei maghiare. Fireşte, lotul şoşelelor şi momelelor d-Iul Mi-
UI fugjlii in Ungaria. ca refugiat a fost astfel arftnjat ca justilia 10ta1, condamnate altfel să nu 
eaoJitic. ungurească să iasă din această ştie despre ele decât slovacii din 
IM Face parie din banda teroristă afacere cea mallmpftrtială justitie Ungaria, prea sătui de bineface
~staşa· . depe lume, şI ca guvernul ma- rUe regimului unguresc, ca sa 

mal poată crede În ele. Indată 
li Mai anii trecuti a Irimis prin- ghlar S8 se poată spăla oricând după aceasta. "Magyarsăg- s'a 
I (un slujbaş croat dela calea pe miini dacii ar fi acuzat de apuca' să tipărească manifesle 
"rată o bombă preşedintelui de vreo patronare iredentistă a duş- autonomiste, răspândfte apoi de 
oldecătorie dela Belgrad Carol manilor expatriatl m Iugoslaviei. agentii iredentei prin Slovacia şi 

Rusia subcarpatică. 
l ubani. Conationalul care ducea Alături de acest ftranjamenf a laM ce ia sClls In privinţa a-
At>mba a avut pe drum remuşcări. mal fost insă unul. Procesul 8. ceasta in "Magyarsdg- din 22 
~d a predat pachetul unui oficiu fosl astfel dirijat. ca si fie dela I Dec 1933, tnir'un articol semnat 
H)lifienesc dintr'o gară, spunând incepul până la capit un rechl- Monar Jenă: 
fela cine·) are şi exprlmându-şl zltorJu nu al acuzatuluI, ci al lu. "Am scris ca planul de aulo-

. , nomle (ruteano-slovacd - n. Ir.) 
.n~nuial8 că.I lucru suspec" Pa· goslavlel. S au adus In fata barei al guvernului maghiar, pe cart 
Istetnl a fost desfăcut de un de- martori peste martori dintre ex- cehii au zdddrnJcit-o la 1920, 
rICU" OSC8r Kronas\, bomba 8. patriatiJ din Croatia, ca să debi- l-am t,imis (ade ca ei, dela "Ma
jt~plodftt. I-a omorit pe detectiv teze tot ce se poate inchipui la gyarsGg", - n. tr.) multiplicat 
t~ loc şi a rănU grav pe detec- adresa teroarei sârbeşH, slliruin- în mai multe mU de exemplare. 
, ... 1 I P tr f' i b in' I ..t IX II In Slovacia.· (11.... e o., CI Ş pe su co· du-se specIa asupra 'uO ar or 10t astfel Magyarsdg- a re-
Băsarul de polilie MUutln Sfeva- de neveste, de mame şi de su· cunoscut intlaU rând ca a ras· 
m>vid. I rorl ale croa1ilor, asupra omoruri- ptindit ln SlovaclQ hdrti re~lzio
lf, Au urmai somatii cătrii gu- I lor şi altor crime ce s'ar fi 'n- niste, Iar ln numdrlll sdu dm 18 
'~rnul unguresc ca să predea I tAmplat In contra lumU eroate. FI. III. ert. a ,,,cunoscut că a ras-
Ir~' ,pl1ndit in tradueere slovaca. nu 
• atentalor. reşte de dovedit nu i s a cerul rucl- mal printre eivULi din Slovacia 

l~tAutorJtăliJe maghiare s'au 101 unuia să dovedească. Fiecare a ~r şl printre soldati (la loina 
fl~dlf. până când in cel din urmă putut deblta ce I·a lăsat incarcata cilliva soldaţi unguri au fost pe
Ilt trebuit să-I pună pe Premec sa conştiintă de terorist expafriaf, depsiţl din cauza aceasta) arti
Ki Il se predea singur. Ajuns pe şi toate aceste depozitlf au văzut coliil .Praga sau Budapesta" al 
dina parchetului maghiar, acesta cu cele mm stridente Utere lu- lui Şt. Milotay. 
'N refuzat predarea criminalului. mina tiparului budapestan. Cozi de topor 
r.unând că are de-a face cu un Premec. bine Inleles, nu .'a 
~fugiat polltic. putut mulfuml cu sentinta Iredenta 
re L'a judecat deci tribunalul ma- ungurească avea nevoie să se 
i dar din Kaposvar. mal deblleze loate calomniile 
iSPro·cesul s'a desbătul as.1 acestea şi să H mai dOl'edească 

.. 

Paralel cu-acest amestec al lui 
eMagyarsag. şi·al altora în Slo
vacia şi Rusia subcarpatică. s'a 
făcut un alt amestec, cu mare 
răsunel, al oficla1i!ăţii şi-al so· -

Să mai amintim despre adi· 
neauri pomenitul secretar al ligii 
Revizioniste Andrei Tamas, că 
s' a dus la congresul dela Thonon 
de-acum anul, al Ligii drepturilor 
omului, cu o pâine cslovaca" 
incomestibilă. drept dovadă a 
traiului ce·] au slovacii de când 
nu mai sunt la Ungaria. Congre
sul acesta s'a finut la inceputul 
lui Septembrie. la 27 August a 
apărut În ... Pesti Hirlap· un ar
ticol al preşedintelui Ligii Revi
zioniste Herczeg Ferenc, intitulat: 
cPâine ruteană". atragându,se 
atentia că s'a expus in vitrinele 
lui .Pesti Hirlap· pâine din Ru
sia subcarpatică. ca să vadă lu
mea ce soarte ii-a rezervat tra
tatul de pace ruteni1or. Despre 
pâinea aceasta s'a mai scris şi 
in .Pesti Hirlap· din 14 IX. 1933. 

Vom măi adăuga că 'n urma 
inundatiilor din primăvara anului 
trecut, iredenta maghiară a co
lectat pe seama cfJămânzilor" din 
Slovacia şi Rusia subcal'patică 
40 de chintale de grâu, dar a 
fost oprită de autoritătilor ce· 
hoslovace să Je tIeacă peste 
granită-

.Atenţle r-
Precum se ştie. acum cd

teva sdptdmtirzi s'a mai de
scoperit fn Ardeal un spio
naj unguresc. Al unul soldat 
cu termen redus dela Fer
nezlu de /ângd Baia Mare, 
care e lnscrls la o Universi
tate din Ungaria. 

In legdturd ca aceasfd 
descoperire s'a dat prin zia-

rul "Universul- alarmd in 
contra studenţilor unl!url din 
Ardeal inserişi la Universi
tăţile angureşti, din prieind 
cd Universităţile acestea sunt 
in realitate oficine ale ser
viciilor de spionaj ale Url
garlei. 

Semna/ând alarma .. UnI
versului", ,.Magyarsag" dm 
10 Oct. ert. publicd sub Ilt
lui: • Băieţi din Ardeal, aten
ţie r, un avertisment la a
dresa studenţilor "ardeleni
dela Universitdţ/le maghiare, 
ca sd se pdzeascd şi sd nu 
treacd un timp oarecare 
frontiera. deoarece siguranţa 
româneascd stil la pândd_ 

Se poate o mai categorică 
confirmare a faptului ce s'a 
spus ptind acum de-altitea 
ori, ed aşa-zişii studenţi dela 
noi ce merg să se lnscrie la 
Universităţile din Ungaria, 
vin de-acolo ca spioni? 

J1V 7#V , au 

Mărunte 
şi felurite 

Precum am arătat ;n numarul 
Întâi al "Gazetei Antirevizionistc", 
vestista artista maghiară de origi
ne slovacă Fedak Sari a pâţit-o 
rau de tot in America cu film ul 
S.1U ircdentist "Iza nimi". A tre
buit să şteargă putina, deoare.::e 
au prins-o cu evaziuni fiscale in 
dauna Statelor-Unite. 

In legătură cu dispariţia şi din 
Ungaria a bătrân ei artiste, despre 
care scrise seră luna trecută ziarele 
budapestane, ziarul "Uj Magyar
s.ig~ anunţă în n-ruJ din 25 Sept. 
crt. că d-na Fedăk a plecat spre 
America, deoarece a aflat că s'a 
realizat cu rularea printre ungurii 
de-acolo a filmului său 28 de 
mii de dolari, şi ar vrea să capete 
şi ea o parte din acest venit. Şti
rea . ziarului budapestan e evidcnt 
falsă. Pentrucă tot el arata·c.i 
d-na Fedak şi-a vândut definitiv 
filmul cu 1500 dolari, aşa că nu 
mai poate avea nici o pretenţie. 

* 
Precum am mai arătat, fostul 

director al ziarului "Magyarsag" , 
Ştefan Milotay, a plecat in August 
dcla accasta gazetă, şi şi-a făcut 

sub titlul It Uj Magyarsag" o gaze
tă nouă, dcspre care ziarele italiene 
au aratat că apare intr'o tipografie 
guvernamentală, pe bani din Get
mania, şi face politica lui &khardt 
şi a guvernului, 

"Magyarsăg" l-a dat pe Milot.1Y 
in judecata, pentrucă işi tipăre~te 
ziarul cu aceleaşi caractere ca şi 

"Magyarsag", ca să provoace con
fuzie. 

Proccsul a Început să se jude
ce săpt.imâna trecută, S'a fixat o 
nouă dcsbatere pe ziua de 260ct. 

Acum aflăm din It Uj Magyarsâg" 
(nr. din 6. Oct.) că cei dela .Ma
gyarsăg" au pus pc unul Vukov 
sa tipărească În contra lui Milotay 
un pamflet şi să-J trimită abona
tilor lui • Uj Magyarsag" (ceea cc 
poate să însemne, că Milotay a 
plecat dela vechea gazetă cu lista 
abonaţilor aceleia). "Vj Magyarsag" 
a intervenit la guvern, şi po]iţia 

a pus mâna pe o parte din ma
nifeste, Ziarul d-Iui Milotay face 
apel la abonaţi. să-i trimitâ la re
dactie pamfletul lui Vukov, pen
truca să aibă Întreg stocul rn ve
derea procesului_ 
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Fidei-contisurile ungureşti 
- O reforOlă care se tot anunţă. Istoricul 
fidei-coD1isllrilor. In lUOlina statisticilor. -

Astă iarnă au losl cinci ani de cătră primul născut, sau, ti- Tis8, tinut care de asemenea ti 

(era pe-afunci în fruntea gu- r6reori, dacă astfel a dispus in. rămas aproape in intregime Un 
vernului maghiar contele Beth- temefetoruJ. de căfră ultimul năs· gariei: 
len), s'a putut citi in presa cot sau de dilrii eltcineva din fa- 7,3°/. se afle in tinutul dintre 
maghiară dela noi următoarea milie. Moştenitorilor nenominali li Tisa centrală şi actuala grftnila 
telegramă: I se asigură un apanaj, care se I românească (dela nord până la 

L 
'. . - L- -- mărgineşte la o colă-parte din Ciaba; 

" a Invitaţia Igu uzufruct . • . 
Na.iunilar guver- . . . . 24.5% se afla m tinutul ~m 1 h- r • La Inceput inshlulla aceasta de dreapta Tisel reparfizn.Iă astazi 
năUt :'taQ la, pr ă- caslo era un monopol al marilor (in proportie' de aproximativ 30 
I 8 y e O re arm t' E" I t a 'idei-comisuri- magna 1. I smgur ~pu ea~. ~u a: şi 70) Ungariei şi Cehoslovaciei 
1 probarea regelui, sa inshtUlasca 1,2% se afla intre Tisa-Bichiş. 
ar. fidei-comisuri. Prin legea dela Ceaba-Ărad Murăş; 

.Budapesta. - GU'Yemul ma- 1723 ace.st drept a. fost ~at flpoi 1.8% se 6tla in Ardeal. 
ghiar este preocupat de pregăti- i f 1 d ~ d Ş 6şa-z ŞI or nemeşJ eran, - AfiX d d' tX 
rea unei reforme a fidel-comisu-'" ...... am eei In aeeas a 

casta care depela aceasta data l' ă t ti t' ii fj' l~ 
rilor. Incă inainte de război, e· poate fi socolilă ca aproape ex. pre to.as ~. a S le •• o Cl~ , 
conomişlii modern! au accentuat l' h· ... L d 1 1852 că Jallfundl1le famIliare ma-
că fidei·comisurile sunt o piedi. . d 1 1862 1 W f'd i Jena 1 e in vec ea ngarle, 

c USIV mag Iara. egea e a Il' b'l d h U . 
ŞI cea e a asa I e co- , 

că in calea unei repartitii mal i '1 d .... t .• f" IV se aflau In cea mat mare m sun e e pana 6 unci In lin a, t t'f' ItI • 
J'oste ti moşj'l'lor • _. I 1 "t • par e pe erI orlU ac ua el • Iar cu priVire a ce e VII oare In· U .. h f t 

.După ziarul "Mai Nap·, ideia troduce O seamă de reguli au- ngarll or 15 e. 
reformei a pornit deJa Geneva, strfece. Prin această lege din Situatia actuală 
cu ocazia unei şedinfe din anul urmă, fidel.comisul se poate im. Adevărat că după stafisliceanul 
trecut a Ligii. Delegatii unor state părli, dadi familia nu cade la Zentay Dezso (vezi relalările sa
au arătat Ligii Natiunilor, că Învoială; de asemenea poate fi le din cartea "Beszelo Szamok" 
fidei-comisurile maghiare sunt desfiintat prin decret regal, dacă in n.rul Întâi al ~Gazetei Antire' 
principala piedecă ti dosloltării e socotit dav un6v lor interesele imi· " f d vlzioniste ) propor1ia i el-comi· 
economice a acestei Jări. Unii tit 1 lui d v nen e e e sau , sau aca se surilor re venite Ungariei hortiste 
factori ai Ligii şi-au însuşit ar· constală abateri dela scopurile este mai mică decât cea arătată 
gumenfele, şi au cerut delegalilor testamentare. 
maghiari schimbarea acestui sis· 
tem. 

.Zlarul "Mai Nap" publică ur
mătoarele in forma jiunl cu privi
re la proiectul de reformă al gu
'Vernului: 

.Un fidei-comls nu poate să 

f:e mai mare de 2000 de fugăre 
cadastrale. Restul va fi atribuit 
după bunul plBc al posesorului 
fidej·comlsului. 

• Afirma tiv - spunea in În. 
cheiere telegrama - guvernul 
va depune proiectul in parlament 
Încă in iarna aceasta-. 

Situatia fidei-co
misurilor la 1896 

adineauri. La 1925 erau după sta
tisticile lui Zentay 62 de fidel
comisurf, cu o indindere de 
984.068 Jugăre, din cari au mal 

După cartea enciclopedică .Ma. rămas acum 53, cu o intindere 
gJarorszag-, tipărită la Budapesta de 822.162 iugiire cadastrale. De 
la 1896 cu prilejul implinirii unui neme ce deci există o t1uclua1ie, 
mileniu dela aparitia ungurilor staHsticile d.lui Zenta,. nu repre· 
intre Alpi şi Carpati, erau În acel lintii situatia dela 1919 
an in cuprinsul Ungariei 91 de 
latifundii familiare inalienabile. ex- Rdmâne de altfel inatacabil 
linse pe un lotal de 2.313.499 japtul ce-I aratd citata sta-

tistlcd dela 1896: cd cele 
iugăre cadrastale, ceea ce făcea mai multe şi mai mari fldei-
".418 sută din lerilorul intregii lfiri comisuri se aflau şi se afld in 
de afunci. 

Fidel comisurlle erau alcătuite Panonia, prOVincie rdmasd 
din: 662.468 iugăre cadastraJe aproape'n intregime Unga· 

rlel. La 1896 44°/. din leri
pământ arabil, 6651 iugăre Cll-
dastrale grădini, 952.258 iugăre toriul lattjundUlor familiare 
cadastrale păşune, 1932 iugăre inalienabile se ajla 'n aceastd 
cadastrele vie, 993 924 iugăre ca. provincieI 

Duminecă 1,( Oct. 19l 
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Serbările dela Chişineu In amin1irr 
memorandistului Deliciu 

Din Iniţiativa unui comi
let tn frunte cu In/mosul şi 
neobositul romt1n dr Ioan 
Sudu, s'a hotarU sd se ein-

,1 steascd memoria marelui 
lup/dlar naţional şi memo
rand/st al granifel arddane 
Mihai Veltciu, eternizdndu i 
numele in pialla unui mo
nument, a cdrai desvelzfe 
urmeazd sd aJbc'l loc in ziua 
de 21 Oct. a. C 

Nc'lddjduim ed toţi bunii 
romdni vor ţinea sd ia parte 
la aceastd serbare roma· 
neascd, care se va desfdşura 
la data mai sus amintild in 
comuna Chlşlneu-Criş, dapd 
urmdlorul 

PROGRAM: 
In dimineaţa zilei se 

oficia la mormdntui Sdt, 
torltu/ul un parastas, Q' 

va avea loc ceremonia ~ 
firii bustulul, dIscurSUrile 
memorat/ve şi dejiJarea I 
timei În faţa monumenq 

La ora 1 se va sel11 
masd comund in saloQ 
Casinet Române. .~ 

Dupd amiazd la Of~ 
va avea loc un mare con 
in sala Cooperativei in 
strtaşilor. 

Seara: petrecere şi di 
Comitetul aranjator fQ 

pe acei care doresc sd , 
ticipe la serbare, sd btn 
iascd a-şi anunţa sosi 

Incă un ponos unguresc 
Zjarele maghiare dela Cluj 

- "ElIenzek·, oficiosul par
tidului maghiar ,.Keleti Uj
săg-, ş. a. - au găsit săp
tămâna aceasta o nouă do
]eanţă maghiară. De astă 
dată, spre norocul nostru, 
nodul tn papură nu a mai 
fost căutat statului român, 
el - romilor, adecă ţigani· 
lor. ŞI anume: pentrucă la 
congresul ţigănesc ce s'a 
ţinut DumiGeca trecută' la 
Diciosânmărtin nu s'a ros
tit nicio vorbă. ungur .!şte, cu 
toate că erau intre ţjganii 
congresişti ŞI unII -"cu limba 
1IItJtern6 maghiară- (sIc!) 

Intr'adevăr, urit lucru din 
partea romllod Cum au pu
tut scăpa din vedere, că nu 
sunt nici ei mai prejos de 
Adam şi Eva, de Nabuco
donozor şi de ceHalţi pe 
cari istoricul M. Horvath ti 
declarase de neam ungu
resc, şi mai ales cum au 
putut uita, că partidul ma-
L ~." ra· 

ghiar se zbate de-atâta fI 
me să-şi asigure spre ferich 
comună a monor1tarilor a 

manda supremă a mina!": 
tHor din România? le 

ril 
Apropos! u: 
In darea de seamă Ili1 

mltelor gazete clujene t : 
pre congresul dela Dle1 
sânmărtln flgurează un ~l 
tor ţigan SZlkra (ceea ~ 
ungureşte inseamnă: Slo 
teie) In reportajele din t1 
sa românească numitull 
chiamă Sirca. e 

Şi mai figureaz1"itr~j 
taiele.~,maghlare un nUIMll 
preşedintelui romilor ~ 
Blaj, Andrei Zima. b 

Să ttnem minte aceshţ 
me, pentrucă omonimull, 
la Arad al d-Iui Andrei.( 
ma, vestitul fiu de m,ţ. 
româncă şi de tată silo 
TIberiu Zima, se vreaOl 
orice preţ mal turanîcu 
cât toti turanii. ~, 

.... n u-a-rutn .. "e 

Au trecul de-atunci cinci 
ierni, prim-ministrul Bethlen 
şi-a cedat locul altora, şi che· 
stiunea aceasta, a lidei~comi
saritor. adecă a latifundii/or 
ce nu se pot înstrăina, Il tol 
intangibilă Guvernul actual, al 
generalului Gombos, a IăEăduil 
la Iei ca guvernul Bethlen, să 
vină cu o reformă a intengibi
lelor moşii privilegiate (spunea 
chiar că va prezinta proiectul 
de lege în toamna aceasta), dar 
nici semn nu e, precum niri nu 
poate fi, că şi-ar traduce pro
misiunea în lapt. Va trebui să 
vină cine ştie ce cumplită răs
turnare, ca să se desfiinteze 
acest anacronism ce gâtue de 
moarte prolelarialul agricol al 
Ungariei! 

dastrale pădure. 12602 păpuriş, Sd se coroboreze acest fapt 
Iar 158491 iugăre cadastrale ne. cu ceea ce am ard/at dupd 
Impozabile. • Ui Magyarsdg

a 
din 30 Sept. D · t t 1 d 1 · 

După mărimea fiecăruia reparU. eri. in numărultrecut al "Ga~ In recu u - u t 
zefei Antirevizionlste" : Cd 

1€ 

tU 

Un scurt istoric 
al fidei-camisuri_ 
la .. 

Instituit prIn art. de lege IX 
dela 1687, fidef.comisul unguresc 
a fost cea mal puternică armă in 
mâna clasei nemeşeşli. in timpu
rile de mari reforme sociale cari 
s' au abătut în Europa, şi mai 
ales in ulUma jumiitate de veac, 
când circuJa1ia bunurilor a fost 
etât de mare în Ungaria germa
nlzală şi evreizaUi. 

In baza legii prin care a fost 
instituit şi a legilor cari s'au a. 
dUi intre timp, fidel-comisu) ({[. 
del comissum famUiae) este o 
moşie famillară ce nu se poate 
nsfrofna, şi care se moşteneşte 

pa 6dei.comisurilor e urmiitoarea: situatia din Panonla e aUiI TI-berI· u E ckh ar~.·' 
Două intre 500-1000 de iu· r& 

gare eadasfrale. 20 Intre 1000- de tragicd pentru Ungaria ti~ 
5000 fugare: 31 intre 5.000- (tocmai din plic/nil cd pa- Presa românească a publicat tarul comisarului ministeri~ ic: 
10.000 iugăre cadastraJe: 33 de costea fidel-comisuri/or şi-a siiptămâna aceasta o notă bio, tru Ardeal N. Bctegh, iar ~ 
peste 10.000 lugăre cadastraIe. celorlalte latifundii e mal grafică a buletinului de presa 1916 primpretor al plăşii I%~ 
(Un Jugăr~ cadaslral = 1600 sfân- mare ca oriunde in aceasld "Observator", despre cariera din I jos din. jud, Turda. Ca ad: .. 
nnl pătrati). parte de fard, unde bt1ntue timpul răsboi ului şi de după răs- I trator de plasă s'a purtat fue I 

Cele mai mari erau urmiitoa- deficitul naşterilor şi unde boi a şefului dcleg1ţiei maghiare români În. chipul cel mai o f 
rele: unul de 404.444 iugăre ca- populaţ;a e 'n bund paTte 'Cicla Geneva Tiberiu Eckhardt, din care cauză populaţia s', 1 
dastrale; unul de 241,533 iugare. germand), incât sunt temeri binecunoscutul client al paginilor culat la 1918 in contra hlf 
unul de 131.346 şi altul de 145.476 cd Unguria va pierde la cea gazetei noastre, diind pret ura. Garda săcu,s. 
lugăre. dintlli bdtale de vllnt teuton Se arata că Eckhardt s'a născut organizata de Eckhardt la b~' 
După cum constată 'Volumul şi aceastd provincie, aşa cum la 1888 la Macău, a studiat drep- venit in ajutorul său, şi l,a~ , 

oficial din care cităm, singure a. a pierdut la 1918 celelalte tul la Budapesta, Berlin şi Paris, impuşcând mai mulţi romir'u 
ceste petru fidei.comisuri consti- teritorii. ~-, in timpul răsboiului a fost secre, I urma acestor fapte - spune ~1 . 1 

tuiau 2 le suti din teritoriul Un- _ ~n departe buletinul amintit -Iti 
gariei ente.bebce.' _ .. ren, ..... .." •• P __ an "1 • v s· pulaţia rcvoltată J,a condamc, 

Şi mai Interesanti este· 1nsă D 1 L· A t· .. t"'-J d CI Eckhardt Tibor la moarte,~ 
următoarea slatistică, pe care o . e a Jga n IreVIZlonÎs a in uj damnare de care a scăpat rt 
reproducem din aceleaşi pagini'·""---. fugâ la Budapesta, unde I d 
citate (capilolul: "hitbizomanyok). Comite?ttl--i'xecut/v al sec- .Revue de Transylvanie·, pretor a fost ridicat în scr.::ri 

Din teritoriul de 2.313.499 hec- Ilei pentru I{'i'deal a Ligii un curs ant/revizionist pen- recompensă la rangul de ~i 
Iare ocupat de fidei· comisurf. Antirevizionisle a· tinul la ira studenţi, şi sd tipc7reascd serviciu de presă pe lângă ~ 
11.6% se ana in tinutul dintre 8 Oct. O şedtnţd, tn care a o seamd de lucrdri antire- terui de externe maghiar, Ce . 
Bratislava-Vacz-Carpati, revenit luai hofdrlrea sd organizeze vizionlsle pe ungureşte. a devenit şeful presei depe:"] 
in cea mai mare parte Cehoslo- la Cluj şi 'n celelalte oraşe I Conferintele se vor lnau- preşidenţia consiliuJui de <tt 
'Vaci ei ; ardelene conferinţe antirevi gura cu o conferinţd a d-Iui tri din Budapesta, iar mai t~ 

44.0% se afla In tinutul din zioniste, sd iniţieze la Cluj, Slelian Popescu, directorul deputat, om politic de imp..;i] 
dreapta Dunărif, r~mas a. sub conducerea d-Iui prof. ziarului .Universur şi pre- ţii, ajungind până Ia inalu

e
, 

.. ţiune ce i s'a acordat ca pnr ( 
proape integral Ungariei; 1 univ. Silviu Drogomir, di- şedintele LIgii Ani/revlzio· legat al Ungariei pe lângâ lt 

8.70/° se afla intre Dunăre şi rectorul marei publicatii niste J?omtine. etatea Naţiunilor. da 
Tiparul Tipografiei Diecezane, Arad. 
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