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r ele«:ul 
'1 e hârtie dela 

Arătăm in altă parte a nu~ 
ljrului nostru de faţă noua 
~ră.zneaIă la care s'a dedat 

~
ucerea partidului maghiar 

legatură cu agitaţia ce s'a 
't pe chestia lui numeros 

~
. achicus, Partidul acesta de 

Ite ale Budapestei ne ame, 
, ţi ca ne Vli pid din nou 
; . 'nătăţii, nu dacă vom legi~ 

~ 
vreun numeros oarecare, 

'. ,i dacă numai vom încerca' 
ceva. Ba are acest partid 

rimeala să protesteze prin 
moriul inaintat primului~ 

\inistru, că parchetele din ţară 
lari precum se ştie, de abia 
lai prididesc să cerceteze in, 
rigaţiile sale antiromâneşti) nu 
~ocupă de agitaţia ce s'a pornit 
r chestia minoritara şi nu o 
edepsesc. 
Partidul maghiar caută a~ 
mei sale temeiuri, şi le~a ga, 
t in tratatul de pace, pe care 
)une că ne va pâri că nu-I 
!Spectam. 
Vorba asta au mai spus,o 
. legătura cu numeros vala
dcus şi alţii, "româniiN din 
esa anumită. Cu aceia nu a, 
m ce discuta, dar partidului 
aghiar trebue să i·o spunem 
se pune pe un temei foarte 

cat. Atunci c.ând Ungaria, 
ligată prin acelaşi tratat de 
ce ca şi noi sa se poarte 
IStit cu minorităţile sale, are 

ani de zile un numerus 
USUli pus în a plicare şi re~ 
rge In contra minoritărilor 
la sUnicii dintre cele mai 

atice, invocarea de cătta un, 
~ a tratatului de pace este 
puţin scandaloasă. 

it ştie îndeobşte cum se 
lrtă cu minorităţile sale 
garia. La ceea ce se ştie, 
. vom adăuga aci un docu, 
nt de toată frumuseţea, DIN 
~OFlaOSUL "BUDAPES, 
HlRLAPN DELA 21 FEB. r. 
emificiosul guvernului Gom
arată în numarul citat, că 
deputat guvernamental, 

tel wzlo, a ţinut adunări 
mai multe sate germane 
l graniţa maghiară dinspre 
genland, şi li-a vorbit ale~ 
)rilor aşa: 
~norităţîle au drepturi şi 
I~e să le fie respectate, dar 
~ datorii, pe cari trebue să 
nplinească cu conştiinciozi, 
. Ln tratat'ul de pace de
l'rtcnon nu 86 poate face 
~.re In p"t'"ivinţa protec-
mlnorita1"e, I",tre aUeltl 

Itlntr,tc4 tratatul de pace "n faţa cettlfenilo'l' ma
tt"t el, limbd germana o 
ţllă ~dreanţtl de htJ,.tie, 
~ tli-a fost {mptlsă cu 
a. Nemţii din Ungaria trer 

. să aibă grijă ca să nu se 
l sufleteşte de unguri şi sol 
le lase desfăcuţi d m 001'

• f~lt'tuu.'l maghiare. Dacă 
afla vr'un visător zănatic 
să năzuiască spre aşa ce, 
~e~anii din Ungaria tre
sa-) azvârlă din sânul lor. 

tlt 'M5 • TOM' 
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Evenimentele politice din Ungaria Şi tot nu suntem 
toleranţi! - Se tncepe dictatura făliş~ a hortiştilor,' cu Gombos, Kozma şi Eckhardt, In 

contra habsburgiştilor şi-a noului lor exponent Ştefan Bethlen - Trecl.'Tea dela dictatura camufJ.a~ 
la dictatura pe faţii, intâmplatd m 
Ungaria la 4 şi 5 Martie, i-a dat 
prilej ediţiei 4rcidane a oficiosuiui 
Ligii Rc"l'izioniste "Pelt; HÎ1lap~, 
faimosului "Erdilyi Hirlap·, să puna 
pe hârtie in editorialul numdrului 
său din 7 Martie o impctinenţă 
fani perecbe. 

Saptămăna aceasta a adus in Toata fariscica instiga ţie re/or-
sfarşit limpezirea cc se docea de mistd a lui Eckhardt, cu şantagis
lurli de zile in politica ungureasca, tele-i aţâţari in contra latifwidiari
transformand dictatura camuflată a lor şi apoi cu atacuri ad-personam 
generalului Gombos in dictatură fă, i'l contra lui Bethlen, de care ga
ţişă şi făcănd ruptura prevăzutd zeta noastră s'a ocupat in vremea 
de mult intre clica bortistă, careJ din urma poate mai mult decât ar 
apară pe regent in contra surpri~ fi cre~ut-o unii necesar, n'a fost de, 
zeior ce i le·ar putea aduce chc$tia I cât pretext ca sa se ajungă unde 
restaurarii, şi intre legitimiştii babs- I s'a aitms. Rolul rudei hortiste Eck
burgişti, grupaţi (neoficial) in vre- I bardt in pro,'ocarea aceasta a C'Ve~ 

mea din urmă in jurul neo-conver' I nimm/ului e cunoscut; acum apoi 
titului la habsburgism Ştefan Beth- se destăinue intreg şi-al guvernului 
len. Gombos şi-al regentului Hortby. 

Desfăşurarea evenimentelor 
Pe scurt: 

Eckhardt. preşedintele falşilor 
agrarieni. fusese pus să dea atac 
lui Bethlen şi bethleniştilor din 
partidul guvernamental. pentrucă 
împiedeca reforma electorală şi 
celelalte' reforme pe cari (dragă 
Doamne!) Gămbăs ar vrea cu 
trup şi suflet să le~aducă. La asta, 
bethleniştii din comitetul de con
ducere al partidului lui Gombăs 
au replicat in şedinţa comitetului 
spunând ca resping cu indjgnare 
asemenea acuzaţie dela unul care 
a fâcut Ungaria de râs la Socie
tatea Naţiunilor. Lovit astfel în 
cea mai mare a lui ambiţie, Eck~ 
hardt şi-a dat demisia din postul 
de prim,delegat al Ungariei la 
Geneva, şi a rupt de ochii lumii 
invoiala ce-o avea cu Gombăs 
pentru aducerea unei legi electo
riale dictatoriale pe care o boteza' 
seră "reformă" electorală. Eckhardt 
s'a apucat apoi să dea lui Bethlen 
atacuri după atacuri, iar in fata 
acestei masacrări a fostului prim~ 
ministru cu ale cărui majorităţi 
guverna, G6mbăs nu spunea in 
contra lui Eckhardt nimic, deşi 
era somat mereu de fruntaşii par, 
tidului. 

O tragare 
sfoară În 
horti.t 

pe 
stII 

Ca să-l păcălească apoi pe Beth, 
len, regentul şi cu Gombăs 

" .n "'$0' $ ••• S'A 

Iar statul trebue să procedeze. 
cu cea mai mat'e energie faţă 
de o astfel de concepţie" (AD~ 
cA FAŢA DE NAzUINŢELE 
DE A NU LAsA. PE GER, 
~ sA FACA PARTE -
P""" maghit.tt"izare - DIN 
CORPUL NAŢIUNll MA~ 
GlDARE.) 

Iată ce este tratatul de pa, 
ce când e vorba să fie aplicat 
minoritarilor din Ungaria: Q 

1ţd-reanţa de llât'tie . 
Şi partidul maghiar dela noi 

cuteaza totuşi să,1 invoce şi ~ 
tunci când românii lşi reclamă 
'n ţara lor bucata de pâine 
atât şi nimic mai mult - ce 
li se cuvine! 

l-au dus pe fostul prim· ministru 
de nas, punândul -intr'o audienţă 
como.lnă ce-a avut-o cu Gămb6s 
la Horthy, să semneze cu Gămb6s 
un pAct de inoire a colaborării. 

După asta Eckhardt a venit cu 
noi atacuri în contra lui Bethlen, 
iar Gomb6s şi~a deschis in sfârşit 
gura şi a spus: se va duce in 
Dumineca viitoare (adecă 'n 3 
Martie) o echipă de parlamentari 
la Senteş, unde-l atacase Eckhardt 
pe Bethlen intr'o adunare pubhcă, 
şi va apăra pe Bethlen tot la o 
'ntrunire. 

La 1 Martie insa s'a 'ntâmplat 
un neprwăzut: Foaia oficialtl a 
p.lJllctJl '"' ordi" ctl se llder
lIic ptJ,uJ 10 .oi dispolliţ;; 

orice adu.tJ.rl popo,au _ sau 
",a"if~sta#i /Jo/itiee. apoi (ca 
urmare a acestui lucru) ministrul de 
interne Keresztes,Fischer (om al lui 
Bethlen) in locul caruia era desetJl
nat să 'Vină Eckhardt dacă nu se 

i întâmpla ruperea de ocbii lumii a 
! pactului Eckhardt,Gombos, s a pre~ 

zintat in audienţa la Hortb)', şi zia, 
rele budapestene din seara aceea au 
vestit că a fost la regent ca sa,şÎ 
dea demisia. Echipa ce trebuia sa 
meargă a doua zi Ia Senteş ca sa,l 
spele pe Bethlen. nu s'a mai dus 
deci: în schimb Luni, in 4 Martie, 
G6mbos a prezintat demisia guver~ 

nului (ca urmare a plecării lui Ke, 
resztes-Fiscber), iar Horty i,a dat 
insărcinare sa formeze un guvern 
nou, fliN' bethlenj~ti, în care a 
intrat la interne un prieten perso, 
nal şi tovaraş de afaceri al lui 
Hortby, al lui Eckhardt şi-al lui 
G6mb6s: directorul dela Agenţia 
telegrafică Nic. Kozma, iar la co, 
merţ directorul societaţii de electrici, 
tate nHungaria", restul miniştrilor 

fiind tot cei vechi. 

Sen ... 1 loviturii 
d.te lui Bethlan 

Locitura de gt"aţie s' a dat 
deri. Şi QIU,,,,e, a fost dală 

~ lui Bethle" ea ezpo.~,,' al 
i hohsburgiştihw, de partea eti
l rora e"'/S t,ec," vi,tual t"e6 , I dill jumd/ateo a dO"a o 0.,,,,-
I I"i Iru" 1. 

Ca stJ t"ţelegem şi mai bitle 
aceste lue,,,r;, Irebue sti ftim 
ctl tU, iucal "" mare '0/ 1" 
desfdşuro,ea aceasta a efJe"i· 
me"te!or efJe";me,,kle ezle,."e: 
adeetJ ches#u"ea pusti tot mai 
i"siste," ,,, discfl#Ue i"I",IIa· 
!io"ale di" sdpttJmtJni/e di" 
.rmtl, II rerle,,;,;; Habsb"'gl
lor ," Austria. Precflm am ma; 
ami,ltit şi 'fI alte ,.tJ"duri, 
Horthy a ma; dOfJedit·o odata 
ctl 'ilie moyţiş la trollul ee-l 
oeupiJ. ACNm a dOfJedit·o din 

Fireşte că ffErdelyî Hirlap· nu 
poate decât sa .laueU i5prava lui 
Gombos, dând În cbip meschin cu 
piciorul 'Victimei latiftmdiare a aces~ 
tuia, contelui Ştefan &tbIen, etirwla 
pâna de curând ii cânta osantlk. C4 
sa mascheze insa puţin--desinteresata 
laudă, ~Erd. H.. recurge la expli.
caţii. Explică cde intâmpiak 14 
Budapesta ca o biruinţei a relormi.s, 
mulul, repreU11tat prin G6mWs, 
asupra conseT'VatorismuLui, reprezentat 
prin Betblen. Generalul GOmbO.s 
voieşte (ci,ca) reformă electorala, 
remorma agrara şi alu asemeftCa 
reforme, iar Betblen i se 'mpeh'i'lleQ 
şi-a fost in/rânt de GOmbO.s, 

IIOU. Aşa explica ffErdil')'J Hirlap·, 
Ceea ce spune deci generalul minţjndu~şj cetitorii ca c/.e,acum ia~ 

Gombăs şi presa maghiară: col cepe in Ungaria raiul 1ejcrmelor. 
evenimentele politice din Un, Şi nu se mulţumeşte cu atât. 
garia au luat intorsătura ce,au Ci mai adauga: 

d "E neindoielnic că guvernul luat,o, pentrucă în ve erea a- lui Iuliu Gomoos s'a angajat- la 
propiatelor tratative cu sta- o misiune din cale afarâ de grea. 
tele succesoare pentru lărgirea cind şi·a fixat ca scop realizarea 
pactului italo~francez dela Roma reformei agrare. Trebue adecă 
e necesar să se pună in Unga~ să se ştie, că in Ungaria IlU 

ria capăt fricţiunilor cari d~ voiesc să rezolve :r,eforma agra.-
ră pe baze NAŢIONALE, ci 

generaseră şi să se prezinte ţinând seamă de punctele de 
ţara solidară în faţa străinătă~ vedere SOCIALE şi economice-. 
ţii, nu este adevărat. Bethlen Adecă, explica .E,dilyi Hirlap", nu 
şi cu grupul său nu era nici VOT pLăti pământul expropri4t cu 
pâna acum solidar pe~această preţuri pe hârtie, li nu,1 ~ da !Mii 

alegete oricui, ci num,a; ce"'" ce,l 
chestie, căci, ~recum am arătat, şi pot munci. 
Bethlen a SCriS negru pe alb, Iata, intr'o singura fyază, atâtta 
în contradicţie cu pretenţiile, impminmţe câte numai o sucu1sailli 
revizioniste ce le formulase I iredentista poate sa ingramăâească. 
Gombos într'un discurs, că la nErdi~yi. Hirlap· a. ţinut ·s.a 7'1( ~~ 

deasca ŞI 'n materu de "edentism 
tratativele ce vor avea loc Un~ cât e de ac::ln>arata wrba desţYft 
garia nu trebue să vina cu pre~ cei mai papi decât papa. Asta 
tenţia revizuirii tratatului - toamnă. precum s'a arătat in ro-
fiindcă n'are niciun fel de sorţi Ioane le noaltre, oficiosul Ligi, Re-
de izbândă - ci să se mulţu~ vizioniste "Pesti Hirla.p~ se pkingea 

Ca împroprietăriţii unguri din Rănat 
mească să obţină avantagii pen~ îşi 'l'ând mo~iile capa.tau prin 1e~ 
tru minoritatii unguri din sta, forma agrara româmască, iaf s ..... 
tele succesoare. Lovitura ce i~a cursala sa aradarui vine acum şi 
dat,o lui Bethlen regentul Hor~ spu~ ca. ;eforma _ no~ă a~ar~ 
th cu GOmb6s gi C1.& Eckhardt, . nU~1 r~f~a adevara~, pentruca 
• y .•. 'Y. I s'ar fi tacut pe baza NAŢIO, 
In loc sa inlature divergenţa, NALA, adecâ luându--se dela 
îi dă deci şi temeiuri din do- I unguri ca să se dea 1omânilor. 
meniul politicii interne, provo- Tot din reproducerile noastre din 
cl.nd direct pe Bethlen să în gazete~ budt;tpestane s'a ~~~ W1 ceapă lupta politică în contra de~ c? t:ro.ectul de colon1ZaN. a 

• • lUI GomboJ ,- botezat .reforma a--
regtmuluI. grara- şi aratat de "Erdelyi Hirlap· 

Djzolvarea p .... _ ca o reformă agrară în regulă -
lamentului prt'l'ede sa. servească m~~a.i in' 

teresele naţIOnale, colonu:and pe 
Şi, pentruca agitaţia sa nu se graniţe şi in satele mixte unguri 

limiteze la bethlenişti, ci să. par- get,beget sau neofiţi cari s'au ma~ 
ghiarizat de,abine1ea, ungurizân

ticîpe la ea şi celelalte opoziţii, du.şi numele şi religia. 
regentul şi cn,ai lui au adaos la Asta e faimoasa reformă a mi 
provocările arătate pân'acî încă Gambăs, dacâ se ~'a infăptui '00-

una: Marţi, dupăce dimineaţa. inte de Pa~tHe cailor . 
noul guvern Gămbăs depusese Şi când ziarele bl,dapestane o 
. ., l . d - I '. 1· arata astfel, o blestemata de gazeta 
Juramantu, ŞI upace a amtaza, din Aradul românesc cuteaza _să " 

(ContilIIlaret,l i~, pagina 5·a) laude, i1lSultând~o pe a Român 
.~ 
1 ~, 
L~ ,----........ ----------------------------------------------~ 
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Şcoala confesională unită a Românilor din Ungaria 

Sltaatla Românilor dia Uugl
ria ia privinta Jnstroct!unlf in 
irmba lor natională e atât de crJ
Uei. iocat nu se poate compara 
ca a nlel unei ilte mlaorfUţt .
Iuprite din iatreaga EÎlrop.i. 
Opreshmea fOVUllstA maglllarl e 
la aceJaş apogeu feroce ca şi Jn 
trecut- interzicând mlnoritătli ro
mAne orice pOiiblLtde de-a se 
tast.,al fn limba ei materni. 

Şcolile confesIonale române de 
odm/oara au fost pur 11 simplu 
fnchtse. iar inl'rllatoril con/el 0-

nalt români arluicaţl peste grani/d. 

Drepturi pe bArtie, 
. 4esprft cari nema
ghiarii n'au voi. nici 
sll ia cunoftlntil 

Cităm 10 priVInta aceasta ur
mAtoarele dinl,'o dare de &eam! 
compdelltă: 

,.Ş.:oiUe confesionale române, 
ortodoxe ~il anile, au fOit sprlmate, 
Iar ,coli de stat ca limba de preda
re romAnl ltatUJ nogar OII a In 
fliQtat. 'Tot altfel, la Uogarla nu 
exl$la md ti şcoald Cll Umba de 
predare romând sali ma(;tu CI' 

limba' ronulnă ca studIa jacul
tat~,-. 

·'.Ca al nu fle lnv!novătlt de 
iDtuleranţă fatl de _Inorltltlle 
sale elolce." guvernul ancar a avut 
ro să griji IA ae acopere ca ,1 
lallnte' de mirele rllzbol, enan
tâod pe Urtie anumIte disp()
llţH .1Iberale. la anul 1923, mi
oiiterul louucUunU • dat ordo
nanta No. 4800' prin care 1&11 
depllnl latldutlne locuitorilor dl
feflte~or COlDilne a· ,1 alege tIpul 
Qe'şcoală primari pe. care-I vor, 
ta limba· d~ predare doriti de 
daD~if:hi '29. Februarie 1924, a 
{qat tre.cutA prin· CamerA o lege 
In ,priv.lnta IImblior mJnorltare. 
autofl~od Intrtbulntarea lor tn 
,;:oti fI ia f.ala autoritAtilor. Â

.,elIt~' 4lsptn'fţU lIutl aur6~ 
mas iiteră IRoartd. Nu, tau. 
moi c4 n'AU lost duse I.,n· 
i.eplinir6 de organel., statu
lu,," tlfW a Jost 11irtual "nter
%'i"a fi I"tlsp6năi:rea 'k1Idultd 

fi c(n"I'n"tutul, 1 ... '" CQma
~6 cu populaţie mtno-ritard, 
caie 'ost/el lI'au lI~ci ela mal 
• Iaba ideie de drtptllrllt ce li-au 
1~lrhaidzite. locereirlle d~a JI
nUlti pOpIIJ.:,la .. upr. acestor 
drt'pturi. au loat toate implede
cate şi chiM reprimate. Deputa
tul Victof KnaUu • protestat 
ca 'vfote.lltifo ,edlllta dia 13 
Noembrle 1925 a· adlolrU lIa
Iloo~le In,are. 1!1 contra acestei 
partlrl • administra'lel fl ga
vernalul; proteltlll ala fosl D'a 
Ivut atcl 8D efect, OrdoDlnta 
mlalaterlall amintiti mat lUI, ,1 
tegea dia 19 Pebruarle· 1924, 
ceeace a foat vecile. lege 44 dia 
1868 (a aallooIUtAUlor); a tl
mII aa text mort. bua de arAtat 
ItAioităl1I ca o dovadA de coa
ceptle UbtralJ. dar fArA Illel OII 

efect rul asupra 1itIlIl1ei mJDo
rltat"or-1

) 

Dintre .editIe ,coJI coafeaJo-
aale .rombe unIte. mljOl'ltatea 
811 fost suprimate ,1 Inloeeite c. 

.) ef. V. iIo~: .. ROIURII dia 
Unga .. I.-.. Or'If. R~·, No. Le. 
Oct. :l!ll:!S. 

- Soartea tristă a învăţământului con
fesional român. Statistici şi aprecieri -
şcoli primare ungareştl, ande de ,coli confesionale romAne- nea următoare: Nlradony, cu 
invălătoril maghiari, numiti d[!pl unile ,'ortodOX8. la o singurA 50% românl-uDlţl, Nyiracsdd, cu 
aluDgarea celor românf, predau ,coafă S8 mai preda româneŞle 50% româQi-eDI.I~ KISlJbrany,. cu 
ln IImb. Itatulul ungar. Invătă- religia, in două clase. şi anume 00% români-uniti, Nogy Leta, 
toril aco!ştla ungllrl, apOi, bene- la cea ortodoxl\ din comuna Mi- restdlnţă de preturA, cu 75°/0 
fi ciad ta defavoruI comunelor cherechiu (Mehkanik 1. ( .... Yota Bed : I românt-unitl, şi Poc.:say (PaCtUl), 
unite române de toate dreptu- J Preotul ododox dm acesta co- sat cu populate În cea mal ml
rUe de cari ar beneficia IlU ia-I mună s'a dwt anal treeat C* tX- re parte românească. 
vălător coof,slonal româo unlt. crocul Ştefan Nellt'th dela Sen- 111 plasa Cs~nger, care se măr-

• • _ t teş, din cate prlCind locUitoni nu gln€şte cu Judeţul Sat a-Mare, 
SItuaţia din .paral/_au mal.recunoscut şi b;s~Tica dela graniţă DOiiStrl de Vest, 
tea Bahoruiui ră: ii a lamas inchisa, e deCi lfldo- sunt următc:.arele comunele ro
masa Bub ungur. , ielnic cd acest pr~ot mai prrdă mâne·unlte: "Ujfalu, CSlgold. 

Inainte de război aveam şcoli I şi astazi reirgia in limba româna) Rozsdy, Pa/yod, lyukod, Ura şi 
coofesionale romane ia urmă- I aitele. 
toarele parohII româneşti din I Manualele Ia aceste comune se mal gă· 
partea rămul l, Ungaria a ju- Manualele didactice româneştt s~sc şi astazi şcoJI confesIonale, 
dttulal B bar: sImt excluse cu deselvârşlle din foste române, cu numirea de 

1. Ia comuna Almoşd (AlmOid). fostele şcoli conJeslonale române "Ş:oala confesională Ereco-ca
o ,coală confesională româoă~ (azi maghtaTizatej d.n Un.garlo. tolica maghiara" (.GlUigkatol!
uoităJ cu un hl'fâţUor confesio- Ministerul cuJtdor ŞI lIl&truc- kua feltkczetl iskola"). 
naJ romin. tiunll mighllre n'a aprobat du- InvatAtorii acu tor ,coli coofe-

2 la comuna Adont (Adony), pa razboi nici un Iti de ma- sioI1ale româneşti maghlarlzate 
o şcoaIl confesională româoă- nuale in limba românii. Ua C:.l ajutorul episC'oplel de Huj
unitA ,1 un iovărător român. preot român dln Uogafla a 'ncer- dudorog sunt as/dzl numai un. 

3. In comuna Bagomlr (8a- cd să treacă pe5te graniţă dl- euri, d! şi in trecut au fost con
gomer), o şcoală confesională teva maouale dJdilctlce romi- duse de invdţătorl români-untll. 
romană-aoltă şi an invăţător oeştl cari fuseseră tJpârlte la 
romln. Arid inel lnainte de Unire cu 

4. 10 comuna Bedea (Bed~), o aprobarea minliterului ungar de
şcoall confesională româoă-umtă pe vremea aceea ~ dar Abece
,1 un iovălător romin. datele ca pTicina au fost con!rs-

5. In comuna Cocad (KakJd), eate de revizorul şcolar din 
o ,coall confeSIonalA r.omâo!* Gtuia, Teodor Szentktreszti. 
unita ,i un invăţător român. 

6. In comuna Leta Malt (N.gy~ 
Leta), o şcoal! coafeilonală 10-

mânA-unită ,1 UD Învăţător ro
mAn. 

7. In comuna Poceiu (Pocuj), 
traa trei şcoli confesionale ro
mâne·unlte ,i trei invi,arl ro
mâni. Azi funcţionează pe chel
tuiala comunltăţll blserktştl ro
mâne, cu InvatAtori Llngari. 

8. In comuna Paleu (Hosszu
palYI), o şcoaJă confeSIonala ro
mana~unltă fi un Invăţător ro
mân. 

Q. 10 coman. V/rtlş (Ve rtes) • 
o ,coală confesională româDă-

1Iol1ă ,1 ba InvAtător ramia. 
DeCI lnalnte de razboi, lomâ· 

nU amţi uvtau in partea rlimasd 
la Ungaria Q BihoruJui 
11 ,coJi confesionale româneşti 

,L cti puţin tot atâl;a invaţatofl. 

Astazi in aceste comune ro
mâneşti, cu credincioşi uniţi, In 
toate Icolile primare confesio
nale It predd exclu"iv In lim.
ba maghlard., ba chfar ŞI It

IR a· grtCo.catolicd româna se 
In"'ata tot in ungureşte. 

Vechll tmdlâtori confesional' 
romllni-unlli au lost lnlocultl, 
iar I cel de ostazi simt Cll toţIi 

ungMrl. 
De pildd, am "'dzul ca numai 

comuna POCEI avea Irel şcolJ 
confesionale romtJne, Ia cari 
astdzl luncţloneazd numai Inva
tatori ungMrl, plc.Uţ' de comu
"'tateG romdneasctJ fi bene 
jlcitnd tU toatll averoetl (1-

tJNtor ~n.sIUuţ;'. 
10 concluzie. ,Ituatla e ar

mAtoarea: 
In ',eariJa confesionale unite a

le romAnilor din 8ihorul rAmas 
Ungariei nu II nici un lingur 'n
vAtat." roman, cara al'8 pre
dea copiilor de ,coalA In limba 
Slri'l8Cb. roIDAn,aael. In Intreg 
a;.onal rl..u Ungariei, din 21 

Celelalte ,coli an- ' 
tebehce unite d. n 
satele rămaae la 
Ungaria. 

Inainte de războlu, ro coma
Gele locuite de români onlţl a
partlnătorl tpa. hiel de Oradea 
Mare, au mal fost şcoU in er~ 

mălOllrde: 

1. Ia comuna Clegold (Cst'gtlJd)~ 
judeţul Satu-Mare, o ,coaJă con
fesională româaă-uOltă şi en 
lnv4ţător român. 

2. Comona Uifdlău (Clien
getujf,lu, judeţul Sdll-Mare. cu 
512·· Joc .. români), a avut o 
,collă COl1frSlon,Iă româoă.unită 

,1 un invătător. 
3 In o &şul Macdu (cu 1347 

Joc. româol UDlt), era o fcoall 
confesională română-auită şi un 
invătător. 

4. Comulla AbranJ (Nylra
brany, jud. Hdjdu, cu 1691 loc • 
romani). a avut o ş;oală con
fesională românl-uDItă şi Uo 
tnvatAtor. 

6. Comana Aciad (Nylrac&ăd, 
jud. Hjjdu, ca 2022 Joc. ro. 
mln!), a avut o ,coaiă confe
slooală romAnă uniII şi UD tn
vătator, ua mal ma ţi. 

6. Comuna Pore/alma (Porcs
alma t piua' Cseoger, jud. 
Satu-Mare, cu 1258 Joc. rordal), 
a avut o ,coalA confesională ro
mană-aaltA ,i UD iovăt:Uor ro
miol). 

In aceste comane, de şi mal 
mal ex;.td vechile şcolt confesio
nale lomâne-unjlt~ nu tste nici 
un fnvdlatof Tom an. 

Majoritatea comunelor romane
uDlte IDşlrate mal aUI, sunt rh .. 
pAnd,te dealunga) frontierei aa
gare ,1. mal alu ta judetele 
H;ljda şi Satu· Mare, la cari ae 
aflA comune romAne,U rn ordl-

1) V. actul 2056/933 al Epar
hiel aDUe de Or.dla. 

Instructia din 
,coli 

"RomânII din aceste t1nuturl 
sunt obi gat'. ca in frunte cu 
preotii ,1 iavătAtorli lor (ma
ghiari) aA la parte la toate ser
bările nationale, precum ş\ ]a 
mantfestaţllte cu caracter re-
v:z'onIEit lC 

• 

.. Ca ura in contra românilor 
să fIe mai Intenslvă, coplll de 
ş;olIă sunt obltg.tţl să lntre,in 
organizaţiile [eveOlI,te şi să la 
parte la Instrucţiunile ca carac
ter mlllt4lr4f

, 

.In 11':0111 se invatA numai 
limba maghiară, cum aşlşde

rea se face şi servlcioi reJlg-os 
in plserldl. CoplU. dela ebtea 
de 7 ani, sunt inilcrlşl fo orga
nizatiIle "Levenie", indiferent de 
oaţlonalltate, unde Invli tă câa
tece Iredentiste maghiare şi In
stracţ e militari. Cu un cuvânt, 
tot programuJ şcolar tn aceste 
sale locuite in majoritate de ro· 
mânl, constă ia nAbuşlrea oricăral 
sentiment national al altor nea
murit in favoarea prop.gaodet 
jred~Dtlstef maghlare"l). 

Realitatea jalnici e deci astăzi 
aceasta: 

Dintre 16-J8 şcoli confesio
nale române-uoite de dinainte 
de răsboi (cândva erau şi mai 
m~1te 1), Românii nu mal au azi 
nid o singur6 fcoa1tJ in ca* 
re să funcţioneze vreun tDvă tă
tor român~ fi ia care Jlmba ro
mAnească li fie predată mAcar 
ca studiu fac altatlv. lovăţătorl! 
acestor ,coli saot uogurl şi fac 
iuatracţle Iredentistă. antiromâ
nească. in Icbtmb IUnt lusttnuţl 
obligatoriu de comanele confe
sionale unlte-româlle. pentruca 
iu baza ac· stel bătil de joc gu. 
vernul maghiar si poată II spa
nă cA româali din Unglrla 1,1 
au fCoHle Jor preprll ... 

Statisllca culturald mOEhfartJ 
privitoare la mlnorltdtl, este ded 
mai mult dec4! mlncinoasd. 

Petre Petrlnca. 

1) Cit. dupl o lucrarea manll
scris (P. PelrlDca: ,.RomAnii din Un
erla-, p. 78. 

"""'!'""'----~~ 
Bi 
------~--·--------~I 

StrAlucita revistă de 
părl din treco1ul tlnutulul 
şovulul, publica in n-ro) din 
(Martie-Aprilie) o seamă d! 
curnenle Inedite rere 
răscoal, lai Horea, date Ia 
de d. M'hal( Popescu, tin 
al d-Jol A. A. Mureşeanu 
Teofll Frâncu, altul tn 
despre privUtgllle dsrştl, al 
Aodrellan Sacerdoţeaoa, sub 
.Aodreal1um şi alte acte', 
stadl" despre .Cavaleri! 
fn Ţara Bârsel" de Emil 
zărescu. "Contrlbutlunl Il 
ceic] J Inllor braşoven\" d! 
La'za Netollczka, câteva I 
linte .scrlsori vechi", 
eate de d. Norbert SaI 
ua articol al dlui Ax~nte 
"Un adversar migh'ar 
Valer Branlsce- (repro 
unei plrtl dia jurnalel 
Intim al lui Elerner Jak' 
pArută fn • TelUesvarJ H. 
dia 24 Dec. 1933) 

Restul numărului: V 
proză literara, Şi o foarte 
cronică bl bHografl că. 

Un jubileu 
.Apdrarea Nationala", 

nul central al L git Aplirări 

tlooile Creştine, ,I~a se 
minecA jubileul de 12 
eXllitentăt inchlnâodo-şl 

festiv d-Iui praf. A. C. 
Desprindem din sumarlll 

mârulul j LJbllar: "Problema 
l>lent luI românesc ••. in R) 
de A. C. Cuza. tn legAt 
mIşcarea pornită de dAI. 
Voivod (preşedintele L ~l CI 

o laudă, dar Incheie ca o averI 
urvi, ca vorba mold ~âQ( 
"Fapte - nil oala cu la I 

.A. C. CUZI, zlari.t". de 
Cuzln; ua intervlt w cu d. 
for Crainic, tin articol 
regretatul dr. N. C. P 
fi un altul deipre an 
a 42 de aol de când d. 
C. Cuza a pus in parlament 
camerasalul clausuG ,1 a 
printr'un amfndlmeot la 
lnvAlAmântalal primar si 
intâletatea elementului 
ia şcoli. 

Felurite 
, 

• VeslitoruZ" (DO. 6, 1. 
organul eparhlel unIte a 
publicA tn continuare uo 
a.I d.lul A. lIu,lu despre 
părintelui profesor Fcancisc 
bie. 

- 111 zIarul .Neamul 
dia SUntu Gheo ghe ,Iau 
cat la 3 crt. versurile UDul 
al tlnerdulal prereglmen 
mâa". puse pe mUZică 
Andrei Ghehao, şeful 
centrul al de instrucţie al 
teriei dIa Sf. Gheorghe. sa 
Oăjdulm că muzica e mal 
decât versurUe. cari Bunt 
copIate (pe- alocuri CUVâDI I 

cuvânt) dIn .La Arme" I 
Şt. O. Iosif. 

Cum se face carte 
şcolile maghiare 

Ziarul .rldln .Erdlfyl HI 
a anuntat la 3 Martie crt. 
eXI menal de semutru dat 
tevII liceului romano-catollc 
guresc) dia Arad la liceul de 
"Molie Nlcoarl-, IU cAzut 
IutA dlatre examlnatl, ,1 
dia claseJe a cincea, • '" 
a ,aptea toti exmlna,lI. 
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~~Din trecutul lui Eckhardt şi-al noului 
inistru maghiar de interne f\lic. Kozma 

- Cum şi-au făcut averi de sute de mHroane 
prin speculaţii de bursă -

a: ro arăt'\t 10 n-ral tre:ot al 
il zetel A[]!irev!zlon!ste· că 'o 
Il ! bartel ce sta 'nc!os la Bu
d, sta latre roda hortlstă El k

Citdm : , ari Id~'lJt in chpJl llcesla sute 
.Agenţia le/egra/ieă maghara, . de milioane. 

semij1cioasa gIlVeTnU:UJ, comunica .SpargeriIe la burSă. ja1sijtcă
intâl soctetCţri "Ergon-, ade.;ă la riie de cursuri dela Zii Ich, sp;;
ureal 'o Ilii Eekh:Jldt, cursurile culatlile cu l'a/ute strane /e·au 
din Zilrich ale dtvizelor; i;lefo- txerc!tat atât de !!uu$/naf. lncât 
nul lui .Ergon" era lrl puma- Ziarele maglzio/e din Vuma ba şi 
nenta In contact cu Agenfta ie- cele germane răSwlQu zilnic de 
lefonică magll'ard, ill jruntea d, s.:operlrea falsificări/ar flrmti 
căreia venise atuflct, după Alfred E,:khrzrdt-Kozma-Ergon. Dlputa. 
Nemd, maiorul Nkolae Cosm'1 fui Rllppelt R. Z.O a Interpelal 
(publ'icatia clujeaHă Il scr~ de mal mui/tori în parlament pe 
astlel, - nu, 'n,elegem de ce: chtsria J'::lsificărUor de cursuri, 
• Cosma ~lEiklâlf·), aghiotan- Eckhardt, care a josf intr'o VN
tai lui Horthy şI prietenul lul me şp! la bIroul f)!fs'!i din mi· 
E kh:lrdf, Cosma, illso/lt cu Eck- nisterul de extane, exporta prin 
hardt, j..dsif,ca cursurile dda Zil· confrobandd, În valizde diploma 
rtch, apoi peste un CEaS le ,0- tJet ale consulatului mafIhiur din 
reciau. Jn t'morIi acesta Insel Viena, vulufă bună, strămd. Du
I'lErgon" cumpăf..l la b.'Jrsa din pdce apoi făcuse cu a sa "Ergon Y 

Pesta toate hâllllie de valoare. dtstu/~ jumzari penllU armata -

O făceaM asta de câte 2 3 OIi fil'eşte, p.' p"cluri 1llspălriUîl7td. 
pe Săptămână, mat cu seama pe toare _ şi /şi adunase avere male, 
vremea marilor osuMtl ale valu-

! şi 'Dtre fostul prim-ministru 
ien, contele Bethlen l-a a-

lotat pe E(khardt care-l a
, se cii ş!.; făcut conice la 
t le dlO banII invaljzilor, că-i 
-. ~răta el cine a intrat ta 
, ta polltîcă IDIgh!ară fă~ă o 
'. ',',e şi are utAzt din polJtj.:ă 

j hbuloase. 

" legâtcră cu această ame
',re, In urma căreia E,k, 
I 
. t s'a domolit I mediat, dar 
I 

.·,rilli căreia şi roda sa Hor-
, a acţionat schlmbâod corn
; t'a guvernului GOmeOi în 
" a lui Betbleu, am repodt:5, 

expllcdlie a vorbei lui BClh
o destt\:uu!re de mare 
ce O făcuse prin o-eul dIn 
a. tr. al pUblicatiei sale 

ece .Erde yl FU1a,· d. Andrei 
yel;yl Kts, care a fost ia 
dlotăI II re gl mnlul hortlst 
tor de presa 'a mInisterul 
blar şi a avat deci putiotă 

rmăreascl deaproape ln.;epu
t politice ale lui Tiberiu 

te/ar. Cel doi con! dent! ai lui Ecklwtdt a vâslit apoi in apele 
Hortlly, Tiberiu Eckllardt şi ma- poIJticei, CII ajatofUl cumnatu/ui 
iorlll de a!mă~ari (a lost la re. său Horthy, care, ca marinar, se 
montd - n. tr.) NiCOlae Cosma, pricepe la asemenea vâs!tre-, , .. ' ..... -~ţ~ 

V4l .... , 
hmlt, Destălllula adecă SzO
~YI KIIlS, că Eckhardt ş[-a 

~vtat la Budapesta o soele-, 

~i fie ~u~i ;i avocatii rnin~rit~ri la 
examen ~e lim~a român~ t peotrll speculatII de bursă, 

!iDOM, la care ar fi fost ilO-

1u III taină şi fnsuşi regell
i ~\ cu această societate a fă
.• averi fabuloase, aDa me . co· 
akâlldu-I prin Agenţia tele
flcă maghiară ca precădere 

icrlle valutare, salt comun!
~u+le eXiet, în timp ce 
Il financIare 1 Je comunica cu 
IdlDsuJ greşit. 

* . 
~ cuvine să revenim cu com-
Iărl asupra acestei chestU, 
rece de-acum &ăptimi!Jlâoa 
alâmplat In polltl\:a ml1ghi2-

Precum am arătat .. in nt:m~r~ll , le avocatului e tipărit, şi 
no~tru trecut, avo~aj!1 romani dl!l incd cu litere grase, încât 
mal multe barourl (Arad, Ţlml' Face impresia ca J'udecdioria 
şoara, ş, a.) au cerut odata cu ~'. . 
aducerea unei legi prin care să Il face reclamd. 
se introducă in barouri numerus JUDECArORrA MIXTA ARAn 
valachicus, să fie puşi şi avocatii 
minoritari, asemenea slwjbaşi!or No. __ _ 
publici, la exarr:en de limba ro- la octe se VII rer".1 re acr.1 numar. 

MANDAT DE PLATĂ mână, deoarece cei mai multi 
dintre ei stâIcesc limba româ-
nească într'un chip cu adevărat Judecătoria mixtă Arad, văzând 
revoltător. cererea creditorului, în baza art. 

Insuşindu·ne acest desiderat 592 din legea 1: 1911, ordonăm 
al avoc3ţilor români, am arătat ca _________ (dom. ___ ), 
in n·rul trt'cut al "G3Zetei Anti~ debitor să plătească sub sancfiu" 
revizioniste- că avocatii minori-

I lucru mare, care are o tari n'au dreptul să se eschiveze nea executiei în termen de 15 
5ă Itgătură ca l.prăvlle a-. dela acest examen fiindcă ar fi zile dela înmormântarea aceslul 
a deslălnulte de publicaţia profesionişti liberi, deoarece dân- mandat de plată creditorului 
ani . du·se obligatoriu pe mâna lor său ___________ (dom. ___ ), 
1 rDtâni'~lat adecă, că gene~ toate chestIUnile ce le au cetă- reprezentat prin D1". Francisc 
G.ot b6 L fenii la justiţie, li s'a dat, de Szekely advorat Arad, Bulev. um s a prezlotat uol sine inteles, şi obligatia ca să -
Iia guvernului, Jar rtgeiltal ştie bine româneşte. Regina Maria 2/6 Palatul Neu-
IY l-a primit-o şi 1-.. in- Ohligaţia tlceasta o' au man şi anume pret de curupă
lat apoi tot pe el ca for- Îns6 şi din alt moti'lJ. Şi rare mărfurilor cumparate deja 
a noului guvern. Generajul a,nume, pentrucă unii a'lJO- creditorul ___________ su:na 
jOi şi-a format apoi Ime- caţi au obiceiul s6 tipărea. de __ Iei,_bani, capital, dobânzi 
tilverouf dIa vechlf săi ml- scil pe numele instanţelor de ___ % după acest capital 

adllcâod ilUă la Interne judecătoreşti formulare de dela ___ luna ____ , anul __ 
cal lui Keresztea-Flscher sentinţe, pe ca,r; apoi ins- până la ziua plăţii, precum şi 

19l Belhlea) pe Nicolae J tanfele cu pricinii le cOIn- ___ leL_bani. cheltueJi. 
I~ directorul Agenţiei tele- plecteass6 ş; le subscriu, li punem în ~dere_debitot' __ 
• m h j 1 t d că în cazul dacă crede că pre-- ag Iare, ar a comer 1 fără s6 se uite aciJ-s re-

B tentiunea este nefontată, poate 
'Zi ornemlsza, directorul dacta,te hine sau ha. Astfel ataca acest mandat de plată, 
itI! de electricitate .Hun- a'lJocaţU minoritari ctlr; nu Însă numai cu opozitie apelul 
, ambII oameal nof la ştiu romlineşte nu 'se (ae fiin~ exclus i opoziţie s_e ~oa!e 

tArII şi ambii prieteni "umtli pe ei înşişi de rlis inamta]a această JUdecatorie 10 

ali şl·al lui GOmMs şl'll ci îşi bat joc în cltiPul cei scris (într'un. singur e~emplar) 
ulUi .• •. . I sau verbal ŞI nu trebUIe mot'-

. """ urit ŞI de Justlţltl ro- vale. Se mai face atent_ debi-
* mdneasc6. tor __ că în cazul când nu vă 

ti ministru de inferne Ca sd vadd şi-acel ce ti- Îl!ainta o~ozitle în termen .de 15 
K 

'
zile dela mmanarea acestUI man-

Ile ozma, care a luat tort cart nu o şi au, ~um.e dat de plată, opozitie înaintată 
ce era sl-I fie dat lui fdcutd de tot rdsul Justilla după acest termen nu ma impe
lrdt daci nu rlsturna romtJneascd prin formularele teca ordonarea şi efectuarea exe
ti combinatle contele acestea ale avocaţilor mino- cutiei silite. 
!n, e pomenit ,1 el, ,1 ritarl, reploducem aci intoc- ------------
~rnaJ In chip strAlucit, mal o sentinţd in reguld, -------------
Itălnufrea 'despre .pe- datd de judectJtorla mixtd Arad, la __ luna __ • anuJ_ 
le de bursl ale 8ocie- din Arad pe un asemenea ------

~ 1·4ecllor 
~rgon" a lui Eckhardt, formular al unul avocat mi· Pelltrn conformitate: 
lMapubUcatieclujeanl. noritar. AddugtJm ctI nume- pelet', 

• 
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Să stăm strâmb şi 
judecăm drept 

Trebue sa o mărturisim: 
Chemarea d-Iui Alexandru Vai

dl-V02vod ca să se unească toţi 
romfmÎi îr.tr'o tab.}ra mai presus 
de parf;de pentrucil s~ pretindă 

pe seama fii~or natiei româneşti 

toate posibiLi" f,le de tl firmJ 1\; 

de sine ce li se cUi./in, e prim;l~t 
de multa lume româ:~e3sciJ cu 
mai mult sceptimism, cu mi'!.Î 
mlJlt~l IH:încredere decât s'ar cu· 
vi;>nÎ. 

LH te(!m:j ce:or mai multi 
dintre sl:eptici .:ă ia,ă:;j nu Se 

va ajui1ge la niciui1 rf:'2t1ltat, deci 
stau să cadă para mali:bţă în 
gur::; I:..rÎ njtâfi."aţă. 

grutiu sufele cel putin tot al 
doilea oraşean român. Câfi ro
mani işj fac târgu€lile la român!? 
CâU români işi angc~ jează perso
nalul dintre români? Câţi ro
mbi îşi f.1c tflburile cu rom~i1j ? 
Câţi româai îşi d<=r U lC'seJe în 
chirie la români? Câfi români 
işi vând casa, moşÎ.'t, id romam, 
câpd au ajuns la vreo strâm!orare 
şi ir~b:Je sa şi ;~ vând5? 

Sa ne oorim mai cu seomd la 
lnchlriuile de C'~Sf, de 10callltJ~ 

pentrucd ad e una dmtre cauztJe 
pentru caTi fomâmzarea sau re· 
românizarea oraşelor nil Îna/~tea
zd în domeniul adevărat de loc . 

LH teamă apoi altora că miş- D€l.Hl2zi d. colonel in retrfl-
care) aCE2sta va du::e b o de"~ gt're Bab~scu a ţinut la cacul 
b:nare între na!lonal·tarănişU ar- d~ studii al partidului nationaJ
deJeni, sporind cu încă o sciziune, jărănist din Arad o conferinţâ -
cu inca o grupare politicJ, su- aralata pe larg într'un număr 
medenia de bisfTicufe politice ai nO~lru d:n februar:e - şi a 
din pricina căra,a vieata noastră înşirat casele ce mai sunt azi in 
Do:itlcă e astăzi r!Ş'l cum p.ste. mâni româneşti sau slib cOildu
Ţ'2m<'.:forîi aC:2ştia sc;;pă Îns.i· din cere romaneasca d;.::la gară pâna 
vedere că nu politic3 interesetiz:î 'n cer-tru) Aradului. Sunt abia 
aci. ci singură tinta naHoncllă câteva - o duzina - dc;r şi 

spn' care ne·a chemat acela care acelea cui sunt inchiriate? La 
a pronunţat la 18 Oct. 1918 în locatati stTtJtnJ, la m~serta~i sau 
pGriamentuJ unguresc de5robirea negustori strămi. Şi s'ar putea 
nOilstră politiCă. D. Alex. Vaida- ada posti în aceste case (vorbim 
Voivod poate se va desparti de şi de ttriaşuJ palat aJ societălii 
ai săi, poate va rarr;ânea şi pe vânâtoreşti a grafului bUdapestan 
n~ai departe în partid, poate par- Francisc Hunyady dela Savârşiu, 
tidul îi va pune frâu (cea ce nu fiindcă dict~ză peste ea un 
o credem), mişcarea pornită de român) vreo sută de meseriaşi, 
d-sa trebuie însă sa meargă înain- de comercianti de.ai floştri. 

te. sa cuprindă pe toti românii, Nu putem ierta această vină 
chiar dacă ar fi să-I depăşeasca nici particulariIor. dar cu atât 
pe iniţiator. mai putin societatilor sau insti-

Vin apoi alti sceptici, - in- tuţiunjJgr. româneşti • 
teresafii, cei cari işi tem vreo Şi ceea ce se 'ntâmpJă la 

Arad, se întâmplă în oraşele din 
clientelă, cei c(iri vânează laude Ardeal pretutindeni. Bancile, in-
deJa presa minoritară antiromâ- stitutiuniie, bisericile româneşti, 
neasca, cei pe cari au pus stii- îşi inchiriază casele, localurilE'; 
pânire lojile masonice, - şi cer aproape numai la străini, chiar 
amânări, tergiverSări. sau propun Şl când li se oferă de c~ltră ro-

, mâm totatâta, sau poate mai 
alte .solutii-, precum sa întâm- muit. Autoritatile româneşti cad 
plat in câteva adunări avocafiale. aşijdt>rea în vma asta. Primăria 
Apoi. de·aceştirt mişearea nu are Aradului a reparat anuJ trecut 
n~voie, chiar daca n'ar fi Stricat cafeneaua orăşenească, ca s'o 
să revină şi dânşii la matcă, să poata valorifica mai bine, şi a 

dat-o consortiu/ui Scher-Zsedely
se 'ndrepte şi să fie vii, precum Leipniker, pentru o chirie abia cu 
spune evanghelia. 10-15 mii de lei mai mare de-

Şi vin apoi alfi sceptici, cari cât cea oferită de nişte români. 
pun o chestie mare, cea mai Până aci să zicem, treacă, mear
mare în toata această discutie: ga, deşi o primarie ar putea il

vin adecă şi spun precum a duce atâta sacrificiu pentruca să 
dea oraşului o cafenea româ

spus·o prin "România Noua- d· neasca, şi pentruca să ferească 
ing. 1. F. Negruţiu, că nu putem publicul de specula 1a care duce 
izbâ~ldi într'o asemenea luptă de concentrarea localurilor publice 
desrobire atund când românii cu in mâna unui singur consortiu 
răspundere, dintre ctlri unii fac minoritar. lată insa că după câ-

teva luni consortiu) minoritar că
pe nationaliştii, prediCă apă şi rula i s'a inchiriat caleneaua pri. 
beau viJ'!, dând luc:-ările ce le au măriei vine şi cere o reducere 
pe mâna minoritarilor, in loc să de 40 la sută din chirie. iar pri
angajeze anteprenori şi lucrători măria Îi dă reducere de 25 la 
români. sută. Unde mai este in acest 

caz plusul oreri! de cei trei mi
Ceea ce ne·a făcut să scriem noritari, in baza căruia au fost 

rândurile de fată, e arătarea refuzati ofertantii români? Şi mi)Î 
asta a d-lui Negrutiu. ales unde· i avantajul dat de cei 

S'o recunoaştem: d. ing. Ne- trei minoritari, dacă se are in 
. b vedere că până astazi n'au dat 

grutJU a spus o vor ă mare, primăriei nimic. şi că 'n plus 
a pus degetul pe'o bubă foarte primăria a dat dela ea cele vreo 
dureroasă. sută treizeci de mii de lei pentru 

Nu vom cita cele trei cazuri renovare? . . 
dela Cluj pe cari le arată d-sa, Aşa e prttulinlhnJ In oraştle 
pentrucă am fi nedrepti mărgi- noastre. Ne Jurdm slnl!Ufi tdclula 
nind înfierarea la trei cazuri bdtf1ndu- ne pieptul romdlltşle şi .. . .. I apoi javor,zi1nll pe lt'dJnJ In dall-
dintre mII, dintre zecI de mUt na româniI« ~ " nlomlJnadrtl 
dintre sute de mii. Şi să nu ne oraşelor I 
mărginim numai la antreprize Dar aşa nu mai merge. 
de constructii, ci să' 'ntindem Mi,carea pormtA de d. AI Vatda 
discutia pe toată linia. Stati şi Voivod 81 ne faca sa Intelege. 
judecati pe cei ce-i cunoaşte ti eA .alR pacatuit d68~ul 'a~ de noi 
A " in,IM in eel 18 am de villaţi Il-
mcep~nd :- nrc:şte - Judecata beri, ,1 ti .lretM.. 8a ne reVizui .. 
cu VOI tnşlVă, ŞI veti vedea el con,tiinta ,i .a ". purtam tie-aci 
de buba ce·o arată d. ing. 'Ne- 'nainte ,1 in fapta romlnette. 
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~oDrlD slu~ilor n~m~~~~1i ~in Un~oriD 
In n-r .. ' dela 1 MarUt!! crt. al cartofi, 547 JUri şi jumătate de domniilor), şi dimpreună cu vreo 

reyl,tel budapestaoe • Magyar lapte şi şase st!njinl de lemne. 500 de onă (unde o fi fiind fa.
ut'~ pe care-o receoz.lm tn alti Socotite in bani (14 peng~ chin- mlJia de blriş care Iă mânlllce 
parte, ,". publicat an studia taluJ de g'ia, 10 peng<"i ~hiDh- atâtea ouă pe an? şi de ond~?) 
deosebit de Interesant, al lui lai de secară ,1 de orz,9 peng6 apoi dlmpreDnă cu 50-70 de 
Emeric KOl1QCS, despre soartei I thlntalul de porumb, 3 peng<"i kg, de galite (vorba danciulul: 
ialo!cl a slugilor oemeşetl d'D chlutalul de cartofi. 10 f Ieri kj, blae-ar fi de-ar fi de unde!) dlu 
Ungaria, ci/ratt ca familii ca lagramul de liptt", 10 peog6 4 milioane până II 4 mlHoao- ,1 
tot la un milion de In#. dmtre st1ojhJol de lemne şi tocă 15 jumătate de calorii. 
opt mUfoane şi jumătate de 10'- peog6 tuoIe ,1 alte legume) Deci, de blOC de rău, blrlşil 
caltorl c8.t' are uthi tara laU- toate acestelJ, fac dimpreunA Cli ar Ivei atâta ca 5ă pună la Joc 
fandlatA a regt'ntului HJrthy. cel 48 de peng<"i blnl numerar, ceea ce plerel din viaţa lor muo· 

Viea,i de cAin. 483 de peng~, adecă dupA cur- cind pe"tru nemeşl. Adeca. adiO. 
Slugile acestea (aşa-zişlI b!llşl) sul de 30 Iei un peng6: 14."90 gă d, K'.Ivă~ş~ - au atlind când 

au un trai ca totul deosebit de- de leI. Dia suma aceasta se nu le pier porcii şi hoarâle Câ'ld 
al plogarllor tndepeodeDţl •• PItIC scade la unele domnII laptele le pier insd porcii şi hoalăle, 
parte 10 chip real - spune d. (54 de pel'lg<"i: 1620 de lel), sub c%riile Ii se reduc la mai puţin 
Kovacs - dintre Boeltrle goa- cudnt căI se dll. blrlşulul voie de jumătate din cât le trebue 
podarlel, fi Da &Ullt liocotlţl ca sa fini vacă; dar I se dă această pentru suplintrea pierderii ee-o 
oameni ci Dumal ca putere de voie namal pe ima,url sterpe. are corpul prin munca iobdl!ea-
muncI. asemenea boului dIn Jug Leafa Iceait., Iritati ac', e geascd. 
sau calulut dia bam; soartea H-I leafa cea mal buna, deci na O Făcând aceste socoteli, d, 
deaaemenea la fe] cu-a animale- Itl decit blrfşll câtOTVI dom:'!!. Kovăcs a uitat Însă (precum 
lor, ptntrut:1 o'au parte de O In general 11-1 fosă mult mal rea. se spune: a uitat dela mână pâ ~ 
apArare decit pân'oltoDcl pioi Chiar şt·aceasta lnsd nu-I o ni la gură) că cele patru miii 
cind sunt ro stare si munceascA, leafd de om, daca o judect 
Iar de--acoalea la colo 00-1 mal mal deaproape, ŞI anume, trebue oane până la patru milioane 
locot ca oameni. cari ar putea Judecată fotal In lumina faptului şi jumătate de calorii ce le au 
avea ,1 diotli exlgente.- Sunt că blrlşul munceşte pentru ea familiile acelor birişi cari n'au 
adeYlrltl oeoiobagl, ,1 u'au loc ziua noaptea, 10t anul, până cade decât trei copii, şi anume a
iotre clasele sociale. De aceea, fa brânci, Iar apoi câod ou mal tunci când nu le pier porcii 
conitrâll,1 II o vleaţi interioarA, e buo de nimic, I le dă cu pl- . 1'+ 1 t t t 

cioroI fJlră să ai bA nicIo "gonl- ŞI ga I te e, nu sun oa e Il mâllc' alcooJlalllal. Pentra el d .. 

culturi uu exliti. Toate eAte a seală pentru zlle nfgre; Iar in sâmbrie. Jumătate din aceste 
descopetit pentru u''lfarea trelu. r'slldul al doilea, leafa aceasta calorii le dau porcii şi gali
hd omeoe.iC secol al DOltro, pâoă nu e numai a blr/şalul ci a 'n- ţele, cari nu·s dela nemeşul 
la ei n'au putot ajuoge. tregil familii, deoarece nevuta pe care-I Slujesc. 

Ca si iudecl situaţia acetitor şi copiii mat rhl1riţl locreazl 'n C9nclufilits trasă d;"tr' o 
oameni, trebue al lli seama de rind cu el. Este deci leafa unei e:t:a",ina,.. ftii.ţit/că a 
cde arltate mal SU8, Na e de lntfegt familtl. stJmbriei sl-ugi/or "eMefeşti, 
ajalls - spane d. Kovăi:s - O socoteall ,tiin- este că latifu"diar;; nu le 
d. 14 câotăreftl comlnthJ. adeci. tifiel dau pe"tru o muncă de 
leafa ce-o clpltă la bucate. D. Ko ... ă;1 a socotIt leeutA adefJă,.at iobag, făcută si 
Peotcucl spre deosebire de ori- leafA ia c .. lorli, adecă in grade fi noapte,. de familitl In
cari alS! mLltlcltorl. ei O'ilD Dlcto de dldurA ce le dă mâncare a, Ireagă de/ti Anul Nou ptJnă 
cUpA pentru el ,f pentru taml· trrbufnctoasA omului ca să-şi Iti A1Iul-Nou, decdt jumii
lIile lor. el liant legati in lloţa- susţină vleah. tate di" ctit ii trebue .ca 
riie celei mal adevărate IobagII, Un blrlş, dupA .ocotea1. lui. să nu piar6 de foame unei 
Trebue si fie la lucru io camp munceşte pe an 4200 de 'ceuuri, familii cu trei coPii. Clit 
odatl cu răsArltol 10arellll~ dar nesocotlnd Dllmfuecije~ când înseamnă această stJ",b,.ie 
zlaa Jor OII U 'ocepe ataocl, cl deuemeoea~ DtI stă cu malnlle II finei întregi familii cdnd 
depeJa douA dupA miezul ooptll, in dn, Ceunrlle acestea sunt fa",ilitl n'are trei copii ci 
fiindcA trebue si brineasci anl- ega.le cu 90.720.COO de k lograme şase, şapte, sece~ [nsea",,,tJ 
.alele neml,ulal; lacreazA apoi de muncA. Iau ca 126 k lovatore bătaie tJ lui Du",neseu, "u 
piini se 'otunecă. pentruca apoi de muaci. so:otlod puterea de n/ta! 
II lagrlj~lIcl de animale plnă murtcă a omal(lf cu rldlcuea Şi "nde 1ntli pui că oa
citri mIezul noptii; adeaeori In- 'ntr"o secundă la o in~Jtlme dOI!' ftle"i; tJuştia nu-s in Poli
d. na le pot calca Uici atuocl. UD metru a uoei greutAti de 15 . nesitl. Ctl s6 umble tleslJră
pentraca le viDe fAri vute po- kilograme. Munca l1~ve6tef blrl- caţi, ci trebue să se ma; şi 
IUDcl si priudA caII ca si ,ulai s'ar putea socotl jumătate Imbrace! Cu ce se J",hracă, 
-earal te o:irl tinde, ,1 apoi, cât a loţalal, dar trebue si se dacă latifundiarul tiU le 
uedormitf. Incep lucru] dela '11- adauge manca ce-o prestează t/ă pentru o ,nu"că de 4-

cepllt Odihna de care au parte '0 slrbAtori 10 gospodăria ne- defJă,.at iohag decdt jU1nă
litl lucratori agricoli laroa, ou mrşalui. Ml.luca dlntr'uo 10 a tate din ce le trebue pe". 
tH conoscutl, pentrucA atunci am!odurora star putea locotl tru hrană ~ 
au de fAcut tramiporturl,l de deci la 400 klovatore. A copiilor La a:estea le mal adaugă ce-
iogrljlt animalele, Le rllll!u Da· d Kovd.:s n'a mat socotit-o. va, ca să 'n(elegem d~plla ce 
mioccUe numai, dar adeseort nu Ţmând acum seamă că pentru vieaţl lob~gească dac c~)e un 
le am uict pc-acelelt fi ~ndeOlebl supllntrea pierderii ce-o are corpul milion de slugi agricole ale latl
IlU le au to tImpal treleratulal. omenelc dap'okllovatorA de mUD.. fundllrllor. 

••• Şi .Anab .. i. tol ci fi trebueşte hraoi de 6500 calo- ŞI aoume : 
. da clin. rlf, iDUamt ă ci blrfşnll1t ,1 ne- D. Koyaci arată '0 incheiere 

Care le eate In raport cu-a- vestel .ale ti trebue brană de că latlfundJarlt il adtlpostesc pe 
cent! III. harle de Iobagi co- 2600000 de calorlt, CI să lup!l- ace,U Iobagi fo case nesăIlătol
mlotAuI? oea'că pierderea de 400 kllova- le, având de obicei tot cate do-

D. Kodcs dl ca exemplu 'a' tore. Copiilor le trebae pe zi uA, trd, patra farniilt o bacăti. 
lullle dia Paoonta, ca malt mal 1500-1600 cilorlll, adecă la rle şi o cameră separată de 10-
bune decit cele dta cimpi a DO- trei copII. intr'ga 10, 1.700 000 calt, f'Jdllr ",11; s •• , fi aBlli.1 

garelacl, pentruci il Da poatl de calorII. PamlHel lotregl (so· I/oe.rl ""de .Ia" I"t,'o ~1I"'ertJ 
fJ invloult de Dlclo ex.gerare. cotlDd numai trei copU) fi tre- elite douA familii. Mi-a 

Pe mo,la aDaia dintre Beml- bue deci brană egali cu 4.300 000 I fOd dai ." "lid ,1 Ilup" rli •• 
,Ii dia PaDoula UD birf, capitA calorII. I bol cA te patru familii in
pe aII 48 de pengl5: (dupA curlal D. Kovi:1 face locoteaIa ci I Ir'o o.merA III - spuoe d. 
~e 30 Je4' I peog6 =' 1400 lei), bucatele ,1 legumde ce le ca- Ko ... ăcs. 
&pol ,ue cblutale (mijl) de pAti ca leafl blrf,al. dimpreunA . La toate acestea noi DU mal 
grau, ,apte eblotaJe de .ec.rl, cu cele 541 de kilograme de avem de adlaglt olmic~ pentra
aacl cblatale de orz. opt cblEt- I llpte (pe car., cam a arltat mat ci glilaaeBc ,1 slElgare prea tn
tlle de po(umb, 10 tblutaJe de I .al, Da le capltl blrl,1l tataror deajuos. 
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Dumfnpcă 10 Martie 

Numerus valac 

SUUM CUIQUE, -
şi nouă ce e al nost be 

- Conferinţele dela Timişoara ,1 Sibiu 
d-lul Vaida-Volvod -

fostul prim· ministru dr. AI. 
Vaida Voevod, încoltit de toată 
pre'ia 'nstrainată şi de 'nstrai· 
natii din partidul său pentrUCă 
a 'ndraznit să dea alarma im· 
potriva covârşirii străinilor şi încă 
să stăruie - prin conferinţa.j 
cunoscuta dela Cluj - în această 
aşa numită de dânşii .greşeala-, 
s'a dus Duminecă la Tlmişoara~ 
şi a dat o nouă alarmă, tinând 
la Institutul social Bănat·Crişana 
o nouă conferinţă, urmărită cu 
rasuflarea retinuta de tara în· 
treagă. 

nimii şi prin selecţionarea 
din şcoală a valorilor LUIII,'''fIlll 

Cum a jost sub _f~clr ... ' 

Conferinta d-lui AIeK. Vaida
Voivod a fost o împletire de po· 
lemici cu presa 'nstrăinată şi cu 
'nstrăinatii din viata politică, şi 
de stalistici alarmante despre 
situatia ce o au românii in sluj
bele publice şi particulare. 

O JJti{care ltaţiona
lista peste partide 

Otatorul a spus in introducere: 
.Numerus valachicus trebue 

rpalizat chiar şi PESTE PAR· 
TIDE. căci in caz contrar el se 
va 'nfăptui pe calea turburărilor-. 

S'a răfuit apoi cu d. Rasen· 
berg, national-ţărănist din Chi· 
şinaul Basarabiei, care îl numise 
cambal, apoi cu străinii dela 
"Adevarul-, cari scriu în acelaş 
timp şi la oficiosul naliona-făra
nist «Dreptatea a~ ca şi cum aşa 
ceva ar putea să fie compatibil. 

«Noi valahzi' n'avem 
decât aceasta patrie 
şi nicz' aceasta nu e 

a noastră» 
In continuarea acestei polemici 

a vorbit apoi despre che5tia mi 
noritara. declarând că .noi nu 
voim să răpim ce fi al altora, 
dar nici să ni Sti răpească nouă 
ce este al nostru", - ŞI pe 
urmă despre chestia evreiască, 
spunând că "cu celelalte mmo~ 
rităti ar mai merge cum ar merge. 
greutatea e cu evreii. pentrucă 
aceştia sunt împărNi în mai 
multe tabere: sionişti~ evrei na· 
tionali, cari declară că sunt in
totdp3una cu puterea, aDoi ~vretr 
maghiari cori se duc la Buda. 
pesta şi vorbesc de ~granite" 
şi de .teritorii ocupale". pe ur
ma grupul de evrei conduşi de 

Acesta - a 
Vaida- Voivod - e un 
la viaţd ce se impune 
ales când vedem 
,ele date slatistlce din 
Ungarle: 

Erau atunci in 
legiUitoare 5 români, 
unguri şi 9 nemt'; 

in admmistraţle 1 
mâni, 29.900 ungurI Şi 
nemţi; 

in justiţie 773 
17.432 unguri şi 686 

in slujbele bisericeşti 
români, 12.028 
2985 nemtI; 

In slujbele şcolare 
romdnl, 31 571 
1935 nemţi; . 

in Igiena publlcd 
mânl, 13.671 ungur; 
nemti; 

in societdtile de 
sau de aUă 'na/urd, 
mânl, 1083 unguri 
nemţi; 

in IIteraturd şi arte 
români, 3278 unguri 
nemţi; 

in diferitele pro 
bertl, 60 de romdni, 
unguri şi 531 nemţi. 

Prin urmare vedeţi 
el au avui un nu 
hunicus, hung 
judaicus, şi de aceea 
şi noi numerus 
pentru romdni. 

Se opune coJts 
şz' ira t atul de 

«1Zunttrus 
cus»? 

Fildermann şi de cei dela "Ade· . 
\1ărul- şi "Dimineata-, cari deşi tocm~1 d sa, care a. 
botezati, cred că nu pot avea o zolut~a d~l_a. A .ba·luha 
legătură de sânge şi de traditie Il~ mmontatl ŞI clauze 
cu neamul românesc. De aceea I tare dm. tratatu! de pace. 
e np.cesar - a spus conferen- ~' .. Vallia .a rasp~ns_ că 
tiarul - să se precizeze dacă I nalvll pot sa creada ca 
evreii sunt o minoritale natlo~ I ~aiac~ cu; nu se va, 
nală, cum sunt celelalte minori. I hza din, cauza ~Onstl 
tăti, nu odată minoritari şi altă. pr~vede • dr.epturl egal 
data botezati. Aceasta trebue să toti, d~CI ŞI pentru 
se ştie odată, fiindcă aitfel nu se P~l c~ d sa a semnat. 
va putea împ'edlca antisemtis- mtnor!t~re a.le tratatulUI 
mul care creste pe zi ce trece, dar m~lO~ata n a _ .. 

Ceilalti minoritari - a spus a- la s!lta d'!,tre bogat1!~e 
poi d. Vaida - au două patrii, ţie ~n mana neroI?a 
una aici, alta dincolo. iar evreii mtr a noastră numai 10 
au toate pafriife; noi valahi; şi 6 la ~ut~. _ . 
însă n'avem decât pe ac~astd La sfarşlt~l confermtel 
palrie şi nici aceasta nu ti a cupat ~e·acel cari J~au 
noastră". ne strică raporturile 

prietenie cu Franta, şi 
puns că n'avem nevoie Nu lovi1JZ ln dreptu

file nz'manu'i 
Oratorul a continuat arăfând 

că mişcarea ce-a pornit·o nu 
vrea să lovească în drepturile 
nimănui. ci numai să câştige 
românilor drepturile ce li SI 
cuvin 

Lupta aceasta trebue să meargă 
paralel: dând românilor locurile 
cuvenite. cari azi sunt acaparate 
de strainii duşmănoşi. şi întărind 
poporul românesc printr'o emu. 
Iare in reaJizări in folosul fără-

'nvete francofilie 
Blumenfelzii dela • 
cart ne pârăsc ca hitlerişt l 

când franta e in bună 
cu G~rmania hitleristă. 

Conjen:nţa dela 
Dela Timişoara d. 

vod s'a dus la Sibiu, 
nut Marti o adunare la 
ÎI vorbit din nou dec;ore 
tat ... ", creoării unul 
mAna.o pe baza 
valaehtcus. 

lpe cal 
Kârol: 
urmat 
'de pa 
o sut, 

.şitul ; 
; lntl 
,cu el 
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ti Evenimentele politice din Ungaria 
Alle 'nlocuirl ., (Continuare din pag, l-a) J interne Sczitovszky, fostul preşe- zătoare, pentruca acest fost mini_, despre Kozma s'au mullumit sd 

, bethleniştii neştiutori cu _ tot, I dinte al C:amerei deputaţilor depe stru de agricultura al guvernului spund s~er('otlpiC cd-; catolic (se 
tt mentarii guvernamentalI au vremea IU1 Bethlen Ivan Rakov, Iuliu Karolyi. ajuns la rol de ţine mu t la Budapesta sub re- In afară de omul lui Bcthlen 

ur
1 at noul guvern de tot con- ~ szkt, ,fostul ministru de finanţe frunte numai prin cumetrie este glmal protestant al lui lI,orthy din fruntea ministerului de in-

d 
d' . t (a asemenea amdnunte) , şr cd.i terne, au mai fost Înlocuiţi urmă-

u! dup'amiază s'a izolvat e ongme romănească Ioan Bud, cumnat cu regentuI Horthy, I fiul generalului pensionat Kozma tarii: subsecretarul de stat dela 
a~entul, intrunit atunci in, fostul ministru de agricultură al Mai trebue relevata solidariza, I de Leve/d, nascut la 1884. !drd finanţe Vargha şi subsecretarul 
oară de astă toamnă incoace. lui G6mb6s Nic. Killay, care a rea cu Bethlen a deputatului Payr, I sd se spund unde. Dupd cum ni de stat dela .culte Paul Peu-i, care 

~ urprinderea a fost generală, demisionat cu prilejul crizei de despre care ziarele budapestane I se Boflfmd;i e la~delean. rl t are un rol important Ia societatea 
" ., d d' , .- ., I 10Rra/la -1 pe scu aceas a: iredentistă "lulian", infiinţată pen, 

! • CU seama ca n a unarea • guvern 10 zIUa semnării pactului desta10ue ca avea sa puna in prima A fdcut Acadtm a mt/!tard la tru maghiarizarea pe căi "cultu-
, amiază a majorităţilor, ge, italo-francez dela Roma, fostul şedinţa a parlamentului dizolvat Budapesta. a fost mUltd vreme rale" a nemaghiarilor din Ungaria 
I .tlul G6mb6s vorbea de' re' ministru de externe Ludovic Wal, chestiunea increderii in generalul pe front in timpul ftvol'Jţiei dela şi pentru sprijinirea "culturală" 

e epocale pe cari le va vota ko şi foştii miniştri Ugron Gâbor, GombOs. apoi solidarizarea lui 1918 a filst In mtnisterul de a ungurilor din sta.tele succe, 

j parlamentul de pân'aci, 'lI că~ Emil Purgly, Kenez Bela şi Ge- Ottlik, directorul semioficiosu!ui
f ndaZr~opi ,loill. t-'na 

IJeanrvulatrlPee .rgevI90,IOCâtlno-d soare. 
. mandat expira abia in Iunie deon Raday. 1 el 4 La culte a fost numit subsec, 

. ' , guvernu ui nBudapesti Hirlap" şi a Jost arestat ca contrarevolu- d 1 
'. 36. Daca sohdanzarea cu Bethlen preşedintele recent infiinţatei A, ţlonar. A trecut opol In oaSfea rdetar_ rraShn.i Yl Nag~, 1 a . presi-

li:. lai 11t- d' l' d' . .. . cont a'e I t' d I 'Il th enţte a y, a agncu tura Mar, S .. rmanu vot ce ar a ~t 10 Ista e mat sus soclaţll generale maghiare a zia, . ' VO Il lonar a al Of y. . . 

• ecret 
nu e de mirare l' E -1 pl' '1 d .. d ,ŞI a fost fd ul la 1920 dtrector' schall, tar la mterne prefectul ,a U1 mt ur, nştt ar, t;>mlSlonat emonstratlv, I .. . 

, gly este mai mult dec 't . d' . d . - al Agenllet teltgrafice maghIare. JudeţulUl Peşt Elerner Preszly, 
: Tragerea pe sfoara nu s'a adre, a surpnn, 10 arnan oua aceste postun, 

deci, in ultima linie, numai 
l'sburgîştHor şi lui Bethlen, ci 

. 'i intregi, careia GombOs ii fa, 
" lâse în chip solemn, iar Horthy,j 
. misese de asemenea solemn prin 

~
. aÎul de deschidere a parlamen
, Î, că nu va mai avea sa vo, 
, dupa actualul sistem electoral 

~ cu ?Ot secret (să nu se facă canI 
~zje: nu era vorba de vot un;
perlal şi secret, ci numai de vot 
~~ret, exercitat de. o mână de 
~meni de încredere). 
'Când s'a cetit deci in camera 
leputaţilor decretul de dizolvare 
L parlamentului, citirea decretului 
L fost intreruptă aşa de violent 
:uapostrofa': • Unde,i votul secret, do, 
nnuL: prim~ministru? Unde ţili cu
~~'ul dat?" - încât preşedintele 
prebuit să pună în funcţie elo, 
)Oţelul electric. 

S. 'ncep regru
pirile 

Seara, la banchetul ce şi, l,a 
IUS la cale după isprava ce,a fă
ut-o, generalul Gămb6s s'a Iău~ 
:at d.i om perspicace, şi c'a do
edit că ştie acţiona fără veste, 
inainte de a,j da duşmanii lovitura 
e graţie". 

Retlcliu"ea n'a lost mai 
,,,ţi,, grabnică. 

Beth/eniştii n'au f"ă",a, 
fli",aci, ei imediat după 

"cniderea l"ttJiei şi uiti· 
ui şedinţe din sesiunea 
Ict(Jsta ti camere;, s'au in

ru"it sub preş;denţia lUI 

letnletl Intr' o sală a pa,.
,me"tulu;, şi aII notărÎt 
ti ies, indifJidual, din par
idul unitar, şi pornesc 
wpttJ 'n numele apărării 

rmsli/uţiei. Hotărîrea a 
osl publicată a doua si. 

Cele două tabere şi politica lor externă 
Dictatura lui G6mb6s se spril 

jineşte in afară de guvernamenl 
talii rămaşi fideli pe partidul pseu, 
do-ţărănist al lui Eckhardt şi pe 
partidul creştin' al lui Wolff, şi 
va face politictJ f!xJer"d gef". 

11I0'lOfl/l1· 

Inceputul acestei politici a şi 

fost făcut, prin, două discursuri 
delacum săptătâna ale lui W olff, 
prin cari s'a cerut o legatura fa 
ţişa cu Germania şi - să se reţinâ 
bine! - cu Iugoslavia, Fireşte, in 

garia şi intre amânarea provocată 
de Hitler a călătoriei la Berlin a 
ministrului de externe englez e 
vreo legătură, trebue dedus că se 
incearca o amânare a tratativelor 
statelor dunarene privitoare la pac~ 
tul dela Roma până se va ajunge 
sau la o 'ndulcire a raporturilor 
cu Iugoslavia - chestiune care nu 

ştim dacă se poate aranja până 
n'au trecut in Iugoslavia alegerile 
- sau la o solidarizare a Germa-
niei cu Ungaria, ceea ce iarăşi e 

ce priveşte aceasta a doua chestiu' o chestie grea. 
ne, noua orientare e dictata de ne, 
voia de a vedea odată tranşata 
pentru totdeauna chestia Marsiliei , 
care nu permite Ungariei sa ia nicio 
iniţiativa indrazneaţa, Dacă intre 
noua orientare ce-o încearcă Un~ 

A doua tabără o vor constitui 
oamenii lui Bethlen, cu legitimi' 
ştii contelui Sigray şi cu liberalii 
lui Rassay. In politica externă 
tabăra aceasta va milita probabil 
pentru Franţa şi pentru pactul 
dela Roma. 

Extinderea drepturilor lui Horthy 
Guvernul Gămbăs îşi face re, 

clamă electorală pe chestia mult~ 
făgăduitelor reforme. 

Dintre reformele promise sin 
gure trei ii sunt însă urgente: 

Reforma legii presei, pentruca 
să pună căluş ziarelor, 

Reforma Senatului, pentruca să 
vâre intre senatorii latifundiari , 
senatori numiţi de regent şi de 
corporaţiile gomb6şiste, şi 

Reforma prerogativelor regen; 
tului. 

In ce privC'şte această a treia 
reformă, "Magyarsâg" din 15 Febr. 

crt. a. destăinuit că proiectul de 
lege, care e deja făcut, prevede 
unriătoarele: 

Se dă regentului dreptul 
de a' sancţiona legile şi de a 
putea refuza sancţionarea 
lor; se anulează articolul din 
legea actuală, in baza căruia 
parlamentul il poate judeca 
pe regent; se mentine din 
legea actuală dispoziţia că 
murind regentul, ii ţine vre
melnic locul consiliul de: mi· 
niştri. 

Se adună capii teroarei albe ... 
Preşedintele partidului liberal s'au adunat in noul minister oa; 

Carol Rassay, a lansat a doua zi meni fără niciun program, "daca 
după dizolvarea parlamentului un nu cumva trebue sa socotim ca un 
manifest, in care spune că gene- program comun fapwl ca s'au re'n, 
raIul Gomb6s a dizolvat padal tâlnit cu incetul toţi acei cari sunt 
mentul fiindcă nu se mai bucura cunoscuţi m vieaţa publica maghiara 

Inlâia măsură a noului guvern 
Gombăs: conscrierea aurului 

Abia instalat, noul guvern 
al generalului 0671bos a 
pubbcat Marţi un ordin care 
a provocat adevdratd panica, 
fiind socottt ca un semn cd 
se apropie falimentul. 

Ş, anume, a ordonat 
reproducem dupd • Pesti 
Hir/ap l4 dbz 6 crl, - sd se 
declare pând la 20 MartIe 
la Banca Naţionald tot au
rul şi aurarule ce le au 
particularii, afard de gia
vaeruri, de obiectele de artd, 
de obiectele casnice. şi 0-
fard de aurul zdrobit care 
nu trece de 20 de grame. 

Ordinul aratd cti nu tre
bue declarat aurul pe care 
deţint1torul lut il oferd pând 
la 20 M artte spre cumplJ. 
rare Bancii Nafionale, Banca 
de em'siune poate sd cum-

se dea aur pentru prelucrare. 
şi e permis sd cumpere aur 
In asemenea scop numai ce
lor cari se ocupd cu aceastd 
industrie. 

Se va pulea cumpdra şi 
vinde aur numai la bursa 
de metale ş; de pietre pre
ţIOase din Budapesta. Şi a
colo vor putea insa sd cum
pere aur numai aurarii cari 
au autorizaţie. . 

Trebue declarat - spune 
apoi ordmul - şi aurul cd
pdtat prin moştenire, lasd
miini sau dăruire. In ase
menea cazur; declaraţia tre
bue fdcuta in termen de 8 
zile dela primirea aurului. 

Nerespectarea ordinului se 
pedepseşte cu pedeapsd "co
rdspunzdtoare" şi cu confis
carea aurului. 

pere aurul dela part'cularl Se conscriu ,i 
şi dUIJd data de 20 Martie, mArfurUel 
dar in acest caz trebue de-
clarate şi numele, ocupaţia Semioficiosul .. Budapesti 
şi averea deţină/o ru lui. Hirlnp· a publicat la 5 Mar-

Se interzice prin acest ordin lie (În liua dizolvării parla
sd se plateascd datoriile ca mentului) ştirea că s'a ordo
aur, sau sd se facd tran- nat conscrierea mărfurilor din 
sacţii cu el, cu excepţia ca- magazine şi fabrici, şi
zunlo1 cdnd trarzsac/ta se fireşte - indeamnă publicul 
face ca certificat de cumpd- să nu se alarmeze, fiindcă 
rare. conscrierea s'ar face numai 

Se interzice de asemenea din zelul ce l-a apucat pe 
să se dea aur ca zdlog sau I oficiul de statistică de a cu
cauţiune. noaşte stările din Ungaria sub 

Tol astfel se Interzice sti • toate raporturile, 
c • •• un 

Dările şcolare minoritare 

, ..... , • • n, • 
- In atentiunea diar notarl, 

primari ,i conslHeri comunall. 10 
tIpografia .Solta Dreptatii" dia 
Ora~tle a apArat: .Legea f)entru 
organizarea finantelot" locale" de 
Gh. Vo/şan f. pnm.tf al oraşului ii :." 

Celelalte grupări au f"e. 
:cţio"at aşijderea Indată, 

ollce"trtJnau-se ca să dea 
wpttJ 'n comun, afară de 
rJcialişti. 'n alege1'ile ce 
'o,. tJf/ea loc la 27 Martie 

e mcre erea maJontaţt or sa e. d' 19?O· (1 . 1 1 . upa _ a UZle a masacre e, d · d " . '1 1 j depe urma evenimentelor tulburi de 

Manifestul critică apoi compo, jugămrile şi celelalte banditisme 
ziţia noului guvern, arătând că arhicunoscute ale "teroarei albe"). 

.Arader Zeltollg- a Inuaţat io 
n·rul din :> MartIe crt. că locuI
torii din utul şvăbelc S,hl) Idorff 
aa ln,lotat prefecturII judfţulul 

Arad un memoriu prin care cer 
să 11 se treacă ş:081a confeslo
nall la st&t, deoarece DU mal 
rhbelc cu impozitele culturale 
ce 11 le cere blierlca romano· 
catolică. 

OrjşUe ŞI Dr. Alexandr" Herlea , :~ 

i 14 5 APrilie. 

Oalllenii lui Be
thlen 

Fostul primlministru Ştefan 
'ethlen a părăsit partidul unitar 
le Care Gombăs l-a moştenit dela 
~ârolyi iar Karolyi dela Bethlen) 
illllat de~camdată de 40 şi ceva 
le parlamentari, dintre aproape 
I sută pe ciţi mai conta la sfăr, 
itul anuJui trecut. . 

Intre ~cei cari s'au solidarizat 
u el figureaza fostul ministru de 

Noul ministru de externe ar fi român 
In reproducerea ee-o ddm (n Piste putinld, Bud, ministrul dt 

pag na a treia dupd pubiicaţ/a fmanţe al lui Bethlen. e dease
clujeand a d lut Szagyerzi K ss menea româ,,; tar despre Bethlen 
despre trt!cutul nOUlUI minlstfu de irzsuşt s'a spus fntr'o "ch:mare 
interne Kozma, numele celui ales cdtrd tinelet- ce a lansut-o 'n 
de EeneraJul Gambăs ca sd-ifacd COl1lra lui un fost cdp'tan de po· 
alegeri dlctatof/ale e oftogla/tat lilit, Andrei DiJyka. secletarul ge
româneşte: Cosma. I neral al LIgii Habsburglste, cd' 

D Szagyirzi K,ss, fost dlrec. de or gine strd nd, ceea ce la noi 
tOf de presd In. ministerul unga se ştte cd inseamnd: româneas:d. 
fesc In ami dtn/ât al hortlsmUlul, Ztarele b;Jdapestane de Marii 

_ deci .cunoscdtof al hine/Of hor· au publicat b ografia lltt Kozmu. 
Mte, ne t"mite vorbd (11-1 scrie dar in timp ce de~pre noul ml
pe noul m'nistru de Interne'~ nistru de comerţ (aşrJderea BUS

mllneşte tundea e de Ofiglrle '0-1 pect) Bo,memLsza aII destamlJit 
m4neasea. ca-i catoliC '1 cd t ndSClit la Man-

F4feşte, lucrul acesta nu e caci, dintr'o jamWe sdtmananc'l, 

advocat ta Orăştie, iDsot,tl de 
alte 5 Itgl şi lostru,ţlunl şi anume: 
L~ gea pentru perceperea ,1 ur
marirea venhelor publtce, Lrgea 
pentru regulamentarea IIch darii 
arieratelor Stltulul anterioare e

Precum se ştie, pliogerea a- xerclt1ulal 1932, Legea pentru 
ceasta este geaeralA la miaor,- mod flcarea leg'i de organizare 
tarii dela noi. ConfesIunile mi- a Comltetalul Centrat ,1 cam te. 

telor de revizuire, legea pentru 
nori tare DU se mulţumesc .cu a· tofl nţarea cadrului disponibil al 
jatorul ce-l au dela stat, şi pon fuocţlonarllol'publlcl, Ltgea peD
pe credincioşi cele mal grele bl- tru abrogarea unor dlspoz,ltlUnl 
ruri şcolare ,. blltrlceştl. pen- dIn legea pentru orj(ilulurea ad-

t A poat X "x şi aatlsfac. cu mlnlstratle\ locale. InstructIunile i }" 
raca li ,CI .. 4· el MII f Inlshre or de atuoe ,1 i- l~." 

-0-

ele lllxurlle ,1 si faci propagan- nante referitoare la acute legi. 'i 
da, adeseori aDtlromâneascl, pe Toate aceste Itgl Impreunl costi 
care o fac. ' Dumat 60 Iei '1 le poate co· 

,m.oda dela librAria Braoga dia ~. 
1 Orl,tte.· c ,~; 
I 
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6 Gaz .. ta A"tirPVlz1o"'sfă Duminecă 

C "-'" te fi fI t 
~~ ar,l, Z1are, reV1S e 
Justitia de clasl a Un

gariei 

coodamnârl la monte) făc!:'se runca aspra. Şi totuşi şI acolo Imre dlll poezllle poporale ale le cuvine să cităm. Iată ce 
,coală, crelod o astf(?1 de gardă este opoz!ţll', suot păreri C'ontra- lui Alexaodrl un articol despre acest comentator: 
de magistrat', care garantii drep- rll c~ri nu se sperfe să hcă şi lfric'a pc>poraIă românească, sub "Cootr.adlctliJe, dIn p~cal'tul 

.Uj Magyan,k'", revista dela tul domnilor şi al regimului fără demascărl, exlstă o atitudine pra- lIn!bda-j nota duioasă, emanată răsunat foarte des (Ia adut -gh 
Bucureşti a d-Iui dr. S. FerY1'5, 

să fie nevoie de Jegl sp('ciale. testat"ră in contra CODceptlllor din credinţa ln atotputernicia Doreilc (iCfŞt a) o prop~şin, ~t 
tie ocupă in u·rul depe Februarie '1 

ŞI totoşl g~neralul GO:nbOs ce IlU sunt pe pla". Nicl GOmbOs sorţII. Sfârşitul stJdlulul e greşlt. nlcă, dar vor organiza trDţ t s 
de rdorma judiciarA ce trece 

S vine acum să se atingI de aşa- " şi nici Bcthlen r.u·s tabu (corec- D. Szem'er pru ntă poezia noas- l' a6alt. Condamnă orice ra,' ur tocmai acum prin e u a tai 
zisa Independentă a maglstra- t-aţ': DU-S tocmai tab!J, - n. tr), tră poporală ca o cre.ţle a 101 Dare, car voiesc să poarte I,ui unguresc, şi prio care guvernul 
ţtlorl Aici în Ardeal insel (adecd la Alrxandr', ,1 o dă ca un exem· !uPgu) şi latul fărli "sab" '101 generalului GOIT'Ms va putea iA 

E semo cA fnctpe să miroase IWgUTU din Ardeal) cine cutează pla "vredn!c de cerceiUc al mo· sjngerAIă IiI (\.hemătaare la tr, trandere pe judecători fări ce-
in UngarIa a bolt. sd-şi deschidd gUTa ca sd spunâ dulci cum se poate lJ<lşte (ara- bJl)., Voiesc o Două poliI'" r( rerea lor, saa d-I pensioneze 

când il vine la socote '"l". cd drumul austa sau acela pe flcial adecă) o literatură pOpG- propr:etăţd agrare, dar nu-! • al 
• A Ştefan Tisza care .!"i-. 

Pe chestia aceasta se duce de fi care umbla unii sau allii nu este rală. tuşi dl puţin adversati ai 
jert t viata pentru Întru toate bun şi ar tribut In- Sloopt!cul ce.) dă un alt iPItor fundidor. V [cau vot secret, or 

vreo trei săptămâni o mare cam- natiune" id lt 1 1 a d ~ îl' 
panle prin presa budapestană I eelca o a a ca e, ace a se Il· dtspre situatia culturaltI a mi- s nil J't n n Clllll caz JtnIV, ai 
_ flffşte. fără vreua rezultat _ In n-rul mal sas amIntit dfn se$fc tmedIGt in loţa lozindi: nontatli maghiare din Cehoslo- Propovăducsc o idee care fice 
pentru apăr2Iea Independenţei Februarie ai revistei Uj Magya-I "demagogie Ieftina·, "parven!- vacla, e vredmc să fie amintit neuel 1o~tă n~ţlaIlea, dar ,ş 
jllstlt~el. ApărătorU IDdependtn~ rok" le pt.bhcă o p~ltmlCă ia tism-, "sămănător de dtscoldie", mal pe larg. Ne arată ta intro- d!spuşi să stea de vorbă d ai i 
ţei magistratilor căIăresc cu toţii legătară cu o vorbă ce s'a scrii ba nu odata .renega,". ducere că "e greu • crea o cul- cu partIdele de dreapta .• , E 

pe acelaş11ucra: vorbesc cu totii despre Şttfan Tlua ta zluul PAtania bietului Zim:! 1 tură minoritară acoto ande pe vederat că programul DU Jk le 
despre nivelul fără pereche (auzi bUdapfstan .Ujsag~: că şl·a dat Tibor. bună cale DU eXistă decât nu- pe de. Dar est.:- oare de mir re 
vorbă 1) al justitiei uDgoreştl, da- şi vieata pentru natlune"Cum şi-a _ -- : mele el, firma. ,1 'a stb,rub o E oare cu putinţă a face ca tii 
torlt Indepedenţel de care s'ar dat vlraţa ptDtru oaţ',uoel ma- Clientul nOiitra dlo tată sl~vac I pregătire a ei nu e decât cu a- fel de suflde un prcgrami pro 
bucura IDzglstraţll. ghlară - se 'ntreabă .LJj Ma- s~u sârb şi dlo mamă_ romalJcă tât mal puţ nC

• Aceasta-I slhaţla loc de .marcla su Roma·, e: co 
;. D., dr. S. Feeyes arati lnsă ci gyarok· - când de fapt şi-a T,b

40
erlu Z ma dda .E de yl ~ r- I culturii maghiare in Siovacliil. să IDtr~ in râodurl compact! E~ 

',", justitIa maghiară numai indepen- dat-o omorit, pedtpslt pentru un lap, a publicat tn ~-rul ~IO ~ i N'are decât firma. Se străduesc parlament". (Adecă: si se (.uz 
, _ dentă şi deci Imparţiali nu este. rAzboi pe care l-a purtat deşi Febr. al lui .Fag~etlen UFag I să-I dea acum UD conţinut (du· pătuiascA cu mandate de OI an 

.' \ Cu multI deCtnii fn urmă, la un era convins din primul moment un ~rtlcol, pe c.arC-1 recU,tc! abia pAce pân'act tloguril de-acolo tati). 
~:" banchet ce a avut locdupii lnau- cl-) poartă zădarnic? Dar ad.t dup o, JUrll, ~rtn n-rUl1dlJl 3 m, 1 s'au ţinut numai de politIcă) mal 

" " 

.1, 

i : 
,~ i 

-' 

:, Eurarea tablet Ttgeşti din Caşo- vreodatA Ştdan Tlua ceva naţi .. - al n~Hlltel g.zde. D. Z,ma ~puDe multe organizaţiI, şi anume: Sz-
\ Via, ministrul depe vremea aceea nU, afarl de legUe militare şi mar- că s a st,recur~t ia articole. său, MKE (Asoc. culturală mllji(h. din 

Szildgyt Dezso, putin cam betul, ţlaJe prin cari a prrgătit încă poate dm ~,t!COlul altuia (~!,-J) Slovacia), Î;1fllntatA in 1925, Soc. 
a caracterizat juslijia maghiara dIn anal 1912 războiul mondial? - un PiuaJ ID care se efl.l.i pentru sprlj nirea teatruiul, În" 
astfel, în auzul d·llli Finyes: Poate a folit o jertfă peotru oa- actlvihtea partIduluI moighlar şi fHotată ia 1928, Asoc. Coral1i, 

.lntâlele lostanţe de judecati tlane cA a cumpărat cu 9000 de se 'pune de~pre·acest p;utld că Soc. Toldy din Bratlslava Soc. 
sunt nişte corporaţil I3nde Itatul coroane ten uarlle ml~ştinoase ,,~e illcăpâtln;uă iDtr'o ideoJo- Jokal din Komarno, şi so~. K .. 
numeşte ca salar moderat tineri din părţile Ecedolul. ca să le rl- gle invechltă. zlnczy din Koş'te. Soc. SzMKE 
na tocmai căpteşltl cu ştltnţl d1ce apoi pretul le de-o sată de Noi să-I credem pe d. Zlrn. actloneazl in specia] in Jocall· 
iasă ca buul edocaţle de-acasl, ori atâta prin faptul ci a pua c~ 'ntr'adevăr pasagllle cu pricina tăţlle unde avgurll nu iotruntsc 
ca sA aibă grIjă ca în discuţUle căile ferate să tragă drum de s au strecurat la articolul său proporţia de- 20 ]a sută, adecă 
juridice ce se Iscă. sd aiba drep- fier pe.te aceastA moşle? dIn articolul altcuiva. şi si DU acolo oode n'au drept la ş~oll 

facem Dicio lrgătrlră Intre critica comunale Iau de st~t cu Il.mba tate domnii. Dar fJlndcă amintitII d b . OI Un parti t. U I parti- Iceuta adusă partidului magh!ar m .. gh a! X. La s· ocl-t:Cţlle maghiare tineri cu bană educaţte de-acasă Q ~ d 

na pot totdeauna sA aslgare a- du' maghiar ,1 intre hptol că d-sa o fi fost amlotJte se adaugă uDa noui: 

O dl V V d supărat in timpul acela pe par- Academia Mass~ryk, "lof'iD1a1ă de cest lucru, Itaţul sacoate cl-I fn pricIna al alda- oevo • -.. , 
l t f I tld fii odeă na I-ao ales (aşa corn stat. Şcolile le sunt urm"toarele-, bine si inflfnţeze şi Instanţe de fllDdcă a iudat o con er nta Il 

C . i J 1 fi r~comalJdase prlntr'ull ziar ba- 8 llce-, o teoJog:,e reform~tX ŞI apeJ. Grija principală a act'stor dela 10) an art co a prlm-re- .. v CI 

1 t l 1 K 1 I U· .c: C I dapestan tocmai .redactorul lui o aroal'" oorma}". Profelorll S"uDt Illstllnle e apoi iA rtpare ceea dactora u a " e et IEag Ş ,,~tI d 

1 t d I x t B aoFiiggetlen UjFăg) preşedinte al de concepţii fo"rte het-rogen", ce vor fi greşit tinerII ace,tla cu a cr tlca e a tA par e pe rali- • " ~ 

L k" '1 i t orgaDlzaţlel arădane a partidului "I!lcât nu s" p·~"te sp"r" mult bună educaţIe de-acad. la ICo- 101 ape , la scat ntre aces e ...q ... 

I } f ă in locul decedatulul Barabas. (-<In pu"ctal de vedere "ngur",Be) pul acut. Inltantele acestea de dot1i ziare oDgureşt o po em c ~ u .." 

ape] pot si fixeze ia sfera lor anoată, de care d. Llgeti ErDO Orizontul (_Latha.ăr"~, dela elrvU lor. Dintre dallcălI DU 

şi Interpretarea generală a legII. le ocupă Intr'an articol vredolc e tItlul uDet revlite ce apare Iau parte la mIşcările culturale 
astfel ca si le afirme spiritul de atenţie tn n-ral dIn urmă de doi ant la Badapesta şi le maghiare decât foarte puţlol. In 
legii care reclamA ca tolchauna (3. 111) al zIarului său .Filggetlen ocupA de mişcarea culturală un- vre 111 ea dIa urmă - arată'o 
sa albii dreptalt domnii. ŞJ fllad- Uj.ăgc • gurească (şi taDgeoţlal şi de a tnchelere autorul - dome~te În-
cA ca toatA această indoltl grijă D. L!geU ara1ă cA no·& de COD- altor popoare) din statele inve- tre ungurii din Slovacia o mare 
se poate intimpla totuşi ca IA damnat aceste polemici dIa presa clnate cu Uogaria. E o revistA desunile soc/ata şi prinde Tddd
OD se fi dat dreptate domnilor, ungurească dela oOf, deoarece Interesanf~, ca toatecă ne amin- cini confesionallsmul. 
exIstă un for saprem de recurl, luat slogurele discuţII cu potlnţă teşte numai sub numele de "va- Biata .Generatie a re
a clrul singuri misione este deci ta vie_ta publici a minoritAtII ma- lah, C şi se dedă pe-alocarl la 
ca 8ă aibă grijă ca În niciun caz gblare. Partidul maghiar oprf'şte lnstlgaţlt. Ultimul număr ce nf-a 

formelor~ 

Sa n'aibtJ aUcinella dreptatt de- orice discoţle a faptelor sale sau cazut in mână (al 8-lea, din Dec. La Budapellla, precum am mai 
cat domnii lil

.' a cbeltlu:Jllor ungureştf ce .um 1934), cuprinde fntre altele tir.. aritat şi 'n alUrnele noastre nu-
lati o caracterizare care tre- in legAtură ca acest partid, in- mătoarele: mere, s'a inventat o Două orgllM 

bae tlnută bine mlate. Aceaata a cAt vieata pabl1că maghIară dela Un articol al lai Molter Kă- nlzaţle, menită să tmbete lumea 
fost ,1 aceuta a rAmal justiţia aol ar fi ca adevArat stearpA f~Tă roly. despre publicl,tII uDgarl din cu apA rece şi să fie masA de 
maghiară, pe care presa buda- acelte polemici dintre gazetari. Ardeal. ReţInem din acest artl- manevră a generalului GOmMs 
pestanl o declari intAla dia La DDgurfi dela ooi na există col că faimosul Nicolae Krenner şi-a lui Eckhardt: .Generatia 

• lume: o jastiţle de caltl, care opozltl~, şI nu există nici mă- (Spectator) deja Cloj, umbla ac- reformelor-. 
să dea intotdeauna dreptate dom· car - ca 10 Cehoslovacia - un tua/menie prin Ardeal ca sii-şi OrgaDlzaţla aceuta de t1ne~f 
nHor, cotldln ungaresc sustinut de IeCIUtfU o gardd de 200-300 fări căpătâi care aşteaptă an os 
Dapă răsbolut mondial carae- gaverD, (sant 10 schimb, adău- de intelectuali c. cari sd lacd de rOB, s'a lntruolt - precum le 

teru) aCeita al justitiei magblare gAm nof, lubveDţlonate Indirect mai dinamic mecanismul vieţii ştie - intr'o adunare ca partid
s'a accentuat. Guvernul Frledrlcb toate. prla ananturl, prin redu- ungufeştl din România. Apoi a- pantl limitat! la oameul chemaţi 
a adas o lege de accelerare a ceri de preţ la hârtIe, prin re- măoulltll1 (conflrm.re a celor ce aoume, ş' a vorbit despre reforme 
procedurii, şi pe baza aceuta duceri de taxe de Import, prin I',U Icrls in luoa trecută In .Oa- făcute in cadral programului lui 
l'au pronunţat peste 100 de con- lubventli ca acelea de zeci şi zeta AntlrevlztonIstl C

) ci publl~ GOmMi. Adec!. cum se spune 
~ damnărl la moarte; firi JudecatI, zeci de mii date cu prlltjuJ Im.. clstul PsăI Arpad, fOlt depotat pe ungureşte: .Iaca nimica, prln-

., ci numai prin laportal Inapelabtl pramatuiui de tnzestrar~, prin fa parlamentul românesc, astăzi I de-a bine I*' 
:, ;.._a] procuroruluI. Pute tâţfva aDi. I permise de cale ferată date zia.. conducătorul zlarulal catolic, bl .. I Despre cele spuse la adunarea 

fUndcă sistemul acesta Ilegal.. rl,mor condamnati pentru Instl~ tlerlst ,1 antlromâaesc .Erd~lyt aceasta a "Generaţiei reformelor
mai putea dăInui, ,·a adu. o gaţle, ,1 alte multe de acestea). Lapok- dela Ora de, a'a scăldat ,1 despre programul el confuz 
lege prin cale sentintele acute. SI cităm fnsl ceea ce .pane in anul 1918 In ape bolşevice. ,'a reprodus to n-ruI din 3 crt, 
accelerate au fOlt decllrate Juate. delpre partidul-taba d. Llgetl: francisc Szemter, an In tere.. al ztaralul clujean .Filggetten 
Intre timp tribunalul lai TGrtky .Pe UDgarla aall o Infitlşează lant pubUcflt ardeJean, pa bilci Ujsag- un nostim articol buda .. 
(cel care a proDuntat amlnUtele ca pe·o ţarA aude domne,te po- pe blZa traducerilor lui Kădăr pestan, al Jai F~ja Oeza, din clre 
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Sub tlUuJ aceat. care pe 
nCE 

mâneşte inseamnâ "Oeurn ~r ' 
urI. 

rese", apare la Budilptsta o 
ţloasă publicatie bilunarA, I uf: 
lor Pap Bela şi KI58 SăQ' 

admisă IIIcum pentru îoUlla oarl 
România. Avem de-a face cuc ori j 

bllci ţie ca]vlnă tinerească, ~ " ius 
elitA (capul i·i tlpărit ca v bag 
- semnul ţărlnlsmu)ul). le 

obiectiv şi cu mult temei şţil 
fic. 
Număral ce H recenzâm 

(dela 1 Martie crt.. revista 
a Ufel in al 4·lea an de exlsl 
tA) publică 'ntre altele: 

Patru lntervlf wuri despre ti 
retuJ maghiar. ip pi 

Un foarte Interesant .tul săi r 
pe care·) rezumăm In aHI pa ' le la 
despre SOiltea jalnici a slUgi ,lua fi 
ne:neşeştl din Uogarl', 

Ua articol despre datoria me 
neretulul dIn ţările Europei' ehi 
a se uni ca să tInă piept 
colalul galben dIn ASia, rUI 

Un rezumat de dO'l(J pa. espre 
al "TehnlcU monografiei SOClQLod, m. 
glceC a lalit.tutulot Social RomI 'pUJ 
cu explicaţia. in introduce A 
că·] publică pentru::a să ' • ~ 
transplantat şi io Ungaria. cori dama 
puozător imprejurănlor magbia a prop 

Ua articol intitulat "PolltI, ice (c 
economicA şi economie dlrljal~ că no 
in care se arată că )t gătun t cân 
cOlllerclale ale UDgulei cu itai' . 
care prlvlleglază fată de UDgt." ~u ~ 
pe austrieci, şi CU German 1 dlO O 
care deasemenea ti dicteazA U. Ia su 
gariel cum vrea, DU s'n dove ! - n 
fructuoase, şi trage concluzii "lor lib 
Peotruca să poatA Ungaria . diri nu 
facA o pollttcă ecoDon;ucA dlf". _ 
jată, trebue să-şi trlnlforme pr ,1 putm 
ductla, ca să albi altii nevO din al 
de ea ,1 DII ea de a1ţll, dar l' Jiei de t 

ceasta nu le poate fdrd "fo testam 
mii agrara. "Am rimas groz1f t in ca 
de mult in urmă tn 1011 aCt't11t r d 
de după risboi - spUle aato- In e 
rol, d. Eitk peter. In vrem Iălile d' 
ce vecinii noştri au fAcut ca tO'~re, căc 
tU r~forma agrarA, aa iDtil~l'i ai in 
a,ezâmlute democratice ,1 po.r· ar drept 
ti de atunci greal aceltor mVl\'. 
jertfe naţionale. in vremea acell'\""PtUII 0, 
ta la noi a'a exportat ,1 Sllpn contr 
prădat pe nimica toati pl'lleJlI:tutla şi ~ 
şI soartea omeneascA a mllloaDI~le (aUZi 
de InşI, pentruc. anumite' clul~ar fi m 
li poati il-şi Importue IodAti-' ce,,, 
natele articole de lux ,1 .., Q 

pbtrele vecblal nlvel,- "al 
de atd 



Gazeta Anfft"Pv'zfo.,fstă 

t~ insti~Htie H ~Hrti~ului mH~~iHr 
:e ' - Oor să se plângă iarăşi străinătatii-
ar tul parlamentar al parti du- vÎeaţd ale cetăttnllor români a
Ut ghiar a tinut deunăzi la parţindrorJ mlnorltătii maghiare". 
't şti o şedintă, in care a Fireşte, fireşte 1 

i,s Ungaria e:âsfă Humerus 

t:la.,sus, şi ('if acolo nu se to· 
lereoaă in slujbe publice; ia,,. 
ill Vremea. din ,.,.m6 au ince
put să nu tolereze nici i" cele 
pa,Ululare, pe ci"e nu se de
clară UNgur sadea şi nu~şi 

se/limbii numele şi legea! 

:ţ t să prezinte primului mi· Un partid care hoH1rise 
'i un protEst în contra acf'u- astă tommnl să meargă la 
e lui Vaid;:l, in contra con- Geneva (ca să ajute pe Un
'i 'lor de functionari m~ghiari, '1 garia ajunsă la impas) cu 
1 ira legii pentru protejarea, ponosuri tn contra unor lu
: "româneşti şi În contra cruri deadreptul invenfaie 
1 'nărilor de sânge din Săcu- (vl mai amintitI desigur de Exam;nările de .ân

ge din Săcuime 
, odul a fos1 pu b lica t Cu 

" ai atâtătoare caractere ti
lice ÎLl toate ziarele ma· 
,şi e rl':'dactat În ehpul 

j ai instigator şi provocator, 

loc să .e· urmi
. reaaci du,manii 
tăr,i ... 
protestează în acest memo· 
contra faptului ca paTche
fuvernul nu Iau nicio mă

(auzi a(0101) impotriva ogi-
anfiminoritare din Iara, 

in contra examene'or de 
la română, spunându- se că-s 
~mplu pretext pentru ca să 
lrunce functionarii unguri pe 
nuri. fireşte, nu ne miră a
~â provocare la un partid ca 
idul maghiar, care dă mereu 
ucru parchetelor cu insliga
. sale. Partidul acesta de in
nori ar voi să nu se mai 
le justitia de instigatiile lui, 
i bage 'n schimb la beci pe 
te cer să se facă românilor 
Itate. Tot astfel nu·i nicio 
Ire nici că protestează În 
r3 eX3menelor de limba ro
,. Nu ne putem aştepta dela 
~rtid care are cele mai 
.se legături cu iredenta un
Iscă, să- şi aducă aminte în 
lip pretindea Ungaria slujba· 
săi ne-maghiari să ştie un
~te la perfectie. şi ce mă

ua fată de ei. 

Imeninţare pe 
chestia lui nume
rus valachicu& 
spre actlunta d-lui Va/da
d, memoriul partidul.t ma-
'pune urmatoarele: 
.Am reclamat intotdeauna 
larnăm cu hotărîre re5pec
proportionalită1ii în slujbele 
e (când. unde, cum?
ă noi ştim numai că a pro-
când s'au dat afară. pen
nu ştiau româneşte. sluj
jin oficiile cari erau întesate 
a sută cu unguri şi unguri· 
- n. tr.); in domeniul ocu 
Ir libere însă, astfel de în
'i nu se pot pune. cu atât 
'utin cu cât guvernele re
in an in an pe funcţionarii 
i de origine maghiară (zău!). 
ităm in chipul cel mai ho
n contra oricărei Incercări 
:inde să ingrădească posi· 
Ile de vieată in ocupatiile 
I căci aceasta nu loveşte 
i in drepturile omeneşti 
trtpturlle romanilor nu·s tot 
rIt omeneşti? - n. tr.). ci 
:ontradicUe directă cu con-, 
~ şi cu tratatele internafjo· 
auzi acolo I - n. tr .). Qşa cd 
,i nUmai daca s' al Incerca 
'a. am li nel10ili sa "nfăţişdm 
! publice mondiale' nazuln. 
~ aidcare a cond/IUlof, de 

această indrăsneaU\.: de năs-
cocirea că România omoarl 
pe teteriştii maghIari. când 
se ştie cum huzuresc pe· 
acasl, şi că trim te me dici 
tn Sicuime ca să omoare 
pe săcui in burta mamli lor. 
când realitatea cunoscută 
cetiforilor noştri este că la 
Budapesta s'a făcut o fabrl. 
ci de scule anticonceplio. 
nale anume pentru Româ
nia). un asemenea partid 
nu poate decât să dea alar
mă tn strlJnătate când ro
mânii cer să li se dea posf· 
b:liUltile de vieati ce II se 
cuvin. Sl poftească Insl să 
meargl cu jalba tn protap 
unde şfu. România n'are ni. 
mic de pierdut dacl va tre
bui s'arate statishca pe na-
11onaliUi1i a slujbaşilor pub
lici şi particulari. Va vedea 
şi străinătatea el a ajuns cu-
1ltul la os. , 

Fat'Udulul maghia.r t,'ebue 
'"să sa-; att"ntim, plină "u 
fi-a Pierdut de tot m;nlile, c.ă 

De înch~iere să aminlim pro
testul ultim al acestui memoriu 
indraznet: protestul ridicat în 
contra examiLărilor de sânge din 
Sacuime. facute de medicii dela 
Cluj sub auspiciile "Astrei- pen
truca să se dovedească de ce 
Origine este populatia Sâcuimii. I 

Cu protestul acesta partldJll 
ma2 hiar a cam intârziat. S'a exa
mmat pân'acum Sângele a eâtor
va zeci de mii de inşi dintre să
cui, şi s'a dovedit că 80 la suta 
dmtre ei au sânee românesc. 
P,ottstând in contra acestei exa
minări, partiduL magh;ar nu face 
dta decât sa atraga atenţia 1,,· 
mii asupra chestiunii săcu/eşti. 

Şi lucrul austa nu poate decât 
sa ne bucure, Cel puţin va afia 
cu' atât mai mMltă Lume ca şti
inţa medlcald a dovedit in chip 
definItiV ca avem în Săcuime 
drepturi etnice mai mari decât 
le-am /i crezat noi Inşint, şi eă 

pretenţiile maghiarI! se dovedesc 
in că od • ..ttJ - şi inca ştimţ fi
ceşte - ni înt metate, 

.......... ... •• .Ntma .. v .... ' 
Ungurii din oraşul Huniedoara 
Sub titlul despre cara vorbim I Lapok:. această alarmă, ca par· 

şi 'n alta parte .La~suk Vajda- tidul maghiar şi episcopia refor· 
hunyadOl- ( .. Să ved- m Hunie mată sa se 'r,grijeasca sa trimită 
doara), ziarul .Brassoi Lapok- a acolo unguri dm alta parte, aşa 
închinat la 4 Martie crt. o pa, cum se aduceau şi pe vremuri, 
gină oraşulUi Huneidoara. aratând tocmai din pusta, pe seama ii 
intre altele câteva lucruri cari e ceului din Oră.ştle. Dupacum 
bine să fie retinute. suntem n,oi de temb:li, sa nu ne 

mire daca se va 'ntampla acest 
Astfel: lucru cu concursul oflClalitătii ro
Primăria Huniedorii dă ajutoare mântşti. prin fransferaride sluj

tuturor şcolilor pnmare in mă- başi", prin angajări de, muncitori, 
sura eg<113, dar celei maghiare etc,) 
reformate îi revine foarte putin, De retinut, apoi. din pagina 
din pricină că de câtlva ani speciala a lui "Brassoi Lapok
şcoala maghiara se dE-populeaza că pe dascalita romaro,catolÎcă 
mereu. In anul şcolar curent dm Huniedoara o <.hiamă luliana 
şcoala reformată abia a putut Hank, iar pe una dmtre con
Sâ~şi adune 20 de elevi, atâţra ducc1loarele societătii fetelor ro
câti îi trebue după lege ca să mano-catol:ce (există la Hune
poată fi recunoscuta de Flinister. doara şi aşa ceva, la fel ca la 
In, anii viitori e ameflir.t~ tii să Blaj societatea fetelor protes. 
se Închidă. (Cl'ea ce, addugam tante !) O chiamă' KandrtlY, -
noi, nu se va întâmpla. pentrucă amândoua cu nume româneşti 
dE' aCE'E'3 dO;:jr a di'lt ·Br~s"oi mpti'lmnrfozate. 

l1a· , .. ; ..... alA n,... %$).--..... ........ 
Un nou ca~itol ~in istoria fals!fiCămrilur m~~~iare ~e ~~ni 
Vă mal aduceti de sigur amln- I coif, Lesz b Aodor. a ţlout la 

te de destălnulrea ce s'a fAcot I societatea numismatlcă din Su
ca prllt'jul falstflcArtlor uPgu- I dapesta o conferinţă despre res
re şti de franci francezi: cA fal· turtle descopt'rtte in zidurile ce
stflcarea de blol e II angari tăţl1 dela Csorbak6 ale aoel fa 
lucru atlvlc mo~tenlt dela taica brici de baul falş! ce I avot-o 
K :ssuth, care deasemenea a fă- iu această cetate 'n jumătatea 
cut baocnote false, ,1 dela mo- -"tA a a secolului 16 prrfectol de 
fui hlslflcatorului de franci fran- G6m6r Fraocllc Bebek. rămas 
ce:d Wtodlschgraetz, care a fal- f.lmol tn latorla m.ghlară ca 
a f,('at bancnote tot pe vremea falsificator de bani, şi cu frate
lui KOISUl h. sAa, prepozltul (ade('A l'plscopal 

Atavlsmu): aceiia mf'rge tnsA onorifiC) Emerlc Bebt k. F, at'l a
şi mal departe, până Ja regH dl. aCf'ştia, anul prefect ŞI altul ar
uastlel upadlene, cari i,1 furau htereu, fabrlcau ,1 baull lui Fer
slogurl cAciula, faIaiftcAnda-şl dloand, lub stăpânirea căruia e
banii proprii. rau, şi pe al lui Szapo'ya. 010 ma-

Semloftclo8DI guvernalal ma- şloa lor de falslftcat s'a a COd

ghiar, .6udapesti Hlrl.p,· ne servat o seamă de piese, dtm
destăinuie ia a-r.1 dela 1. III preună cu o serie de bani t.IŞI, 
ert. un .It caz, tot din vremuri- Si suut expuşi la muzeul dIa 
le maghiare Itrlveehl. ŞI anume: M1Ş,O t, CI .a fie celor de 11-

Directorul mgzeulal din MIt- tAzI de iavăţ. 

Nu e aceeaşi legea pentru toti? 
- Iarăşi despre numele de localităti şi de străzi 
din presa maghiară -

/Il-
7 

Am mai arătat în coloanele a- J au condamnat la moarte 40 de 
cestea că ordinul prin care s'a primari şi fruntaşi ai satelor a
poruncit ziarelor minoritare să rădane pentrucă au participat la 
scrie româneşte numele de 10· răscoală. De ce nu se cenzureazd 
calităţi şi de străzi şi numele şi numele de localitdţ/ şi de strclzl 
derivate din ele, nu e respectat din paeinile de reclame? 
pretutindeni. La Oradea s'a in- Mai trebue să amintim tole
terzis unui ziar maghiar să poarte ranta ce i se acordă lui .. Brassoi 
în titlu numele unguresc alO- lapok· (cea mai infectă gazetă 
răzii, în schimb la Timişoara e maghiara - cum a numit-o d. 
lăsat şi .. Temesvari Hirlap· şi Vaida-Voivod) Pentru gazeta a
• Temesvarer Zeltung- să se nu- ceasta ordinul referitor la nu
mească după numele maghiar al mele de 10calităli şi de străzi 
Timişorii. Tot astfel la Diciosân nu există de loc. Mai mult încă, 
martin e lăsat să apară un ziar odată pe săptămână ziarul acesta 
cu numele c:Kukullo~, ceea ce închină o pagină câte unei 10-
vrea să fie numele maghiar al calităti ardelene, şi chiar dacă 
Târnăvii, localitatea cu pricina e româ .. 
Să adăugăm că 'n timp ce am neasca, pagina ce i se Înch'nă e 

comemorat revolutia lui Horea. întitulată astfel: .Lassuk Vajda- • 
ziarele maghiare din Arad au hunyadot ... , Lassuk Balazsfalvat· t 
fost lăsate să numească in pa- etc., etc., 
gina reclamelor strada Metianu De ce nu se poate da o in
cu numele· i depe vremea un· drumare unitară cenzorilor din 
gurilor: forrai. care e numele toate oraşele? Cu felul cum e 
subprefectului arădan din timpul { impus ordinul acesta acum, unora 
răscoalei lui Horea, sub condu- 1 integral iar altora de loc,' ne 
cerea căruia nemeşii Aradului ( facem numai râs. 
_Wlt$ • q • • q • ....... • •• ., .. 14. 

Presa L .. da.pes~ană despre' 
s«:LiDILarea p~li~i«=ă din Ungaria 

: 
Din editorialul dela 6 Martle- tdoticl: OJfe, ca un astfel de 

al lui .Pestl Hlrlap·: sistem electoral, poate si de-
.. DI:wlvarea Parlamentului it cu gl, cAt de cât liniştit şi paş

fost o surpriză pentru toată la- alc o lupti electorala? Oare in 
mea. La intorsătura aceasta no imprejurArile de trai din cale 
se aştepta nimenI. Camsl se fi şi afară de jalnice de &lUz!, şi ca 
aşteptatl Ouvtrnul declarase doar nemu1ţuffi:rea care mocnrş.te lub 
de rAsreptiate ori, că altă ale- spazil,· na vor aprinde acânteile 
gere pe baza vechlulai sufragla campaniei electorale astfel de 
pe fată nu se \TA mai face ia nAzuinte, cari in parlamentul din 
Uogarla, şi că-( m!s'uoea stala- cale oferă' de conservator pe 
nil actuale a parlamentului .1 care I-aa dlzolvat nu erau cu
facă noua It ge prIn care Iă le noscute 7 
introducă votul lecrd. Motive .Dar II presuponem că 'ga-' 
extrrne deasemenea n'aa fost.· vernul. ca să inlăture pericolul 
"După toate act'stea oricine amintit, va face prin surprindere' 

are drepttll Iă rlmluă conster- ,r ca recurgere fără milă' la 
nat. A dat total faliment ştiinţa . m'jloacele bloe cunoscute ale· 
acelora, cari voiau iA prorocea- puterII nişte altgerl la cari se 
scl pe baza logicii evenimeatele VI patea vota dar nu se va pa
ce au să urmeze. I tea altge, saa va reuşi să trana-

"R' g'etăm că .'a 'ntâmplat I forme oblşnaita larlDă a ale~e
aşa. In editorial al de Marti dl- I rllor Intr'o IInlş ie asemenea a
mlneaţA al lui "Pestl l:Ilrlap· celela din Itrimtoarea Sipk.-. 
am arătat motivele cart ne opresc La ce-I va servi UD parl.m~Qt 

de-a mal face in Ul"garla o ale- ales fn uemeoea chip, se In
gere prin vot pe fata. Sistemul trtabi ziarul, ca să adauge a
aCl"sta anacroa\c, care nu mal pol iacă o 'ntrebare: Dacă fac
este ia niCIO ţară, şi care dA torll superiori au cumpănlt aau 
oricărui guvern pati aţă ca din- ba bine lucrarile când au făcut 
fluc:nţeze In chip brutal opinia ceea ce au făcut? 
publică, oa s'a dovedit spre fala .. 
legtulrilor Uogarlel. N'a fost de Semloffciosal guvernului, .Bu-
loC spre mâodrla aoa&trl eli Da dapestl H rlap·. dă in edltori"lul 
l-am aruncat iDCă dintre legile din 6 crt. următoarea explicaţie 
noutre. Mal aveam o singură blzarel dlzolvărl a parlamentalul: 
scuză in faţa lumII. ŞI anume, de-o parte partidul gaveroameo
că votul pe f~lă e ,1 aşa condamo tai DU mal era atât dt' omogen. 
Dat, deoarece din ~Iocul cel mal ca 5ă asigure o bUDă guvernare, 
competent se declarase că paria· Iar d~ altă parte .e Indiscutabil 
mental de.acam,ultlmul ales ca vot că an partid guvernamental na 
pe faţă, va avea ca principală a poate avea alt ,ef decât pe şe
II menire s'aducă tănl votul se- fal guveroohti·. 
cret. iotrodas pe toată linii. Ră- . lot11a aluzie se referi la tap
mâoe o sarcină morală asapra tul că o bună parte dintre par
ţărU acut fapt, ci acuma tota,1 lameotarli guvernamentali 
s'aa convocat alt'gerl Doi pe ba- bethleol,tlI - erau in cODfllct 
ZI vechII ltgl anacroolce. E al· tăU cu G":nbOl, Iar a dODa la 
gar că sardna aceuta morali faptul că partizanII ac.t'ştla aa 
va fi ca vArf ş' indesat exploa- mal aacoltaa de ,dul guvernu
tati de duşmanII ao,trl·. 101, el de adversarul lai. de 

• 
Dia editorul dela 6 Martie al 

lui "M'gyar&cig*: 
.Inteblm pUnl de ingrijorare pa-

Bethlen. 

ettlţl şi rAspinditi: 

"aBzda Autlrt~lzloutstl" 
... t .................. ____________________________________________ ___ ~î 
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INFORMA ŢIUNJ Săpfămâna 
Ctttra cetitorii carora le 
trimitem numere de proba 

Rugam pe onoratii ceUtori 
cirora le trimitem numere 
de probA, 81 nu ni 'e trimita 
'ns pol In cazul ci n'ar vrea 
81 8e aboneze, deoarece pri
mirea lor nu-' obligi la nimic· 

Le trImitem gazeta de probA 
o luni de Zile, far dupA aceea 
o trimitem numai celor cari 
8e aboneazA ,i-,I achiti abo 
ftaDlantul inainte. 

... 

Rugăm pe onoraţii res ... 
tanţieri să Inteles gă că un 
ziar nu se scoate cu vAnt 

'cI cu parale grele şi cu 
truda, deci să binevo
iască să-şi facă datoria, 
achllându-şi abonamentul. 
Vom fi altfel sUJţl să-) 
facem să fie arătatl cu 
degetul. 

Flindcă unU dintre a
bonatli cari primesc ga
zeta de astă toamnă gre
şesc şi trimit numai a
bonamentul dela 1 la ... 
nuarle Inainte, 11 rugăm 
să-şi tntregească abona
.. entul, iar pe cel ce 1şl 
platesc abonamentul de 

.. aci 'nainte, să achite odatA 
cu abonamentul pe anul 
t935 (pe-un an sau pe-o 
jumătate de an) şi dato
ria depe )unile din anul 
trecut, socotită la 151el 
pe lunA. .. 

In noul cod penal românesc ce 
se discută 'n parlament s'au în~ 
trodus la cererea parlamentarilor 
două noi delicte, hotărindu-se 
pedepse pentru ?răg~stoşii .car~ 
strică caSa oame011or msuraţl, ŞI 
pentru cei cari primejduesc ne.l~ 
mul românesc traind in concu~ 
hinaj inainte de varsta insuratorii 
sau incurajand asemenea con cu· 
binaje. 
Amandouă aceste delicte noi 

s'au introdus în codul penal pentru 
apărarea neamului. Pedepsirea con~ 
cubinilor nevrastnici a fost cerută 
pentruca să se pună capat stari
lor jalnice din Banat, unde din 
pricină ci se unesc încă 'o vârsta 
copilăriei, sătenii nu mai fac copii 
şi mor fără vreme ucişi de tu
berculoză. 

Iniţiativa parlamentarilor cari au 
adus această lege trebue deci 
lăudată . 

Alături însă de lauda aceasta, 
li se cuvine şi o aspră dojan-i. 
Intii pentrucă n'au cerut decat 
pedepsirea concubinajului nevrast
nieilor şi nu şi~a câsniciilor legiu~ 
ite ale acestora, făcute cu dispensă. 
Iar în r.indul al doilea, pentrucă 
după informaţiile noastre ei în~ 
şişi poartă o parte din vina stă
rilor jalnice din Bănat, pentrucă 
se ocupă cu obţin eri de dispense 
de cisătorie pe seama nevrâstni
cilor. 

* 
In "Uj Magyarstig- din 

2 eri. s'a publicat un apel 
cdlra aşa-zisa " Generaţie 
a reformelor" din Ungaria. 
ca sil sard'n aiutorul un
gurilor din satele ardelene 
unde sunt in infimd mino
ritate şi-s ameninţaţi sd se 
desn at/ona lizeze. 

Pe seama acestor unguri 
se fac de cdtrd ziarele ma
ghiare dela Cluj cofecte. E 
deci de sine lnţeles ce fel 
de sprijin se cere celor din 

a avocatilor din ziare 'nstr~
inafe, cari v'o prezînUi ten
dentios şi ostil, ci căull1ti·o 
in singurul organ care nu 
şovăieşte 'n chestiunile na· 
tionale: in ziarul "Universul-. 

* 
Guvernul cehos/ovac a de

pus in parlament un proiect 
de lege prin care se obligd 
toli cei ce-şi fac de-acuma 
'nainte case tn Cehoslovacia 
sd le Ioed cu adaposturi In 
contra otarur;/or aleflene. 

' .. tts ... ", A ... 

Lista nea.gră 
• 

• 
In tară, atenţia obştească, s'a păstrat 

asupra mişcani pormtll de d. Valda- Voivod 
gilerarea lui numerus valachicus. D. Alexandru 
Voivod a anunţat ct'J va candida la alegerile 
dela Bucureşti cu programul "numerus vala 
ceasta ca Idspuns delegaţiei permanente a p 
naţwnal·ţdranist, care l-a desGvuat acţiunea 
comunicat şi a convocat peste capul sela un L"IJ·JJ".~ 
organizaţtilor ardelene la Cluj pe ziua de 23 

AC/lUnea d.-Iui Vatda şi-a avocaţl/or 
are intluenţi1 şi-asupra guvernului. La mmisterul 
s'au Iinut constatUlrt cu privire la legea pentru . 
ţia muncii romtJneştt. D. prim-ministru Tdfdrescu 
nuntat cd va convoca peste ccîteva zile la o 
pe dIrectorii de fabrici din toatd ţara. 

In n.rul dela 28 Ianuarie al "G8- Săptimâna externi a lost foarte 
zetei Anlirevizionisle- am somat Dm prtctnd cd guvernul englez a tiptJnt o " 
pe cefitorU carÎ ni.au refuzat g6- Alb,'- despre Înarmdrile Germaniei, Hitler a uU."JU .. J_ 

zeta dupăce-au celit·o câte două, minrstrul de externe englez să-şi amdrze 
trei sau palru luni, să ne achite 
numerele retinute. Insolenta ace- ce avea S'O faed la Berlin pentru continuarea 
stor domni n'are pereche. Fiind- lor referifoaie la pactul european. 
că nu s'au execulat nici până In Ungaria s'a facut pasul ulfim spre 
astăzi, le publicăm numele din'nou: jdfişd. Aratt'Jm pe larg evenimentul in altd parte. 

Ioan Băltescu, fost preşedinte al l t t t 'A ~ i 
Camerei de comert din Timişoara. talia continud sa ranspor e rupe III /r ca, 

Dr. L. Faur, inspector, Timl· contra Ahisln/ei. . 
şoara. In Anglia se Deeentaiazd opoziţia partida/al 

1. Oogan, primar, Turnu Se- citorilor În contra guvernului, 
verin. In Grecta dtJinue fncd Irz momentul 

Aurel Mosor8. primar, Sighj. acestea revoluţia militard a lui Venizelos 
şoara. d i I td Ioan Moşoiu, dir. de liceu. cu lnctJierdr' uriaşe espre car guvernu anun 
Braşov. comunicatele sale cd se vor sfârşi cu birumţa sa 

fn lista de mai sus au tinul din Itele hofdritoare se dau In jarul oraşului Salon/kl. 
păcate să-şi vadă numele incă I ..... - ........... - ............................................. ...-........... OIliUI 
câtiva domni onorabili, cari ni·au 
refuzat gazeta in acelaşi chip, 
dupăce·au retinut numerele din 
două. treJ, patru sau cinci luni. 

Ni-au refuzat astfel gazeta fără 
Din faiul hortist 

să achite numerele re1inute: La Pecs, precum arata tUj I "Prager Pressefl. 
Ing. SteJian Stătescu, Sighl. Magyarsag- din 28 febr. ert., I Martiecrt oratiI dupd 

şoara, numerele din trei luni. s'a tinut o adunare studentească, 1 gyar Hirlop" cd 
Protopop Salvan, Dej, donă 

luni la care redactorul publicatiei "Baj· " 10.560 COpil de $coală 
Protopop Iosif Popo,icf, SI. târs· a studentimii maghiare, dr. judeţul Seghedinului 

Gheorghe, două lunI. Ioan Sâ1l6, a arătat că mişcarea bolnavi de tuberculozd 
Simtion, Camera de Comert reformisfă a studentimii este fa sutd, iar dintre Cehoslovacia şi România au 

prăznuit Joi cu mare solemni
tate al 85-lea an de vieaţl im
plinit de marele filosof şi lup
tător pentru desrobirea ce
hoslovacilor T. Massaryk, pre
şedintele republicii cehoslo
vaca. 

Ungaria. Sa fu Mare, patru luni , d d' i l nA 186 1 * Cap. Tr. Ştefan. preşed. Ca. foarte ndreptătltă, deoarece /lpd Islr ctu rc;CS a 
merei de Comert Constanta, cinci $Iatistica din 1930. 80 la sutd . In general sunt 

In "Magyarsăg" din 20 Febr. luni. din populalia Budapestei· sunt dintre copiii sub t'lIr"lIlell[lO 

s'a publicat ştirea că deputatul din Apostol Popa, senalor, Oalaţi, evrei, şi apoi deoarece vleata pu- din Ungaria 19 
partidul maghiar din România cinci luni. 1 h' d 'f d . .A I 13 t 

1 k ( b ica mag Iară a event o a e- Iar puna a an Be a Sunt ereszty om cu trecere Iri mie Coveşan. SI. Gheorghe, 
la Bucureşti fiîndcă~i însurat cu două Juni. vărafă mlaştină. Trebue să se procente. 
o românci din protipendadă) a N. Mafeescu, institutor Brăila. ridice deasupra acestei mlaştini ......... - ......................... ri 

• protestat la ministerul de interne l luni şi jumătate. un Littoriol căci sunt sate În Un- Sfiltuim pe cetitoriI 
Tribunalul din Arad li condam- in contra unei adunări antirevi~ * garia unde, de sdracd ce-~ lumea tArani si se tinl In 

nat Marţi la 30 de mii de lei a~ zÎoniste di? Săcuime, spunând ~ă L'sla. tlCeasla. II~ fla. puhlicl) nu mal cumpc'Jtd chibriturUe cu cu progresele ştUntel 
menda principală şi 2 mii de lei nu e .. nevOie de asemene~ maOl- Aer",a..e,,', CfI adlJOs",ile ce b 1 d 

f tat. d t rb r pace f F cutia ci cu utata. şi dacă nu co e ceUn şi cumpA .... nlL... .• I' amendă secundară pe redactorul e:> t,l, ~oar~ce u u a a • fiOr mai fi, jJ4,,,) c4"d o"ora-
Sauer dela "Aradi K6zl6ny", pe dlOtre cetaţeOl. 'hUli; dom,,; '1; flOf' ,,,,pli,,1 vin repede reformele, vine rt- clrti din .Biblioteca 
redactorul responsabil I. Stauber O să se mai găsească ac de co' daloria.. volvrla. colA- • ziarului 
şi pe proprietarul acestei gazete jocul ,a~i domn ce nu~şi în~ .... _ ......... _ ....... _ ..... __ ................................ __ .......... _ ....... _ ........... _ ...... _ ............ .,~e 
ungureşti Şt. Stauber, pentrucă: ! cape n piele. * 
au calomniat pe judecitorul Nes-- • . . , . 
selrode din Orade spunând c'a' OfICIosul V:hcanul.Ul! ~Osser-
dat in contra unui ungur o sen- vatare RO?la?o , publIca ~n p!<:. 
t · ţ" d apt' test energtc 10 contra schimbam 
10 a ne re a. .. l d 1" G 

In aceeaşi zi a mai fost con- antl~reştJ.(~e a ca en ar~ UI m. :r-
d . d' Y' manta, pnn care s'au mi oCUlt sar-amnat un avocat roman 10 k h' '1' h'l' 
mişoara. aton e creştlne cu vec 1 e sar-

Condamnarea avocatului român bători ale germanilor pâg.ini. 0-
a fost redată in toate gazetele un~ Eiciosul roman numeşte ~cea mai 

mare obrăznicieN faptul că s'a gureşti din Arad, inclUSIV în "A- 1 
radi K6zlony, pe coloane intregi. 'nlocuit Vinerea Mare, a patimi or 

In schimb, uespre condamnarea Mintuitorului, cu pomenirea ce
lui "Aradi K6z1ony" nu s'a suflat lor 4500 de germani cari au fost 

masacra ţi de Carol cel Mare pen~ nici până astazi niciun cuvânt in 
nicio gazetă maghiară. truci. s'au impo~vit încreştinării. 

Asta·i corectitudinea ziarelor 
maghiare. 

Deci, poftiti românilor şi spri
jiniţi-Ie! 

Repatriattl oio judeţUl săcuieic 
Trel-Scaone au dat Marţi la 
Badapelta un bal. In lista pu· 
bllcată de lfP~Stl Hlrlap· din 6 
crt. a partlclpantelor flgurează o 
deal.nci (sic!) cu numele jozs. 
(loja) ,1 alta cu Dumele Dan. 

• 
.Migyar Sztatfszt' kal Szem. 

le- ara tA in D rul din IanuarIe 
crt. ci rn Ungaria suut 14365 
de lodetltf, revenind tot la 560 
de loctiitori uoa. Precum e de 
slDe iat_Ies. majoritatea zdrobl
tOlre o constltutse socIetatile 
Iredent'lte. 

• 

"Reformat( . agrară a guuernu 
Gombos - Ca sa. ia cunoştinţă şi 

"Erdelyi Hirlap" dela Arad 1 -
M3rfi, dupăce a depus jura- I ce i'~ comenfăm in pagina Întâia, II~1ică agrară natională ( 

mântui noul său guvern, gene· I s~unand că reformă, agr:ară .ade: I hva. de care e dfparte 
raIul G6mb6s a rostit la aduna- I varată e r~f?r~a lUI Gombos, ŞI I dlcall!m sau oTice _Y/"m'imlum 

. .. . . nu a Romaniei. face msa comasarea 
rea ma)orltăfllor un discurs prin Se cuvine să amintim aci, şi la un loc a micilor moşii 
care anunta că va supune par- ca adaos la comentaru! ce l·am nişti împrăştiate). apoi 
lamentului (pe care apoi peste făcut lmpertinentei lui »Erdelyi zari, şi va aduce o __ O_OM"''''' 
câteva ceasuri l-a dizolvat) re- Hirlap", şi ca ilustrare a seriozităţii fidei-comisurilor, adecă a 
forme .epocale- (textual). - in- proiectelor anuntat~ de Gombos, diHor .eredltare a căror ,,;!t'lyo,:/IaL' 

- o altă dec1aratie a sa, pe e oprItă. In ce va consta 
tre altele cea ogrard, cum şf-a care uitasem să j·o 'nregio;trăm sta rt:formă a fidpj .• comlsunr'" 
botezat vechllll sau proiect de Juna trecutd, cdnd a fost Idcu/d n'a spus-o. A spus Însă că 
colon/zari, de adunare la un loc la radio dtn Budapesta. comisurile sunt o nec:esu·are.[ 
a miCilor moşii ţdrdnişt/ lmprdş- Cităm din "Pesti Hirlap,. dela din aceasta se poate 
tiate in mai multe parlt ale h()- 15 februarie: reţorma c~ o făgăduia. 
ta,.ulai sat u lui, şi de scoa. - "Nu numai că nu VOl7 proprletarllor de fld 
t d b li t d S voiesc reformă agrară sur. Sd vândd statului pe 
ere e su opre Ş ea e a e di Il d erei, pentru colonlZdtl, o 

vinde a uflei pdrll din/ldei-corn/. ra ca, ar nu vreau din fidei.comisuri, ca să 
surile lndatorute (adecă din mo· niciun fel de reformă a- de datorii. 
şiile nemeşeşti a căror vânzare grară, şi mă voi Impotrf-
e oprită prin legi seculare). vi tn chipul cel mal ener- Asta - dac il se va 

Pe baza acestei declaratii, ~are glc oricărei mişcări In vreodatd - e reforma . rămâne. 
se re~erj5e la 'parl!lm~nlul d,zol~ direcţia aceasta" rd in. numele cdrela . ~~:~ 
vat ŞI urmeaza 5~ fIe repetata • lyi HiTlap· dela . 

D. Ştefan Milotay, directorul zia 
rului budapestan H Ui Magyarsag", 
a publicat în n rul din 3 ro. al 
gazetei sale un apel desperat al u~ 
nu, ungur nesemnat din Ardeal, ca 
sa faca Ungaria reforme sociale. 
deoarece ungurilor din Ardeal le 
crapă obrazul de ruşine când li se 
spune ca se plâng pe nedrept de 
tratamentul din România, caci 
dac'ar fi şi astăzi in Ungaria. nici 
drept de vot n'ar avea, necum pa
mânt. 

ca să se refere ŞI la parlamen- In continuarea declaratiei sale Ş1 aşt:ep 
Nu cintaU 85 l'A informati tul ce se va alege, »Erde!yi Hir· făcute la radio luna trecută, suItd reforma agrard odată c 

d I !It fi .... .;, • ...; ____________ * ____________ ~~es~p~r~e~m~is~c~8~r~e8~n~8~t'~·o~n~8~i~s~ta~~I~ap~c~de~1~a~A~ra~d~a~S~~~rj~~~iO~e~r~t~~~G~6m~bb~·~~a~s~o~U~S~C~ă~~~~o~p~n~-~n~e~a~s~C~d~! ____________ ~ ~~~. 
TIparul Tipografiei Dlecezane Arad 
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