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cetitorii cărora le trimitem 

numere de probă 
li 

Rugăm pe onoraţii cetitori cărora li se trimit nu
ere de probă din "Gazeta Antirevizionistă", să nu nl 

A:'e trimită 'napoi în cazul că n'ar vrea să se aboneze. 
Itr'\:leoarece primirea lor nu-; obligă la nimic. 
lei Le trimitem gazeta gratuit, de probă, o lună de 
,file (patru numere). De·acoalea 'ncolo o trimitem numaI 
e felor cari se abonează şi-şi plătesc înainte modestul a· 
;,~onament, redus dela Anul Nou la 130 de lei pe an 
r ~i la 70 dc lei pe'o jumătate de an, iar pentru Iărani 
;ria 90 de lei pe an şi la 50 de Iei pentru jurnătatila 

. t a7' • • ~ Aun _u ~ - ~ • una - ~ ~ -ib •• r _v .PFe b ••• 

DIN RAIUL HORTIST 

-au prostit că se 
'fac colonizări 

, "Au fiert ••• • COpIII şI-au 

făcut din ei ..... • ă" ",Ule ••• 
Acum câţiva ani a dezertat Sau: presupune ci n'a ştiut ce carte 

din armata românească un un~ ..... a fost în Ardeal odata, in a vârît in biblioteca de 'm, 
gur cu termen redus. ziaristul clasa a opta de liceu, intr'o ex~ prumut a Palatului cultural a1 
Al. Torok, şi-a fugit la E udapesta. cursie de studii, dar şi atunci municipiului. Abuzul societăţii 
Ca sa se poată da drept mar, n'a ajuns decât până la Orade, "Kolcsey" este indiscutabil şi 
tir al cauzei ungureşti, licheaua i-a fost 'însă şi,atâta de ajuns. nu poate sa rămînă nesancţio-
s' a apucat apoi şi-a scris o Pe tatd, stiu Il omoriller6 pu.. nat I 
carte: "Suferinţele mele în armata turofU de valahI, 'iwinau-' Mai mult insa ca oricine aş
\'alaha". Fireşte că literatura cu opincl~ 'n cap, pe m6-sa teptăm să fie sancţionaţi cei 
mucosului a avut trecere. Şi au f"ăstfgnit, o de pe1"eU cu cari au admis intrarea în ţară a 
astfel Alexandru Torok s'a po- tl"itui cu care tau mdmd- unei astfel de cărţi satamce. 
menit peste noapte mare scrii- liga, copiii, , ,,""au fiert de au Ştim că indolenta aceasta nu, 
tor. Astazi e maaare roman~ ttJeut din ri fUictJ-, se cheamă indolenţă, fiindcă 
cier, şi fireşte romancier al du~ • nu-i întâmplătoare. Domnii 
rerii repatriaţilor cari au tre- Ne oprim aci. Celelalte in- de-acolo de sus cari admit in 
buit sa fuga dinaintea barba- stigaţii infernale de cari sunt ţară cărţi ca aceasta sau ca ro.. 
riei valahe. A publicat în edi- pline paginile celor două vo' manele cu cari face-aici parale 
tura Franklin din Budapesta lume ale dezertorului Torok, pentru finanţarea propagandei 
un roman În doua volume, să le caute autorităţile noastre, sale iredentiste editura "Pesti 

, 'Ziarele budapestane din 14 Febr. decât a troglodiţilor preistoncl, "Az idcgen vdros" (Oraşul străin), cari au lăsat sa intre în Ro~ Hirlapu, au fi mijloace şi~au.", 
.I7t . .m p"bheat un fapt '"d)utrc'cclc cari măcar putcau să vineze in in care iată ce 5ipune într'un mânia şi să figureze în toate fost şi avertizaţi îndeajuns ca _ 
lt'~ai înduioşătoare, în legătură cu voie, a celor peste patru mii de dialog: vitrinele librariilor, in toate bi~ să vegheze ce fel de import 

art~a J'alnl'ca" a proletar'Ior agr' -"Las-o, las-o, ba-I·ete... tradl'ţ,'e 1 lotecl e e llnprumu, In cu ura al. - . ~ troglodiţi (de oameni cari locu- bl' OI d' t & It I dml"t'o ţara' Au pa' 
.'. 1 1- iese în gropi şi 'n văgăuni săpate 

li din Ungaria, 'n coaste de deal) din 11 sate da-o incolo! Şi, cultura! lncaşii din toate bibliotecile şcolilor un, cătuit totuşi şi păcătuesc me-
~Peste doua sute de familii şi-au ale plăşii Mez6k6vesd din jude- Peru, frate dragă, au fost În multe gureşti şi in biblioteca socÎetă, reu, şi nu din prostie, din lene 
~ndut tot ce brună aveau, şi au ţul Borşod, privinţe la un nivel cultural Cil mult, ţii pseudo-culturale "Kolcsey" sau din altă asemenea pricini. 

cat Dumineca trecuta, cu că- "Trăiesc _ spune semioficiosul mai inalt decât CIlceritorii spallioli. dela Palatul Cultural din Arad. E la mijloc - a dovedit-o cu 
cu purcel, din parţile graniţei guvernului _ în peşteri cari nici şi unde sunt astazi 1 Dar exemplul asemenea carte blestemată. prisosinţă trustul de protectori 
spre Sătmar, tocmai in colţul pentru animale nu-s bune. Mo~ Romei şi-al Atenei? Ei, frate, face Cetitorii să nu se îndoiască ai gazetelor budapestane ad
tre Drava şi Sava al Panoniei, bile n'au. Le ţine loc de masă istoria astfel de trclsn4i! Rasa mai ci sa ne creadă fără discuţie. mise în ţară, schimbaţi dupa 
graniţa iugoslavă, fiindcă au un fel de alcatuitură de scânduri' apriga, neogariita înca de dracia Citatele de mai sus sunt din~ cum se schimba guvernele
it că acolo lumea nu face co~ Paturile le sunt nişte scânduri de cultura, iese din pdmânt, de sub tr'un roman tiparit în Ungaria e la mijloc un târg blestemat, 
şi că din pricina aceasta s'au sprijmite pe nişte ţigle, cu câteva ţărând, se scoboaradepe munţi in hortistă şi admis în România. care trebue sancţionat făra milă 

eput colonizări. Ajunşi acolo, paie şi câteva sdrenţe. In "patu~ vai, şi Înghite pe moleşiţi cu păr, Duceţi-vă la orice librarie, îl şi fără zabavă. 
aflat cu groaz.ă că de fapt riIe" acestea dorm îngrămădiţi, cu piele ~i cu cultura cu tot! Da veţi gasi la loc de cinste. Du- Pâna când nu se va lecui 

(ia din Pecs (Cinci-Biserici) a ca să se 'ncălzească unul de al- apoi pe gât O duşca şi-ţi devoreaza ceţi,vă la Palatul Cultural din ~::!e~~j~!~~:i' :Jeatiăs~~ 
ciaţiei protestante de bine- tuI. toţi cei 8-9 membrii ai fa- mia şi cel'a de ani. Apoi o înghite şi Arad şi-I veţi gasi sub numa- I mate. Vor confisca-o pe~a de~ 
re face propagandă pentru co~ miliei. Lumină n'au. Depela 5 pe ea cineva. Sa luam seama, frate, irul 27866 şi sub ~o. ,.jurnalului t ze.rt.?r~lui Toro~, ca să se a~~ 
izarea ţinutului cu unguri cal- după amiază, când se inserează, şi sa ne grabim. Sa tie gra-bim 1 f de spor" 2561 dm 1932, stam- f mtta 10 locul .t;1 alta. AI~"a 10 

. i din alte părţi, dar de-ocam- se culcă şi zac în somnolenţă Pâna nu e târziu! Ca Vugaria I pilat în vr'o zece locuri cu stam- care ,,~uturoşl1. de v~~~hi nu 
a' tot . . 1" fii ,[ , U d f l' '1 .. o.. d' K-t vor mal face dtn COpUl min-o-U'l numai o p anU1re. până se ace ZlUa, Ce mu t co- mare era tm emra fi ne-au ost pl a socletaţu ll"e entlste " 0- . il . ţ ,- . Şll-~""'~ 
.. 1 ' . 1 rItar or ungunmca CI D ....... eţll "CO onişti" au bătut pela piii de şcoală se scoală mai de românii când noi aşa şi pe din- csey" (aceea care făcea pe vre- viţă sau spirt negru. 

te porţile oficiale, ca să li se vreme. PrânZllI li-i un pahar (de colo, şi unde-au fost cehii când muri in judeţul Aradului ma~ ,... aMt- YVS 7._" 

'vr'un rost, dar după două zile I unde pahar? - n. tr.) de Vin noi". asta şi asta [ Ei, vezi, asta-i ! ghiarizările de şcoli şi de nume), 
U pomenit ca li se dă formal cu 1 fiert, fiindcă vinul e mai ieftin Sugeau Înca ţaţa mamii lor! Noi şi alături de aceasta stampila., 
lorul. Şaizeci de familii J in acest ţinut de vii. sau o bu- În t'remea aceea 1IC l'arsam sângele, tot deatâtea ori, cu stampila 

Une "Magyarsitg" - au fost 1 cată de p,iine muiata in rachiu. şi uite, acum ni s'au suit in cap... Palatului Cultural. 

NAvalA la copacii 
depe ,oBele 

i.pediate 'napoi spre graniţa săt~ I După un asemenea "prânz", ne~ De 'ng~iţit ne-ate inghiţit, acum sa Iata unde am ajuns I 
teană cu poliţia, cu bilete de spălaţi, îmbrăcaţi în aceleaşi ludm seama sa nu-şi poată mistui Sa nu ne revolte însă ca a-
ortare. o seama de familii mai zdrenţe în cari au dormit, înghe- inghi(itura!" sasinul şi falşificatorul de franci 

"MagyarsăgH din 13 Febr. a~ 
nuntă că in judeţul Bichiş sara
cimea umblă 'n cete pe şosele şi _ 
taie copacii şi pomii publici, ca ' 
si\ aibă cu ce se încălzi. S'au trimis 
in contra lor guarzi, dar pazriicii 
se intorc bătuti şi fugariţi. Auto-
ritaţile au trebu~t astfel să re~ 
curgă la armata. 

. asesera incă 'n 14 Febr. În Pecs, ţaţi şi cu membrele amor-tite, co- ' (Din voI. II, pag. 33-34. Ur, francezi Eckhardt a avut în-, 
dcă poliţia nu mai avea bilete piii o 'ntind la drum spre şcoală mează, ca la al dăm aş, bătaie in drăzneala să ne pârască astă 
re pe căile ferate. Şaisprezece prin zăpada kilometri intregi". • palma; cel căruia i s'a dat sfatul toamnă la Liga Naţiunilor că 

~i1ii au plecat la urma pe jos, Ni se spune in continuare ceea de mai sus, bate palma. că va nu admitem contactul cultu. 
'gerul cel mai cumplit. I ce s'a mai arătat şi cu alt prilej face aşa precum a fost sfătuit: raI intre ungurii din Ardeal şi 
:Şi 'n timpul acesta Gombos, in coloanele noastre: că locuitorii că nu-i va lăsa pe valahi să-şi I Între Budapesta, şi să nu ne Ir: de doi ani şi jumătate tot h I 

•• ..... Ve' ..,# 
18 de lei minzul 

Igadueşte colonizări, arăta a, aceştia lucrează la vii şi-şi pri~ mistue îng ititura). revolte nici că librarii dela noi 
Ilnării majorităţilor parlamen~ mesc sambria în natură. Âdeca Sau: 

~Uj Magyarsag" din 14 eri. pu
vând şi afişeaza asemenea carte I blica urmatoarele: b" că s~tuaţia:i s.alvată, fiindcă : vin in loc de bani, şi de-aceea "Ehei, tra.fe-mell I să fi 

hatut In sfarşlt palma cu! copiii au măcar vin fa pr"lnzul de 6tJs:sut ce sctllotllctl i-am 
et Ien vânzând pe ţărănimea' d- - ~ -. , d ti" J 1 h nbatat- f'· d . 1- d 1mllleaţa. Ş1 nI se mal spune ti porcII II. U.e f'tJ a , 

a cu aga Ule 1 e re- .. , d:pt·· • d t 
~rllle. ca~l manca tuberculoza Ş1 dege- e şa e o,., It" s a ti 

nerarea, că În fiecare an migreaza de-a tUlliha, li-Ai I Dacii 
spre alte părţi de ţară 20 la sută O; mai Merge eu odată a
din populaţie, şi că 'n loc sa le colo ~ntJpoi, ;-ha /, piat,.ă 
dea casă şi pământ, oficialitatea nu ma.; r6",4,,8 pe piatră! 
a decretat plasa troglodiţilor O să cflrg6, trate, _ sd.nge 
"plasă medicală model", ca să pe Olt, sd"ge Dde~ărat /" 

Tpogloditii din 
jUdetul Bo .. şad 

S'a scris iarăşi la Budapesta 
ptamâna trecuta, şi inci tocmai 
semioficiosul guvernului, in "Bu~ 

lpesti Hirlap" (no din 13 Febr.) 
~spre Soartea mai rea poate Şi 

-
facă despre bolile lor statistici. (Din col. Il, pag. 47). 

"culturală". Este la urma urme~ I ,.,Ziarul ~Somogy1 Ujsdg" scrie că 
lor meseria celor dela Buda~ 'n dup'amiaza Miercurii trecute s'a 

t . s b' e cum pot I vândut la târgul de vite din So~ 
~e~ a sa ~e ~ m~ez . . .' I mogy (oraş in partea ungureasca de 
Ş1-1 meseria hbrarilor sa vanda cdtra Austria. _ n. rr.) un' mânz 
şi să afişeze ce~i lasa autorită- i cu 3 pengo (78 d~ lei) - mai ieI, 
ţile. Vom denunţa însă opiniei I tin deci decât se ~'inâe un cal-iucă-
publice pe societatea "K61csey" I Tie in ~rav~lii~e din Budapesta. E 

d ' tI' d l' F' her probabIl ca ",,,nzarea aceasta cu 3 a trec oru Ul e lceu lSC " . 1 . 1 •• •• • pengo e un caz IZa at, totuş~ cazu 
{amestecat pana astazl In prea dovedeşte ca în satele unguTfşti ~ 
multe d'al de astea ca să-} pu, o aşa de nemdrginită saracie, p€Jte 
tem ierta), fiindcă nu se poate care nu le poate trece fara cu\'ânt." 
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Românii uniti din tinutul 

Dobritinului , 
Gâteva date istorice despre trecutul lor 

Comuniştii partidului maghiar" 
- Cine·f secretarul partidului maghiar in Banat 

Am aratat in numărul trecut. 
in legatură cu minciunile srise 
de presa maghiară dela noi 
despre un caz a] primarului un
gur, fost comunist, Adalbert Ho

Situaţia bisericii unite române I şi nici şcoli confesionale româ- f laha", care ameninţa serios "Ro- vacs din Sălonta, că presa ma
din Ungaria, putem sa spunem I neşti, dar întâlnim in ele şcoli ma calvin,i", Românii s'au făcut ghiară n'are autoritate să facă 

la proce,-ul din zilele trecUI~ 
fostului comisar al poporului, 
kosi. "A T61l- citează din dq. 
te riie acestui proces, după .4 I 
gyar Hirlap· din 24 Ianuarie'el 
după .Ujsag- (amândouă "ci: 
budapesta ne), şi arată că a 
multi martori dela proces au 
clarat d bolşevizarea politiei' 
dapestane a fost opera lui . I 
care râvnea prin aceasta ~. I 

jungă prefect de poliţie al cui 
talei ungureşti. y 

fără inconjur, se prezintă mult confesionale cu numirea .Şcoala I nevazuţi; au intrat ca in pamântt" imputări in legătură cu comu
mai trista chiar decât a celei confesionala greco-catolica maghiara" I ~Şi astazi mai sunt vreo cinci mii I niştii, deoarece Gombos şi o 
ortodoxe, care ahia se mai poate (»GoHlgkatholikus magyar feleke- de români in Dohritin! (Ei sunt multime de alti mahări ai regio 
reculege de pe urma acţiunii zeti iskola".) • de religie unita şi ungurii nu-i 1 mului hortist şi-au inceput acti
binecunoscute a lui;Ştefan Nemeth. I In comunele Csmgerujfalu şi mai socotesc a fi Români 1) De I vitatea politică În apele comu-

Parohiilc român~ unite, in ma, /' Csegold, serviciul divin se face atunci s'au inchis şcolile româ- , niste. şi deoarece o seamă de 
re parte, sunt diriguite de Epls~ În vechile biserici româneşti în neşti, confiscându-se tot ce amin- conducători de astăzi ai partidu
copia gr. cat. maghiară de Haj-,I limba maghiara, afara de prefa- tea naţionalitatea română din a- lui mi!ghiarilor dela noi au slujit 
dudoro?. Preoţii ro~âni li-~u. fos~ cere,. care sC' rosteşte in limba 1 ceste şcoli. De atunci au fost regimul lui Karolyi sau chiar pe 
inlocUlţt cu preoţI maghlan an greaca. . inlocuite cu forţa cărţile biseri- al lui Bela Kun. 
ruteni, iar in biurici s'a ÎTltrodus', Românii din acest ţinut sunt I ceşti româneşti, cu cele slavonC'şti, Am Clt!f Între aliele cazul lui 

Pe noi nu ne mh:ă de foc ig 
partidul maghiar s'a dat pe ul 
na unor astfel de oament' 
doar bine cunoscută ancheta e 
i s'a făcut acestui partid a 
câfiva ani, pentru un am 
intr'un complot comunist din ai 
cuime, şi i deasemenea ·ndeolFI 
cun03cut - ca să nu amlrf~' 
decât acest caz dintre atâJ: ( 
şi-atâfea - ce legături comunfe~ 
are la Bucureşti iredentista .B:fD1 
s6i Lapok-, organul pentru tur 
cuime al acestui partid asa

t 
u-

limba liturgica ungure.1sca. obligati, sâ la parte in frunte cu I şi mai a.poi greceşti şi ungureşti. Ghem-glte Pdal, sEcrdarul pen-
In cele douazeci de comune preoţii ŞI învâţătorii la toate ser- I Când eram cleric. am dat de tiU Banat al pa11idulul maghiar, 

râmase in Ungaria din plasa birile naţionale, precum şi Ia i cârţi româneşti vechi din sec. al lost pe vremea lut Bela Kun a
Csenger U. Satu-Mare), sunt ro- manifestaţiile cu caracter r~"l>izionist. I XVIII· lea, in următoarele comune: totputanlc la prefectura poliţfei 
mini de confesiune greco-cato- Organele administrative con- 1 Calul Mare (Nagy Kallo), Sima71 din Budapesta, bol~evlzatd de ti. 
Hci in CsegOld, Cscngti1ljfalu, trolează dacă românii s'au con- (Kallo-Semjen), Mihalj'eli, N)'ir- D~ Paal acesta se ocupă şi 
Ga.:seil)', Nag)'gecz, Porcsalma, Ro~ format acestei obligaţiuni, şi in Lugos, N)'ir-Bakta şi Uifeherto. publicatia timişoreană tiA T6II-. 
zseily, Tyukod. Ura. etc. Aceste cazul când au absentat ii per- Preoţii ruteni din aceste pârţi În numărul dela 10 febr. crt., 
comune însă n'au preoti români secuta. imi povesteau, cii podUlile bise- -:lrătând că i'au fost arătate is

Un scurt istoric 
Despre starea bisericii unite blourile româneşti; eram elev in 

române din regiunea Haidului clasa I-a primară. La acest memo
şi-a Saboldului, vom cita urmă~ rabi! act au asistat: revizorul şco~ 
toarele date ale d-Iui 1. Gt:orgescu: Iar, administratorul de plasa şi 
(din studiul .Românii din Ungaria") boerii unguri din comuna noastră. 

"Persecuţiunile, mai bine zis Bietul dascăl Ioan Borota, om pe 
incercările de-a desnaţionaliza pe i atunci de vre-o 40 de ani, a bâ
aceşti romini, datează de mult. I tut degeaba drumurile pela 
Nu vom aminti de cele vechi, Oradea Mare, Ca]ul Mare şi 
datOTite mai ales calvinismului Dobriţin. Impotriva forţei brutale 
cdi:rop;tof, acestea fiind bine c.u· I nu se putea face nimic. Eu şi 
lioscute din istoria luptelor reli- cei de·o seamă CU mine, am in
iioase, purtate cu atâta indârjire văţat româ.neşte citind "Aposta-
In aceste părţi. S'au ţinut şi si· luI" şi DOctoicul", de stranâ, În 
noade, s'au infiinţat protopopiate bi~erici, unde cântam şi citeam 
şi parohii, cu scopul de-l i calvi- pe rând toţi băieţii din sat. Şi 
niza şi in. cele din urma de-,a,i Doamne, cu cât necaz am invă~ 
maghiariza pe români. Cine se ţat sâ slovenim cirilice1e cărţilor 
interezeaz.i mai de aproape de noastre liturghice!" "Astăzi? Nici 
aceasti chestiune, n'are decât să pomeneală de cărţi liturghice 
consulte o istorie bisericească romăneşti in atatea comune, un-
mai de seama.· de inainte cu trei decenii şi mai I 

"Amintim in schimb de per- bine, toate evangheliarele, litur-
secuţiunile mai recente." ghiarele. octoicele, psaltirile, tn-

• Prin 1870 şi anii urmatori, oadele, mineele ş. m. d., erau 
aspectul acestor regiuni era cu mult dela Blaj sau dela Sibiu.· 
mai românesc decât cel de astazi." "De bună seamă iţi aduci a; 

.In comitatul Hajdu fi in atâua minte de procesul memorandului, 
alute. umU astăzi nimeni nu mai ai cărui eroi principali au fost Dr. 
vorbeşte limba noastra. slujba şi Ioan Raţiu şi Dr. Vasile Lucaciu. 
cantarea bisericea.~ era cea romă- In pa rti.cular, acesta din urmă a 
mească. Chiar şi În Dobriţin. me- avut Un frumos proces şi la De
tropola calvinismului maghiar, erau breţin. Comunele româneşti din 
in acest timp cartiere Întregi ro- împrejurime, mai ales Nir-Abra
matJeşti. • niul, cea mai apropiată dintre 

"Imprejuracea aceasta e cu atât toate, auzind ce se pregăteşte, au 
mai vrednică de semnalat, fiindcă invadat strazile Oobriţinului şi 
aceste comune n'au aparţinut nici apoi să vezi! O parte din aceşti 
când bisericeşte eparhiei româ- ţarani au pătruns in sala de şe
neşti unite din Oradea Mare, ci dinţe a tribunalului, fâcând mar
cetei rutene din Ungvar. Si in tirului naţional Or. V. Lucaciu o 
aceste părţi ca şi peste Nistru caldă manifestaţiune de simpatie. 
ori in regiunile Vidinului sau Furia Ungurilor, cari atunci se 
Timocului, avem de-a face cu o vedeau ameninţaţi şi la ei acasă, 
expansiune firească a elementului nu mai cunoştea margini. Au co~ 
românesc, o revarsare din priso- mandat foc şi au inceput vărsă, 
sul de oameni ce i-am avut a~ riIe de sânge. Dar Românii, cari 
casa, o roire din stupul ajuns ne~' Încă n'au venit cu mâna goală, 
înc.ipător pentru atâta vietate." i-au alungat pe toţi jandarmii şi 
"După un deceniu şi mai bine, poliţaii din oraş. Ungurii, nepu

incepe era lui Coloman Tisza şi tincioşi, cer intervenţia infanteriei, 
a lui Desideriu Banii, -zdrobitorii care staţiona în garnizoana 00-
naţionalităţilor nemaghiare din briţin. Cum însă atât soldaţii, 
Ungaria" cit şi ofiţerii din garnizoana erau 

" Un prieten din partea 10cu- Români, au refuzat să execute 
lui, - care-şi reaminteşte bine de ordinul. Atunci s'a făcut apel la 
aceste timpuri, între altele imi cavaleria ungureasca din str. 
scrie: "Ţin bine minte, când ni Hatvan. Când a ieşit această ea
tl au $COs, cu rorta jandarmeriei valerie, cu armele scoase, gata să 
ungurcşti hărţile, cărţile ~i ta~ cureţe Dobriţinul de "lepra va-

ricilor şi-a caselor rarohiale sunt vrăvile din timpul comunismului 
pline de aceste cârţi. Eu am voit "'4 ţ ... 1. aJ,A .. %II •• ... "au MiU bAr 1 •b~r~hei_ - - ~ ~ ~J~~n 
sâ iau dteva cărţi de acestea şi 

sa le duc de suvenire. Nu mi s'a 
dat voie. Din comuna mea na~ 

tală (Obranil, am izbutit insă să 
salvez un octoic \'echi, din seco~ 

luI al XVIII-lea, care a fost pus 
la adăpost sigur. Preotul 'losfru 
din localitate. Ioan Secbeli. ...: ucis 
de Unguri in 1915, a pastrat cu 
sfinţenie aceasta carte şi inainte de-a 
fi ucis de Unguri, ca . pe o relicvă 

sacră. a predat-o cunll/alului meu. U 

~~~.-.~~ 

In veacul, trecut conştiinţa na
ţională a acestor Români (majori
tatea uniţi), a fost cit se poate 
de dârză. Manifestatia de simpa
tie, făcută naţionalistului mema-
randist Or. V, Lucaciu, ne face 
dovada deplină. Incă pe timpul 
absolutismului habsburgic. Ro
mânii din jurul DobriţinuJui şi,au 
infiinţat şcoli confesionale unite, 
iar in bisericile lor, cari se aflau 
in strânsâ legătură cu ale fraţilor 
din Transilvania, se ţinea trează 
această viaţa naţionala românească 

In special, biserica a fost aceia care 
li-a mai salvat oarecum romdnis-
mul, ce mai licăreşte şi astazi in 
conştiinta lor. 

A venit apoi maghiarizarea prin 
episcopia Hajdudorogului, depe 
u"na căreia abia a mai ramas 
ici.-colo câte-o slabă pâlpâire romd-
ncasca. 

Petre Petrinca 

o carle despre crimel~:~: 
Ungariei hortisfe nial 

Zilele trecute a apărut in fran- : Dela falsificArÎ Jes 
ţuzeşte o carte de mare interes, I de franci la ata cel 
a reputatului ziarist emigrat dela I tatul dela M (en 
Budapesta Ludovic Fenyes, intitu- ailia peD 
lată (credem că pe nedrept, pen- Amintind despre crima pre: 
tr.ucă nu se poate declara vinovat I Marsilia, Fenyes atata in ]cgi~ . 
de blăstâmăţiile regimului llortist cu âcuzaţii1e aduse -Ungarie\\~' 
intreg poporul maghiar): "Poporul Franţa şi Iugoslavia că cCell" 
maghiar amzat,· şi având subtitlul: s'a comis la Marsilia intra in ~ 
~Marsilia şi sistcmlll dictaturii ma- todcle feudale ungare. Tot a.d. ( 
ghiare. • in Decembrie 1925, când co~ de 

Cartea lui Fenyes L.iszlo (să nu nclul de stat major Jankovjci~CUV 
fie confundat cu dr. S. Fenyes, fost prins la Amsterdam cu dac~ 
refugiatul dela Bucureşti) se 'ncepe cufere pline de bancnote franc dup 
cu legătura ce e intre atentatul falsificate, guvernul maghiar a ne: 
dela Marsilia şi intre falsificirile clarat că nu ştie nimic, deşi J sub 
de franci francezi, şi răspunde cu kovlci avea paşaport diploma bhia 
o 'ntreagă serie de dovezi despre Se ştie apoi, că. guvernul .Ar~ 
crimele regimului hortist la djs~ cez a intreprins cercetări pe 'jgml 
culparile maghiare din procesul propriu, stabilind că focarul \.lin 

Marsiliei pronunţate prin gura ne· sific.irilor a fost ].1 Budapesta. 41.a 
vinovati a asasin ului şi a falsifi- dovedit atunci, că forurile su Tul . 
catorului de franci Tiberiu Eck- rioare ale armatei şi poliţiei, tIria 
hardt. şi asociaţiile- patriotice din u~ pestI 

Complicitatea lui taIa Ungariei, participaseră la~ fel. e 

Giimbă. cu •• a- sificarea francului francez. nOl 

•• nu mini.t ..... ui Funcţionarii superiori cari totu 
Erzllerger mau sâ fie pedepsiţi, au fos! tras~ 

.... 
Eckhardt spusese la Geneva că majoritate amnistiaţi, iar cei 

Ungaria nu numai n'a aprobat au fost înlăturaţi din scrvic: 
niciodată crimele politice, dar a statului au fost plasaţi in schi 

.. - ... ...... avut intotdeauna oroare de ele. pe la diferite intreprinderi PJl lE 
s'au 

Ca răspuns la aceasta.. Fenyes a- culare. In fruntea asociaţiilor fi 
inte1 

rată o serie întreagă de crime ale ţionaliste implicate în afac leme 
regimului hortist, începând cu .1- francului francez sta fostul pri, d 

CARNEA DE VITA, de fript sasinarea socialiştilor Somogyi şi ministru· Teleki şi arhivoevoo e-a 

Preturile la 8D~a~~sta 
2 RU 

120-2 O kilogramUI (31-57 lei); Bacso, cari au fost aruncaţi de o- Albrecht Habsburg. 
de supă 90-140 (24-37 lei) fiţerii terorişti in Dunăre, cu bur- Parlamentul de atunci a fOi· ~ngl 
DE VITEL, sulpă 220-280 1 guvernul să instituiascâ o com~ ue 
(57-73 len. dela rinichi 150- ţi e spintecate şi umplute cu pie-

h de anchetă parlamentara, care . cepl 
220 (39-57 lei) DE OAIE, dina- tre-, şi inc eind cu ascunderea ofi- lămurească chestiunea falsifj~ mea 
pai 120-)60 (31-42 lei); dina- terilor Schulz şi ThyUessen, asa- bancnotelor franceze. Intr'unal.l! robi 
infe 80-12~ (21-31 lei). DE I sinii ministrului german Erzber- şedinţele acestei comisii, şeful~ pres 
PORC: costlţe 120-180 (31-47 . F' d 1 .. , l'ţ" d' B d t f t in!!& 
lei), pulpă, spate, 96-120 (24.5 g:r, pe cart en!es. ec a~a ~.l-a 1 leI In u apes a a os . of., 
-31)," latur', 86-112 (22-29), vazut personal In Vila lUI Gom~ bat de deputatbl Wilhelm Vazsocţ ~~ 

b d cum s'a făcut că poliţia a elibt1 CJ.n 
slănină de topit 110-130 (29- os ela Nagyteteny, ba, ce e falsificatorilor paşapoarte ro~ O:.il 
3~ IeD, osânză 120-136 (31-~7 maî mult, mama actualului prim- neşti? Acesta a raspuns ev~. e~{e 
IeI), untură 128-140 (33-36 Iei). ministru maghiar i a mărturisit lui Eliberarea de paşapoarte false, Kll;' 
PUI: 100 -250 bucata (26-65 P' .. l' '.. f d d • 
lei). RATE: 230'-800 (60-208 c?ye~ 1~ stmp I.tatea el, ca cel nume ictive e una in in at "lor I 
1E'i). PÂINEA, albă 36-42 (9.36 dOI oftţen germ am sunt urmăriţi t noastre. Nu 5unt responsabil de 
- 11 lei) de jumătate albă 30- de poliţie şi că fiul ei i,a adăpa5-- ceasta. Şi acest funcţionar de' A 

e şi azi în fruntea poliţiei 1; sJng 
34 (7.80-8,84 IeD, neagră 18- tit la dânsul; totuşi GombOs a de, pestanef Unul din subaIt~ d,lCţ 
22 (4. f 8 - ~.12 le O". clarat in ziare pe cuvânt de onoare . . f t tat di' ~ 

DUPA .• Ur Magya~sag· dm 12 (in anul 1923) că in vila lui fi'a ;:;r~~in~~, fiia:dmim;I~~al' Ligii 
februarie crt' l socotind un pen- fost nimeni, şi cu atât mai puţin chestiunea paşapoartelor ,Hlll. 
go 26 lei. nişte criminali bavarezi. sinilor dela Marsilia. II] 

:gaze 



c 

, 

al"Românofilia" lui Ludovic Kossuth 
~:l Marginalii la o îndrăzneală a d-Iui Gyarfas şi-a lui "Erdelyi Hirlap" if ' 
I~~' In vre~e. ce .. la Budapesta se de pace cutează să vorbească de- Hirlap· trage de aci concluzia că Articolul ediţiei arădane a lui I sa-şi mai facă apelul nominal şi ' 
irie,esfăşoara Intaml act al marei spre sugrumarea prin cenzură a Ludovic Kossuth a fost nu un .Pesti Hirlap" ne-a mirat numai făta se se mai gândească la .legea" 

, rize pricinuite în viaţa politica ziarelor maghiare, cari de mult călau al românilor ci cel mai mare prin cutezanţa de-a numi .stu- naţionalităţilor. Asta e legea care 
:ă aghiara de pactul dcla Roma şi ce-s sugrumate, se sporesc mereu prieten al lor, şi adauga că 'n tim- pizenie" (ostobasag) ceea ce s'a- a precedat pe cea dela 1868, şi 
au c tratativele ce se duceau la in aşa de mare măsura incât spo- pul domicilierii sale 'n Anglia a firma in scrierile româneşti reprezentantii <u;estei mărinimii 
tiei, odra pentru lărgirea pactului rirea lor l-a alarmat până ŞI pe ţinut conferinţe in favoarea Prin- despre antiromânismul figurilor faţâ de popoarele ne-maghiare au 

,·Io-francez, un domn care e faimosul iredentist Krenner, pre- cipatcIor româneşti Unite, pen- de seama din politica şi din ·istoria avut sa fie aducătorii legii celei 
~ . nducătorul de fapt al partidu- cum s'a vazut din articolul ce i truca să contracareze acţiunea di- Ungariei. de a doua, jde astă dată prece-
cui maghiar dela noi, Elemer l~am reprodus acum doua săptă, plomatică. dusa 'n contra lor de Incolo, ne-am prea obişnuit să data de promisiune impărătească 

virfas, s'a urcat din indemn de mâni din semioficiosul .Budapcsti Austria. vedem falsificându-se istoria rela- i şi sancţionată de 'mpirat), pe care 
oe igur budapestan la tribuna Sena~ Hirlap". Iar după această afirmaţie pe I ţii lor dintre români şi unguri, şi i aveau sa ni·o aplice, tot ei, pâna 
e ului românesc, şi a cerut să nu care "Erddyi Hirlap" ar fi trebuit 'n special tocmai la acest capitol I la 1918". 
!ni· mai vorbească. despre legături Neglijente de s'o dovedească, ziarul arăd.lO trece! privitor 1.1 legea k0:iutistă de pro- I 

~ta c nu există ale ungurilor dela ne.ertat la piesa "Avram Iancu" a d-Iui 1 tejare a naţionalităţilor şi la le- l' 

a oi cu iredenta budapestana, de- Şi cum sunt sugruma'te ziarele Lucian Blaga, jucată zilele acestea 1 găturile lui Kossuth cu principa-
are ce primind când s'a ratificat maghiare dela noi, după d. Gyârfâs? la Cluj, ca să·! critice aspru pe tele româneşti. 

in /atatul de pace sâ ramâna pe Prin faptul că li se impune să scrie autor că a căzut in "stupizenia" Despre această a doua che
!olf.jmantul statului român, ungurii numele de localItăţi şi de străzi din cu care tratează de obicei românii stiune, despre legăturile călăului 
llr~ .. c·aici au tras toate consecinţele. România aşa cum li-i numele ofj~ figurile istorice şi politice ma- dela 1848 cu Principatele, s'a mai 
ltij, Cuvantarea aceasta, comandată eia/, şi eă li se impune sa intrebu~ ghiare, şi l-a prezintat pe Dragoş scris şi trebue să se mai scrie, 
~nf.ela Budapesta, i~a indemnat pe inţeze in alte ocazii (adecă atul1ci ca unealtă a vicleniei şi a duş- până cănd se va fi popularizat 
Bfnii să adreseze senatorului un- când pun pe hârtie nume româneşti) maniei faţa de români a lui Kos- in deajuns adevărul intreg, care 

U 

t
ur laude peste măsură, nedân- f b suth, pe cită vreme, dupâ isto· nu-i că. Ludovic Kossuth ardea o ortogra ie eli care nu-s o işllulle! 

~a u-şi seama că nu era o declara- ricii din redacţia lui "Erde1yi Hir- de dragoste pentru ele, ci <;ă 
'i Iata. marea crjmă ce-o face Ce/lzura. 

IC sincera şi adevărată, ci sfătuita lap", Kossuth l-a trimis pe Dra- spera ceva pentru ungurii săi din 
Adevărată crima, adaugăm 110i, 

riio Ungaria. goş la Iancu cu gânduri de pace, acţiunea lor. 

J pentrucă o face aşa cum o face: 
.. La abia câteva zile dup'aceasta şi-i vinovat numai Hatvany ca a Despre cealalta chestie socotim 

adecă cu mgli;enţe de neiertat. E 
, 'orbi mai mult sau mai putin călcat fară ştirea lui Kossuth ar~ nemerit să improspătâm aci ca-e d d de. ajuns să aratam că dacă la A-
s()lcmnă, . Gyarfas s'a liS din mistiţiul. teva lucruri, pentruca sa se sfâr-

1 b d rad se impune presei maghiare sa 
Il()U a tri una Senatului, ar pen~ Articolul lui .ErdClyi Hirlap" cească odată cu continua citare 

b scrie tmmele de localităţi româneşte, ... 
t.uca să vor cască in stilul dum~ se incheie Jup'aceast.1 cu nădej- 'n presa ungurc.1sc.i a .Iegii Jela 

1 d d in alte parţi se tolereaza numele 
uiasa e e tot eauna. A vorbit dea că se va găsi cineva să-I pre~ 1849" referitoare la protecţia ro-
l l1eromâlzeşti, Sau că În timp ce la· K h' h' b' 'i uespre cenzura, şi a instigat in z1l1te pe ossut In c Ip o lec- manilor din fosta Ungarie, şi 

I cel mai aţăţător chip in contra Orade e interzis ziarelor să poarte tiv românilor, şi mai CI4 seama dat d 
. 1 1 O . fiirldca el e,acela care a adus k- pentruca să nu mai prin a istoricii 

• . cenzurii din oraşele ardelene, 'n tit u nume e răzil pe Ullgureşte, d d l . 
1 f gea dda 1849 pentru protecţia na- in re aqii e ungureşti curaj ca să 

pen mea ar şlCana şI-ar sugruma ţion.11itciţilor. ne dăscălească pe chestiunea r.1s-

J 
t • " a Tdmăvioara, - osta Diciosâmnar-

, presa maghiară. til1, e 'l1gaduit să apară o publica- * coalei lui Iancu, 
ţie cu numele de "KlJkii1l6" (ntt~ 

: .. ' Cum "sugrumă" mele unguresc al Tdrndvii.l, iar la 
I'~; cenzura presa un- Timişoara lm lIumai ziarul care a . 
.J. ă J gure.sc fost cOllfiscat pentmcd a publicat 

J Cetitorii români ai acestei prese pasagjj taiate de cenzura (ne, refe~ 
o'~i de instigatie au rămas cu drept rim la n Temesvari Hirlap"), e tolerat 

. .. f . ... să poarte 'n titlu numele unguresc 
'l,uvan~ consternaţl 111 . aţa ata~ru 

. acestela a senatorulUl maghiar, al Timişorii, dar chiar şi ziarele 
• dupăce dânşii ştiau ce libertate nemţeşti (ca nTemesl'arer Ztg."), sunt 

ne mai pomenită li-i ingăduită lăsate să poarte 'u titlu acest nume 
· sub regimul cenzurii ziarelor ma~ maghiar. Şi fiindca d. G)'arfas a 

bhiare dela noi, încât de-o pilda vorbit de siluirea .ortografiei", să 
.,Aradi Kozlony" - ca sa ne mar- amintim de incheiere că in darea 
,~inim la acest singur exemplu de seamă publicata deunăzi de zia-

1 

uin sute şi sute - a 'ndrciznit rele maghiare din Arad despre o 
. şI-a fost Lăsat să publice in numă~ serbare dela Chişineu, nj~a fost dat 
· fuI sau festiv dela Crăciun, că pa- sa citim numele soţiei tlotarului Ar~ 
1: tria lui .se 'ntinde din Panonia, cadie Crâsnic scris astfel: Crâsnic 
l plste Slovacia, până la SibW. Ast- Arpadne. Şi câte nu-s aceste pro-j 
:1 fel de indrăzncli pot să vadă la vocări 1 

noi lumina tiparului unguresc, şi Şi totuşi d. Gyârfâs şi ziarele I 
: totuşi domnul ala cu consecinţele maghiare cari il eomet'tează, cutează I 
; trase in ziua ratificării tratatului sa protesteze? 

Dela d. Oyarfas la Kossuth 
Intr'unul din comentariile ce ~ ditorial intitulat: "Kossuth călăul 

s'au făcut in ziarul "Universul" românilor ?", in care se spun Iu
interpelarii îndrazneţe a d~lui Er cruri ce nu pot fi lăsate fără ră
lemer Gyrâfâs, s'a spus că departe spuns. 

de-a ne abate din cale cutezanţa Ediţia arădanâ a oficiosului Li
senatorului maghiar şi a presei gii Revizioniste "Pesti Hirlap" _ 
ungureştî ce-i ţine isonul, ea tre, am arătat-o 'n alte rănduri de ce-l 
bue să ne 'ndemne să ducem in-

,ceputul la capat, fiindcă era vre; 
mea - dup'al 16-1ea an dela des~ 
robire - să dispară odată din 
presa ungurească dela noi numele 
ofcnsătoare, ca acelea de~o' pildă 
cari sunt compuse cu cuvântul 
O:.ih (Olahlapos, etc.), saU cum 
e~le numele călăului românilor 
KllJsuth din nomenclatura străzi~ 
lor urbane. 

Ce trebue ştiut despre "Iegea" koşutistă 
a protectiei nafionalilăfilor 

In monografia "Mcseriaşii ro- I in această zi in care se gândeau 
mam din Arad" ce-am publicat-o ' pentru intâia oara Ia popoarele 
in 20 de numere din Oct. 1933 de alta limbă, Erau atunci pentru 
ale ziarului "Ecoul", am arâtat in ultimele ceasuri in cea de,a treia 
privinţa acestei Jegi" a lui Kos- şi penultima lor reşedinţa de re
suth, in legatura cu legea de fugiu, la Seghedin, cu austrieeii 
protejare a naţionalităţilor adusă la la câţiva kilometri la apus şi 

1868 ca să nu fie niciodată;l- nord, cu răsculaţii sârbi la câţiva 

plicata, următoarele lucruri ce e kilometri peste Muraş, cu ruşii 
bine să fie cu acest prilej ,rea~ ajunşi in marş ameninţător sub 
mintite: zidurile Orăzii, cu singura pulbe, 

"A fost legiferată această fă~ rărie, dela Seghedin, aruncată in 
gădllială (dată de 'mparatul când aier cu două ceasuri in urmă, şi 

A fost .'au n'a fost 
Ko&suth cAIău .1 
românilor? 

Pentrucă " Erd eIyi Hirlapu a 
crezut că poate sa răspundă 'n 
chipul arătat mai sus la atributul 
de "călău al romăni1or" ce s'a 
dat lui Kossuth prin ziarul" Uni
versul", vom adauga la cele ara
tate adineauri despre n"sincerita
tea ce a fost la baza aşa,zÎsei 

legi koşutiste despre protecţia 
naţionalitaţilor, urmatoarea spi~ 

cuire din ziarul ară dan " Alfald" 
(an. VH. no, 164, din 19. VII, 
1867, p. 1-2): 

Deputatul român (din parla
mentul unguresc) Sigismund Papp 
a afirmat la discuţia bugetului 
războiului că Ludovi.: Kossuth a 
spus printr'o proclamatie adresata 
românilor la 1848: 

"Ha ti olâhok nem log
tok engedelmeskedni es a 
fegyuert le nem teszitek"), 
mint egy Isten van az egben. 
oly ,igaz hogy en trt"kel 
kUrla/ak a făld szr'nerol"'. 
Adecă: 
"Dacă 00;, fJalan;;, nu 

oă umi!iţ; şi IIU depunel' 
armele, e tot a~a de-ader", • 
"al p r (! c ou fii e-aderJăral 
că e 'Un Dumn(!seu in ceri , 
că (!u am să ,,6 e~t;,pe. 

(să flă şterg) de pe jaţa 
pămd.nlulu." . 

Kossuth a desmin\it prin .Ma~ 
gyar Ujsag" (printr'o scrisoare re .. 
produsă şi de "Alf6Id" cu căte.,.a 
numere mai 'nainte) că ar fi adre~ 
sat românilor asemenea cuvinte. 

La desminţjrca aceasta deputatul 
Sig. Papp a răspuns prin nPesti 
NaplO" următoarele: 

"Declar intâi de toate, in inte
resul adev.irului, că aceast:.i pro
clamaţie care s'a tiparit la tipogra~ 
Eia Beimel-Kozma din Pesta, in 
un~eşte şi român~e, şi s'a râs
pândir in !Q... mii de exemplare, 
n'a fost semnată numal de LU7 
dovik Kossuth, ci titlul ei este: 
"A honvedelmi bizottmany, az 
oJah uemzethez, az olăh nephez. 
Kelt Pesten, oktober 10-en. 1848. 
Az orsug vedelmere megbizott 
orszaggyulesi valasztmany 1*).Con~ , 
tele l\.hhail Eszterhazi senior, 
m. p., membru al comisiei, Lu .. 
do vie Kossuth, m. p. preşedinte; 

deci eu (continuă declaraţia lui 
Sig. Papp, n. tr.) ar fi trebuit 
să nu amint~'c in cu"ântarea 
mea aceasta proclamaţie la sin, 
gular ci la plural, şi ao:eastă rec~ 
tuicare o şi fac acum bucuros in 
interesul datelor istorice. 

Articolul amintit ii făcut mult 
s.mge rău ziarului care-şi are re
d.lcţia budapestană la oficiosul 
ligii Revizioniste, _ lui .. ErdeIyi 
l-hrlap" din Arad. 

numim pe "ErdeIyi Hirlap" aşa -
spune că e consternat de ce-a 
citit in "Universul", şi vrea să.-1 

pună pe "Universul" in contra
dicţie cu un istoric de talia d-Iui 
ministru al cultelor Al. Lepedatu, 
care fn cuvântarea ce-a ţinut..o la 
24 Ianuarie la radio despre isto
ricul U nirU, a spus că Ludovic 
Kossuth s'a exprimat admirativ în 
"Scrierile din emigraţie" despre 
Unirea Principatelor romăneşti, 
spunând ungurilor săi că aşa tre; 
bue să se pronunţe un popor ca 
s.ă~şi poată Întemeia o patrie. 

a allpit Ardealul la Ungaria, că tocmai atunci cineva din guvernul 
popoarele nemaghiare din Ar- răvăşit al lui Kossuth s'a găsit să 
deal se vor bucura de toate facă o glumă şi sa pună pe bi
drepturile) indata dupa sanqio- roul parlamentului un proiect de 
narea uniunii, prin faimoasa lege lege despre protecţia naţiunilor 
a naţionalitaţilor dela 1868. In nc~ungureşti. Astăzi se face mult 
hârtia iscălită de mâna împâră- caz in presa ungureasca minori
tească scria însa una, în faptă s'a tara de această "lege" pe care o 
tradus, şi încă. tocmai dela Înce- recomandă României Ia orice 0-

put, cu totul .. altceva, &au acei cazie, ca şi cum ea nu numai 
cu cari se impâcase Austria, acei s'ar fi votat după toată cuviinţa, 
pe mâna cărora a dat pe românii ci s'ar fi şi pus in aplicare. Ori, 
Ardealului, acei cari ni-au votat n'a fost timp nici măcar să se 
legea naţionalităţilor şi aveau să spună despre ea două cuvinte: 
ni-o aplice, reprezentanţii ideo~ 'preşedintele adunării a trecut ime
logici politice maghiare dela 1848, diat la adevărata chestiune la 
şi dela asemenea "liberali" nu se ordinea zilei: a anunţat proro
putea aştepta alta traducire in garea şedinţelor până când se vor 
fapta a promisiunii imparateşti) putea întruni intr'o J~ta reşedinţa 
decât aşa cum ni-au dat-o de l de refugiu. Aşa zisul parlament s'a 
îndatăce-au transpus-o in faptă. A~ intrunit apoi la Arad: o jumătate de 
tunci când au mai fost odată duzină de deputaţi, 01-0 spune Îsto.. 
stăpâni de capul lor peste popoa- ricul revoluţiei koşutiste, Gracza 
rele de altă limbă ale Ungariei, din care am reprodus toate a~ 

sub Kossuth, liberalii aceştia ne cestea 1), au apărut in sala de I 
mai dăduseră o "lege" a naţiona- improvizaţie a parlamentul.ui, dar I 
lităţilor, rămasă fireşte n~'Otatd negăsind pe nimeni în incinta din' 

., *) In .Alfold", VII, No, 169, se d~ 
pentrucă într'un an şi j«mdtate de cauză că din Arad marinimoşii teaz.i astfel: .8 nap alatt le nem teizi-
regim koşutist abia au găsit VTe~ fericitori ai naţiunilor ne-ungureşti i tek" (daci nu depuneti armele in opt 

zileI· 

In n~rul din 12 crt. al acestei 
:gazete iredentiste a apărut un e~ 

Deşi vorba: asta tiu~i vr'o do~ 
vada de românofilie ci numai un 
Indemn dat ungurilor, "ErdeTyi 

!ne să se gândeasca la naţion.alitdţi trebuia deasemenea s'o ia la sana~ *", Comişia pentru apărarea patriei. 
in ultima ~edinţa a parlamentului toasa, au plecat pe-aci 'ncolo fara I ,ină naţiunea român-i, cina poporul ro-
lor, la 28 Iulie 1849, cu două mân. Dat in Pe$ta. Ia 10 O,t. 1848. 

1) Comisia parlamentuă delegati cu ap.i-
săptămâni înainte de finalul dela Gracu Gyorgy: Az 1848-49-iki rarea tarii. 

. magyar subadsagharc% tortenete. B-pest, i __ --::,...-___ ..,,-__ -,--.,--__ 
Şiria, care de fapt li s'a ivit exact ed, Lunpel R. voI. V. 6Zl seq. I lContlllueseo in pGg. 4-al 
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Gazeta Antfr~vfztonistA 
I 

Luni 18 FebruArIe 1935;1.11 

(Co'ftlrtuar, dirt ptlg. 3-a) Altă impertinenfă I-au pus totuşi bab ~ 
"Românofitia" lui Ludovic Kossuth "ErJilyi Hirlap" din Arad a a~ 

::~ţatil!~ru~T/~r. A;tieţ;;;co;:;: i re de n ti s t e şfa m p i I a 
~De această proclamaţie îşi mai batjuk, ni1lcs tobbi irg.1lom, bet1~ Cisar dda Bu,~tlreşti, Episcopul Mai~ Ziarul cUj Magyarsag» publică larit dati de iredenta dela B~ 

aduc şi până astazi foarte mulţi m"lnk nem ellmsegre, harlem egyenes lath a dat preoţilor sai o circulara în n~rul din 13 crt. o Scrisoare pesta. I 
aminte, foarte multi au păstrat, o, kiirt6kra fognak talciini", ca sa se cânte În bisericile magbiare din America. cu noutăfi despre .Uj Magyarsag"' anunfâ a~m 
iar Ladislau Kovary a fixat~o şi Adecă: În limba T01iiarzcascd bmllli Regal, artista

f 
. mda gh

t 
i~r~ v Fctedak . Sad' ~i, că la întâia desbater~ a pr~ 

"Valahii sa depuna armele, 1 " b"t 'f . 1 . I car~ iIn rlmlsa e cel In sului, la sfârşitul lunii tre a 
el in cartea sa .Okmanvtar az căci de nu le depun, peste ci- a s~r la on c. ll~ţlOlla e ŞI .a onOr I Budapesta ca să facă în Ame- s'a mărit cauţiunea la 50 de 'te 
1848-49.jki erdClyi esemeyekhez" teva zile, peste câteva ceasuri, mastlcl,t' !anllllcl TI;gal.:. merica un turneu cu un film re· I de dolari pentru fedak şi alţi ~ a 
publicată in anul 1861 (vezi pag. peste câteva minute, vom pUr Sfârşitul circularei Arhiepiscopului vizionist. a fost pusa de autori- mii pentru tovarăşa ei. fireşte, 1/0 
88-91), şi cuvintele pe cari eu tea spune ca nu mai este milă, CisQr, care spulle: .. Dari cezamilii tălile americane sub urmărire denta dela Budapesta şi-a Ş 
bam citat in parlament, le poate că vor găsi în noi nu nişte duş- ceJi al cezarului", i,a sugcrat lui pe~truc~ a inşelat fi5cul, platmd facut şi de astă dată bai ' 

1 
mani, d de-a dreptul extirpa~ E'H" H' 1 " ; " .' d' mal putme taxe de spectacole pungil (în vreme ce milioa, Y 

oricine ceri deasemenea aco o, ton." (Citat din foaia oficială "IL ~ ~I Ir ap o .mp,-rltn,etlt <1 ~ decât trebuia, iar astă toamnă a de flamânzi din Ungaria p!e, i; 
deci existenţa ei (a proclamaţiei, "Kozlony" a guvernului lui cd mal scandalos g:lst. ŞiJQIIWIlC, fost pusă în urm3rire şi de par· adevărat de foame). 
n. tr.) nu se poate in niciun chip Kossuth, no, 131, pag. 652)**"" I spulle a.::eastâ ediţi,; arel."lana a chet, pentrucă vrând să·şi raz.. Dela proces, Fedak Sari a' tol 
trage la 'ndoiala, şi-anume cu .. oficios:dui Ligii Rc)'Î=iollist.: ma- bune pe impresarul evreo·ma- excortală dimpreună că tova ort 
atât mai puţin cu cât a venit Acesta e Ludovic Kos· ghiare, că illdemllâ/lâu~i pc zmguti ghiar care o denuntase că a în- sa la închisoarea par(he 

d 1 
suth, cu a cărui "româno~ sa dea cezarului c':Ji al c.:zawlui, şelat fl.'scu.l, a inscena.t în. con.tra unde au fost fotografiate şi li CI 

răspuns la ea la 19 Oct. e a f tII t f d d t ' I ' , , na tl'« . IEd' 1 'H: AI" 1 C f b' ra eUlUI un şan a), ŞI lin a numar ca a orIce Cr1ml 
comisia română ardeleană de pa- 1 te zraru " r e YI Ir- ),)lept:;:o~u, IsaI' ~r r .tr~wt dată de cel şantajit în judecată, Au fost apoi lăsate libere, ţn 
cificare (vezi diplomatarul mai lap" îndrăzneşte să dăscă- totvdata sa llldC1/wC ŞI pe ml1ustml a jurat la judecata strâmb. cauţiune, fiindcă plăteşte Liga dE 
sus citat al lui Ladislau K6vary), lească pe istoricii români, Angelescu să dea millJritdţii 1Il;lgbiare D na fedak şi cu tovarăşa sa vizionistă dela Budapesta. el 
şi, în sfârşit, nu poate fi trasă la pe ziarele româneşti şi pe ce este~al ci, adecă 5(1 În,xreze ana~ de şantaj Si de jurământ fals A doua desbatere a pr U 
'ndoiala nici pentrucă cele spuse un scriitor ca Lucian Blaga, liza twmelor (priI! care d.:sromjlli~ Vilma Aknay (artistâ unguroaică sului a fost fixata pe ziua il 
de mine le confirma şi cuvânta- şi al cărui nume d. Gycir~ zaţii sImt Îildrumaţi dda şcoala ma- şi aceasta) a fo"t lâsata în li· Februarie. Despre această atI 

d (cis ne cere să-I lăsăm să ghiara la şcoală romwlcast:ăj, şi sa bertah~ până la judecata pentru jUdecată nu s'a scris încă n' Ire, 
rea rosti Li 'n parlament e d, f A 1 d 1 I O r-<l"tiur:e de 40 de mii de do- În presa budapec:;tană. ' 1 
Ludovic Kossuth la 7 zile după igureze In. nomenc aluta in înceteze examenele de imDa român.i 

d 1 
.u ___ '_C~$" •• 'a.ţţu •• "~ __ ,,~~"~~~""~""~ __ "~. 

data şi după răspândirea ei, adecă presa ungurească e a noi ale /zmcţîonarilor Ilnguri. 
la 17 Oct. In această cuvântare . a străzilor din oraşele ar- Mai rar at .. 1(Ll iillpmiwmtd. Şi 
se repeta deasemenea unele ex- delene. totuşi "Erdelyi Hirlap" se mai plâilgC 

1 . -- de cenzura romancas;;a! prcsii cuprinse 'o proc amaţle, *"*) Sa se adauge la aceasta ;lpelul .idre-
dar şi aci nu la singular ci la sat de ~i~ Papp 'p~in n? 49: 1867, al . . I zlamlul .Concordla , ca sa se pastreze prOr C t' t i â d 
plural: "tegyek le fegyverelket ~z cl~matia lui Kossuth şi s3 i ~e trin:;ită. şi tII Ş răsp n ţi: 
olahok mert ha le Item tesztk, lUI ,un ,exemplar, In "C:'JllcordJa ,,?r "Gaz"ta .ftnt"lr"t'IIZ'l·Onlstxu 

, mal fI fIInd ŞI alte lucrun de Interes In ~ n ~ , " 
napok, orak, per&ek mu/ţ'a azt mond~ aceasti privinţă, ~-~-~~ .. _~-~ ~---T--·Y-·-i7TTT3T 

ca il An ,P's. -.... tAU $ #re 1$$ ~ 

Răboj cu de toate 
Vă mai aduceti aminte de a-

necdota lui Sperantă: 
.Vai, sărman lanos barbat, 
Ieri ai fost şi astăzi nu·i! 
Ce păcat la capul lui, -
Asta lucru nici curat! 
Om voinic, frumos la port, 
Sara vorbit, bne muncat, 
Beuf bine, bine (l.Î:cat, 
Dimineata sculat mort ... Ii? 

Fie·jertatul Teodor Speranţă 
habar n'o fi avut că n'a fost 
original de loc. Pentrucă iata ce 
ne destăinue "Magyarsag· din 
13 crt. că stă scris pe-o cruce 
din cimitirul satuiui Rakamaz 
din Ungaria; 

.. Tegnape16tt pentE'k reggel 
Sziics Joska arra ebredt fel, 
Hogy halva fekszik az agyon 
13$ nlnes tobb€ a vilagon. 15 

Adecă: 

giul acesta, că s'a b3tjocorit de nume destul de nostimă: a 
memoria lui ADDonyi, deoarece d lui Kossik, care se va numi pe 
distlhurile ce i s'au închinat viitor Koppanyi, dupa pretinsul 
şchioapătă în chip scandalos. condutato~gân' al celor ras· 

* culafi în contra increştinârilor 
Un domn Bela Turi, precum sfântu;ui Ştefan. 

aflam din revista presei cevo Nostimada la care s'a pretat 
publică "BJdapesti HlrlapIJ în acest cetătean maghiar nu e asta. 
n·rul din 11 ert., a scris in Ci ca 'n credinfa că a luat un 
«Nemzeti Uj,ag ll un articol de- nume de ungur păgân, bietul 
spre turanJsm şi despr~ avântul Kossik a luat un nume valah. 
ce I au lu:if in vremea din ur· De altfel nu-i singurul eare a 
mă popoarele din A~ia. Şi spune pătit-o astfel. E 'n bună compa
acest Turi aşa: că mai vine nie cu cei mai muifi dintre cei 
vremea sa·i fie turanismul de ce şi-au luat nume aşa-zise un
folos Ungariei, şi datorită tura· gureşti din onomastIca Ungariei 
nismului Ungaria va fi nu numai l depe vremuri. 
punte de legatura Între apU5 şi 

rasârit t cum a fost pân'acum, ci 
.şi între ASIa şi Europa. 

Se vede că~s iremp.diabili găr
găunii din c,lpul acestor 03m::ni. 

... 

* 

.Alaltăieri, Vineri dimineata, Dupăcum arată in numărul său 
Szlics loşea s'a trezit că zace din 9 crt, semioficiosul .Buda~ 

mort în pat pesti Hirlap·, în Ungaria revine 
Şi ca nu mai e pe lume

4il

• o crâşmă la tot al 105 lea cetă-

La 28 Febr' t precum arată în 
numărul sau din 13 Fl;bruarie 
ziarul .Mi!gyar~ag", se va Săr
bători in fmlanda împlinirea 
unei sute ele ani de când s'a 
făcut epopeea "KalevaJa lJ

• 

Centenarul acesta va fi săr
bătorit intre altele - o spune 
acelaşi ziar - prin nationaliza
rea numelui a 25 de mIi de fa· 
milii cari nu au nume finlandeze. 

* .. lean masculin ,trecut de 15 ani, 
, S:rlltor~l. budap~s~an Ko~zto· I iar În Budapesta la tot al 6 lea. 

lanYI a patit deunaZI una ŞI bu- • * 
nă. I s'a adresat prin presa ma· 
ghiară un articol de omagii 
semnat de Thomcls Mann, a 
doua zi după plecarea acestuia 
din Budapesta. Şi când colo, se 
descopere că lui Thomas Mann 
nici prin gând nu l-a trecut să 
adreseze asemenea dltirambi co. 
laboratoru\ui lui .Pesti HirJap" 
şi c'au fost scrişi în glumă de 
un publicist ungur, de unul 
Paul Tabory. 

Ziarele budapestane spun că 
Desideriu Kosztolanyi se gân
deşte să-şi la satbfacfie. Mai 
bine ar lăsa-o moartă. 

* 

"Magyarsag4il anunţă căgu· 
vernul G6mb153 plănueşte să a· 
ducă o aşa-zisă lege de cadru, 
care să·i dea autorizare să adu
că fără parlament ce dispoziţii 

va crede de cuviintă, Intre mă· 
surile ce le va lua pe· această 
cale, figurează instituirea unul 
im'pozit pe burlaci şi pe fetele 
rdmase nemălltate. 

• 
Mitropolitul primat al Unga

riei, cardlnalul Seredi, a anunţat 
intr'o conferintă finută acum 
săptămânat că va propune să 
s'aducă o lege prin care să se 
desfiinteze obligativitatea câsă· 

Zilele trecute s'a pus la bise· torîilor civile şi să se dedare 
rica "Ioan Kapî:;ztran"' din B.1- obligatorie numai căsătoria la 
dapesta o placă 'n amintirea lui biserică. 
Apponyi. cu versuri Iredentiste. • 
Ziarul .Magyarsag- scrie in norul I In ziarele budapestane din 12 
din 9 crt., vorbind despre oma- ert. s'a publicat o maghiarizare 

Se vede că nu de geaba in· 
tretin aceste neamuri nordice ale 
ungurilor legiHuriie pe care le 
tntretin cu Budapesta de câţiva 
ani incoace. Societatea de ma
ghiarizări de nume a cardinalu
lui Seredi face şcoală. Pe când 
şi cealaltă şcoală, a turanicului 
ăluia care s'a apucat să maghia
rizeze şi numele de cai, de boi, 
de câni, de pisici, de păduchi şi 
de ?olt>'! viefăti necuvântătoare? 

In~on,lien,ă 
Cit m tu norul din 14 crt. ai 

ziarului .Ecoul lJ
: 

.Mi-a chllt in mână, din În. 
tllmp are. ret<>ta unul tanAr me
dIc român. Cu surprlndHe am 
constatat că .dresa (strada şi 
DO.) precum şi calitatea lut 
(medic de femel) era in ungu
re,te-, 

o punere la punct lei 

doresc sa se vorbească cu .t;:, 
lejul acestor acorduri d~ 

Oficiosui Ligii Rt:v!zioniste 
maghiare .. Pesti H;rlap" se o' 
cupa în edi:orialul S3U din 14 
crt. de un foarte interesant ar· 
ticoI referitor la Ungaria al d' lui 
Louls de Viennet fost ministru 
al Frantei la Budapesia. apărut 
în .Le TempsCl din 11 Febr. 

.. AI' . bls reVIZUire. ce aşI e ŞI PU 
de vedere al Angliei. după f:til 
s'a unit cu sistemul fixat Îl 

pactul dela Roma. In ce priv e c 
apoi pe Mica Antantă, e de sl~ 
inţeles că se opune oricarei hi, 

D. de Vienne vorbl'şte de con- cercări de felul acesta. GOIl: en! 
difiile ce spune . Gomb5s că le deci riscă cel putin atâta, ca zel 
va pune unei in\loirl pe baza fie numHă interventia inolX a J 
pactului dela Roma cu statele na CI, lie l 

succesoare (egalitate de inarma- ,Apoi, despre pretentia U[l:.liiVE 
re, tratament mai bun pentru ei de·a aduce în discutie ~ghia 
minorititile maghiaie din aceste mentul minoritarilor maghiari,rnâ~ 
state, revIzuire teritorială pe statele succesoare; ~arii 

b~ză etni.:a), şi se tntreabă da- .Ungaria trebuie să tratezejrnă 
că guvernul' maghiar va avea nespus de mulla băgare depoU 
succes cu aceste pretentii. .Nu mă chestiunea minoritară, priv 
m'a, prinde că va avea un suc- trucă nu-i o ch(1stiun~ cu d fi I 

ces nu de 50 ]a sută, dar nici ci cu trei tăişuri. (POSIbilii Iic') 
de contraprdentlÎ pe baza 

de mai putine procente. Grija cu reciprocitate. pericolul chesli a c, 
c~re a fost cumpănit fiecare cu mInoritare germane).4iI ca 
vânt al recomandarii dela Roma Cu toată această mustr I -

ea chestiunile ardente din regi- "Pesti Hirlap" (nici că se pori 
unile dunărene să poată rămâ, altfel) stăruie ca . guvernul (in 
nea 'n suspensie, e o probă in- ghiar să lJună la tratativele ce 'lt ~ 
discutabila că Italia, dar din şi vor face, cele trei conditii â I 

mai serioase motiVe Franta, nu sus ardtate ale d·lui Gombo' ras 
... ., ue

,,' ..... 4 A • .Je p .. , .. _-.. ' .... : ........... ...... ' AX 
ato 

Aşa de wepede se "IIă ~ Bu~ 
. pOl 

[n parlamentul uogur~6C s'au I După O săptămână dela ICt'SCOp 

adus ută toamnă de cUra con- t indrumare, primarul genera; să 
tele Somslch acuzatII foarte gra· I capItalei uogureştI a dat un bilm 
ve asoeL ţlel Iredentiste. TESz." I munlcat că "TESl." e dn. gr 
de slJb comanda generalul Il! I intrupată, Iar SzOrtit'y tngerul mâ 
GOmbOJ. ,1 in special cooducl- ~ ocrotttor. B. blDe că nu I A ari 
torului el efectiv Sz6 tsry. despre I mal IIpliea. să se găseuel t dil 
Clre a'a SPUI că a desclos Icam rrguH ia gestiunea uDel iOeit ut I 
15 ani ia Budapesta in ăla g'l! Iredentlste care f gurenl ia cu 
şi cu dei8gil io spatet Iar astazi iugoslavă dda G· oeva ca C i de 
are apartameot de 15 camere şi pilce al atentatorfJor dela rge 
automobil la scari. Precam am stlla r Ol{ Î 

arătat la timpul său, contele Spălată astfel de prim, du~ 
Somlilch a invInuit asociatia general al Budape.tel TEl Ş a 
., TE >z-, orgaDlzatoarea lşa~z.isel a nltat pAnă ,1 c'a io;~ vJ Un, 
.sâptămânl naţloDale a muncll" dată acuzată 'n parlamellt~jba; 
1& care le aduc particIpanţi din 1 vreun şpert primit dela ci pe ~ 
provincIe ca lutele de mII, cu ferate. Aşa de mult a ulta~ bi p 
reducere de cale ferată, ci prl- cât acom IO zile Dumltul 'trul I 

mfştr ,per1 dC!Ia ciile ferate , Sll~HsfY a luat după el o d.nistrl 
câte 67 de lei d~ fiecare cAIător It' 
ce vine 11 Budapeita ia .săp- gilt'e de 50 de t,Telişti " , şi: un,; 
tămâna natlonală a muncII", dus - precum arată .~mlolfCroCII 

In urma interpeJărtl lai Som- osul u Bud. Hirlap" din 8 Frbr,~te·o 
Ilch, mlni.trul de lntc-rne a in- la directorul general al MAV-ofeoti l 

drum.t pe primlrol general al c. să·1 multumeascA In acc~S să 
Budipest~l să ancheteze gestlu- hlperpatrlotlce pentru. spr!j~ s'a 
Dea asociatiei ,.TESz··t .aeel si d d " " 1,. d 
cerceteze delapldartle inlâmplate al e "MAV 101 'tTESt . r t 
.colo. O~ipre ,perţul deja căile E totoşl ingrozitor ICClilt"'fil fJ 
ferate nimic. ulam turluie I t dej 
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esti nouă dela Sentes, RUgămpeOnor~iI!-1 ~a!nfat In ,UIM'eyar-
, tanţieri să inţeleagă că un sae- dela 1 Febr. cd /luvernu 

, 
- " Episcopul " excroc, schismatic şi cu balabustă Şte- ziar nu se scoate cu vânt mO/lhlar a InterzIs Intrarea In 

Bl' fan Nemeth e încă tot la parohia din Senteş. _ ci cu parale grele şi cu Ungaria a cdrlii recent apdrute 
trudă, deci să binevo· a lui Sfton Watson (Scotus 

a' mio!iciosul "Budapesti Hir- toti fără deosebire. s'au impo- maghiar ş'a Iăpădat deci de lască să-şi facă datoria, Viator): "Hrstory of the Rou
~: a publicat Joi, 14 febr., trivit. Atunci Nemeth s'a dus in Nemelh şi }-a declarat aconfe- achitându-sl abonamentul ml2nlans· (Istoria Românilor"). 
de 'toarele: Siria. umie este un patriarh f- stonal. adecă fdră rel/ele. Vom fi altfel sUiţi să-J * 
~ a cererea urmaşilor in teme- retic, la Homs, şi fireşte nu i-a Aşa scrie adecă pe hârtie. facem Să fie arătaţi cu Partea Szechenyitelep a satu· 

te, lIor parohiei ortodoxe din fost greu să obtină dela el re- In realitate, însă, precum se de2'etul. lui Izsak din Ungaria a fost 
. ş, primaral dr. Emeric Ne- cunoaşterea, da,t fiind că acest vede din ştirea din capul acestor Fiindcă unii dintre a- izolată din pricină că bântue a-

al y a con.vocat corn/tetul pa- patriarh n'are încă niciun epi- rânduri, Nemeth a putut con· bonaţU cari primesc ga- colo tl'oslll exantematic. (Cf. 
:~. i; scopul convocdrll1 a fost scop sub puterea lui. Nemeth tinua până 'n zilele trecute să zeta de astă toamnă gre- »M'lgyarsag". 8. Il). 
, se aranjeze odaiă şi pen- s'a intors astfel acasă, astă facă pe parohul Senteşului, şi va şesc şi trimit numai 8- * 

a' totdeafma chestluflpa preotu' toamnă, ca episcop schismatlc. continua să mai stea până la bonamentul dellt 1 la
'a ortodox Ştefan Nemeih, care Urmarea: patriarhul din Con. primăvară în casa parohială, nuarie inainte, ii rugăm 
21. Cllt la legea iacobită-stllacd. stantinopol, căruia i se supuse- pentruca pân'atund să mai poată să-şi Intregească abIJna
~I: natta comitetului parohial seră parohiile ortodoxe "ma- pune ceva ]a cale. "lentul, iar pe cei ce îşi 
e: ţnllt astaZi la primdrie sub ghiare» aşa-zise independente cari Hotădrea dării lui afară din platesc abonamentul de 
~ldenţ{a primarului Emeric se scoseseră de sub puterea e- parohia odinioară româneascd a aci 'nainte, să achite odată 

Marti, in 19 Fcbr., se ţine la 
Orade o consf.ituire a episcopilor 
uniţi, ca să ceară Vatican ului să 
ratifice mai de grabă regulamen
tul a'egerii mitropolitului Blajului, 
deoarece pâna- la această ratifica~ 
re vacanţa mitropoliei nu poate 
fi intregită. 

e5SY. Cei de Jald au hotă- piscopului sâTbesc de Buda, a Senteşului, aparfinătoare până la cu abonamentul pe anul 
H u toţii că nu-l mai recllnosc dat 'napoi imediat episcoputui război episcopiei Aradului, e a· 1935 (pe-un an sau pe-o 
a t 0110' pe Ştefan Nimeth sârbesc aceste parohii zise un. dusă de comitetul parohial. Co. jumătate de an) şi dato-
ni trecut la legea siro'iacob/td, gureşti, ca să le ferească de mitetul acesta l-a mai dat însă ria depe lunile din anul Dumineca trecutd s'a Jacut la 

Il vreau scl aiba nimic co- schismă. Şi ar mai fi urmat multe odată'n judecata poiitiei, pentru trecut, socotită la 15 Jei A,ad o imoreslonanta pomenire 
cu dânsul; CII incepere dela alte lucruri, foarte pu1m plăcute delapidare, şi totuşi eX2rocu) a pe lună. luptâtnrului national şi cdrtura-

şi/al lul Februarit nu-i mai guvernului maghiar. dacă gu- putut rămânea pe loc. Deci să * rulul V JSile Gold/ş, CU prilejul 
lea/do şi-[ obl/eel sa iasă la vernul G6mb5;, amestecat toc· mai aşteptăm să vedem ce va Abonaţii noştri din Arad implinirii IInui an dela trecerea 
01 din casa parahiaM. Tot- mai atunci în ăfacerea Marsiliei. face guvernul in chestia asta. sau cari au treburi la A 'ad, sa la cele eterne. S'a oftclat un 

td l-au provocat pe Ştefan nu-şi trăgea seama. Guv€mul Di:'şi Ctim şHm noi ce va tH':€'. îşi pnl plăti abonamentul parastas la catedrală, apoi s'a 
~. efh sa le predeie Cit inven- ... an ftW .,v ft1id>. , J CJIW ... ..-W,a' la administraţia siarului, inaueurat la Palatlli C.ltural un 
. biserica şi toate ale el." I în st,.. Nicu FilifJescu 30, muzeu ln.JăJ!şâ"d cancelaria dela 
I~. Blbliogl"afie Pentru 'i..iO~Tlbii sau la d. Mi/oş la Librt'S- cons'slor a rOpJSatului. Dupcl a· 
la Etitorii noştri mai vechi cu- Lucea fa"" rul d I 1!1. .... J ria Diecesană din str. ceasid inaugurale, la care au 

intreaga mârşăvie căreia·j e a .m~O~li.a ! Eminescu. vorbit P. S. Sa Episcopul Ori-
r e capăt (dar oare tt pline Î) A apărut zilele acestea al NI s'a semnalat din mal multe I * gor/e, primarul d,. 1. Ursu, d. 

stă hotarire a comitetului 2·lea numâr (pe febr.) al revistei pArti că unII dela pOftă - de 1 In cadrele "Astrei- va avea Ascaniu Crtşan, d. dr. Corneliu 
'i hl·al din Sentes. t· I L f 1- d b II fII:I . f . I f R d i d stcretar al Lil!ii An Im şorene ti ucea aru e su sigur cA nu pot SA le romillll- I oc astăZI, 17 ebr., in sa a es. J Il Ş .-

~ en!ru multii cetitori noi ai conducerea d-Iui deputatA. Cosma poartă "Oizetel Antlrev!zloolsh'- I tivă a liceului -Moise Nicoară" tirtviziouiste Aron Pet,.utiu, asls-
azetei Antirevizioniste, W vom junior. dmbetele, ,1 o fac pierduti sau din Arad, o conferinţă a d lui tenta a plecat în pelermaj la 

( la pe scurt despre ce bleste· Publică in acest număr poezii o trlmt 'oapol la Arad ca refu· I p~ofesor uniyer5it~r Nae Ionescu, mormântul dejuflcfului. Dupa a-

.. 
Î' 

: : 

j 
f 

,~: 

11, 

lie e vorba. d-nii Adrian Maniu, Ion Pillat, utA, fără să O fi vAzut destinl- dlr~ctorul ZIarulUi suspendat cCu· miază a avut loc la Pa,atui 
~aJVernul m~ghiar, vrând să Radu D. Rosetti, Gr. Popiti. Do· .arll. Am venflcat aceste sem. vântul-. Conferinta d.lui Nae 10- Cultural o conjtrlnţd a d·lal prof· -::L:::- tf 
~ghiarizeze biserica ortodoxă rian Grozjan, Ion Mureşeanu- oalAd, şi trebue ,'o spunem că-s ne'iCU are titlu': "Ce e o grani- SilVIU Dragomlr, despre Goldtş /.l" ~'.: 
i~mâ~ească şi ,sârbea,scă) din Mureş, Petre Bogdm şi AI. Ia- Idevărate. Nu mal vorbim de tt:"ia t~~: d:et~::bi~:~f~~:nol~~~:~ omul politic. ~'i1 

ana, a pus a ca e pe o cobescu. D. Cezar Petres:u sem· faptul ci deh O ulavărşand nl.au l' q$ am ,,*, il' eu a ~1 
~2 mă de excroci, foşti comisari nează un interesant articol despre vtnlt 'napol toate _ dar abso- soseşte la Arad, dela Timişoara, ~ ;1 

jpolitie, ajunşi prin înşelăciune nevoia redactării unei antologi lat toate - DUmtrrle de probă la 2 d. a. Balul studenti- ii l 

1 prin Iăpădare de credintă pentru Românii din America, trimise gratalt, cu insemna'ea • lor "să<:ui" dela ~ ~ 
, fi ortodocşi, sau foşti preoti d-nfi Ion Totu Si A. Cosma jun. ortografliltl asiatic: .Rdllr Napol Dln initiativa primarului Szen· d t~ . 

~. tici cari şi·au Jăpădaf cre- fragmente de note de călătorie, Nusa primesta". Să amlotlm iosă dl s'a in(lin1at la Budapesta sub Du apesla 1'-1<, 
. t -' ă b I b t I patronajul sotiei regentului Hor- Il 

1 a ca sa ralas\: cu a.a us e hr d. on Oopotel, presedintele alte ciiurl, mal mult decât edt- . Inainte de Crăciun am reprodui .~ 
ă d . thy o comisie »pentru protecţia i .'~.:.: 

ca s scape e vre·o urma· Sindicatului presei române din f catoare. DC!la SâmbătC!nl ni-a omului". A~ta în loc să se a· dupA programal anal ba) atlldetl- r ;;i:,", 
' ,- să adune 'n jurul lor Ardeal şi Banat, arată într'un cerut astă toamnă glzeta cetlto- duca o lege de reformă agrară. t~sc dela Cluj aranjat de partidul -
L· ortOdocşi ungurizafi vor pu· articol rolul revistei "Luceafărul- rul Iott Constantin, şi fIreşte • maghiar, lista _ pe j\lmătate cu j : 

{in special români macedo· [a frontiera de vest. P. S. Sa Dr. l·am trlmla·o. NI-am pomenit .Uj Mî!gyarsag" dela 1 febr. oume româneşti _ a studenţl- ! ... ~ 
! 'lt să·i indemne să ceară bi· Alexandru Niculescu. episcopul li apoi ca ea refuzatA, pC!ntraca a anuntat că »e vorba" să se lor uDglrl dela universitatea c1a- ~',~ 
că ungureasca, să-i pună să unit al Lugojului, publica un stu- dupA vreo luoă d. loţl si De dea lui E(khardt·o cină, pentru jeană. NI-I dat acum să vedC!m •. ~i 

·Iărasca pe nedrept, in nu' diu despre [Joua pictură a Ca- facă ImputărI că dece DU I-o a-i sărbători meritele dt la Ge- ci nil DU mal ,tudenţtl ungur! dela ~. , 
~e parohiilor, că se fac nea- tedralei gre,o-catolice din Lugoj trimitem. fUndeă d-sa n'a \lAzut neva şi a demonstra că e ne- Cluj nu-a nici pe jumatate de f .~~ 
~ători de episcopia sârbească la care a lucrat timp de 6 ani ~~c~ un dnum~r. ~mt frt~le8 I~r voie de trimiterea lui şi pe origine maghIară, ci nici irlşlşl 1. .... ;j.' 
I Buda sau de cele româneşti, marele pirtor bana!ean Virgil Si~ a un e sap u t m şe a. viitor la Societatea Natiunilor. } B d ~ 
apoi să ceară să li se dea o mlOnescu. StudlUl acesta este ş' la Ghoroc, se ştie sunt tarI Vorba ccea: Ba1e şe3ua să StudenţII aceştia la avut Mier- ! '1 ~ 

. '". ~ âmbiHenU au poşta la Gh loroc. studenţH lăcui de a IJ apesta. ..J 

$Copie maghiară ortodoxă, i1us1rat cu frumoase şi mari re- Ş1 m~r1 ungurII. Alt c~z: Părln. 'nteeagâ iapa. [apa însă nu vrea curl la Budapesta un bd. ŞI la- IJ i 

să fie călaul românilor şi produceri după pictura bisericii. tele Rusu dl"la Năd·b ni-a plA· sa' 'ntc.l~agj, încât au trecut de· II l I I tII It ~ ... . tA, d t1p" lsta n ::om o ec il a par- " 
fbilor ortodocşi precum a fost D. dr. Cornel Corneanu, vice· tit ,bonameotul până la 1 M 1. atunci aproape treis~ptămâni. ticlpantelor, publicată de .. Uj -
~ greco-catolică dela Oorog preşedinte al adunării deputatilor ,1 De'am pomenit. în hnuarle şi nici vorbă nu'i de sărbători· l d 14 Il' 
, , . .. • că 'o donă rândUri, ana după Magya-sag" in număru In .'. 
romanilor uniti. Capul acestei publică amlntlfl de~pre alegerea alta, gueta II ne vine 'OJlPOI, rea proiectata. crt., clne-Iu fost de fată: Kosa t·I

.,! 

$cări a fost loslul preot ca- de acum 25 de am a 1. P. Sale cu meoţlunea IIIrtfuzat·" fărl ca .. Baba (Coşa), Boja1 Manel (Bo. iil 
;~cutl: ~~;~:~c~t~:n s:e:e;~ ~pris:ipro:l ~r~~~~~eî:eşsucl~~n~~:~ = ~~~~i~~ta~~t :~~H~! ~~:J!a ~~ 'cu L:ân~~:~~e~t:cu::e ~r:~~i~t: hol. Eitcgar Baba (St~gar). ~ ~ 
li cu o balabu"ta" ŞI' sa~ stoarca- Aurel E. Peteanu colaboreaza" cu xemplarele ca prIcina. Tot ast- Vakar T,bor (Vă :ar). B,k U=u 1 ... ':ii·" 

.J f I am primIt s"ptămAna a ea t "fântânii cânfătoare" dela Târgu· (Ba.:), \toldova 1 lstva!1. On bit 
ni dela sârbi sub cuvânt că un articol comemoratiV' despre e "il C S a, Mură;; .• Minunea" aceasta ungu. ca llITtfuzat·, cx~mplarul paro- (Ohlbl),ZIlCza (Zilta), Bojaa Jolao !rge .Să facă misionarism or·1 Coriolan Brediceanu şi [oan Vidu hl~1 ortodoxe dj'l Pa'ta, jud. rească dela Târgu Murăş era O· (Balan). 
dOK In America, unde însă nu şi cu câteva doine banatene din Tlml., care deasemenea şi-a plă· pera unuia Bodor din Sâcuime, 
I dus, ci s'a in tor s C u co'ectia sa folc!oristică. La cronici tit abonlmental. despre care "Magyarsâg" din 8 rura' a ... sa ar.' 

~ Ş a por t şi cu bani cu tot d. dr. Nicolae Brinzeu publică un Ce să zIcem despre 81emenea ert. spune C,l a fost unul dintre 
. Ungaria, ca să se punâ 'n articol despre mitropolitul Vasile la era? E cu putlnţ1i si se in- rei mai geniali falsificatori de 
Ilba guvernului. Nemeth acesta Sudu, d. dr. 10\1 o cronică a Ba. . Umple aş. cevi ]a poşta româ· bani. 
pe care, la fel ca şi pe cei. sarabiei, d. 1. Seracin o cronica neaaeăt unei gazete antlrevlzlo· 

ji preoţi din tovărăşia lui, biJcureşteana t d. Ion Urdea o olste? 
rul IIf tiggf>tlenseg.. al prim- cronic~ clujeană, d. Adnan Suciu Semnalăm cludătenla aceasta 
nistrului G5mb5s I.a numit un articol despre p)~nul ~e si~ revoltatoare conducătorilor po,tei. 
f'un . . tr;>matlzare a mUniCIpIUluI Tlm,- şl-t rugăm să la măsurIle de cu· 

.artlcol de senzatIe excrocul şoara şi d. Const. Miu·Lorca un viintă Pentruca să DU f,m ne-
crocllol' - a adunat in jurul săn, articol despre Constantin Bacal- voiţi &ă recurgem la alte cii de 
ste·o Jună o fi anul, vreo zece başa. apărare.' ~;;" 
!OU de aceeaşi pănură. şi i-a ,(,4$'" ~q • .., •• , .... ...,".. ,.ma ".taS ,.., 
S să 1 aleagă episcop. Quver- TOT ROMANUL DE 
f s'a Ideut cd nu~l recunoaşte, 
r de alta parte a făcut inter
lfll pela patriarhii ortodocşi ca 
·1 dea recunoQşterea. Patriarhii, 

BINE CITEŞTE ZIARUL 
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• 
Unul dintre mariie câştiguri 

dela tragerea de Vineri a loteri· 
ei statului, un milion de Iei, a 
fost câşîigat cu fozul 28195 al 
coletăriei Casa generala de păs
rare din Arad. Ferici fii câ~tigă
tori (fiecare cu un sfert de loz) 
sunt un negustor din Arad, 
o nevastă de negustor din Brad, 
un cetătean din Petroşani şi un 
altul din Bucureşti. 

1-1 

Virili,tii din 
datul Zala ~ 

ju-

Ziarul "Magyarsag" a publicat 
în 14 Februarie o ştire cât se 
poate de interesanta. Şi anume: 
ci 204 dintre cei 540 de virilişti 

ai judeţului Zala (de dincolo de 
Dunarea maghiara) sunt evrei. 

Pentruca să inţeleagă toţi despre 
ce este vorba, adaugăm că se 
chiamă în Ungaria virilişti cetă~ 

ţenii cari plătesc cel mai mare 
impozit, adecă cei mai cu stare, 
şi cari in baza aceasta constituesc 
adunarea judeteana, congregaţia. 



\~. --

\', 

18 
6 Gazeta Antfrevfzfonfstă 

i=a~_ 

Luni 18 lanua,le ,. 

si 8et~lt , He~entul Hort~y a ~us ~Hce intre fiom~os 
Rezultatul: Chestiunea reformei agrare a dispărut din discuţie -

S'a adeverit prea de tot repede 
ceea ce spuneam in relatarea noa 
scră din rândul trecut despre 
criza politică pricinuită in Un 
garia de pactul dela Roma: 

Marele reformator Gombos a 
dat mâna cu Bethlen, şi ca ur
mare de-o săptămână nu se mai 
vorbeşte nimic in presa "reformatori
lor" despre reforma agrară, 

Lupta ce s'a dat am arătat..a 
pe larg in numarul nostru tre::ut, 
şi nu mai nevoie să o descriem. 
Destul să reamintin că taberele 
au fost acestea: de,o parte lati~ 

fundiarii, cu Bethlen, de alta falşii 
tărănişti ai lui Eckhardt, cumna
tul nevestei de neam şvabesc din 
Arad a regentului de viţă slovacă 
Horthy, iar la mijloc generalul 
Gombos, trăgând spre Eckhardt 
şi făcând urit la Bethlen pen
trucă a scris in "Pesti Napl6" că 
Ungaria nu trebue s'aducă În 

tratativele ce le va avea cu sta~ 

tele succesoare, Ia recomandatia 
Italiei şi-a Franţei, chestiunea re
vizuirii, 

Dela reforma agrară, cu care 
Eckhardt şi Gombos şantajau pe 
Bethlen cu ajutorul organizaţiilor 
iredentiste ale Ligii "TESz" şi ale 
studenţimii, transformate de cir~ 

cumstanţă in "Ligă a generaţiei 

reformelor", s'a ajuns astfel la O 

campanie de c.âteva zile in con
tra lui Bethlen pe chestia ci a 
trădat revizuirea, şi campania a~ 
ceasta a făcut să amuţească. cu 
desăvârşire campania cealaltă, dusă 
'n contra latifundiilor. 

Se vede că Bethlen şi latifun~ 
diarii au lucrat repede şi energic. 
Sâmbăta trecută Gombos şi con
tele Bethlen au fost chemaţi in 

audienţă la regent, şi s'a dat după 
această audienţă un comunicat 
că nu mai este Între ei absolut 
ni.:i-o ne'ntelegere, Unele ziare 
budapesta ne au vorbit şi despre~o 
audienţă a lui Eckhardt. Fapt 
este că şi Eckhardt a depus ime
diat armele, iar ziarul sau ,. U j 
Magyarscig" nu mai vorbeşte nici 
despre reforma agrară şi nici despre 
tradarea revizuirii. (Ceea ce repr<r' 
ducem din oficiQsul eckhardist in 
numărul nostru de faţă, sunt 
lucruri anterioare acestei inţele

legcri, acestei trădări a intereselor 
milioanelor de cerşetori - cum 
se exprima "Uj Magyarsâg" 'na
inte de-aceea). 

Ca urmare a celor intâmplate 
la regent, socialiştii au publicat 
săptămâna aceasta prin oficiosul 
lor nNepszavd. un manifest prin 
care cer si se facă reformele făgă~ 
duite. Până aci ei se menţinu-

I seră Ia distanţă, ca să-i lase pe 
latifundiari şi pe uneltele aces
tora să se 'ncaiere cat mai tare, 
Adevăr spusese pe vremea aceea 
nNepszava" : că vor râmânea la 
urma să ceara reforme singuri 
socialiştii. 

Si mai adăugăm pentru carac~ 
terizarea situaţiei. că vorbind 
despre manifestul socialist, ziarul 
eckhardist .. Uj Magyarsâg" se 
răsteşte foarte inţepat la socialişti, 
prin numărul său din 13 Febr" 
spunându-Ie că nu e treaba lor 
ci a studentilor din asociaţia ire
dentistă .. Turul" (unealtă a tutu 
ror guvernelor) ca să vorbească 

despre reforma agrară· şi despre 
alte reforme. 

Aşa s'a sfârşit cu ţ.ărănismul şe, 
fului de partid "ţărănesc" Eck
hardt! 

Spiculriri din presi. 

In loc să. fină Gombos discursuri... 

doua c:onlrare~olufie 
L e .., 

Illag Iara 

mănt şi puterea statului, tt 

cu exagerările sale groza" 
dcvoratoar~, interesele un 
turi din ce in ce mai 1 

"- PJDac~ n'ar fi ocupat armata român~ ~ngarjaU - le,a provocat prin mijloa 

In fruntea ziarului eckhardist deveneau din ce in ce mai făţişe ce in ce mai fără milă, It 
"Uj Magyarsâg" din 10 Febr. crt. slăbiciunile renaşterii. Concentraţi, fi atenuat motivele cari ti 

s'a publicat sub titlul: "A doua marele capital, marca evrcime, simţită nevoia reacţiunii ce 
contrarevoluţie", un articol al de- aristocraţia feudală, inalta birocra- creştine, a schimbărilor, a i 
putatului Ştefan Milotay, directo- ţie legată prin interesele ei de melor, le a sporit cu a a a 
rul ziarului, in care se spun ur- lumea veche, toţi au stat de ve- vârtos, le-a adâncit, le,a a 'e~ 
mătoarele: ghe, s'au dutat unii pe alţii in- Azi aceste două lumi stau ' 

"Nu şi-a putut datori biruinţa stinctiv şi s'au ajutat reciproc în faţi cu o grozavă vraşnl' 
propriilor sale sforţări (e vorba de contra forţelor creştine şi popu, pe măsuri ce contrastul ari 

ţara ungurească şi de biruinţa a- Iare cari înviau. Biruinţa lor a ele devine tot mai insu d 
supra comuniştilor, n, tr), ci unei adus şi a asigurat sub numele de s'a redeşteptat în aceasti a 

simple întâmplări istorice, inter~ consolidare restaurarea lumii vechi, sub ~~esiunea e,i,. i~e~a rel pe 
venţiei militare româneşti, ocupa- re'ntoarcerea sistemului politic şi conştllnţa necesltaţl1 mex ' I 
ţiei unei puteri militare străine, economic liberal-capitalist, lichi- unei noi politici de refo , 
N'a fost infrântă de puterea sa darea aşa numitului regim creştin, O, Milotay işi încheie 'sIa 
internă nici lumea liberal-capita- ,,0 astfel de lume veche însă, astfel, dupăce stărue asupr nt. 
listă, nici democraţia anarhică a dacă revine şi se aranjează din tului că noua insurecţie b: 
lui Karolyi, nici dictatura comu- nou, nu rămâne' cum a fost mai nu, m~i e o insurecţie 10 '~ 
nista, Domnia revoluţionară şi 'nainte. Forţamente trebue să I e In nt~ul actu~l al ~urc. a 
expoziturile ei ce au incălecat cadă in şi mai mari extremisme I ,HAceşt1 15 am stau mtr re 
ţara şi societatea naţională sufe- şi mai curând sau mai târziu tre~ I 'ntre ast~zi. ?i, acea,st~ n'e' i 
rindă, le-au izgonit şi le-au luat bue s'ajungă cu atât mai vârtos muşamahza mCIO cnza b- a ~ 
depe capul nostru armele străi- in opoziţie cu interesele maselor. I tani de guvern, nicio' ce 
nului. Puterea a căzut in mânile Liberalismul moale de dinainte I niciun fel de organizare. "pir 
guvernului (e vorba de mânile de război a devenit in cinci spre- solidării maghiare, Chiar' de 
regimului hortist) fără veste, pe zece ani in Ungaria trianonică o I (consolidarea) ar reveni c~ 
neaşteptate, 'nainte de vreme. satrapie capitalistă făţişă, brutală, moment, căderea ei, mai l~i 

"Din punctul de vedere al ţării care, in lipsa unor forţe cari s'o sau mai târziu, va fi cu l' S 

poate a fost mai bine că a scapat contrabalanseze, dripind la pă- definitiva~. 
de suferinţi cu un ceas mai de
vreme, in chipul acesta, prin a- Reapare Strigoiul ( 
mestec--sttăln.' Din' pnnctur de Deputat~rŞÎefan Miiola'y,~di~~- turile tu"bercufczei ca~e'i' la 

.vedere al renaşterii naţionale in- rectorul ziarului eekhardisf -Uj rânduri, rânduri, şi se dO{.! SI 

I terne ar fi fost însă mai bine să Magyarsâg», a publicat in n-rul dupa mântuire după iaduJt, art, 

nu fi venit amestecul străin, şi din 2 febr. al ziarului său un ar- lor. al oraşului, al maşinilOr,teti 

si fi trebuit· să ne răfuim mai ficot de-a rară vehemenţă în duce la decădere morală,' gaJ 
curând sau mai târziu cu domnia t f ti" ,. t B ., 't lă ace con ra os u UI prlm-mmlS ru et- ŞI SPIrI ua • 
comunistă lăsaţi de capul nostru, hlen, numindu-] simbolic şi'n Şi It T d ,Ce' 

I cu propriile noastre puteri, Ni-ar bataie de J'oc: .Consolidarea-, • a e mI Ioane e l~COI 

l 
fi trebuit poate ani de zile, dar clasa micilor proprietari, ~ 

consolidarea boltllor de temnită. c'lor ']t' d" al anii aceştia, lupta internă, necesi- j J agflcu ,ort~ ca In 
tatea, gforţirile şi încercările izo- Şarja se 'ncepe cu evocarea sub aceleaşi bolti de pivn' . 
larii noastre ne-ar fi dus la cu- uşurării ce-a simtit-o Ungaria focându' se de datorif, de 'fice 

Sub titlul .. Vorbă şi faptă", zia
rul de opoziţie capitalistă "Ma, 
gyarsag" a publicat la 13 crt, Un 
editorial in care vorbind despre 
ultimul discurs al lui Gomoos, 
scrie că-s frumoase discursurile 
primului-ministru, dar după ele 
Ungaria rămăne 'n şi mai mare 
beznă, Spune apoi că decât ar tot 
vorbi despre cele 95 de puncte 
ale sale de guvernământ, mai bine 

noaşterea forţelor duşmane. Ne-ar când a scăpat acum patru ani zife, opriti dela minimalellui , 
le-ar reduce Ia trei şi le-ar traduce fi' I de Bethlen. De-atunci i.a mers nenţe ale vietii, lipsiti de ' ar , f t . b' d lOviţat a mai multă responsa- >l 

In ap ; mal me ar re uce im, b'l' I . 1 - "- Ungariei rău. ba din ce În ce pUlintă a mântuir)')', a sa C"f, , 1 . , ,. lltate, a mal mu ta conştIInţa .. 
pozlte etar aranja chestIa datorulor, I d ' Ar f' . b" - mai rău, dar i-a rămas 1ării atâta cu fetele odinioară roşl'l' d Iar-fi' d . , 'u e sme. 1 tre UIt sa ne cream • 
I_Ill ~a nhu m~l est~ 10 ngaria: singuri şi mijloacele de-a ne a, mângâiere: că a scăpat definitiv acum din ce În ce tot m ' a 
ascale cIoara decat pentru ban· 'fi' . l' ,. 1- f ., de cel cu .consolidarea·, care a lide. Poporul lui Ludovic l< act, rma, ŞI e Ita spmtua a, actoru, 

ch:te guve~na~e~tale, şi ar da de conducători, potriviţi pentru o băgat-o în pivnitele inchisorii. pe care·J visa sem rezerva poţ 
ma~~re fla~~nzllor, că~i se s~~ politică reală. Toate acestea, din "DOfltJ ",iUoalle de ffellO'O- noi intelectualitati m2 ghia bi~ 
nUCI cu . mnle p~ an, Iar foştu I pricina eliberirii Ce ni-a venit ciţi ca,i ,u, au duJ4 ce lJea apti, xemplarele frumoase, cu li 1 
c?m~atanţl nu mal scapă de li, I fără veste din afara, au trebuit sa u" ",iUo. şi jumtftalsdtt p,o- puternice, mândre ale Ji~'i J 

cltaţl1, ne lipsească, N'am trecut nici prin lelar; agricoli, gem, se p,aplJ- ale propăşirii, ale ambillf pe.-
Peste 80 de milioane pe an pentru spionii şcoala prin care a trebuit să treacă. dese, se 8"'ad1l4 apt'Jsafi,far4 demnităţii nationale şi om C01 

partidului lui Gombos timp de 12 ani naţional-socialis- nicio mi/ti dela cilfClfJtJ, aulJ azi sunt frânlf, ofilite, fă lui, 

In ziarul "Magyarsag" s'a pu- ceşti confidenţi ai generalului 
blicat la 13 crt, un foarte nostim Gombos, se poate inţelege din 
reportaj politic, privitor la aşa- acest singur amănunt: că li s'a dat 
zisa organizaţie a "capilor de luptă" însărcinarea să facă cazierul nu 
(elharcosok), denumire nou ă, numai al fiecărui membru al par, 
a unei o r g ani zaţ i i noi, tidului, ci al tuturor cetăţenilor! 
imaginată de fostul ofiţer de stat Bine înţeles că asemenea treabă 
major G6mb6s pentru controla- cere parale grele. wMagyarsăg" a
rea. şi ţinerea in frâu a guverna~ rata că " elhoarţoşii " costă mai 
mentâlilor lui Bethlen sau ai al- mu~t de. un ,sfert . de milion pe 

. luna (cel, mal mulţt cu leafă fixă), 
tora, Iar ca scop mai indepartat, ceea ce lnseamnă 80 de milioane 
pentru intronarea dictaturii fas- de lei pe an, 
ciste. n.. $4.. ., w..- " 

Capii aceştia de luptă sunt Abonamente: 
,ceea ce s'a inţeles din rândurile Pe un an 130 de fei, pe o 
de adineauri: spioni (până şi ai jumătate de an 70 de Iei. 
faptelor tainice ale prefect-ilor), ŞI' Pentru ţărani şi muncitori 

t· 90 de 'el pe an, 50 de lei 
luptători de prima lime, adecă pe jumătate de an. 
organizatori ai continuelor primiri A.utorităţi, instituliuni in-
triumfale ce şi le pune la cale in . treprinderi 500 de lei: 
provincie şi 'n c.apitală primul~ ,. A~torit~1i ,i institutiunl si-
m' istru te,t., cazme 200 de lei. 

10 , , Abonamentul se plate,te 
Ce teroare pot să' desfăşoare a~ in"'int •. 

mul nemţesc, şi nici prin luptele I (J~e.şte bolii de P~f"';14, Două dintă in credinţă şi in pa ita, 
repezi şi eroice, pline de piedeci mlhoane de oamem, de-un sânge gati in acelaşi fund de iudfi 
şi de greutăţi, dar insemnând în cu noi, de-un neam cu noi, frati de aceleaşi vâsle, fără si fap 
acelaşi timp auto.-disciplină. şi pre- cu noi, sufăr şi pentru noi şi că incotro şi unde o s'ai' ~ul n 
gătire preliminară pentru guver, in locul nostru, şi-acolo sus ni- • Toii se sbat sub bolt cu 

nare, prin cari a ajuns să-şi în- meni nu se 'nduioşează de ei. cestea de pivnifă. toti ac: date 
frângă duşmanii interni fascismul Tofi le 'ntorc spatele intr'o mare ni-au adus când'J'a învie L 
lui Mussolini, trădare ,mută, intr'o mută con- cari ni-ar mai putea o 

"Redcşteptarea noastră de-acum spiratie care gâtue totul, care vreodată. Şi Consolidarea 
15 ani a fost o insurecţie care nu face totul de minciună, care 3- acum ca toate acestea in Il 

s'a nemerit să aibă nici un singur mână totul. Două milioane de mână aşa cum sunt. V 'l sed 
conducător chemat, întruchipătot oameni sufăr acolo jos în adânc. dupăce la 1920, trecând tromclr 
la nivel european şi in proporţie unde lumina soarelui nu pă- 1 experientele unui răsboi rn;'d ~ 
cu cerinţele ungureşti al dorinte~ trunde. unde n'ajunge aierul şi şi a două revolutii am '(s, l 
lor şi al forţelor ei intelectuale, n'ajunge nădejdea. Două milioane 'napoi unde fuseseră~ câr: câţh 
spirituale, morale şi politice. Faţă de cerşetori. lfgati gliei cu in- inceput războiul acum s'o intr', 
cu ea, cu nematuritatea ei, cu in- stinctele Jar străbune. copilăreşti, tinuam dup~ 1'5' ani in dda 
capacitatea, zapăceala, exagerările cu truda şi suferinţele lor dintr·o 1935, fat de-acolo d~ ur', arj 

şi desunirile ei, erau la postul lor mie ~e 3.ni~. Sunt Ifgati de glie cu lăsat-o ea acum patru 1. :t 
puterile lumii vechi (adec.i Beth:. b!~1ele se.cf, cu stomacurUe ghfo. ceasta.i întrebarea şi a~f1 fa~ 
Ien şi compania latifundiarilot, - ramdule, cu membrele dârdâindu- lupta ce se dă aici fără am., 
n. tr,), Li 'nceput clătinaţi, cu pre- le de frig. cu mulţimea lor de coţii nare. Dacă Is10ria şi pro '. /.,vac 
stigiul pierdut, cu forţa internă ce strigă la ceri, şi Cti deasemenea rească mai au ceva de garFut la 
slabită, şi îşi rec.ipăt.au conştiinţa la ceri strigatoarea mO,rtalitate nof, afuhci ne vom SniWf. Tese Q 

de sin. in ac ... şi m.isură in car. Inlantila. 6Ubt 11!glI~ !ilIe. cu lan- sub ac.,te bolti". '1 
.............. ---------------------------
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, prea mult tolerată D. AI. Vaida- Voievod despre unguri 
Rătpanzlod d·lal prof G. scrlloart', .Erd~:yl Hlrlap· Icrle 

Popa-Lllelnu care 1· a trimis urmAtoarele: ce drept condamnl justitia maghi8r~ pe cetMenii statelor succesoare! 

mnarea pentru~a doua treacă nÎşte oaspeţÎ din Ungaria, şi 
ui, tru aceleaşi fapte a fostu; deşi a}'ca hârtiÎ în regulă, a fost 
av . ar al poporului Râkosi arestat şi purtat pe jos până la 
ln proteste in contra justi; Segbedin, unde at~ inceput să~1 ;u~ 

J are maghiare şi 'n general dece la tribunalul militar pentruca 
Da justiţiei ungureşti atât a ţi/lut o ClWatltare la o intrunire 
!n ia afacerilor str~ine. d~n I antirel'Î:::ionista dela Nădlac, 

acestea, şi-i ştim pe mulţi cari au 
fost sfăiuiţi din pricitla acestor SCtl-' 

tinte in contumacie să tJu,şj puna 
piciorul in Ungaria. 

Bleste",ăţia aceasta in
fernală a fost tolerntă pd
"ti acum de gUfJernele noa
stre intr'un chiP cu totului 
inexplicabil, for aduce-o 
oa"'e gUfJer"anţU noşlri 1" 
discuţie măcar acu"" cdnd 

cartea sa recent apAruti tn mal .latl, astfel de pArere are de
multe volume .Izvoarele '.torlel Ipre unguri acel Alt'x, Valda, 
RomAnilor lll

, d. Al. Valda~Volvod clre-I adevărat ci .'a cbcut 
a trimis d·]ul Popa·Llleanu o tOlDln, dar cultara, ,tIInţa, des
,crlsoare JatlDeascl, vrednici d tolnlclIIe cu cari voleşte.1 se 
flgurtze in aotoJogli ş_ 'o ma- afjrme ta politici, in ştUnta me
nualele şcolare. Scrisoarea a fost I dlcall, ba, precum se COD stati 
p'Jbltcatl 'n romi~e,te ta I.larul din Icrlsoarea sa, chiar " ta do
.Universullll

, şi spune latre al- meniul Istoriei", le-a cAştlgat 
tele: io ,coala ungurilor barbari. Dar 

n tul englezesc cat ŞI n I Ca aceste douci cazuri mai 
I 

eu. ' sunt o sumedenie. fără sa adăugăm 
a isia parlamentara engle-- condamnările il1 contumacie ce le 

a' a afacerilor straine minis- pronunţă tribunalele militare şi swH 

a externe Simon a raspuns trecute'n lista neagră la autorită~ 

ac 'au obiectat ca Ungaria ţile maghiare dela graniţă, prhioo 
m; prin condamnarea lui pe cetăţmii dăţI pro\'inciile alipite ai 
II articolul 76 al tratatului statelor succesoare cari scriu ce'Va 

se trage la '"doialtJ t"suş; 
drepttll Ungariei de-ti jude
ca pentru fapte politice de 
dinainte de ratificarea t,,(J~ 
tatului de pace pe cetdţeni 
a; săi actuali) 

,.Cred cd Anonimus a fost un dacă eate Işa, Valda ar fi tre-
barbat cafe a spus adevdrll.l, bult de- asemeoea si iovete el 

Cdd naţIa ma2hlard, şi ina- Dotarul aoooim al lui Bela Orbul 
Inte şi dupd anul 900, dupdcum n' a scris istorie el legende. şi CI 

ni-o araM desClierea lui Anoni- transplantat ln timparile despre 
mus. a fost totdeauna acelaşi şi cari scria, tdeile, obice/Ilrile epo
a ramas aceiaşi, 2emraliunl dea~ cii sale, zdpdcelile evului mediu.· 
,andut. Comentarul accsta, precum o 

U dela Trianon, spunând 
ti articol al. tratatului nu 
re; pede, şi că socoate că nu 
~ 'la comuniştii lui Bela 

iSla afacerilor straine din 
pr tul franţuzesc a consta~ 

himb într'un singur glas 
o' '~a maghiara a violat 
ro· amintit al tratatului de 
tr re prevede că nu poate 
I'C ni tras la raspundere in 
S, a pentru fapte politice C<Y 

contra suveranităţii ma; 
'până la data ratificării tra; 
, de pace. 

ceste două interpretări ale 
lui ,u pricina din tratatul 

" se ocupă in "Pesti Hir; 
'11 9 Febr. crt. fostul mi; 
:de justiţie Emil Nagy, şi 

ci articolul se referi 

t' la ce; deveniţi cetăţeni ai 
r succesoare, fiind o intre~ 

1, 15' : act. ,10 care se spune 
ceteaz,i orice drepturi 

r, gariei asupra teritoriilor re~ 
I acestor state. 

r~CetAtenl rO ... mA'd 
~cDn~.mn.'i In Un
Dap,. 

:. pe juriştii internaţionali 
'fice articolul cu pricina al 
lui de pace, şi ne vom, măr

.' amintim o blestemăţi.e ma; 
care lperăm că va fi luată 

. Iare măcar cu prilejul acestei 
.. a condamnării de două ori 

acelaşi lucru a fostului comi; 

poporului Rakosi. 

bi~ despre faptul că Ungaria 
hua li astăzi să urmărească pe 
!nil ltate10r succesoare şi in 
kI pe-ai României, pentru fapte 
la comise Înainte' de ratificarea 
rului de pace, ba are ne mai 
~ita cutezanţă să urmarească 
I iudece pe foştii--i cetăţeni ,i 
II fapte politice să'I'ârşite pe 
riul noii lor patrii, în con for; 
• cu conştiinţa lor cetăţenească 
: datorinţele patriotice impuse 
lUa lor patrie. 
bine cunoscut cazul bietului 
~n român Mişici, care inrolan; 
in anul 1919 in armata ro# 

ască de ocupaţie, a condus oa, 
românească la locurile unde era 
!Să bergbelia statului dela Me; 
D\?s, şi fiindca a avut apoi 
Câţiva ani. imprudenţa să se 
intr'o vizită familiară la nişte 
~da Măcă,u, a fost gabuit de 
~, arestat, condamnat in regulă 
~ .trădarea" dela 1919, şi 
~ făcut pedeapsa, 
,amintim apoi cazul avocatu~ 
OVac Du'Val din Nădlac, care 
:li! la gara rămasă pe teritoriu 
resc a Nădlacului ca sa,şi pe~ 

in vreo gazetă in contra ungurilor, 
sau cari fac vreo altă fapta palri; 
otică, Cunoaştem multe cazuri de 

, ......... . ..., W'V tu ." eAte - q OUb ... 
Poporul unguresc de astdzl a puteţi CODstata dia prima cU· 

rdmas, ca mentalitate, ca mora- pltl, eate DU oamal rAutlclos ci 

Din tabăra germană 
vuri. ca Cfllzime, acelaşi, precum mal cu lea mi mistificator ti 
a fost In timpurile moşilor şi Imprudeot .. istoricII lui .Erde:yl 
stramoşllof lai. Hlrlap· - ca să ou vorbim 

Ce spuoe AooDymus 1 despre faptul ca n'au ajuns iDei 
Conducerea partidului german 

din România - precum arată 
• Arader Zeitung lll in n.rul din 
13 crt. - s'a ocupat intr'o şe, 
dintă linută la Bucureşti zilele 
trecute, de. examenele învăţăto, 
rilor germani, de ordinul ct>nzurii 
referîtor la scrierea pe româ 
neşte a numelor de Jocalităfi. şi 
de alte "doleanfe" ale minor;
tăUi germane, cari ştiam până 
acum că-s numai ale instigato
rilor din tabăra maghiară. S'a 
hotărît ca Han, Olto Roth să 
prezinte d·lui prim-ministru Ta· 
tărescu un memoriu protest. 

• 
La Timişoara sta constituit 

Dumlneca trecută un nou partid 
german, botezat .al poporului-, 

"A $'''' _-"V'SL 

cu d. Hans Beller. Precum re· 
iese din relatarile ziarelor nem
teşti, noul partid se Inspiră din 
lozincile hitleriste. 

• 
FOltul subsecretar al mlnorl

td/i!Of d'n tJmp,d gUl1erndrli lor
ghlst~. d. Rlldolf Brandsch. s'a 
prezintat d-lui ministru al in:' 
strucliunlt publice dr. C. Ange~ 
leseu şi l-a cerut sd germanizeze 
şcolile maghiare de stat din sa
tele sdtmdrent şi sd/dgene lo
cuite de şl1abl maghlar/zali. 
revenifl ln anU din urma la mat. 
ca stramoşeascd, , . 

Precum t de sine in'eles, de· 
mersul d lut Brandsch a pricinuit 
mart enervaTe la ~azdeJe ma
ghiare. 
,lUt' .... , ,r Aat 

..... nimlc altceva DU doreaa de- pAnA unde a ajunl anul trecut 
cAt să ocupe ţlrt şi si subjuge ta tribulAtiile sale I,torla ma
natIuni ... căcI. .. IŞI de mult se gblall, care l-a motat pe Aae
bucurau de vlrsare de dnge oimul din epoca lui Bel. Il II-lea 
omenesc, ca lipitoarea, ,1 daci Orbul iotr'. lui Bela al lJl-lea) 
o'ar fj fAcut astfel, o'ar fi llsat proclaml insemnArile notarulul 
p~Dtru urma,iI lor atAtea tiri AnonIm drept .lel!en,de-, ca 
bunc- (p. 58). astfel. odată cu ceea ce a SpUI 

.CAci Domatzeu (de Ilgor al Aooaimui riu despre ungarl, Il 
UngJrllor, adlrA .1 Magyuok aoulez.e ,1 ceea ce-I apul despre 
latene·, clei Uogarll au tubia- pru.tnţ, aici a romlnllor Iti 
gat lara ,1 petnsQ,l Dnmnezeu)... timpul aparitiei magbiarllor. Cu 
a dat tn miinile ducelal Arptd mlsH,care& lor IstoricII din re
,1 a osta,llor sli pe duşmani, ,1 dact'a editiei arldloe a lui ,.Peltl 
prin bratul lor au doblodlt a- Hirlap· aa căzat tOlA dlo lac lJt 
gonlseall lutohtonllor· (p. 62). pot, pretltlzAnd cA Dotarul aoo

Ş! : •••• uclzAnd cel mi' gru nlm I transpus la epocI lui Ar
cal. fAcurA uo mare aldAml'·. pad lucruri dlo vremea la, .decl 
(p. 38). (dupl el) dlD

2
jamitatea fotall • 

Nu pot crede că A'1onymal aeeolulul ali-lea. Dac'lr fi .,a, 
InseamnA cA românii tot le afin 

ar fi fost de origine maghiari. aici - ,I-tname dia mo,I, strl-
Clcl, flrA IndoialA, daci ar fI mo,1 - Inainte de secolul al 

1 N FOR' MAŢ 1 UNI Uogur, un aatfel de iovltat ,1 Il-lea, clad prdlnde Iitoria bu
UD blrbat atAt de Intelept, D·.r dapestaoi ci ,I.aa fAcut aici 

etlor dela Budapesta le trebue fi zugrlYlt pentru posteritate Ud aparitII cel dlotll valabl ŞI mat C, rAipuDs la 8glbtla studentI
lor ta drept cart la cerut prio 
receota g 'evA desfiintarea doc
toratului, baroul avocatl1or dia 
Bacun'şU a aoantat IlptlmAoa 
trecut., ci vrea si IUlpende 10" 
scrierile 10 barou pe timp de mal 
multi aol. ID timpul acesti, Ide
el, nu ,'ar da aimlnul diplomA 
avocAtelscl. 

loseamol ceva foarte rAu pe so<
larl,t UD motiv de IOltlgatle 10 tlblou atit de oribil despre mo- coteala magblarllor: CI ceea ce 
legAturi ca Arldul. Se lugl rlvurlte ,1 faptele strămoşeşti spuoe Aotoolu, despre jertf~le 
deci larA,1 de olAmlntele pleu- ale Deamalul IAu. plgAne,tI, despre obiceiurile pl.
do- ko'tltlste desgropate de fal- Pe oamenlt cel morţi ,\ pe gAoe ale uogarllor lui Arpad, 
mosuJ ramolit Kara Oy6z6 la cel vII dlo sângele slu nu I-Ir BUDt lacrarl cari dllDulaa ,1 'a 

, lecolal al 12-lea, dup'o Iuti ,1 
Arad, şI vor să le transporte ta fi •. rlmll la furclle raşloH şi a citevi zeci de ani dela tocrtfl\-
Uogarla şi .1 le I groape ca bAtjocurll tuturor popoarelor şi nArile Sfâatulg.l Ştefaa. 
pompl şi ca rupect!va agitatie. tururor vremurilor. Afe rlm 1 

IatA deci cA se gheşte o cor· 
poratle care si voluei DU nu
meral cl.uaus Iau oumerul vala· 
bleaa ci oameral nutlal, to Jate, 
rual uoor membri ca drepturi 
clştlg.te. dlotre cari tot at doi
lea au este romln, ,1 la. dauaa 
0011 generalii, ia buul parte ro
mAneascl, ce Iti Izi pe bAncile 
ualversitare sau tf' face practica 
la avocatII cu drepturi. 

.Erde 'yl HlrJap· dia 12 crt. De I 1 ti Iti d 1 
veste,ne cA Dn avocat laUu Su. o ace e mpur, os, a le ,est "V' VSP' ........ 

b6 din Sadapelta CfU! In 1:0- ale lai Aaony DUS, .ecretarll re- lr~t~mnntul nerm!lol'lor 
pul acuta, prin presa b Jdapn- gUor, dupA cam tosutl al Irl- U U ~ Y u 
taol, adresa urmaşilor comln- tit-o, ca şi lacabovtcb (P. 14), U 
~~:~I!Or kOŞIlt'ştl execut, tl la IU fost cAlvg!rl. Ce Ungar ar fi ~in n~aria 

Tot Du-şi daa oamenII aCt ,tii putut sd aibd pe vremea lui 
seami ci se fac caragh '0,1 la.. Bela 1. li, /II, IV- dragoste pen
iodu-se dupl falsurile fIecArui tril. literaturd, pentru afte sau 

De ce Dnmeru valach'cas al 
d-lal Vald a I trebuit prl m it t 1 

scblmb cu atAta olteHtate? 
• 

terchea· bercbel? pentru ştiin/d teologlctJ J ŞI daci 
• ar Il exlltat Ud atare UogQr, 

.Uj Mlgyarsâg- din 10 crt. lodrlgostlt de lIteratara sacrA, 
publică nişte prorociri ale astro- ca Ungar, olscut dlo pArinti 
log:Jlui Georges de Muchery, 
Cetitorul din stele profeleşte că oarecum d.1baUcl, to ce ,coală, 
va muri în anul acesta unul dîn- potollndl1-,l lostlnctele, ar fi a
tre conducătorii Ungariei, şi că I vot ocazie sA studiez!? 
Ungaria v~ incpe !ratative ',u 1 N'au fost oare neconteolt coo .. 

Profesorul Ir,1t la peoale Ka~ state!e vectoe, .cu cari va contl- I ItrAn,', ta decursul veacurilor, 
fa Oy6z6, desaropltorul de osl- nua IOsă sa albă raporturi in-, 11 il tI dl 'I I I 

e cordate. I reg I n seu n urm aŞI u 
minte de-acum 150-200 de ani • Arpad ş\ iOluş' Carol I Robert 
pe clrl le-a numit oslmlnte de I Ieri săptămâna a lost la Bu- (ADjoa) să poarte mereu lupte 
comandanţi koşutl,tI, 1 s'a Inter· I dapesta un bal greco-cafolic, sub I cu barbarIa şi cu pdgânismul 
zis - 10 sfârşit - acc:ellul De- r patronajul episcopului Ştefan Mi-I Ungurilor? 
lapraveghlat la arhIva k JŞUtlltl klos'i dela Doro.g. L-a dat ce~cul De ande a venit Anooymui 

d I P I 1 C It I d A d 
"Paul Vaşvary al studen1110r 10 Ungaria? Cr·d cA a fost Ita 

e a a ata a ura In ra. greco-catoli i "e c... J llau, preot, ellogAr, vecIn Iau 
TârzIu, dar tot mal b!ne decIt Remarcă'?1 din aSts!e~fa pubU· oaspe aJ reg~laJ, ca mulţi alţH .• 
dapăce arblva Palatului Cultural cată de .UI Magyarsag in n-rul . 
ar fi pitit ce a pAtit cu "cerce- ~iry 10 febr. pe următoarele par- Un comentar un-
tltoraJ* acesta b'blloteci liceu- ftclpante: D nele , Z. 1a)]09, A. gureac imprudent 

• iztankay, d-şoarele Zsunk lea, 
III .Molse Nlcoarl . Papp Elza, At, Bibi, Luca Kato 

• şi Boer Vanda (Deva). 
Vorblod tu truDtt' numlrulul 

lia dlD 13 crt. despre aceaatl 

.15udtpeatl HtrJap· dia 12 
Febr. reumlla revllta prelel aa 
artl.:ol despre germaaU dlo Uo
lula, publlc,t de ,vabJI magb:a
rlZ It Richter Marton In It MJgy lf
orsziag,· ca rhpans la UD art(col 
dio oamArul dia Damlneca tre
cutA al aceleiaşI gazete, leris de 
coodu~ltorul asociaţiei caltnale 
I germaallor dtn UngarIa dr .. 
Fr.nz Knssbach. 

Se cam inteh ge din rAspuasul 
101 Richter, ce fel de lacrurl I 
spus Kuslbach deapre tratamen
tul acestei mlonrltă,1 dia U Jga
rla. Şv.bul mi'ghiarlzat II ,ăIi
pllode cA germanii dlo 'ara 
hntlstl n'au nevoie d. le fie 
It g ferate drt'pturJle, deoarece 
lunt pe deplin mulţumIţi ,1 Il· 
tuatla lor nu poate fI compdutl 
nici tn tarA ,1 nicI pute graal
tA cu a altor minoritari. 

Ce ,1- or fi zi. ie manll din 
Uogarla citind Iceuta provoc:a-e. 
,1·0 poate oricine iocblpai. du· 
pA cAte sllbAticll l'a arAtat 10 
coloaoele lontre ci se comit ht 
cODtra Jor, 
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- Gyârfâ8 In parlsDlenta "aDi tra8 toate consecinţele 
cAnd aDi rADIos În K(tDiAnfa".-
- Oficiosul partidului Dlaghlar: uD2'urfl sA DU caute 
ÎDipAcarea, ci 8ă-I lase pe rooaAni sA 'ntfndA DiAna. -

La Crăciun, precum am arătat Se ştie că in foarte scurta 1 tinse"? Nu sund oarecum minei 
la timpul său. s'au scris În pre- vreme după acest articol al d-lui nos amarele cuv,nlt pline de 
sa maghiară dela noi dOUă artl- Wil1er, s'a pus Ungariei verd~ def!Zniţate: (ale oflciosului .Ke-' 

l d I l h t· . ă ~ h' t J Idl UJ~g )? co e e~·pre ro u ce ar vrea par- c es lunea. S InC ele CU sate e Cu drept cuvânt încheie d. 
tidul maghiar să-i revină într'o succesoare Învoieli că n'o să le Kakassy spunând că asemenea 
apropiere ce s'ar face intre Ro- primejduiască prin acte de via· artICole sunt lipsite de gust, şi că : 
mânia şi Ungaria: unul al sena· lentă frontierele şi că nu se VJ "Minoritatea maghiară n'are 
torului Gyarfas, conducătorul de amesteca in treburile lor interne. nevoie de astfel de sfaturi, ci 

mai curând sau mai târziu va 
fapt al acestui partid centrifug. Declarat;a d-Iui gasi calea corectă şi fără stră 
şi altul al deputatului de origine Gyărfă. dania autorului articolului. Sl 
şl1âbească WilJer, secretarul par- nu scrie despre ftmâni in-

Ungaria a căutat să vâşte în tinse", _ In nIcio privintl 
tidului. O. Willer spunea că par· f t t .. . t" A . A d a a aces el mVlta 11. pOl, can - nişte mAnl car. numai au 
tidul maghiar şi-a mai oferit Bu n'a mai fost în cotro, când a stricat şi au Impiedecat pe 
dapestei acest fel de serviciu, ajuns rândul lărgirii pactului deJa acei cari au VOit să constru
dar oferta nu i·a fost luată in Roma prin tratativele anglo.fran. iască"_ 
seamă; vor ]ua~o in seamă - ceze dela Londra, senatorul lata în sfârşit un glas cinstit. 
spunea d.sa - când va li mare Să·l tinem minte, pentrucă par 

Gyârfâs a fost sfătuit - se înte- tidul maghiar şi cu redactorii săi 
nevoie; cu alte cuvinte, când lege că dela Budapesta - să facă fosti soJgăbirai vor căuta să.I facă 
domnii dela Budapesta vor fi la 'n parlamentul românesc deda- Ullat, şi de altă parte pentrucă 
mare strâmtoare. ratia cunoscută: cd minoritarti chestiunea apropierii româno, 

Marea strâmtoare a venit re- I I I't J A maghiare va mai veni de aci ungur nu-s ce.n, Jllg , Cu nu 'nainte adeseori in discutie, ca 
pede de tot. Putea de altfel să cllliese urechile la 'ndemmmle urmare a loviturii ce s'a dat re
şi fie prevăzută. pentrucă trata- Irtdenlel. cd rdmân{Jnd aici când vizionismului maghiar prin pactul 
tivele italo-franceze cari au dus I s'a ,atl/ieat tratatul de pace. au dela Roma. 
apoi la pactul dela Roma, erau J t,as toate constcJnţtle acestei ..... •• u. ,- c •• 
ştiute >ndeobşte. . ramlinerl. 

Duplicitatea partidului maghiar 
Sinceritatea declaratiei d·]ui La citeva zile dup~ noua 

Gyârfâs ar fi putut fi trasă la cuvintare a dlui Oyarfâs, 
îndoială chiar dacă n'ar exista In oficiosul partidului ma
semne că a fost rostită din in- ghiar. In .. KeleU Ujsag", şi 
demn budapestan. O tragem la deasemenea tn oficiosul ca .. 
'ndoială cu atât mai ales după tolictlor unguri, In "Erdelyi 
ceea ce s'a întâmplat peste abia Lapok" dala Orade. a apli
câteva zile apoi ~ după noua cu· rut un articol despre chestia 
vântare din parlament a d' lui apropierii Intre romAni şi 
Gyârfâ~, prin care s'a atăcat in Intre minoritarli maghiari, 
vehementul chip cunoscut inter- spunlndu·se oard'n: el nu 
zicerea de a se inlocui în gaze- trebue si lucreze niciun un· 
tele maghiare numele româneşti gur In aceastl directie, 
de localităti cu nume maghiare, deoarece Initiativa apropierii 
adeseori de-adreptul injurioase. trebue sI vină dela romAni, 

Dar mai este o dovadă - şi cej cari au să 'ntindl mAna 
încă foarte urîtă - a acestei: "mprietenirii trebue sA fie· 
nesincerităti. I romAnii. . 

Se scandalizează până şi ziarele maghiare 
Articolele acestea mai mult se spunea că ungurii nu trebue 

decât ciudate (mai mult decât să caute apropierea ci trebue 
ciudate 'ndeosebi dacă se tine lăsaU să 'ntindă mâna românii. 
seama că nu România e avizată Şi adaugă d. Kakassy: 
la vrt-O impriefenire d·i avizată ·Vorbă respicată, limpede, 
vital Ungaria~ din care pricină acceptabilă. 
ea a şi fost aceea care l·a pus ·Adecă ar fi acceptabilă. dacă 
pe d. Gyarfas să înceapă ches. .,reprezentanta laică a minOrităţIi 
tia) au facut până şi 'n reda(~ maghiare" (termen intrebuintat 

de .Keleti Uj~agfl - n. tr.) ar 
fiile centrifugilor impresia cea fi avut şi în trecut această pur. 
mai penibilă. tare. Cu alte cuvinte: dacd ar 

Ziai ui .Nap:6" din Orade ii fL fost consecvtntă cu principiile 
Închină şvabului maghiarizat Su- plojesate azi". 

) Urmează arătarea inconsec-
1yok (fost solgăblrău unguresc, ventei partidului maghiar: 
autorul articolului din .Erdelyi 

D. Kakassy arată că 'n anul 
Lapak- J un editorial. în care il 1929 a fost la Bucuresti un bal 
combate spunându·i: ba da, tre- al studentilor maghiari, pus sub 
bue să 'ncepem a ne apropia patronajui d·lui Gusti (pe· atunci 
de români. căci o intelegere cu· decan t mai pe urmă ministru de 
minte face mai mult decât îm- instructie) şi al d lui lorga. La 

Ce nu se poate ... 
.. _ şi totuşi se poate 

Sd fii insurat cu ungu
roaicd, sd boseorodeştl in 
famtlte numai ungureşte, sel
ţi fie nevasta redactoare la 
o gazetd iredentistd cu le
gatari cu ofiCIOsul Ligii 
ReVIzioniste, sd ţi-o IaşI sd I 
lacd plimbtlri pela Buda- r 
pesta, iar tu sd te erljezi J 
În director de revistd anti
revizwnistd '. Noroc c'o spui 
cl! treaba asta nu le anga
jeazd deedt singur pe tine I 

'* 
Sd fie într'un oraş de 

granitd ca Sdlonta 100 de 
fune/lOnari maghiari şi nu
mai 10 româm, şi sd cadd
la examenul de limba ro, 
mând dinlr'o suliI numai 
14, •• 

* 
Sd tolerezi intr'o b:bJio· 

tecd municipalt7, precum se 
'ntdmpld la Palatul Cultu
ral dm Arad, o carle buda-. 
pestand a unui dezertor din 
armala romtind, in care se 
scrie că romdni/ fierb pe 
copiii unguri ca sd faed din 
ei rachiu ... 

* 
Sd Jii lăsat sd scrii -

ca .. Aradi K6z/6ny" - cd 
patria ta se 'ntinde din Pa
non/a, peste Slovacia, pând 
la Sibii, şi tot tu sd zbleri 
cd te gâtue cenzura ro
mdneascd ... 

Păunarea trufacă,' să nu umblăm bal d. Gusti i-a dat d-Jui Kakassy 
Y o carte cu dedicaţie pt:ntru secre, * 

după fraze goale! farul partidului maghiar. şi l·a Sd scrii ca acelaşi .Aradi 
"BrQss61 Lapok" , care se ştie Însărcinat să invite pe secretarul K6z16ny" , cd a indemna 

cât este de intovărăşit cu ire· partidului la o colaborare româ- publicul românesc s(J sem
denta, s'a scandalizat şi el, şi a no-maghiară, ce s'ar incepe cu 

bl ' t - - 1 d' 15 f naleze crreşelile de limbă pU lea in numaru In ee- conferinte tinute de oameni de 0'5' 
bruarie sub semnătura corespon- româneascd din textele fir-

ştiintă ai minoritătii maghiare la l I d' rid 
dentului SăU din Bucureşti Andrei Institutul Social Român. me or Ş In aflşe e epe 
Kakassy un articol de fond vre- l't f' J I P 1rI d stradă, Înseamnd a Indemna 
dnic de toată atentia. tipărit cu Â ~~ ~.a ~. 0:u, ~sa A" lumea la "delaţiune-. (Auzi 
litere deosebite. 'da,. : t" "'t~g, fad' ac.,lS. • vorbă! Parcd publicul ro-

• ~ BCa r"c" u IlS Olar,,1S coş. â 1 Adi i ~. 
Se. clte~ză in .tntroduc~rea~. ftDupa aceasta intreb3m (u m ~esc a A ra ~I u ar ,1 

c~stUI articol. CU~l~tele d.1D ofl" I onoare (continUă d. K~kassy): 1 obl~ga~ la .. cardt1şil c~ sluti
Closul "Keleh Ulcag- tlrln cari unde a rămas teoria "manii in· fortl Itmb" romtineştll) 

Tiparul Tipografiei Dieceztlne Arad 

Luni 18 Febr.l 

Săpfămâna 
In 1arjj I O săptdmând grea pentru guvern) 

cd s'a 'nceput aldtuirea bugetului. Expertul strai 
boin, care a pdrasit ţara dând despre flnan/ele nt 
un raport foarte puţin pldcut dar pe alocuri 
(acolo nnde bdga de vind cd s'au numit 
şi cd ImpOZituL ţdranilor şi·al vitJcultoriior e prea 
1· a dai indrumd,1 stl·[ facd mal redus decdt 
de·acum, sd nu mai laed numiri de funcţionari. 
strd!7gd mal tale pe conlTlbuabJlii reslanl;ert. 
nistru de finanţe, Victor Antonescu, şi-a Inceput 
leriatul sub auspiciile acestea negre. A dat ,,.,.,,,or 
se publice la 1 Martie numele restanţlefi/or şi 
recurgd la constrângeri, a ordonat apoi sd nu 
Jocd numiri de slujbaşi, şi a impus fiecdrui 
sd·şi reducd cheltuielile. Al armatei a trebuit 
ducd bugetul cu o jumătate de mJliard. 
instrucţIUnii, d. dr. Angelescu, refuzd sd facd pan 
guvern In asemenea condiţtJ; s'a vorbit toatd 
na, cu foarte mare părere de rdu, despre 
din fruntea şcolilor. . 

La 18 februarie se 'ncepe 'n parlament 
Skodei. Nalional-Idrdniştii se pregdtesc Dentru 
mare. De altfel au fost hdrţuielJ In parlament 
silptdmâna. 

Numerus valachlcus al d-lui Va/da - adecd 
rea unei mdsurl dupd care sti fie Idsati minor 
şcoli, in slujbe, in industrie - prinde rddă , 
Bucureşti tmeretul din baroul avocaţi/or a porrfE I 

frunte cu d. Ion Moţa o mişcare ca sd se puna 
Instrdtndrii barourl/or. La Cluj studenţii au Idcut 
nifesto/ie de simpatie d-Iui Vaida- VOIvod. 

O conferinţd ce era s'o tind la Bucureşti d. 
/vae Ionescu dar a fost opritd, a prilejuit o hd· 
Între studenti şi forţa publicd. 'ac 

Tara a suferit si!ptdmâna aceasta alte doud l~ 
deri mori: au incetat din vieatd, tn vdrstd inai e~ 
academicianul Ion Bianu, unul dintre cei mai ma .~ 
turari ce l·a dat Transilvania, şi luptă/drul nul 8ă 
Francisc Hosu Longin, ginerele rdposatului Ghe, (1 

Pop de Bdşeşti. Fle·le Idrâna uşoard. el 

SăptămAna externi a adus din ne atl 

orizont primejdia războiului african. Abisln/a şi .. ·10 
au concentrat una in contra alteia trupe, şi ,oafid.J 
tămâna au fost lemeri că se 'ncepe rdzboiul. la, al 
care e amestecatd În mare mdsura in treburile Abi ~ 
(i s'a dat monopolul bumbacului şi modernizareafam 
matei abistniene) a fdcut la Roma avertizdri enerFtic 
Se pare ci! conflictul, pricinuil de-o parte de nişte", P 
cldente de frontterd provocate de abisinleni. Iar d~~~ 
parte de presiunile ItaI/ei ca sd i se dea peste 4eV( 

n'a drum cdlrd mare. se va aplana in cdleva ZIl4del 
cale bună.. ,~. t'n 

Japonia s'a amestecat de altfel si!ptdmdna ac· Îl1 

şi 'n Europa, lncheind cu Polonia o alianţd milita ,~ 
In Austria au fost concentrdri de trupe, ca sd~ p 

lmpiedece cu prilejul comemordrli turburdlilor din 1 de 
trecutd vr'un asalt hitlerist sau socialist. Au fost o sti 

mă de incdierdri. ' , 
In lugos/avia-I campanie electorald. Opoziţia ~ 

sub conducerea croalulut Maeek, ieşit de curând to 
temniţd. E vorba sd i se aM/ure şi başniecii m de 
mani ai lui Spaho. Slovenii lui Koroşet sunt În t~ci 
tive cu guvernul. Partidele dizolvate au inceput l ~ 
reorganizeze. " C 

taC 
Criza politici! din Ungaria a fost din nOu In 'ni 

ratd pentru câtdva vreme, prin impdcarea lui Qă. ati 

cu Bethlen, tdcuft'lcu preţul amândril reformei og;ate. 
Germania şi-a dat rdspunsulla propunerile Anlso. 

şi Franţei, ardtând că e dispuSd sd ducd tratative di 
cip ia le, dar ci1 face lezerve cu privire la pactul re} la 
la independenţa Austriei şi la pactul oriental.' !-Ura 

b ... r .. a.. 70.... "as. ...,.. .... Ma· ee -s .1stan~ 

Oil!..'"aiul hortist F' 

70. de servi/oare sfude~ 
Şl 143 cu bacalaurecc; 
Ziarul. Uj Magyarsag- a

rată printr'un reportaj pu
blicat în numărul său din 
10 Febr. ert., că la Budapes' 
ta sunt70 de servitoare stu
dente şi 143 cu bacalaureat. 

Ca o explicaţie a acestui 
lucru, reamintim cele ce le· 
am relatat anul trecut: că 

numărul studentilor erde 
mare astăzi în Urr1i alJ 
mică decât era la 191~, il 
Ungaria Mare, şi că ~ill~ 
statistica de acum" că 
luni a asociatiei licenp şi, 
şomeri, sunt fără pll de 
Ungaria peste 20 ţ~ 
de licenfiafi. ..! :u 

lnţa 
ttm 
t 
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