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n'Cazul dr. Doval 
IiIlJ 

Arestarea de cătra unguri a ce~ 
iteanului român dr. Petru Do-

I. al, despre care vorbim pe brg 
J~ alta parte a "Gazetei Antirevi
arioniste". readuce in discuţie cea 
i, ~ai mare dintre indrasnclilc un
~ .ureşti, mai mare chiar şi decât 
l'd:vizionismul cretin al domnilor 
fela Budapesta: cutezanţa de a 

te;deca pe cetăţenii români pentru 
e" /f,pte comise pe păm,intul roma-
\~sc in contra ideii de integritate 
e&'~ritorial.1 maghiară, 

te' Nu este întâia oara cand justi-

~ maghiara - in cazul de faţa 
I k militară, dar au fost cazuri 

ind s'a dedat la asemenea in-, 

3~;ăsneaIă şi justitia civilă - jn- 1 
sa~cii cetaţeni romani pentruca I 

1 sunt buni patrioţi maghiari! 1 
e i arestează cetăţeni români - şi i 
~I m~mai dintre ~e~ cu li~ba I 
- lteJ:~l'4 5.'1U ;:,doptlva maghIara f 
1. fşi sunt traduşi in fat'a instanţe- 1 
n:t ungureşti pentrucă în calita
lel lor de cetăţeni români,au,ac
rE'nat in ţara româneascâ aşa cum 
,ro dictează legea şi conştiInţa lor. 
,.,Izul Doval e unul. Vrednicul 
ni; - • d 1 d t ,taţean roman caNă lac, con-
r.citor al sIovaeilor din marea 
~C;mună depe Murăşul arădan, a ' 

dst a:estat şi dus la consiliul de I 
-ez:bOl dm Seghedin pentrucă ~a 
1 ~raznit" să vorbească la o intru- I 
ţe antirevizionistă! Bietul dr. r 
'ib~al a scapat cel pUţin uşor -

1l,.c.1 se poate vorbi astfel, dupa 

Cte-a indurat! Un alt cetăţean ro-

1/in din aceiaşi regiune, Mişici, 
fost arestat de-semenea cu prile

.. unei treceri in interes familiar 
~ontierei, a fost condamnat şi 'il facut osănda intreaga, pentru
, la 1919, ca ostaş in armata 
nană, a făcut parte din armata 

li ocupaţie dela Mez6hegyes. 

lată ce poate cuteza o minte 
naturată cand ştie că are de a 

II j - f . d ! ~ .cu. o ,ar,a aţa e care se poate 
lraZl11 once! Căci nu putem 

lS,~ alt motiv acestei blăstămăţii, 
I ,zul Dova! o dovedeşte cu priso
Cţ.i D. dr. Doval a scăpat de con-
U;nnare şi de ororile puşcăriei dcla 
i ~hedin numai pentrucă prefectul 
:, i ~rad dr, Ioan Groza a ştiut 
\IlIe la datorie, şi să avertizeze 
)!e prefectul de Mac.1.u că va ţi
pI! arestaţi pe toţi câţi vin din 
i ~aria pănă nu i se va da lui 
laval drumul. Indura oare Mişici 
rle chinurile câte le-a indurat 
l~puşcăria ungureasca, dacă se 

ltele~eau avertismente? Şi-ar fi Ia, 
inb.letul Şoaneă dela Şiclau oa
• ~ 111 puşcăria Seghedinului da 

Iar f . ' -
(r,ar. 1 Ştl~t .allto~itatea rofi1ânea-
1 sa bata dm picior? 

rl:O t . ns atam - şi o constatlm 
... ~u~a să ne fie de invăţ - că tot 

ni s a tras in anii din urmă dela 

incendiarii din Ungaria. din pricina 
noastra a fost. Din pricina indolen
ţei noastre, din pricina lipsei oric'!
ror.represa.lii. Suntem poate singura 
tara depe lume care nu cunoaste 
represaliile. Poate Ungaria să in
drasnească orice, s.l atentczc in 
contra siguranţei noastre cum ii 
place, noi primim şi imbuib.im 
pe orice Icp.leLituri ale ei, pc ori~ 
ce agenţi ai ci, luând in cele mai 
multe ca7.uri dcla gura românilor 
pâinea pe care li-o dăm unelte
l?r budap~stane. Suntem poate 
sll1gura ţara depe lume care-şi con
cediază slujbaşii români, dar tine 
in slujbă puhlică cetateni straini, 
in speţă cetăţeni maghiari. Suntem 
singurul dintre statele succesoare 
ai c.irui slujbaşi Inilghiari pot sa-şi 
trimeată copiii să t.!C.l armat.i la 
hortişti! 

Dece ne-am mai mira de..:i ca 
preoţii români din Ungaria pre
dica cu jandarmul la spate, că nu 
e 'n toat.! Ungaria ~coală româ
nească, că fraţii noştri din robia 
hortist.i trebuie sa-şi maghiarizeze 
numele, că se pune la calc ma
ghiarizarea bisericii ortodoxe prin 
excroci de felul acelui pseudo
vlidică Ştefan Nemeth, şi ci pos, 
turile de graniceri maghiari cu~ 
tează sa aresteze iar i lIstiţia ma~ 
ghiară să condamne pe romanii 
ce trec cu trehuri graniţa, pen
truca nu-s buni patrioţi maghiari 
in ţara romaneasca? 

Vom invăţa ceva din cazul dlui 
dr. Petru Doval? 

Se va uita· oare şi acest caz ca 
celelalte, Liră a-l mai aduce la cu
noştinţa Ligii Naţiunilor? 

...... au" re!MG" " 

Unguri neaoşi 
In "M8gyarsag- dela 26 Oct. 

se relatează despre diplomu şi 
insigna nouă făcută pentru Soci 
etalea maghiară de scrimă de 
Miltiade Manno. 

Infr'un ali ziar din aceeaşi slip 
tămână e vorbn despre o Ser· 
bare 8 Asociatiei culturale din 
KeJenfold (lângă Budapesta), şi 
se dau următoarele nume de 
organizatori: dr. Oeza Mikola, 
ing. Eugen Kanta. 
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naviga bi1itatea 
CrişuriJor 

Ministerul unguresc de 
agricultur! a inceput sa 
preglUească dimpreun! cu 
sociefătile de 'ndiguire din 
partea locului adâncirea 
Crişului Repede, pân! Ia 
Korosladany, a Crişului (du
pă 'mpreunarea celor trei 
brate) până la Bichiş, şi a 
canalului Bărcău - Horto
bagy, pentruca să le Iacă 
nav;gabill!. S'au destinat in 
acest scop 5 milioane şi 
700 de mii de pengo, adec! 
aproape 150 de milioane 
de Iei. 

tHlu~Hrii un~ure~ti ~in Romunio 
S'a vorbit mult in vremea din ca1cul în as1a I şi ne miră că mi. 'I'I'; romttnl, /(11 ut ti~ obicei 

urmă despre provocările biseri· nisterul cultelor nu l-a sesizat pl'iu intermediul CrlSdt01'lilot' 
cii catolice maghiare deJa noi, încă şi n'a luat măsuri, 1Il1~Xlf!1 - ,I"w trebrf,6 să stă
despre proselitismul iredentist ce Pentru exemplificare, vom stă. l'ubu rt8111WU luptei aprige 
'ncearcă să 1 facă printre credin- rul aci asupra ordinului călugă- ce·o fIu ee p(!nt'l~tua 3ă 'Ină în 
cioşii germani depe graniţă, des- rese al minorifiior dela Arad şi- gltilWele paH-maohiflrismnhd 
pre situaţia dubioasă a călugări· asupra parohiei romana catolice pe (rredlucioşii ge,.man' a_ 
lor săi, şi despre multe altele . a Aradului, dar ceeace se 'ntâmpJă paf'uh·1t3/, c(nt sunt In număr 
prin cari biserica aceasta, prea aici nU'i nici mai strident. nici (le '1 - 8 mii, deci ",ai bine 
putin creştinească şi prea mult mai alarmant decât ce se în de ji/;mătafe dht tQtulul - să 
şovinistă, urmăreşte să slăbească tâmplă aiurea: în cele mai multe le tllcent, astfel't -- al euol··ia
statul român şi să servească ire· părti ale Ardealului, Bănatulul, ,ilW. 
denta ungurească. Crişanei şi tinuturilor ungurene GErmanii au cerut să li se dea 

De geaba! e ca aici. Aceeaşi uzurpare. ace- confesori germani. preoti cari să 
Căci nu se poate chema rezul- laşi şovinism. le predice la cununie. la inmor

tat rezultatul de până astăzi: sen- Aradul are o parohie romar,o- mâlltare, nemteşte r n loc de un
tinta Curtii de apel în procesul catolică, dar n'are paroh. Adecă,} gureşte. Au facut demersuri pes
primăriei Timişoara cu piariştii, are: în statele de plată ale mi- te demersuri, dar fără niciun re
rezolutia dată În chestiunea li· nisteruIui cultelor şi 'n plus ale zultat. Drept răspuns, călugării 
ceului din Şimleu, pedepsirea lui ministerului armatei (ca paroh şi, au bătut joc de ei. combinând 
K~iaba, sau descinderea fără nici militar). dar ia-} de unde nu·i anul trecut requiemul conducă
o urmare intârnplată decurând la oridecâteori vei vrea să-) tragi torului luplei de emancipare a 
clubul franclscar~'.)r din Gherla. la răspundere, fiindcă În aseme· germanilor Nejjenbach cu requi
Atâta-j fot rezultatul alarmei ce nea cazuri domnul paroh s'a emul koşutist. 
se dă mereu de o vreme încoace, transformat imediat in şef de or· Au mat cerut germanii să li 
- un rezultat minim, care. nu din Călugăresc, şi.i responsabil se dea pe seama elevilor dela 
sancţionează decât câteva dintre numai şefului său de peste gra- şcolile secundare catihefi cari să 
sumedenia de provocări, iar de niţă. ştie nemteşte şj să predea nem-
miezul chestiunii acestei biserici Parohia roman~catolică a Ara- teşte. Directia liceului «Moise Ni-
şoviniste nu se atinge. dului o detine deci ordinul călu. coară .. a pus parohiei în vedere 

Dou4 ulcrurl, esenţiale, au găresc al minorili!or, cu şeful că nu va tolua să se predea e· 
fost mereu neglijate de minis· sau Otto Lakatos. Primeşte bani levilor germani religia pe Ilem· 
terul cultelor, ş; f6,.6 acestea dela statul român, dar raspun- teşte-, dar parohia - adecă or
de geaba-s orice paliatitJe de dere fată de el nu are. E răs- dinu) Călugăresc - nu s'a con
felul celor patru amintit. ma; punzătoare deci nu statului, ca format. 
sus: Usurparea parohii/or ca alte comunităfi de altă lege. ci Dupăce liceul din Arad 
tolice maghia,.e de cdtrlJ ordi· unei autorităli de peste graniţă, - astăzi "Moise Nicoară-
"ele ctJlugăre"ti, şi adoptarea care, in chestiuni de responsa- f. 

I sistemului unguresc de platlJ bilitate, e 'ntotdeauna fictivă. - a Iasi slati icat şi româ-
I II cOIIgr"ri, adecă a subvenţii- Nicio mirare deci să se poate n iza t, parohia a infiintat un 

10' date de stat preoţilo,. acu- îndrăzni în numele parohiei - liceu calolic. "Catolic" ar 
tei biserici. care nici nu e măear maghiară mai merge, pentrucă - cu 

D. prof. uni"" Onisifor Ghibu decât pe sfert - orice, intol- mare greutate - s'ar putea 
a anUal Duminecd la congresul deauna 'n interes iredentist. 
dela Stbii al Prafifi Ortodoxe ABlf.lz eventllal recruta dintre tofi 
Române IlteruTi cum nu se poate catolicii din Arad, din Ara-La 6 Octomvrie al fiecărui an 
mai alarmante despre calugăril se face la această biserică de- duI· Nou şi din (inut un con-
UI1 U aru:.1J dela not. Intre alteln = .,. . . d' fi'g"'nt de "lrov,' care' sa v 'n 

6 Y "' monstraţle reVIZlomsta. ela o- '" '" '" , -
Că majoritatea celol' 3000 de cd- d ~ L" ti' laltă cu partidul maghiar, sub repfăteasciî .. rnllln area Ul. 
lagari cotoltcl din România (fatd masca unui requiem pe care - Dar parohiei catolice a A
de abia 700 de preoltl) SUlIt ed-
lugar' ungureşil, gfu/Jaţi la spe- ci-Că - biserica parohiei arădane radu lui, alcătuită în cea mai 

l t este obligată să·1 slujească pen- d" . 
ela pe ronitera (1/mişoara, Arlld, I tru capii rascoalei koşutiste. de. mare Dorte In germam, ,-a 
Ora de, Satmar etc.); Cei mare oarece i.a testat nu ştiu cine, pe trebuit un liceu unguresc, un 
parte dtntre- aceşti cdlugări un- vremea ungurească, un fond in liceu care să funcţioneze 'n 
gurtştl sunt intraţi fn ţară dupd scopul ăsta. Să se notu~: zl- aşa Iei încâl să-I vedem Q
dfsroblre şi nu au cetdtenia ro- aa de 60ctoDlvrie este' 1 .'. 1 d ~ b . 
mând; că unde dintre ord/mle decretată oficial de <'!el IUn.,; pe a eonslilU e ras Ol • 
calugiireşti nu erau cunoscute Ca:m. e cu putinţA ase
înainte vrem'? şi au aparat aici deja Budapesta ~zl a Ire- Dlenea cludAţenie: ,coa-
dUPă desrobire, jdră autorlzaţfl!; delltei arAdaue

8

! Iii "ovinJ8tă ntagldarA, 
cd fac p'opagaJldiZ revizionlstd, Apoi: dIn banii unei parohii 
prin orgi.lniz~t!i cari nu au rell- In umbra bisericii parohîei, că· neungarelŞtt, atancl ~And 
gioasd decât Irma, masca. tanele calugăreşti ale hortismu- .majoritatea enoriaşilor 

Ei, bine! Oricât s'ar stră- lui au înjghe!Jat o serie nesfâr· nu namai na Re impacA 
dui România să disciplineze şită de organizatii, cari se Înd;.::- (!u asemenea ispravA, 
această armată de propagan- letnicesc fie cu procesiuni puse dar luptA din rAsputeri 

, Ja cale concomitent cu procedu· J 84-,1 t"acA ,coalA gerUla-
dişh ai iredenfei, n'o va pu· nile budapestane pe cCClEi .Pesti nA,,,_ dupAce biserica 
fea face pân~-nu va hotărî ,. a . ee-.-:.. ca pe a li-a luat banII pentru 
energic şi fără ezi -.-r"eea a societăţii .Inima lui lsu5- 'Ieoala uOlrureascA, ei îşi 
parare definitfvl' mtre ordi- - iredentiste, fie cu conferinte, fa(! pe alţi bani al lor 
ne le călugăreşti şi între pa- conlJeniri, etc. Una dintre ele. "coalA gerOlsnA? 

"Kolping-, e pusă sub comanda E desigur o prea pro-
rohiiJe pe cari le uzurpă. unui fost maior din armata un-o vocAtoare bizarerJet mat 

Din situatia ară~-~-dineauri: gurească. ETTUdimini.+-" <'!u seaDl4 dupăce al in 
3000 de călugări~~-~t=tnai 700 Last not~st: vedere ,1 ce-. urmat: cA 
de preoti. se poate:1esn - "'3 BU-rt'lca ronutno-catoUc4 biserica rOOlano-catolf. 
că uzurparea aceasta nu-i întâm· in 'Arad (nic. nu _a' fiII ti eA din A.rAd Dlerge pAnA 
plătoare, iar purtăii~~ir~denţiste i!fit:Ci PQ/rohiei'l a mino"tt. a(!olocu opoziţia ce·o 
ale ordinelor CălugMeşti~e lfW?) este o paten,tat4 ofkitld face ,<'!otil secundare de 
'ntotdeauna asupra~hii1or, o debn"osclitt8m. N" vom vOl'b' fete a enori""llor sAI 
dovedesc şi mai PljSOsltor. E un ac4.desprep,.o.~I;li8mul'P,.i",. (Contln •• r. in p'8g. 5 •• ) 
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Complicitatea Ungariei cu -atentator 
Unde sunt-. capii nearestaţi 

complotului 

• 
al 

mereu desmintiri. in vreme cc, , este fiica lui Iosif Frank, fonda- ~ rist ce a fost semnalat in U 
la indemn de .sus, ziarele ma~ I torul unei organizaţii croate radi- I Teroristul cu pricina: 
ghiare ataci cu ce~ mai. urită in, I calc, şi sora. lui Ivor ~r~nk, fai- meş~.e Viecoslav Ser~aci, şi 
verşunare statele d1l1 IYl!ea Tnţe- I mosul terorist croat stabilIt la Bu- lOcţIItor al C"PUIUl de 

Zrarele ,romdnl!şti aa re· I a lai fIlPesti Hirlap" din 25 legere. : dapcsta. Ea se numeşte Dora Gusta\' Pereec pcste te 

produs sdptdmdna aceasta Oct. t numitul Mia Bjlc tre· Spune apoi - relativ la des- I Frank. a fost cas;ltorită de mai croaţi din Ungaria. 
un ordin circular de urmiJ- b~e sd fie şi-acum în Unga- l~iI~tirile .diplomaţiei n?aghiare - I n:ulte. ori. a stat in Un~aria (de·o Ziarele maghiare au anUl 

Tire dat de polIlia Irancezd' "a, deoarece a fost semnalat I ca. n IuIte 1933, dup.l atent~tul I plI~â 10 anul . 19~~)), ŞI făcea pe a doua zi după demersul illJ 
cdtrd toale poliţiile· din lu-. ultima daM - acuma o I hll P[e111C( (ccI (u care autonta- ,cuner.l org,ln!Z,1(IIJor croate te- poliţia maghiară s'a eXI 

me in contra capilor nea- fund - acolo, Teroristul a- ţiIe m'1ghiarc se laud.i dl l-au i roriste. punând mâna pe el. j 
arestafi fncd ai complotului cesta, muncitor din branşa osândit şi ca exa:ct in ziua aten- : A doua zi s'a spus ~ 
care-a dus la atentatul de- sticldriei, este de· o ferocI- tatului Curtea de Casaţie ma-! Altii complicitate SCfnei il fost omorit in I 
la MarSilia: Sunt urmdriţ; prin tate monstruoasd. şi se fo- ghiară i-a confirmat definitiv pe-! Precum am aratat În num.lrul pretin'l-andu-se că s'a sinu~ 
circularea aceasta: Quszfav loseau de elia jankapuszta de.lpsa). presa iugoslavă a recla- ! trecut al "Gazetei Antirevizio- S'a desminţit apoi a trca: 
Percec, alias Emil HO'lIath, la aolicarea pedepse/or. A- \lut cltegori..- Ungariei S,1 nu mai I niste", legaţia iugosl.wă din Ruda- ştirea aceasta, dăndu-se ~ 
capul bandei dela ]anka- tentalorul Raicici, care a tolereze pc pdll1.întul ei pe tero- i pesta a facut demersuri energice municat din partea poliţiei 
puszta; teroristuldelaJanka- fost arestat In Franţa, a riştii croaţi. "Vreme". "Politica" i la guv('rt1ul maghiar, ca să arcs- l-au Plltut găsi şi deci n' 
puszta Mio Bzle, şi .femeia marturisit cd s'a 'nttl/nit cu şi "Jutro" dela Zagreb. ÎIl 1111111.:1- I teze şi sa extradeze pe un tero- înc,l arestat. 

Anchete gazet~reşti : 
la Jankapuszt 

blondd" numIM 'n paşa- el in Sept. crt. la Buda- nti din 2 Ai/gltst amd trecut. au . 
portul fals Wondracek, du- pesta, dm ordinul lui Pa- ardtat cu dovezi zdrobitoare com
pd numele-i adevărat - pre- veI/ci. pliciwea Ungariei cu aceşti tero
cum se ştie pdrz'acum - Totasemenea, dur}(l cum rişti. A trecut apro;1pe un an, 
Dora Frank, sora leroristu· anunţd ziarul ",Politika" pănâ la 1 1\rrilie crt. când se 
lui Ivor Frank elin Ungaria. (ef. "Budapesti Hirlap· din laud,l diplomaţia maghiara că a Trimisul lui .. Excelsior·, d. Mi o convorbire cu Henry Het 

Ordinul CIrcular a fost 25. X J se va mai fi afldnd fost desfiinţ.tt.t tabăra dela Janka- chel Bossan, relateaz~ despre cele trimisul ziarului danez .Be 
trimis şi poliţiei budapesta- şi azi În Ungaria capul de puszta, Nimic nu sa făcut p~lnă ce·a văzut la )al1kapuszta, unde ske Trdende'. fireşte, de t 
ne, care Îflsd' na se grăbeşte banda PefLec, care a fost atunci pentru curmarea ;lcestei s'a dus in urma atentatului dela ce "Pester L1oyd" publică 

văzut nu demult la Buda- complicit,!ţi. iar dupâ aceasta ateo- Marsilia, şi arată următoarele vorbirea, ttconstatările" zili 
sd-l deie curs t tocmai flÎ!ld- per~ta, unde se dedea drept t.ltorii au r,lmas tot re loc. de (rezumăm după relatia din 28 lui danez nu pot fi decât ,,_ 
ctJ sunt indicii cd unii d'n~ ziarist. Poliţia f,~aflcezd a vreme ce au venit b Marsilia tot Oct a lui "Buda pesti Hirlap·) = bile U .1gariei. Iată ce spri 
tre urmdrifi sunt şl-astdzi cerut poliţiei maghiare sd~l de~acolo, cu paşapO,lrte ungureşti, )ankapuszta fusese arendafă cest ,trimis special": ii 
În Ung,-Iria. prindd şi sd-[ extrddeze, dar ,.Vreme" incheie arătând, că 'n până la 1 Aprilie crt. expatriatu· La )ankapuszta nu-i de~ll 

Ast/el, precum afldm din I poliţia ungureascd nu s'a loc să ia măcar acum măsuri. lui croat Emil Horvath (nume conac sărăcăcios, cu câtevl'i: 
reproducerea dupiJ "Pravda" I executat. Ung,lria se dedă la provocări, fals, sub care se ascunde tera muncitoreşti şi cu o fabriJa 

Se va aplica conventia 
ÎII contra agresorului 

S' a reprodus in ziarel'! romf. I lie 1933 latre statele Micii Inte
ne şti elin săptări1âna aceasta, du- legeri, Turcia şi Rusia, conventie 
"Eeho de Paris •• un interview cu care defineşte ca agresor al altui 
d. ministru de externe al rugos- stat statul care sustine pe teri· 
laviei )eftici, care a făcut senza- toriul său bande organizate şi 

tie in presa mondială. inarmate cari atacă teri.oriul al-

organizand pc graniţa iugoslavâ rislul căutat acum de politia fran- spirt. Moşia are o intinde~ 

demonstraţii revizioniste. ca aceea ceză, - n. tr). iar de atunci e câteva sute de iugăre. 1\ 
pLi.nuită pentru ziua de 28 Oct. luată in arendă de unul Schlos- proprietatea lui Emeric Szn. 
la Nagykanizsa. Rcprodllcând .1- , ser. care i·a spus d·hli Bossan din Nagykanizsa. care ale 
ceasta, "PestI Hir/ap" se indig- J că n'a fost la )ankapuszta o ta· acum câjiva ani; a rămasih 
neaz.i că. se PQ;ltc baga de vina bâră in sensul strict al cuvântu prietatea familiei ace5tui~cI 
unei demonstraţii 'prilejuit.'l de-o lui, ci numai un azil al emigran- rm1nl~ de Wtta- -tlyoeatmţl 
inaugurare a unui "steag al pa- t!lor croati. Hajdu din Nag, kanizsa. Mia: 
triot", din seria acelora inaugmate D. Bossan a trecut dela lan- arendată acfualmente unuiah1 
de asociatia faimosului Urmanczy. kapuszla la invecinatele Bazama- ]osser, originar din Braliia 

lnterviewul a fost desmintit a tui stat, sau carE', cu toate inter
doua zi prin agentia telegra- ventiile acestui stat, nu ia pe tE
fică jugoslav~, spunându·se că d. ritoriul său toate mă5urile ca să 
)eftici, n'a dat nicio declaratie, Iipsl"ască aceste bande de orice 
şi că trimisul lui "Echo de Paris» ajutor sau prot€ctie, 

a reprodus cu titlu de interview ,Se intelege prea bine din a. 
o convorbire ce. nu e.ra desfinată cEste cuvinte, cui s'a adresat a
publicitălii.. ceastă categorică aeuzalie. Statul 

In esentă d. ]eftici spunea - care a finut să i se aplice lui 
după -Etho de Paris" - că a· pentru întâiaoară definiţia agre 
tentatul dela Marsilia nu se poate sorului din conventia dela Lon
socoti opera descreierată a uneÎ 
bande particulare de criminati, ci dra, este Ungaria, a cărei vino 
un atentat în regulă în contra u- vatie a devenit şi mai mare prin 
nui stat. aşa cum este definit În refuzul de a extrăda .pe atenta
conventia ce s'a 'ncheiat la 4: Iu. torii pe cari îi mai prole~uieşte. 

[Jeuzatii la adresa prim-ministru ... 
lui Gombos şi iI ministrului 

de externe Hanga 
, ~ficio~ul rC"izion!~t ,.Pc~ti Hir-I depuhtului socialist Gyorkl, dupA 
lap reproduce indign,l( in numă- care d Kanya este unu' dintre 
rul său .din 2::; 9ct. _ ".lIacurile ! provocAtorii rAzbOiului). 

"Magyarsag" se 
disculpă ••• 

Ziarul budapestan "Magyarsag", 
despre ale cărui caricaturi s'a scris 
in ziarul "Vreme" din Belgrad că 
au instigat la omorirea lui Barhou. 
se Jisculpă de accastă acuzaţie in 
n-rul dcla 25 Oct" reproducând 
o caricatură care a apărut in nu
mărul său din 6 Oct. şi spunând 
că nimeni nu poate pretinde des 
pre ea că a fost instigatoare la 
crima. 

"Magyarsag" falsifică. De ce 
nu-i com'ine să vorbească despre 
caricatura sa depe vremea ,;;zitci 
lui Barthou la Bucureşti, in care 
Barthou atârna de-o spânzurătoare, 
iar sub cadavrul său işi dedea 
mâna un defetist franccz Cll lin 
hitlerist inarmat până 'n dinti? 

IlIgoa.avia cere 
aanc11uni 

brutale Ş! tendentHls tilllvpi.tQafC", "Vreme" arMa in (ontinuare, 
indrertatc de semiof~;,:i.oslJl iugos- I ca la Bud,lpesta s'au f.kut 1')e faţă Agentia Rador anuntă din Bel· 
1 V " . 1 G ~ grad ca ziarele consacră pagmi 
av ~ reme In contra tii om-' insti~ări la omofl'f",l Iti!' R,~rthou. . t ' . f "1 

{"o '-" In regl In ormatll or din sursă 
bas şi-a ministrului de externe I Un ziar hudapcstan - ( .. Ma~rar~ franceză privitoare la drama dela 
K,inya. cu prileJui vizitei la \'ar- ! s;ig", vezi menţiunea din ntll~1:1rul Marsilia. 
şovia a presedintelui de consiliu penultim al »Gazetei Antirevizio., . P~esa cere ~ă se a'p~fce sanc
J1l,'ghl.ll, ,. r~,·m .. " ii a(lI~a ca alt niste". articolul: ni-Iazurile unei llUn! c~ntra lUI Pav~hcl. ar~stat 
il/itiat metode ci,' p"!;I"d . '/-- " c·, _ f 'Il 11' in Itaha. pe care II conSideră 
'. . •.. _ •... ,,~,P1~ i ţan lI1\,;enll~~e a rU)1~:1t o ~aJ- principalul responsabil de toate 

:art ~~ COT1Cll.lz_wza III a,dlhll, i r IL.!! !l1.1 ,'.ne' ~ .. tost 11~dlTect IO~ atentatele comise-)*! teritoriul iu. 
< lwpotrn>a caprfor statc!or "IXÎi/(', I demn la OlllonrC.l jll;-~fu..,l _ goslav in ultlmif,Ani. 

iar despre _, }(anya. aminteşte j t\r.1tă apoi .:â era de aşteptat .....1 '''' " 
că este acela care. a ,redactat din partea Ungariei s;i inceapă ş. f~aia blondA 
ultimatul dela 1914 şi a f't'e~ imediat dupa atentat sâ cbrifice are ,.egituri cu 
gatit razboiul mondial. lucrurile, }.t.u trecut Însă zece zile, Ungaria 

(Acuzati a aceasta au mai ros~ P,~I1.1 dnd )j';, deschis. d. Gam- Agen~Jio-Centr'll a anun~ 
flt·o Inalnteazlarulul. II Vr~me" h,os gura ca sa pru:nită _ că va ţa!...J.,i...::~'~ ..:t., că poliţia franceză 
altlL acum aproape doi anI, t in l' 'ncere cercetari. polit.ien~~ti. iar ~t:1bililtljt~re faimoasa Jemeie 
CaMera maghiarA. Vezi in numA- dupd aceasta lUI s'a jd.:lIt Ilim;';: blOl'ld..i: l.ce~arc a fost in 
Vezi ,~ numArul I al _Bazatel An. J .. cercetările n'au dat niciun rczlII '-~~nt4tului in _ tovărăşia 
tlrevlzlonlste", pau 8.' aCUz8,tl. I in schimb d~rJ5~ . lIara da atentatoT1l~ li-a adus arme) că 

>,.~-" '" 
"~":""~"t, ..... 
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jar şi Vencapuszta, unde dease· iar fabrica de spirt unui la:b 
rnenea au fost croati. dar când din Nagykanizsa. Il 
a ajuns d-sa acolo. nu mal erau. D. Hellsen a aflat că: 

Emil Horvath, fostul arendaş I câflva ani (sic!) a fost int~ 
al pustei Jan~a: este dis~ărul',A 1 văr la Jankapuszta un l' 
rendaşul moşieI Bazama)or s ar Emil Horvâth (capul banc 
afia la Budapesta, dar trimisul n. tr.) care a luat in arene 
lui .Excelsior/r nu i-a putut da 350 de iugăre (sic! fuseser 
de urmă. * neauri câteva sute, iar du: 

"Arader Zeitung- din Arad se 
ocupă tn n-ruJ dela 31 Oct. de 
relatările pespre lankapuszta ale 
ziaristului american Sigurd Se1-
den, care a găsit acolo numai o 
biată moşie ca toate moşiile, de 
260 iugăre, cu trei acareturi mo· 
deste şi cu o fabrică de spirt. 
fără nicio urmă de croati. etc. 

~Arader Zeitung" reproduce 
aceste «constatări~ în rubrica 
persiflări: «Imi bat capul-. per
siflând nu pe ziaristul american, 
ci pe cei ce alarmează lumea 
cu .grozăviile- dela lankapusta. 

Ciudat din partea unui ziar 
german ară dan! 

III 

.Pester Lloyd'" din 27 Oct. crt. 
a publicat ~elativ 1a )ankapuszta 

gurd Selden 260 de iugi 
n. tr.), dar neputând plăti S 

Szajbely I·a dat afară. 'erI 
gasiti de Hellsen la Janklsal 
i·au spus c'au fost acoloHE 
dar au plecat la Nagyk'gii 
unde au stat pân'au fOfa1 
afară şi d'acolo în casa lted 
muth din str. Horthy 23, zi!. 

• po 
Ziarele budapestane Il\tH 

blică convorbiri cu 1rimÎSlJaJ 
rului rothermeri5t cDailVtri 
d. Ward Price. A:esta -Iu! 
înţeles! - in loc să Jea nj< 
amănunte de felul celor :ai 
duse mai sus, se multum~ : 
pledeze teoretic pentru \1!Nil 
vătia Ungariei. condamnâ:po 
ecalomniatori-. un 

Legăturile arDiatei Dlagbb: 
şi ale ministerului de extertru 

maghiar cu JaDkapuszta:~ 
Ziarul "Uniyersul" a 'nccput I parte din ofiteri unguri lor 

săpt,lmâna aceasta publicarea a- statul major ,1 funcll', l 
mintirilor despre lankapuszta ale din ministerul de exterlpr4 
dansatoarei Ielka Pogorcletz. fosta I Printre ofiterii cari 111 

amanta a lui Gustav Pereec, alias I des în contact cu noi "ama 
~o~vath. capul bandei de tero- , lone/ul Geo!'JIe PetricellfHe 
f1ştt dela lankapuszta. edpitanul Valerie Shpr, I 

In fragmentul apărut la 3 Nov., GustarJ Pereee mi-a SP'del 

" 

se. descriu stările de lucruri dcla dată că Petrieevici e 'fui 
faImoasa fermă, aratându-se Între intim cu regentul Horly I 
altele următoarele: trebue să mă port bin' 6g~l 

.. Societatea noaştriJ era com- de oarece colonelul ar' p&11 
pusă din emigranti şi în more Co"lInure ta p •• glu l1I<unj 
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P] (x~uIIările ~e un~uri ~i~ frunta 
n UI\ 
na 1( 

i, şi 1 Ziarul buda~e~tan ,,~a~ migratiunilor, făcându~se im~ 
de N'arsâg- anunta ~ numa~ul posibil acesul şi rămânerea 

tdu din 30 Oct., ca se n- în ţară a străinilor dăunători 
ep in Franţa expulzările de păcii interne, siguranţei na

anurngurÎ, şi arată că se ~a: tionale şi vietii economice 
il iug>reşte aceasta "campamel a tării. 

exre calomnii fără frâu ce- o Ministrul de interne a fost 
uc În contra Ungariei une- interpelat cu privire la in

i a~ ziare franceze extremi~t~ vazia străinilor, şi a arătat 
in ari stau In solda MICll 1n răspunsul său că sunt in 

nuc:.ntanteu
• Franţa 830.061 muncitori 

treil Deparazitarea aceast~ nu-i străini, şi că dintre cei 
C uÎzează dealtfel numal pe 347.050 şomeri băştinaşi a
iţiei nguri. v v mintiti in. int~rpe~areJ 2~2.27 5 
:i n'j "Magyarsâg" arata ca no- sun! ~ustmutl dt.n . aSlstent~ 

revizuirea din vara aceasta s'a 
facut aşa, că s'au fixat din minis~ 
ter categoriile de străini de cari 
comisiile de control ale inspec
toratelor muncii nu se pot atinge. 
Şi s'au trecut in aceste categorii: 
directorii toţi, fără nicio excep
ţie, toate categoriile de angajati 
din industria texrilă, ' ş, a m, d, 
Se poate chema revizuire o re
vizuire ca aceasta? 

Dar atâta n'a fost de ajuns, 

S'a întâmplat totuşi, cii unii 
străini au ajuns să li se dea de 
cătra consiliile de control preaviz, 
Unul dintre rezultatele acestor 

3 
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"Europllische Revue'~ CI prIn
tului Rohan (care tine pe o fată 
II conlelui Appon,O, publică in 
numărul ullim un articol al lui 
Arpad Torok. tedaclorul lui 
.Oedenburger Zeitung- din Şo
pron, despre revizionismul con
telul Ştefan Bethlen. Autorul co
menlează conferintele din Anglia 
ale fosfului prim-ministru, in sen~ 
sul că revizionismul belhlenesc 
(există deci diferenlierl1) por. 
neşte deie ideea de si al maghiar 
a Sfântului Ştefen. care spunea 
ca sia lui cu o singură limbă nu 
este stat, şi ajunge la revizio
nismul bezat pe autodeterminare. 
(ef. "Budapesfl Hlrlap· din 28 

In ce 'prf!,eşte muzica popo
relii croată, ~ 66 dintre c6nlărJle 
publicole' de' Academia din Zag
reb aduc a ungureşU. 

• 

,1 ministru de interne Mar- socIala a statulUl, ~Imprew~n~ 
handeau a pus în vedere I cu 31.567 şomert straml~ 
u referire la o lege din 3 După statistica oficială, nu
,~ov. 1849 că se va veni cu mărul străinilor cari şomea· 

O.:t. eri,) • 
preaviz uri e cunoscut pe graniţa Precum se l'ede. dupăce con. 
arădană îndeobşte, Cetaţeanul tele Belhlen Il trebuit să recu. 
strain Grundl dela SitĂa, care a- I noască rlfos la Budapesta acum 
re brevet de farmacie atunci când I aproape două luni eşecul revi 
a trebuit desfiinţată facultatea de zionismuJui. ungurii-i pun acum 

In .BudapestI Hirlap" din 28 
Ocf. crt. s'a publicat o recensfe 
mal mare 8 cartU de curând a· 
părufe a d lui prof. uni.. Silviu 
Dragomlr: "Transilyania roma
!leasdi şi minorHă'lJe sale etnice". 
Recensenlul este cât se poate de 
urban, şi subliniază 'n repe'Hte 
rânduri că lucrarea d lui prof. 
S. Dragomir e făcută Cu mult 
spirit şUlntiflc şi cu mare lux de 
argumente. Se leagă deci numai 
de două·tnl amănunte: de men
liunea că după unii limba româ· 
neas 'ă s'ar fi format in dreapta 
Dunării. dE ci - constată recen· 
sentul ~ cont!nuitat~a noastră in 
Dacia Trlliane n'ar fi dovedită. 
apoi de menllunea ca cu too1ă 
campania ce s'a dus inainte de 
război pentru maghiarizarea Ar. 
dealului. ungurii dintr'un mare 
număr de localllăU s'au romii· 
nizHI, ce<l ce după recensenlul 
căr1li, Înseamnă că actiunea. ma
gh1erizaiOlUC a oficia)ltălii un
gureşti n'a existat 

l.z~ modifica;e a legii muncii şi ză în franta este de 59.329. 

Hei' Se anuntă şi Iii noi o reuizuire 'armacie dela Cluj fiindcă s'au pe germanii cu nume ungureşU 
.Be sporit cu sutele şi miile şomerii să prelungească ecoul marufei lor 
de, . ' farmacişti autohtoni, a fost somat eşuate în publicistica străina. /1..-
ică Ziarele bucureştene au anu.Jlţat ! t~ol., De g:aba, va It ,oflce ~e-re- să părăsească ţara pe ziua de 13 lât li-s mai rămas. 

zÎlilclc trecute, că d, Eugen. Tltea- v~zU!rc, atata ;l.m p cat se, pastra- Sept. crt" şi se află şi astăzi in '" 
It l1u, subsecretar de stat la mterne, I za. l~gca a.ctuJ'J, ,.~arc d~_ ,~r~pt 1 ţară, deşi ilegalitatca aceasta a Tol din "BudopesU Hirlap. 

• 
spt avut consfătuiri cu o:onducăto- nUOlstrullll IllUn~,"' .sllbs"cr~tall1~ I stârnit O indignare energic 'expn- dela 28 Oct.; 

ii Sigurantei Stiltului şi cu alte de stat' sau locţlltonlor lor. sa mată la toţi românii Podgoriei 1 d'l 1 1" t tit 

Ziarele budapestane drn zilele 
din urmă sunt pline de reporlagit 
despre dările de seamă ce s'au 
făcut deunăzi cu privire la săpi· 
lurlle tuheooglce dela Estergom. 

d ,. d ... f'· '1 ' I n e I ura ns 1 U U U pen ru 
de:f.utorităţi, in ve erea unei nOI re- ca autonzaţll ara aVlzu sau 10 • d ne E - _.,. ara a ' uropa orientală a aparut la 
'eVl'iZlliri a străinilor cari au inva- contra aVlzulUl organelor msa1'- Sa- na'da'}'dtlim oare câ auspiciile R I • d ~ J . ' ,. orna o car e In oua vo urne, 
brijat România, ' clOate dc aceea~1 lege sa contro- sub cari se făo-ădueşte noua' rc# I i E j V' d t 1 E bine să se retină că in Un, 

gari" se lac actualmente mari 
sacrificii pentru descoperirea "n 
special a urmelor romane din 
Panonia, şi că săpătu<ile de 
pân'acum au dat rezultate in. 
teresante, 

de~ Pentruca să putem aştepta de-
1\ Jceastă re-revizuire rezultate 

Sznai fericite decât alc revizuirilor 
ale până aci, cari numai fericite 

~Si111 au fost, este de dorit să se 
tui/,chimbe intreg sistemul de con~ 
~wLu:e a j;triiinilor şi de autori~ 

1 
..' ". hau meI' cara ,. secre aru 

eze ŞI sa oplT1cze, ŞI atata tImp, 'z 're vor f' mai bune decât aII 1 f h' d' R 
I VI UI 1 _ CO eg u u mag Iar In orna. 

cât comisia migraţillnilor va ră-. le celor de până aci? Poate exem- inmulată: La lelteralurn 1t6Uana 
mânea un simpl~ or~an de con, I pIuI Franţei ne va invăţa ceva, e la sub i~Uuenza In Ungheria". 
tras~m~.lrc a aV~7.U.nlor ra~ort(p 1 după~e dintr'aI Ungariei, a! ~ur# • 
ruiul SJU, ore c~tc 111 aceeaşI per- ciei şI-al altora nu am Invatat Sl!b un miu prefenlios şi fals: 
soană dclcgatul minist('cului mtln; nimic. .Muzica poporr.lă a vecinilor 

._~n .. , u 

cii. Portiţcle acestea ale legii Râ- ... ,.., ... a n,o 1'. ...,.. noşlri s'a desvoltat sub influenta 
ducanu trebuie definitiv Închis(", muzIcii poporaJe maghiare-, a 

Complici fatea Unga
riei cu afenfatorÎÎ 

Mia-re a intrării lor in ţară', inţelegând 
iUiahtii de toate prin aceastA schim~ 
raliiarea practicilor dintre uşile in
lrehise, dela cele mai mici până 

Il eele' mai inalte oficii de con-

Şi mai trebue să se starşcasca Citiţi şi raspândiţj apărut În nrul din 27 Oct crl. 
odată cu sisteme ca acelea după al z'arulul budapeslan "Uj Ma, 

care s'a făcut revizuirea de astă "firJ,ltlH HNlm[~lllm1181Bt gyarsag" o recensfe 8 studiului 
vara. Precum se ştie indeobşte, li L Il publicat in foemn8 aceasta de 

Conlinuare dIn pagina a U-. 

tiuni [nUnse cu cercurile con· 
ducătoare din Ungaria de cari 
depinde ajutorul şi sumele 
necesare pentru actiunEa noa· 
stră. 
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~:pela Jankapuszta la comuniştii 
gi 

unguri refugiaţi în România 
i 3.' In .Pesti Hirlap" din 28 O, tiau aşteptat cu bratele desch:se I lE.'. ci le dă pe mână monopo 
I ~crt. a apărut sub 1itlul • Vlolenia pe fugaritii asasini ai maselor, cu : lur; din cari isi fac palate şi 
Klsau intelegere?· un articol al lui geamantanele lor cu tot, incăr· I milioane I ' . 
O Herczeg PerencJ preşedintele li. eate cu aurării şi argintării4 • " Sa nu vorbzască deCI d. Her-
'k'gU Revizionist?, relativ la akn' Preşedintele Ligii Revizioniste czeg Perene despre aceşti refu· 
!Otatui deh Marsilia. Autorul re. maghiare uită să vorbească des. giati ! Căci s'ar putea 'nt~mpl~ 
!!ea' - A' • să ni se facă odată lehamIte ŞI 

. If.eaza ceea ce se spune aproape pre faptul ca sfarşltul regimului să punem odată capăt neto~tej 
, zlJm..: in presa maghiară: că nu comunist din Ungaria şi 'nseău· mărmimii. 
poate fi făcută vinovată Ungaria. narea .albilor" se datoreşte Ro- Să rămânem, d'le Herczeg, la 

~'atâta vreme cât ea nu·i singura mâniei, şi ne bagă de vină nu- Jank~puszta, la. Buzapuizta şi la 
IS'Jară care a dat ospitalitate expa. mai că am primit In fară osea- celelalte puste incendiare! 
rtriajilor croati, şi cât în franta, mă de refugiati comunişti. Se ... ., $11".. '.0 s~ 
~Iugoslavja. Cehoslovacia. Roma- mai poate vorbi despre asta. Dacă SUri despre aviatia 
1 nia, etc. mişună refugiati! politici preşedintele Ligii Revizioniste maghiară 
~ :ai tuturor regimurilor. maghiare ar vrea să spună totul. 
l~ Scuza e prea ieftină, fireşte. ar recunoaşte că primirea refu- Acum dout! sdptdmdni 
~Nicăieri deeâtin Ungaria nu s'au giatilor acestora numai spre răul (el. "Budapesti Hlrlap" din 
a:pomenit la~ă~~ a I~ .J~nkapuszta, Ungariei şi spre binele României 28 Oct) s'au inaugurat la 
u~de refuglatn pohtlCI. recrutati n'a fost. Dintre câfi refugial! de- Mişcolf,Ja I r km. depl1rta
dmtre criminali evadaU din In,hi' aceştia ni.au venit din Ungaria, re de..Ioraş, un hangar şi un 

isori sau urrnăriti de justitie pen· astdzi abia mai sunt doi~trei, alelier de avioane (adecd o 
rtru a~en:at~, s~. fi fost. instruiti cari să nu fie angajati efectiv fabricd) il aeroclubului Biikk
lde.oflten al tam găzdultoare în la i"dflnta maJlhiară. Majorita- MdlravideJd. Au zburat noII 
i manu,irea. bombelor şi revolvere'· tea sunt publicişti şi ziarişti sau pilofi (studenţi) al clubului, 
il(~or.l~ntra~Jere, negustori de tipărituri. şi dacă în şi au pariicipat avioane din 
~[ Sa r~tme~ lns~ din ~~ticolul primii ani au manilestat intr'a- diferite părţ( ale ţdrii, tn
I1ipreşe.dmtelul Ligii ReVIZioniste devăr o oarecare dragoste de Ro- tre altele o "tscadrzld de a
-emaghlare un amănunt. Scrie d, mânia, astăzi toti scriu )a gazete ieroplane tip Gerle a şcolii 
tl'Herczeg ferene: antiromâneşti (dela noi sau dela politehnice din Budapesta. 
,r, .,La timpul său s'ar putea vorbi BUdapesta), şi-anume În sens an. Au fost reprezentate la fes
~despre tratamentul ce-I dă obice- ti românesc, sau dacă fac numai tivitd!' armata, oficiul oero
~iu1luridic international diferitelor negat, sunt importatori de presă nautic din minister. şcolile 
6g~U~ur( de emigranti. Când, de.o l budapestană incendlarL Jar Ro- ş. a. In preziud s'au finul 
p&1da, a luat sfârşit comunismul l mânla, tolerantă la .nesfârşit •. nu conferinţe Unerelulul şi pa· 

hunguresC'. toate statele succesoare f numai li Iasă să,şi facAmendre- bUcalul. ' 

compozitorul Bela Bar f o k : 
.Nepzenenk es a szomszedos 
nepek zeneje" ( .. Muzika noastro 
popora1ă şi muzica popoarelor 
vecine"). 

Aflăm din recensia aceasta 
următoarele conslatări ale cărUi 
d·lui Bartok : 

, Prietenul nostru cel mai in' 
tim din ministerul de extern~ 
ti -a contele Rico Maria Riter 
Ki uef·Ledm. cunoscut ca scrii· 
tor sub pseudonimul Tomis/au 
Vifezovici. Indemnat de fosiul 
meu logodnic şi de câtiv.l ma· 

Intre muzica maghiara şi inlre cedonen;. a scris o carte COli· 

muzica germanilor din Austria şi Itra Iugoslaviei. care a apărut 
Stiria nu esfe nicio legătură I sub tţllal .. Die Anderen'" la 

M •. Amalte la Viena", 
uzlc!! slov6că sa germanJzat. Instrucţia emigrantilor la 

fntluent6 muzicii maghiare asupra la~k.;Jpuszta se lacea sub co· 
muozieli slovace de odinioara 8 manda 'căpitanului IasiI Mez
fost aproape disp6rentă, a fost ger. care se numeşte acum 10-
in schimb mare înf uenfa muzicii sif F erensfalut· . 

E)st.. aml.ntJ. a capulUI de 
slovace asupra celei ungureştl. budă dell. Iankapuszta arată in 

In muzica maghiară mai nouă continuare, ci Se f.icea acolo 
se simle o mare influentă străina. spionaj in contra Iugoslaviei, ;1-

Muzica poporală maghfară se in, poi d autorităţile maghiare, sim-
ţind că complicitatea cu tcrofl~tii 

dividualizeoz5 abia de o sută, o li-a fost aflata. au căutat';,i-i. 
sută douazeci de ani, şi.1 posibil mascheze, şi li-au dat paşapo,;rte 
să se fi născut sub Influenta ver- n1.lghiare pe nume false. Pcr.:ec 
buncuJui (a cântecelor ce se figura sub numele Groom Illes 
cântau când se prindeau flăcăii şi era dat drept ziarist. 

Pavclici - capul suprem al 
la oasfe cu arcanul); 10 rândul 1 complotului ddaJ\farsi ia . - a 
său, muzica verbuncului este fost şi -cf· Ti- Ta'nTapi.tszt.i:"'n'e-:a~ 
hotărît slovac8. NăSC'uti fn-âs~e-' colo s'a dus '" Budapesta, şi du
menea ,impteJUră~i, muzica ma- pace s'a văzut cu colonelul Pe
ghiară moi nouă s'a răspândit tricevici, a mers in Itali.l, ducând 

cu el n lag.irul dela Brescia 
apoi intre slovaci şi ruteni in- pe capitanul Lahovary şi pe stu-
deosebi prJII mijlocirea armateI. dentul Vladimir Singer. 

Muzica românilor din Ardeal 
nu este unitar!, ci are parlicula, Şcoala lui Windisch. 
nfaU dupii regiuni. De aceea in- grătz el comp. 
fluenta muzicii maghiare asupra el. Din acelaşi număr amintit mai 
sau a el asupra celei ungureştl, sus al lui "Pesti Hirlapu: 
este greu de precizat. Se poate Se reproduce după ziarul "Po-
insii consfate, că muzica popoTală litica." din Belgrad, că teroristul 
romAneoscii s'a ferit de influentele Ştefan Perici, la care s'a găsit un 
celei ungure,U. Ar fi Imprumutel paşaport unguresc, a falsificat 
Insi mul. din muzIca maghiari bancnote sărbeşti de 1,000 de 
yeche. dinari, 

'_f 



Gazeta Antirev'zfonfstt 
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RAIUL HORT'ST 

Vieaţa satului maghiar 
descrisă de un Udăr al mişcării revizioniste 

Dumlu .. e6 28 Oct. 1934 l, 
Dupa călatoria la Oarşouia~ 

il generalului Gombos 
Ce spune II manchester Guardian ". 

I?ărintele Hlinka pune pe unguri la punct -~rrii 
rvtii 

d 
• . .' 'd .. "BudapesU Hlrlap" dIn 30 sub titlul "Părintele Hlloka JUli 

fostul ministru de iU51ife Emit d .Poporul acesta - j·a spus e taram secatUIt' e mlZfme d MII t t t 1 d - d ti , d va vota cu oricl? vânturq tară. Oct. crt. repro ace dupl. an- rev zu rea r~ a e or e pace, e e 
Nagv membru marcant al par- ~ Interlocutorul - e aşa de es- care îi va făgădui O FA"lOU- chester Gaardlan· un comentar ,tirIIe ce I aa răsplndlt fn le •. g3 

tidul:i guvernamental maghiar şi • nădă~,duit în ~e ~riv~te soartea IALA DE STAT ŞI SOCIALĂ I foarte defavorabil ,1 foarte OI5tu- găturA ca vlzlt. la Varşovia It~ 
şi mai marcant corifeu al mlş.. sa VIItoare, ŞI e mtr o stare aşa RADI~AL N0l!Ă~. , rător la vizita făeutl de O~:n- gl'neralulal OombOa, după cart~P:8: 
ării revizioniste (e doar acela de jalnică, încât dacă ar putea . Art~c.?lul ~JUI Nag.v e ~~!IS CU-? Ms la Varşovia. s'ar fi discutat la Varfovla tm- a 

eCare a ach'lz'ttl'onat pe lordul Ro- să voteze, in chip cu _ adevă,rat anumita cheie. Ca sa sprJ)1neasca IRI _ guvernul in lupta ce o duce 'n "Autorul - spune semiflclo- pArtlrea Slova. clei fi a asieI·, 
thermeret) a publicat la 25 Oct. secret. n ar vota decat pe cme contra celor ce-i reclamă votul sul guvernului maghiar - con- 80bcarpatlce latre Ungarla 'It f~ 
crt. in frun' tea lui .Pesti Hirlap" i·ar promite cu uşurinţă tranda- G 1 P i r~ universal. " stati Irolllc, că după obbe & ,1 olon a. tii. 
un articol mai semnificativ de- firie că de 'ndatăce îi va veni ~ ,N~I ,vom reţmea dm des- dup! Barthou. nici Go:nMg n'a "Journal de Geneve" clteazAlam 
cât orice, despre situatia de,spe- partid~l '.a putere, ar sCăd~a în: talnUl,ClIe acestea ceea ce-I reuşit sA cucerească Varşovia, protestul publicat de Hllokl 10' c 
rată a săteniJor din Ungaria şi dată ŞI fară să stea ~e ~andurt t'senţlal: Amlcl t la polollo-maghlarl nu e • 1 ă SI k ll i ~er 

• 1 t \ 'uni impozitele generale ŞI CIfra de Că d' .. I t'fi d"l r • ~ z,ara s u • ova o cootra l' • despre perspective e vo u ut - f _ d' W 'f I In priCina a I un "O atât de deslvarşltA. ca vinul un- acestei uneltiri unguTfştl Se t< 
versal tn cazul că ar fi introdus a acerl. Impreuna cu Orice e Q'I a impozitelor de 6 --7 ori i d Itf I P 1 I . ~c \ , luri de camE'te~ şi ar reduce în I Y . _ _ ~.' • _ gurese, Ş e a ~ o 00 a va spune in acest protest: ,Mal del.l" 
in tara ungurească, aşa cum il proportie cu preturile agricole mal mari dec~t, al~rea, am. veghla ca să nu le tnstr!lneze de --grabă alegem moartea, decat~ a 
reclamă acum opolitia• pretul tuturor mărfurilor indus- puse de ch~ltUlellle Iredentel Franţ,. Autorul spune apoi ca impArtIrea SlovacieI. Suntem prie.S6 

Nagy Emil spune că a invitat triale. fără consideratie la u~- şi de l.uIUr!le celor d~la pu in::helere: "Parisul ria enervat tenl cu Polonia, şi voim si ,II ee 
la o cină la el acasă pe 30 de mar~~ ce-ar .av,ea-

w 
o a~upra Sl- tere, SItuaţia satelor dm Un- pentracă cârmultoral tărll. care fim dar numai pâtl! c8.od VI~· 

, t ,- a', unUl' sat din circum· tuaţlet statulUl ŞI fară gard că e gar'la a deven'lt desperată Ş'I , 1 ă l' ' : ,I'un aş posibilă sau ba din punct de ve- ' este amintită In eg tur cu val si pună mâna pe not. Slo-.I! 
scriptia sa, şi a stat ceasuri in- dere mondial. La o alegere cu damne~te ~colo O epocă pre- crlml mârşavă dela Marsilia, a vacla.l a noastrl, şi reSPIDgem~:~: 
tregi cu ei de vorbă despre ne· adevărat sflcretă poporul acesta revoluţIOnat ă. fost &ărbltorlt la Varşovia,· orice incercare de revlzhme-. [le I 

voile statului. A lod un ban~ Semloflclosul maghiar e foarte 1ge 
chel funerar - spune fostul mi, E. 1 supărat de aceste Ironlzliri, şi EoerKlca replici a părIntelui ce 
nistru, arătând că i s'a descris ,,' rOl s.tU U mal cu s~aml de hptul ci ma. Hli[jka nil e decât fireasca. teo 
actuala siluatie a satului maghiar w d 1 . rele zIar englez t,1 insuŞt',te a- a reproducem totu,'. peatrlI'~xh 
într'o lumină cu adevărat funestă. p r ă pau U 1" cuzaţla că Ungaria e ameste:alA. ci are o mare lemoUtcaţ e. PI"P?r 

latll ce l-au spua altenii: ta atentatul dela Marsilia. Ca o rlnte~e Hllnka, peotrucl rste Dnt~t 
Anul trQcut au avut bucate, consolare - precum o spune - opJzlţlonlst rrgionallst - nu tll'j:ă 1 

dar n'au fost la pret, Anul a-. Directorul ziarului "Uj Magyar- pUiule la aceas/ti "esj4rşiltf. reproduce p. e-o jumătate de pa- I sA separattstl - era infătlfl!jUerl 
cesla. din pricina secetei, au I săg", Ştefan M']ol"y, se ocupă ,.tf.bdare cu nes{4rşitif 'Hdife- glol eloglle ce le adu.:e lui I mereu in presa bndapestanl Cl~ Il 
avut o recoltă jalnică, fi pe sub titlul acesta În numărul dela r,,,,ă ÎI Cu amdnarea la 'II/;"It GOmMs in legătură cu vlzlta la \ an nemulţa.mlt de Cehoslovacia t 
deasupra li-au pierit 10 la sulă 26 OeI. al gazetei sale de mizeria a refo"nelor, ti soluţiilor. a Varşovia, prin ziarul bulgăresc Se, puneau la Budapesta mari al· r: 
dintre porci, din pricină că se- cumplită a satelor din Ungaria, Imh,ţndtlilir;;? Ce co"şt#nţtJ lţi Utro' profesorul dela Sofia deJdi revl donlste pe .nemaltll'[i8 
rul pentru vaccinat costă enorm. arăti'md urmlitOElrele: trebue ('a seJ ",enţii pe-o ase- Oh~noff, blnecunoscat cititorilor mlrea ll lui, ,1 critIcile sale a' le 
Au ajuns in doi ani sd aibă Tiberiu Eckhardt a arătat.Înlr'un meneo basd u". sistem de gu- romlnl din ce~a ce s'a scris de duse prin ziarul "Slovak- ga' • 
restant' de impozite de 385.000 discurs tinut deunazi, cela Szeg. fJer"d",d"t SDH "fI sistem carind in "Curentul" to leg!- veroalul ceho&lovac erau prezen·> j81 

de pengo (pl?ste 10 milioane helom· Ujlelep venitul depe-un 6n politic ?" tură cu falslficărlle lai referitoare tate ca an sigur lodLctu, d!BS~ 
lei). Notaral - pe care ştăpâ· al satului, socolit pe cap de om, Să mai adiiugăm vr'un comen· la romAuIl din Bulgarla. Slovacia tie doreşte realtpltl. 1I~~rl 
nirea îl sileşte să scoată dă este de 5 fileri pe zi. Ilustrarea far? Ar fi prea de prisos! U 'garla. Acum se vădeşte pe~g81 
riie din piatră seacă. - asudă 8ceastft nu e numai a situatiei • . O declara1ie deplin, cât de mlnclooasA a foII! P 
din greu, şi nu poale scoale din satul aminlif. ci a siluatiei LefUrile 1 a d-luÎ Hlinka prouta reclaml ce I sta făcallmi~ 
nimic. Din Sl?ptembrie slujbaşii tuturor solelor din Ungaria. Învăţătorilor săteşti I Ediţia dIn 29 act. a lai la Budapesta conducătorului alo-l'eş 
sa U Ul nu Ş -au mOI ua u - "ournal de eneve se ocup vaci or. vee t 1 . i '1 t n Concomitent cu· această con· J G - ă 1 ~m 
b d' 1 ft 1 'f u se stdtare a lui Eckhardt, profesorul D' M 'd I 30 an rn ea a. ,mpozl e, n , universitar Al. Korânyi a publicat In « agyarsag» ea. .......,.. , _ . __ ._, __ U _o. cR " __ .__ .." ali 
pot stoareft niCI ca prm mi- w .. , b X. ert.: v $# ar'4 $R. vah~ n 

1 t 1 • t g tmos O statistica a ravagII or tu ercu- 1 nune, " n sa u In re a La Ozd s'a ţinut o adu- U 

'era e aceasta, că nimeni n~ ~~z~~ Ş~n:~:i:I~:r b~~, l:~!~::~ nare a protopopiatului re- l ~ n t u I ~ r O UDe ~ r III O r i~~ 
:to~t,au~;I::~ln;m:~o;m:~ni~tUul'~::n~:cf:a~r':ea_a,. :~~: ;:;i:~I:e dl~~~1 !;C~~d~~:; ~~~m~:~ ~~t~~~;:at C!u b~f~~~ U, U ~I~a'jl 

,,~ şaselea nou născut moare in într'o stare critică: nu-şi pot 
placft i r C t - " t' decurs de-un an. Ar fi necesare , a a eas a SI ua le ase- sustine şcolile, nu-şi pot plăti 
mănătoare cu sabia lui Da- 20.000 de paluri in spitale. şi 
mocles este una dintre cauzele nu s decât 4000, Dar nu aceste dascălii, nu pot plăti cotiza-
morale că sufletul satului in- 20.000 de paturi ar II solutia po- tiile de pensii, etc. S'au ex
treg e stăpânit de-o 'ngrozitor Irtvttă. Trebue imbunăfătils ra- primat temeri că se vor scoate 
de surdă desperare, pe care dlcal - spune Korânyi - starea 1 pământurile învătătorilor la 
n'o pot vedea decât acei cărora socială şi materiaUi, a populatiei, licitatie, 
luml?a dela sale îşi desvălutl trebue o IUJH6 loldlctJ ograr6 . • 
cu încred~re lumea ei lăuntrică". şi socială - economică. .Uj Magyanăg" din 27 a :t. 

Spune apoi, mai Încolo, Nagy Pornind dela această consta- crt. arată cA satul Pc\zrnănd da~ 
Emil: .Pe când s'a înoptat, at- tare, d Milofay spune că trebue toreazt. celor 5 invAtAtori c:o
mosfera grea a nemultumirii in- făcut imediat ceva, "fiindcă.i e-' manaU ce-I are lefuri de 4800 
teme şi a desnădejdii surde apăsa videnl că pe bazele actuale nu de pengo. adecă peste J 25 de 
aproape insuportabil pe sufletele se mai poate construi o tarii mii de Iei_ 
noastre. Şi lnci oaspetii mei erau ,i-O notiune nouo" . .,E un asHel Zlarol budapestan spUtle, că-f 
dintre elementele mal de dai de pericol acesta - spune apoi o ra,lnl! pentru Ungaria să Da 

Doamne ale satului. Care poate - de care ar trebui să se solationeu cheltloDea restante
li în acest caz starlla Bulle- 'nspălmlmte ,i mortii". Nu.} miră lor idvJtătorllor, şi protesttază 
tQască odevărată, lainicll. a cf§ plutocratia cosmopolilă care tn contra prlvlleglerH fată de 

poporului mai de jos1 ••• • (sub· dicleoze 'n Ungaria. nu vede fnvăţătorll comanall a invităto
Jinierea şi punctele de suspen~ primejdia. Dar. in afara de ei. .rIlOJ_ ::onfesfonall, I r,ăror situa· 
siune sunt ale autorului!). nu mai este nimeni in Ungsria, ţ1~-a 10st aranjat! prin locadra~ 

La sfârşit, Iidărul guvernamen- nu e niciun ungur, care să se rea lor' ta. bugetul statulai, a
tai Si revizionist destăinue că sta seziseze 1 decă prin Incilurea prIn fise a 
dus după această cină la un prie. Fi"ol".l 4,.l/col,II,,1 ~ ad,etJot lefurilor ce II le da-t0rează cre
ten din sat, şi l-a spus ce-a aflat. gllr1er",dul GiJm6iJ., CQre mueu d!ndoşll din sat; 
intrebându-J ce crede: câti dintre pheOlJ6 lumea uffgureosc6 eli De prisos...: să adiugăm, ci. 
cei 30 de convivi l-ar alege in losille_: rlbdare, Dar "ce co,,- .Uj ~arYarsag" vorbeş.te eronat 
caz dacă s'ar introduce un vot eejJ#e, ce politit6 e aeeo!Jta,.6 despre altuaţla "aranjată-' ·in
universal cu adevărat secret? ,. '"tenuksl pe credi"ta ctJ vltAtorllor confesional!. S'a vă ... 

1 s'a răspuns că poate niciunul, "Illuurea fi erals""d /tJf'6 zut din celt" ce am arătat in 
pentrucă, oricât l-ar avea de fIIa,.gi"i 01 ",ilioa.elor de fld- rubrica aceasta in numerele pre· 
drag tăranii, i-ar intoarce spa~ flItJ".; rA"t6 la orite i' E ced~nte ale .Oazetel Antlrevl
tele filndcă-j de-al guvernului. 1""'" CI ezjJer;me"ta tUs- zlonlste", cit de grolav e ",a-

fiindcă : fIH"~" 11Ie1. ,j-I per",i. _ ,6.· ranjatA-. 

Precum se ştie, fostele unit.3Ii 
militare din Ungaria ante-belică 
sunt deaproape tinute 'n evidenţă 
la BUjapesta, fiind convocate a
colo 'n fiecare lună, pentruca să 
li se dea instru(tii si să li se 
ia rapoarte. 

La in1runirile acestea nu par
ticipă numai ofiterii, reangajatii 
şi fo,tii eombltanti din Ungaria 
hortistă, ci şi oameni din statele 
succesoare. Dovada cea mai bu
nă este grija deosebită ce 
o are bunăoară demobilizatul co
mandant Poka-Piv,1Y, ca să pla
seze regulat in ziarele maghiare 
din Arad, cu Săptămâni înainte, 
înştiinfări referitoare la intruni· 
rile .camarade-reşU- ale fostului 
regiment de vânători 28 dela A· 
rad. Ce rost au aceste înştiinţări 
plasate 'n presa maghiară dela 
noi, dacă nu să vestească pe in
teresaţii de aici? 

fntrunlrile acestea .camarade
reşW se ţin întotdeauna in 
primeie patru sau cinci zile 
ale lunii, şi abia ale câforva U· 
nHăU după aceea, până pela 10 
-12 ale lunii. In chip ciudat. 
întrunirile din luna trecută s'au 
tinut toate în zilele ce au ur
mat asasinatului dela Marsilia. 
A~um sunt iarăşi in toi, de 

. im 
Joi încoace, aceste întruniri .ca~ 
maradereşti-. La 1 Nov, au fac1l1 . 
o demonstratie Ja monumeni:G' 
eroilor ofiterii fostului regimen. . 
32 din Budapesta şi Asociatia i . 
valizilor. Ieri s'au intrunit la Bj . -dapesta ofiterii şi combatantli u 
mă toa re lor foste unită li: 29 ho . Zi, 
vezit 28 vânâtori din Arad, ~blj 
honv, din Orade, 38 honv., 30~inj~ 

honv. 103 inf. etc. etc. ,tiV 
,.. li l 

Duminecă a fost la Budapest Ge 
o mare demonstratie revizionia~ m 
a functionarilor dela M. A. V. bri I 

Luni, 29 Oct., ·a. fost la rad~~tell 
Budapesta o "seara rufeanâ". di'g o 
seria acelor It seri· slovace, rut1je Fa 
ne şi croate, cari au fost imaste Pi 
nate pentru a instiga pe sJoLJac".,[: 
ruteni şi croaţj in contra noi I~ 1 
patrii. L : 

.' " [Il 

L B -f 1 . bre a erettyoul a u. pe gram!), 
b'h w,' O' v, ! oreana, S a lOaugurat uml\ t, 
că În prezenta faimosului Urma~rf C g 
czy şi a prefectului .de Biho~ o I 

un aşa zis steag al patriei. de! 2. I 

monstrându-se în contra tratattPril• 
lui dela Trianon. ! 3, 

In aceeaşi zi au mai avut lo."I1rn 
încă trei inaugurări de acestea~h. 
una dintre ele intr'o comună d'ng~ 
apropierea Dob,i!in.l.i. ,'fi 

~--------------------------------
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2E!EELLXsa 22E!2 as .21& E2I 1SE 2 -
jenseits cler Grenzen tl INFORMATIUNI , 

o carte care trebue citită 
- f!ăm despre c8rtea recent li- are o cu toful oltă părere de- zumii. editorialul lui "Megyar. 

tuli sub utlul de mai sus, a. spre aceasta. ~ sâg· --- Bakonyul, Bec ca şi 
,1 :Jllc/lard BfI"', dintr'un edi- "Avem acum in fată cartea cu BaronY6, pe cari generatia ger
le Iru de-o pegină Întreagă o lui caracter semificios a unui au. mană de astăzi le numeşte 
e-- ~gYIlt's8g· jln 26 ~ct. crl. tor cu numele Richard Bahr: "Sr:hwabische Turkei" (Turcia 

Irul CII re o recenzeaza fusese .. volk jenseits der Grenzen". şvăbeoscă), au devenit tinuturile 
a ită acum doua luni şi jumătate Cartea aceasta se ocupă arnă- diitătoare de vieolă ale germo' 
IM,ollpe hitlerist. din pricină că nuntii. (ntr'un chip in'eresaot şi nismului reinviat. Inainte de asto 
O-.a director pe Ştefan Milotay, atrăgtllor, de Întreaga situatie intelectualii germani maghiarizati 
elte limp Milotay 1'0 pe 8sif şi europeană a minoritătii germane. de aci erau cei mai asidui pro
,1_ făcui un ziar nou, .. Uj Ma· Din formele alrăgbtoare se ri. pagatori ai maghiarizării, - a· 

t
rsag., guvernamental, cl'f>ştin rlică insă cătră opinia publică a cum tocmai aceştia şi'au reve
lilo.germtln. far ca opozilie Reichulu! un strigator de ajutor nU mtii mult la misiunea lor de 

~i .egyarstig" Il început a pişca pornit din instinct. Cl'ldea lui ras8. a 

ia ~ când in dind regimul lui Bahr abia de face vreo deose- Apoi in conlinuare : 

~
er. Cadea lui Bahr !r<:b le bife Între prietenii de :eri şi de U ra f ngaria continuă şi azi ma· 
i să fIe oarle sllspectii din azi şi Între duşmanul vechi' Ca' rid h • 1 g iarizarea, Începută pe vre;nea 

,e cf.JI de V~( er~ ll~gures{', da. vorbeşte despre situatia germa când o seamă de germani -
le, .M8g~or!OagN li de o aseme· nil ar cari trăiesc pe pământul Arlur Oorgey din Zips, Oeorg 
Atp alenlre. unguresc şi odată cu aceasta Klapka din Bacica, comandanti 
e.611 urmărim' in58 ceea ce spu- ! d:spre unguri, cititorul se 'nlrea- ai răscoalei Jui Kossuth - au 
fii edllorlalul gazelei bud6pes~ ţ ba crucindu·se: oare aceasta sărit in ajutorul ungurilor. 
k i î"seamnă pentu oamenii culti Oda koşutişli, autorul trece 

ra ~i se spune 'n Introducere că t din natiune a germană ideea fa legea de protectle a notiona. 
~.!, ' ~ tAI d' f ~ ~ J . tzorea geografică a Ungariei ~ a a e smcer pro t!saa ue nor IitătHor deja 1868, "neapllcată 
m;imllus ungurilor să fie 'n I a ~omunităt:i ~de destin ma- nicio singură dată"· Apoi la te. 

'te timpuriie in relatii strânse ! ghtaro-germana?" roarea deslăn1uită in contra no-
DI[ germanli. forma habsburgică ~ Ni se ~8U in ~ontlnuare câ, tionalităUlor de regimul lui Tiszo 

pcestor relatii a provocat 0- teva specimen. e din cartea lui I Kălman, pe urmă la maghiari. 
~eorl r:emulîumiri la ung'ri, şi Bahr:. •. i zările de nume dela sfârşitul se· 

~-~xistat mereu in sec, 18 -19 Ungaria Sf6ntulUl Ştefan· era colului trecut, dela 'nceputul se 
I,:pornl!~ maghiară 'n contra ei, plină .de. nemţi, aduji nu d~n spirit colului nostru şi apoi din Unga' 

hidata o~oi la 1867, De,atunci I umamtillfsf, CI co sa cultive pe ria horlisto. E pomenit in ocest 
ID~sburgismul s'a dus. şi se ri. unguri, şi apoi pentrucă ungurii capitol preşedintele Ligii Revi· 
n.~ lot mei sus Germon~a lui erau e~tr~rn de pu~ini. Oerm6n~ zioniste, şvabul renegal Herceg 
1lllIer, a carei filiatie trebue cău- eu venit In Ungana cu multa Ferene, dpoi prim-ministrul 
:ili la Bismarck. Spre Oerma Ilalvib:lte, neştiind că vin intr'o Gambas, al cămi moş e neamf 
la~ ac,'asta o mare parte o un- Iară, barbarii, d;spre car: avea venit din Wflz[ar. 
I.Filor de azi caută cu aceeaşi apoI S8 se duca o . vorb~ nem· "Magyarsâg- rezumă apoi: 
~rlltie cu care se uitau la Oer. 1ească: .Hungarum ,si der "Ungaria e azi un stat cu a-

m',nia lui Bismarck înaintaşii lor. Dt!~~schen F~ifd~of', "U.?g~ri8' i bia 10 la sută minoritari, nu ca 
alllotlte că ~ ~ spune "Magyar. cimlltrul nemtllor . Pe parnantul Ungaria Mare, care avea numai 
a'lg" _ or trebui multă pru. acesta bar bar - reproduce 50 la sută unguri. (Rezumatul e 
Q.~IB, deoarece Oermania 8- mai departe În rezumat "Ma- de sigur fals! n. n) Astfel abea 
d!lIsfa nu se mai multumeşte cu gyars~g~ - erau aşa depufjni dacă ar trebui să.i tie teamă de 

anilelecele vechi, ci vrea să ungurt, Incăt numai germanii l·au nu pericol din parleo minoritătilor. 
lI~orporeze şi pe germanii din rldi<:at la un grad de cultur~~ Totuşi, societbtea maghiară ureşte 
P1Igarla, "Astăzi intreaga concep iar In secolul al 18·lea ungurii orice mişcare minoritară 1< 

,~ politică 8 germanismului e erau apro~pe s,ă dispară; 10 Urmează un cital ad·lltteram: 
utkninală de ideea rasei care de- 1526 Ungaria a Incetat de o mai "A trecul vremea - scrie 

t
eşfe frontierde ( .. Vo k ohne exista, şi o poate multumi numai Btlhr - câ,.,d germanii din 

o um"), şi nu e dispusă să faptelor militare ale lui Eugen de Reich se gândeau cu simpalie 
lească la Ungaria decât prin Sav~ya şi aj~torului nemtesc, că la unguri, şi s'a dus şi le
alia germanilor de-aici. Devin dupa recucemea Budei a fost gen da despre cavalerismul per-

... mai puternice acuzatiile 'n rechematii 10 vieată." peluu al naţiqi maghiare, de când 
tra noostr5. cii oprimăm mi· Ca răsplată, ungurii s'au societatea germană e mai a-

rilaleo germanii. Nu.l vorbii că pus pe capul nl!mţi/or să·; ma- tentă la soariea celor 500 de 
loia publică maghiară e a· I ehiarizeze. mii de germani din Ungaria ,-
ne convinsă că situatia con· A venit Însă prăbuşirea tria· "Magyarsâg" inC'heie spunând, 
Iălenilor noşlri germani şi re-I nonice, şi germtmii s'au trezit că după asia va trebui să fie 
'a lor fafii de statul maghiar din letargie 10 o vieafă nouă, mal atenU şi ungurii la această 
las8 nimi~ de dorit, dur, în de sus din Zips până jos in Sia- nouă conceptle de "comunitate 
Imb, opinia publică germană "fonia .• In Ungaria de azi - re- maghiaro germană". 
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:0 nimica toată! ... 
:~- Pretenţiile reviziQnismului maghiar -

l1a capitolul legil
turilor maghiaro~ 

polone _ 

Apelăm la onoraţii cititori 
să·şi dea seama de greutd· 
lile uriaşe cu cari apare o 
gazetă ca aceasta, scoasă 
din sărăcia şi din truda u· 
nui singur om, a redactoru
lui său, şi·i rugăm stăruitor 
să ne trimită modestul abo· 
nament. 
Nouă numere, câte au a· 

părut în două luni din .. Ga
zeta Antirevizionistă", au pu· 
tut convinge pe fiedne că 
ne străduim să dăm opiniei 
publice româneşti o publi
caţie de absolută necesitate. 
Rugăm deci pe toli cititorii 
să ne aprecieze truda şi 
jertfa, şi să şi Iacă datoria. 

Acelora dintre cititori, cari 
ni se spune că ar crede că 
avem ur'un concurs din 
partea "Ligii Antireuizio
nisle" şi putem a.stfel să 
trimitem gazeta şi pe de 
geaba, li o destăinuim - nu 
fără mâhnire - că tot con
cursul ce ni s'a dat au fost 
dO!lă abonamente de câte 
160 de lei, a două sectii ale 
Ligii, dintre suie şi mii de 
comitete şi de sectii câte vor 
li fiind dela Curtici până 
la Nistru. 

Red. 
* 

Duminecă a avut loc la 
TImişoara adunarea sectiei 
bănăţene a ligii Naţionale 
Catolice (maghia{e). A vor
bit tntre alţii directorul li
gii dr. O~za Rajka, - ro
mân de origine, după cum 
Il trădează numele. 

* 
"Keletl Ujsag-, oflclolul par

tidului maghIar dela Clui, a 
publicat in o-rui din I Nov. crt. 
o noul ImpertinentA. ScrIInd 
d eapre vizita fAcată 'n RomAn!a 
de Iln voivod ţlgAnesc din Po
lonia, care se intituleazA rege 
ţ:gănesc tii a venit sA ceară pe 
seama ţIganilor ,colt primare cu 
limba de predare tigAneascA, 0-

fjdosui j)artlduial maghIar Icrle, 
că t'golDIl le zbat si obtinA 
şcoli, pentruca si aibă d. dr. C, 
A!'!geles~u ce să desfiint'z.e. 

la 19 Oct. ert, precum aflăm din 
ziarul .Magyarsâg" deJa 30 0:1., 
şl·a Incheiat lucrările comisia 
care a fost instituită la 1923 pen
tru repatrierea grecilor din Turcia 
şi a turcilor din Grecia. S'au re~ 
patriat aproximativ 800 de mii 
de greci şi intre 450-500 de mii 
de turei, rămânând in Turcia, la 
Istambul, 70 de mii de greci, iar 
in Tracia 100 de mii de turci, 
pe seama cărora s'a asigurat 
printr'o eonvenfiereciprocitatea 
de tratament. 

'" 
In,tiintare. - Aduc la cu~ 

noştinfă că încă de astă \Iară nu 
mai colaborez la niciun ziar din 
provincie, şi mă mărglnesc la 
redacfarea şi editarea «Gazetei 
Antirevizioniste-. fac această în· 
ştiinfare fiindcă s'a scris zilele 
acestea intr'o publicatie timişo-
reană, că redactarea ziarului 
cEcoul- ar fi lăsată in seama 
mea. - Isaia Tolan. 

• 
Precum arătăm rn aHA parte, 

a fost la Jlokapuszta, intre alti 
zlar!ştl plecaţi acolo in an"h~tlt 
,1 un domn dela .Dally Mall" 
a fai Rothermere, d. Ward Prlce. 
Inainte d'a raporta ziarului slu, 
d. Ward Prlce a raportat despre 
cele "constatateM ziarelor buda
peshne, dllculpând Ungaria de 
acuzat!lIe ce I s'au ada •. Dar DtI 

despre aceuta vom vorbi acI. 
Ci despre o remarcă a d·lul 
Ward Prlee, pe care nu ştiu 

dac'ar face-o ,1 În Anglia. Ann
me : că este mare asemănare 

intre expatrlatlt croati şi in tre 
Irlandezl. 

De ce n'o spune aceasta la 
Londra trimisul lordula! Rother
mere? Era doar mal de ser.
zaţl", d~cât spt1sA la BlId"prst. I 

Abonamente: 
Pe un an 160 lei 
Pe şase luni 90 lei 
Pentru autorităţi, insti-

tuţiuni, intreprinderi 600 lei. 

.. ... $ .. u .... 
CHlug~rii UngUresti din România 

(Conllnuere din pag. J.) 

a:erruallI, Încât organi
zeazA campanii de pre
sA furibunde, saa adn~ 

lll!âiul congres g~neral al Fră. nări antfa:ermane ca a. 
tiei Ortodoxe Române. tinul Du· cele de astăvarA. 

111 Ziarul parisian "La Presse- a teritoriilor cari i-au . aparti· 
~blică un in/frview cu prim· nut Înainte, 

minecă şi Lun: la Sibiu, a cerut laIă un exemplu - din 
prin motiunea ce-8 votat·o, să sute şi sute - al situatiilor 

La 15 Februarie crt. Iei. .. Pesti , f" t ~I ' '1" t C'" le tolnreaza~ ,An b,'snr,'ca Hirlap" din 27 II) a fost În vi- se In un eze ca mal nein arzla "'.,. o:; 

O~inistrul unguresc Gambas, re~ In CI! priveşte inarmările, Un· 

j
. tiu la prl!fen(izle revizioniste garia cere - iarăşi foarle mo
t Ungariei. desi - să i se acorde dreptul 

,1. Generalul Gombos a dl!claral de a ţinea o armată care s?J. 
j~ moare de dorul unor Ifgă- n.u treacă d~ ~~3 din lortel,e mi· it" de bună amiciţie cu Mica lrtare a~e M,c" Int.elfgerf~. . 
:,nte1egfre. dar nu poale adera .D~~a ac~ste trer c~ndftwn~ 
:~ o bună amicitie decât dacă vo~ ".rn~e~lrnJte. atunc~ nu mal 
'f), faCI! revizuirea, formulată sta mmlC In calita uneI colabo
~·tt prim.ministrul maghiar asi. rări economice ftficacl! intre Un-
c'l: garia şi Mica Intelegere". 
~ 1 R . , Aşa glăsueşte - după alen· L' evrzutrea tratalelor, ceea 't t l J 1 Mt '1' A I ~ 
jI' înseamnă o nouă reglemen. ~ ,u l~e a . . a~s, ta. m ac s? 
bre L t' 1 • d uele amunn uespre alenlatonl 

i" a Tron lere or, avan u·se w d 'f" • lJ, . 
In. v J t t' It" gaz UI I şr·acum In ngaria -euere o, ac oru cu ca- , .. t 1 ro!: b" C 
n;~cte ti 1 .. prtm'mrnlS ru uvm os' am 
~ r na ana economzc ŞI W ['f' W • d v 

1 feog f' sa Ca I Icam asemenea rn raz-
r ra IC. Iv? 
i nea a 

.~ 2. O asigurarI! deplină a drep· 
:rPrilor minorităţilor. 
f 3. Egalilatea Ungariei pe le' 

.o.""1U1 inarmărilor. 

Cltifl- şi răsptlnditt 

"Gazeta 
Hntireuizionistă" • 

zită la Budapesta o dclcpţic a eniscopia ortodoxă a Timişorii, romano·catolică maghiară 
Ligii asociatiilor studcl1tcşti din care 8 devenit o necesitate im- statul român. 
Polonia. şi a fost dusa de faimo, perioasă. Fără o separare de pa
sul canibal Urmanczy la a:,;a-zisul S'a mai cerut prin motiune să rohU a .:ălugărilor ungu· 
nsteag cu moaştclc' p.urici", în piaţa statuilor iredentiste. unde se facă stăruinte pentru recupe- reşti - repetăm - o 'nce-
li-a ţinut urm.itorul logos: rarea grabnL:a a fundatiei Ooidu, tare a provocări/or. o re-

nCoro.llla cc~aţi depus-o aci la S8 se rearlucă la sânu1 neamului venire la legalitate, o seoa· 
piciorul simbolului fostei U ngarii desromâniza1ii din Săcuime, şi să tere a catolici/or nemaghiari 
Mari, ce., întâia coroana poiona se stăruie penlru Mularea con- de sub călcâiul agentilor 
aşezată aci. Polonia e ast.lzi refa- cordatului. Budapestei, este cu nepu-
cuta, şi tocmai atunci tara noastra .. 
a fost imbucâtiţită in cinci. Nu tinţd. 
dcspcrâm insă. Ştim ci nu e de- Intr'anol din numerele trecute To·t astfel: 
cat chestie de timp pâna se "or ale .Gazetel Antirevlzlonlste" Nu se pot discÎo lin a pl'eotii 
cârabani depe pamântul maghiar ni-am ridicat cuvântul Impotriva bisericii maghiare până nu 
milenar duşmanii noştri mişei. ziarelor m.ghlare dela noi earl I se va adopta sistemul un· 
A doua statuie a ircdentei din schimonoaesc numele de persol- guresc ~e plată a lefurilor 
această piaţa (aluzie la statuia 1 ne româneşti, uDgutldIJ du- 1e• ce l~ da

v 
sfatul roma~. A· 

Slovaciei şi Rusiei sllbcarpaticc - Presa maghiară din TImişoara deca: sa nu se mar dea 
n. tr.), - reprezinta şi~o idee nu se Iasi nici ea de acest 0- global episcopiilor, ca să 
poiana: comunitatea noastra cu blcel ofensAtor. la _. Temesvarl le împartă ele, ci individual 
Polonia. cind vor fi reeHberate Hlrlap· dela I Nov. crt. numele fiecăruia, putând să fie su· 
ţinuturile nordice". hlogheralul Tlmlşorll e Icria primate de îndatăce respec· 

Cuvintarea lui Urmanczy - (tn titlu 1) aşa: Aragyă'l J6zsef. tivul preot s' a făcut prin 
spune "Pesti Hirlap« - a fost Na se pot odatA dls::lpllna a. ceva nevrednic de· a fi sus~ 
tălmacitâ pe leşeşte. ceste ziare? finut de statul român. 

.------- - ..-

~r .. h. GOmbol a mai adăugat că 
[1 ngaria - tare modestă! - nu 
t~tinde o inapoiere inlegrală 

................................................................... ~~t?;;~~~. 



nee Cutezantă· plus Mărunte şi felu 
Din ~Budapesti Hirlap· 

Oct. crt.: 1 
ultra , 

- Amănuntele arestării 
român dr. Petru Doval 

de cătră unguri t "" t I 10 Se fac in diferite părţi ali a ce a eanu UI garici cercetari pentru a sJ,t 
coperi gaz metan. E vorb, j 

'nceapă acum sond.iri în 
Vineri a fost stfplămâna - dupăce .Gazela Antirevlzlo

nistd" Itşlse de sub tipat - s'a răspândit tn Arad o vesle de 
necrezut: că a fost arestat de căt,d postul unguresc de granl
CiFt de lângd Nădlac. /drd nicio aUd vind decâl aceea cd luase 
c:uWintul la o intlunue antirevJzionistd, conducatorul slovaciiol 
din Nddlac. cetateanul român dr. Petru Doval, care t,ecuse cu 
permis in rfguld /rontiua ca sa-şi petreacd ia gara /'văd/acului. 

rdmasd pe teritoT/ul unguresc, nişte rude. 
Ziarele au "latat de-alunci despre această ne mai pome

nitd cutezantd a ungunlor şi despre interventia energIcă a pre
fectlllui de Arad dr. Ioan Groza. careia t se datonşte că ungurii 
şi-au Meat apoi reptde mlnf./e 'n cap, tenunlând la condamna
ua d-lui dr. Doval şi ldsându-l sd se InapOIeze peste frontieră· 

Amanuntele ce s'au publieat n'all lost complecle. Au lost 
ttdate după procesul verbal dresat de postul nostru de grănlceri 
dela Nadlac imediat dupa Intoarcerea d·/ui dr. Doval in tard, 
decl au lacunele unei istorisiri făcule pe nelasullalt. ..Gazela 
Antlrevlzionlstdllo a linut sa alM pentru cititolll săt toate amd
nuntele acestei blestemd/ii ungureştl, şi a rugat pe d. dr. Doval. 
printr'un trimis special, sa-i lmpă,tăşeascd tot ce·a pătimit in 
închl$Oarea ungureasctJ. 

latd d, claratlile lacute trimIsului nostru de conducâtorul 
,'("acilor din Nădlac: -

Imprejurările scandaloasei 
- arestări 

.In ziua de 25 Oct., la orele pat, cu putine paie pe jos el 
4 d. m. - ,I-a inceput d. dr. clmentată. La 0,1 stătea de 
Doval Istorisirea - am trecut pază 00 soldat toarmat panA ·0 

Ir.nlta c. sA petrec oişte rude dintI, ca consemnal sever ca la 
la gara Nădlac, rămasi pe pA- cea mal mică m!şcare suspectA 
mAntal ungureac, ,1 am trecat-o ori Incercare de evadare, sA fiu 
to.rroat ca reglementara auto- 'mpaş:-at Dumal decât. 
rlzaţle de liberi trecere a f(on- Dimineata 1. orele 9 am fost 
tlerel, ellberatl pe seama mea. \ dus la raport la cApitanul co-

La trecere nu mI ,'a făcut mandlnt al garalzoanel. 
.fclo dificultate, nicio observaţll'. Acesta, pe un too batjocoritor, 

Când m'am flltorl - ,1 asta ml-. luat aa Interogator lamar, 
dvpl o orA de ,edere fa Uoga- ootâodu-ş! datele personalt, Iar 
rla - grinlcerul uogur, sub când a ajuns să mi intrebe de 
prdu:t cA voieşte sA-mi facA natIonalitate şi am declarat ci 
vfza carnetuluI, m'a Invitat la sunt slovac, mi-a repJlcat pe UD 

pichet, contlar or/calet ob/şnu- toa violent ci .nu cunoaşte ase
Inlt, ,1 acolo impreuul cu UD menea natiune '-. 
Iit soldat grAolcer, Jodreptlod Acest domn cllpltan a făcut 
In Ipre mine arma cu baioneta apoi critică denumlrll localitAtl
Intind, m'a declar.t arutat. lor dIn România, spunâod că Da 

CerAnd II mi le spuol motivul exIstA .Cluj- - unde spusesem 
InttlrU, deoarece aveau a face cA mt-am terminat stadiile uol
ca an ce.tAţean străin, ml·au re- versltare - ci namal KoJozsv~r. 
lant orlce explicaţII. pe motiv DupA ~ceastl, m.hDrâodu-mă 
ci le voi prim' dela comandau- din creştet până 'o tălpi, m'a 
tai lor clre VI sos\ lodatA. In1rebat daci am fost vreodatA 

)0 aşteptarea comandantului, la Seghedln, cAci acum voi avea 
am Ita t la plcbet tub pazi. ocule să vizitez acelt or •• , Am 
Dupl UD timp, Intr'adevAr a so. anunţat, cA nu sunt fa posibili. 
,It uo sergent ungar cu doi tatea de a merge la SeghedlD căci 
Bold ali Inarmati ploi 'o dinti. DIl am bani, 11 ceea ce domnul 
,1 mi-a spus ci lIunt arestat cApita". pe un ton de cavaler 
pentru motivul el am Insultat medieval, ml.a SpUI ci un ofiter 
natlunea maghIari şi că am uogur este atât de galaDt, Iă-ml 
uneltit fo contra atatulul ma- finanţeze acest drum. Jntre
Iblar. Tot atancl mi-au fAcut bând eu, când mA voi la toarce 
,1 o perchezitie corporalA. deJa Segh~dlo, cllpltlDul mi-a 

Am protutat ro cootra arel- rAspuns, el niciodatA. 
tlrll Ipuotodu-Ie el sunt cetA
ţean romtn. N'am dat tnsă aces
tui fapt 'nicio ImportanţA, el dia 
contrl am lost pus In tatuşe ,i 
predat celor doi soldati grlol
ceri ungar. pentru • fi dUI 1a 
aarnlzoana grAnicerilor din Ce
nadul Uoguresc. M'au avertizat 
si nu cumvi si Incerc II fug, 
clei namal decIt voi fi impu,clt. 

In •••• tul de •• 
e •• ad 

La Cenadal U"iureac am 10-

sit la orele 23 (11 noaptea) ,1 
am fOlt dUI Imediat 1. rochl-
5Oare. Inchisoarea era rece, Iirl 

In judecata con.i. 
liului d. .Azboi 
del. Seghedill. ' 

la Srgedln am fost dus Bub 
pau unul plutonier-major inar
mat, dela care ou am pUlut afla 
unde mă duce. 

Ajunetind la Seehedin, am fost 
predat Consiliului de razboi. 

JudecAtorul de Instructia al a
aestul Consiliu mi- a luat un inta
rogator mal mult decAt amAnuntit. 
DupA Interogator ml-' fAcut cu
noscut motivUl pentru clre am 
fOII pua In fafa JudecAtII: anu .... 
ci 1. ultrlglat natiunea maghiari 

~ ~ ~ . ; ~" . 

,1 m'am fAcut vinovat de rebeli· 
ne In contra statului maghiar. Ia 
adunarea antir8vlzionlst4 tinutA la 
Nădllc In 23 Apt. eri, la care 
al1l numit pe unguri barbari ,1 
Bsiaticl. Acest fapt - mi a'a apua 
- 88 pedepseşte cu doi ani Inchi
soare grea.., 

La raspunsul meu. cd nu md 
prtveşte aceastd acuzatie, deoare
ce eu sunt cetatean strdin şi am 
comis afirmativa infractiune pe 
teritoriul statului romtira unde nu 
sunt ln vigoare legile maghiare, 
judecdlorllJ de instruclie mi-a 
rtJ)pulls cd aceasta este o .tiorle 
frumoasa", daI eu totuşi, prins 
llind de fi, 1101 Il pus in fala 
justillei şi voi li judecat St'~er. 

Nu mI s'a luat ta seama nicI 
ceren'. de a se ·n,tllnţa Imediat 
legatiunea romani dela Bodl~ 

pesta, la caz dacă totuşi prin lIe
ial!tate VOID!.:1 voi fi pus fil tati 
judecătil maghiare; mi s'a răs
puns, ci ,. aceuta De pr!Vf şte 
pe Doi-. 

Pe urmA IU Intrat in sală" 
detectivi, cari m'lU copltş!t ca 
întrebArl, terorlzlrl. violente, cAu· 
tând si mă fort~ze sA declar to 
sarcina shtulul romAn- vallh du. 
pA dâm;lI - lucruri neadevArate şl 

,1 nu gllesc că ar II adevilratA jurimile Budapestei. Sondă : 
acea superiorItate pe care o pre- . judetul Bichiş (invecinat c, 
tInd dinşil pentru literatura lor. mâniaÎ n'au dat rezultate Sa 

Su~tiD~au mal depllte acr,tI toare. In schimb tot in a 
domnI, că ea sant pe o cale gre- rea graniţei romancşri, s'a 
,ItA când condamo politica ma- metan la 28 de metri ad' 
ghIarA, cAci slovaci! d'n RomA in albia CrişlIlui Negru. 
nla nu lunt de această părere * 
şI eu caut să-I conduc alitfel pe 
O cale greşitA, dovada este
lustlneau el t - ci atunci când 
vorbisem ea, ua IloVIC m'ar ft 
Intrerupt că nu am dreptate. 

La toate acestea am răspuns, 

Din acelaşi număr al 
ciosului; 

Producţia de sfeclă de 1 

Ungariei a fost in anul 
cu 300,000 de chintale m 

cA cele declarate le susţin pe decit de obicei, iar conţin 
deplin ,1 daci au curajul să mA zahar al sfeclei este de as 
judece contrar tuturor prlnclplllor mult inferior. Exportul de ~ 
de drept IDterJaţlonal, sA mA va fi deci simţitor redus. 
judece, dar judecati lor o coasl- produce aproximativ un 
der nolA., I de chintale de zahar. 

Retragându-se acest tribuna] .. 
ad· h o c 'pr e de)[ ber are, du p ......... -lIIiIfIIIIilrr.illl-'ilIllrll...-. .... ' 
vre-o 10 minute mi-au adus ja 
UI:\;.'. de: al.:hltare fI dt iw~dtlltă 
punere ta Jlbertate, motlvâad cA 
luat tânăr ,1 sunt sperante IA 
mA 'odrept ,1 să-mi schimb pl
rrrlle despre UDgarla, Ipoteze de 
altfel puse de el fortat, căci se 
sImtea nevoia uDel motivArt ia
tr'un sens oarecare. 

Punerea tII liber
tate 

Ciudăţe 

compromiţătoare, anume: daca nu Luând cimoştlntll de punerea 
cumva. am fost forţat să ţio cu- mei tn libertate, am pretins să-mi 
viotarel de proteshre ta contra facA, numai dedt posibIl sA a
revlzulrll tratatelor ce am tinut-o jung acad, căci na am nici un 
la adunarta Cantlrevlzlonlstl ? ban la mine fn valuta maghiară 

In legătură cu fspful că ,~ 
gatnl Bela Szenlkereszly, ' 
al partidului maghiar in ; 1 
meniul românesc t 8 tnferzl l 

ungur să vorbească rom r 

la inaugurarea expozitiei 
nîce şi ftgricole dela Târ 1 

cuesc, s'a publicat in n· 
28 Oct. al ziarului ,.Neam 
Iru· din SfiintuOheorghe ,1 
Ucol al d.lui Ioan N, Tu 
directorul :z.iarului. din c I 

cuvin reproduse urmafoanfll 
Mal departe căutau si obtini ci nomal 25 de Iei, pe Cire nu-l 

dela mIne Informatlcnl militare: puteam schimba, nefiind liber. 
Am fost condus de uo dedaci sunt admişi in ,collle de 

,. Aici, in Săculme, aceJ j 

meni pro,ocator de dis ~ 
intre români şi minorihni . 
ba despre d. Bela Szentk 

of,terl de rezervă minoritari, care tectlv la gară, unde am fost predat 
corp de armatA unde face ma- plutonierului major care mA a· 

duse.e, şI care m'a dus până - n n,) este acela care 
oevre. etc. tema re,izionlsmulul magh' 1 la frontferV' 

PlottsUnd ener!;!lc tn contra • Ia BucureşU este nepolul 
aceator terorlzArl la,e, am decla· In tot acest timp, dela a. raIului Florescu şi rudă 
rat cA nu sunt dispus sA fac nici restarea în1âmplată la gra- proape cu destul bărb81i 
o declaratIe care ar arunca )u- nifă şi până la readucerea români 
mină nefavorablli asopra patriei sa la graniţă. d. dr. Doval .. AIci, in Săcu{ml?, el e

f
, 

mele, al cărei cetatean SODt, căci a stat nemâncat, refuzân- manul de moarte el româ 1 

atunci m'aş face vinovat faţă de 'du-i~se chiar şi favoarea lui, ier la Bucureşti sluga 
patria mea tocmai de fapta de uriaşă de a-şi cumpăra o şi credlncio8să 8 acelon e 
care pretInd dânşll că mta, fi bucată de pâine din cei cari are de cerşll drePIU~ 
fă:ut vinovat faţi de Itdul ma- câtiva bani româneşti ce-i se acordă cu multă, exce 
ghlar, care o cooslder de cea avea la dânsul_ T. F. muUfi culentă şi marini ' 
mal gravA ne demnitate ,i fogra- ~N;tt •• , a". .p Os 'w ... , '."$ ... 
tltudine. I I 

.u~~tc~r,~~şt:eco:t~J~:tl:l, d~~.~~ D. Oet. Goga despre revizioni~.~ 
pua in vedere că nu comva să 1 .. 
caat .ă tlgAduelc, ci el intreaga D. Octavian Ooga II ~nut Du- ciune, cu care se emugeş"l 
intrunire cU toate ctlvAnUrlJe minecii la Sibiu, in cadrele con· dapesta. ~ 

rostite au fost fidel stenografi- gresului Frăliel Ortodoxe, o Noi pe lângă drepturi, 'rl 

ate de un om de incredere al conferintă despre reinvierea na- posesiunea aceslul porola 
ror. De altjel de aceasta m'am lionaJă a României, şi ocupân ceea ce S:8 inchegat cu sa'. 
convins Singur, când mi s'a cetit du-se 18 slârşit de mlnoritălile ,a deschide tol cu Sâng~1 fj 
dlntrun dosar separat şi nume- ce le evem in statul român Între. suntem nişte opresorl. A 4 

rotat 204, cd au /oBt~roduse. git, a arătat că trebue să tinem ferit prea mu1t, pentru r ~ 
mot a mot toate cuvântclrile. seama de cenlrifugalismul anuml· pe altii să sufere, dar tarlr 

Cetlodu-ml aceste.' cavftntArl, tor minoritari: al ungurilor, 61 slră nu poale fi decât ~p 
şl~aa bălut joc pe rând de eIr, bulgarilor, 81 ucrainienilor, şI să natiom,l: Nu vom strânge fe 
tncepind cu cuvAntarea d-lul de- 'mpiedecăm ocliunea lor dizol. pe minoritari, dar nici nu'~Ş 
patat dr. Cotlola, a d·lul dr. venlă măcar acolo unde se folero in agiteliile lor. SuR 
Crâsolc, a d-]al prof. Blaga ,1 poate: 1n slujbele publice. in tunle stapâniril de Ieri şi fn 
ale altuIa. afirmInd că lunt presă, elco -1'-, '. ' să ne scăpăm de ele, f8 
oişte neadevlrurl şi ablurdltAtI. Distinsul conferentiar a spus sunt in plinii ofensivă ,lluf c: 
Mai drplrte căutau II mi coa- urmetoarele despre revizIonismul: 10 subminorea statului r~ 
vlogl despre superIoritatea cul- m8ghiar: - A ar8lel apoi că slujbel,Ul 
turII şi literaturII maibilre fatA "Cine crede că revizionismul Jlce sunt impânzlte de fun' 
de cea români. Am rllpuDs, ci mai este posibil, se Dlşeolă Nu maghiari sau maghiariz8t,ll 
cunosc atât IIteratara maghiarA I există tribunal care să punA la daci nu sunt spioni, sUJJllf
cat ,1 cea romAnelSel, fatA de Indoiala dreptul nostru. Revlzlo. mente centrifugale rimaserAl 
care am cea mal mare admiratie nismul este o simplă deşertă- teşte in slujba Idealului mk' 

, 1 ,-
In. 

t 
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llpă congresul primarilor orăşeneşti Din preoc':lp~rile . 
) 1 . sfudenflmll ungureşfz 
ial! 

sel!oarea tinută la Arad acum 
'b'lptăm6nă ti primarilor oraşe-
1 ~n litri 8 fost mai mult dec61 
:lil 'le) penli u discutarea multe-

esliunl cari privesc edilitac 
Sa sau prosperarea oraşelor 
a . e, - a fost inliU şi 'nlăi 

lendldă manifestatie româ· 

~dE·' Incepând cu cuvântul 
uraI, atât de miezos, alât 
plu. al d-lul primar genera.l 

pilalel Al. G. Donescu, pre· 

~
e1e congresului. şi cu asi
'le d-Iul ministru de interne 

! uleI că va ajula din răspu. 

U1iinlărirea românismului în 
m tot ce s'a rostit la acest 
rin ~s Il Izvorit din constatarea 
as ebue dată oraşelor noastre 

.k ţ81 puternică viea1ă ~o~â. 
;, ă, şi a tins spre gasIrea 
I celor prin cari românismul 

tungă S8 nu mai fie cenuşotca 
~lor. 

~ 
place să subliniem că a 

. peste tol in eVjdenlă la 6-

congres grija aceasta de 
sele româneşll ale oraşe· 

~ă!ŞI ne place să retinem că 
'~8pe tot al doilea ora lor a 
~ ~ pentru romonismul Aradului 
rzl te de laudil. Nu este numai 
Im ere de prim moment eceas1a. 

('simte de·o vreme în Vi~8tS 
'âr ului un Început de revenire 
\. sa1ia românească de odi
m ră, şi dacă s'a constatai a· 
e la la congresul primorllor, 
Tu·' nu numai O constatare. este 
credem - un îndemn penlru 
Ird!alitlrtea munldp ·:lii ca s6 o
:eJ din toate puterile sa.le acest 
:lis put p4::ntru care 8 fosl tău 

'i .. • 

k· 
ro sublinia dintre chestiunile re 

~h' e in desbaterea congresu uf 
II toarele: 
ă propunerea d·lui Octavian 

a, vicepreşedintele comisiei 
lmare a Clujului, congresul 
tărit ca primiiriile să se 

.e

f
, cât mal efectiv in serviciul 

la rumutulul Intern. 
a 

privinta şomajului s'a arata' 
)U 

catră d.na Zefir8 col. Volcu ut' că este pricinuit de inva. 
:~ străinilor şi de minoritari, 
II . iau locurile cuvenite români. 
~ şi că şomajul din capitală 

l~
' ncela de 'ndată ce primăriiJe 
One din provincie vor solu
a şomejul din respectivele 

eştşe şi vor opri astfel niivala 
~ capitală. S'a discutal măr

'I.'rea eJulorărIl şomerilor la 
mIa ce poete ds ministerul 
;{"cii. Iar un primar a propus 
19l fie ajutati dinlr'o taxă pe 
A";e. Pentru a se evita anga. 
il1 aşlHişilor specialişti străini, 

na'rof. MarmeUuc, primarul Cer 
tltilof. a propus un schimb de 

~ fclalişli autohtoni inlre diferitele 

u·~şe. 
uf chestiune asupra căreia s' 8 

I f ult moi adeseori, a fost 

f
area unui oficiu central care 

lu Coordoneze lucrările edilitare. 
r~ accentuat necesitatea unei 
el.lIstici edilltare. pentruca :Il ii se 
n" ce este de ficui şi să se fa 
ai,iit dela ceea ce s' a făcut. 
uJlIIl'ee. _ 
serAplrerea anUaferfanii ft or6şe~ 
mi 8 fosl dlscutalii cu multă stă. 

,,11. D. Oct6vian Buzea (Cluj) 
fcerul s! se dlspuni prin rego

reni eli nod. c .. atrucpl Ir.bue 

făcute potrivit principiilor apiirării general al prlmiiriej capitalei Ioan 
nnt!aieriene. D. Săbiireanu (Bu- Roban, directorii Al. Cizek şi O. 

Kozman, apoi. dels celelalte pri
cureşU) 6 cerut se.şi albă fiecare mării: N. David, primar Aiud, 1. 
oraş 8vioanele sale pentru corn- Colb azi, primar Alba.lulia. (. Ro
baterea alacurilor aleriene. m!1nescu, primar Botoşani, Ha· 

S'a discutat cu multă aprindere ralamlJ VasiHu, secr. gr81 Bo
sabotajul ce,l fdee oficiul central toşani, Dumiires~u Pârvu. primar 
d licitatII care "n loc să fie un BraşJv, V. VOlCU, secr. g-ral 

e • Braşov, Aurel Precup, şeful ser. 
organ de control. nu face decâl I vidului financiar Braşovt Liviu 
să punii prirnăriilor bete 'n roate. ' MtlceJonescu, primar Brăila, Vic. 
S'au rostit cuvinte foarle grele tor Goga, ejutor de primlir 
la adresa' aceslui oficiu. D. Ro- Brăila, Emil Dumitrescu. ajutor 
menescu a pronuulat cuvântul de pri~6r Ca:acal, prof: d;. D. 

MarmellUc, primar CernautI, dr. 
şpert· D. prof. Marmeliuc a cerut Petre Lule, ajutor de primar, Ilie 
să se admită licitatiile prin buni Mand,uc, conSilier Cernăuli. Horia 
Învoială. Un alt primar a cerut Grigorescu, primar Constanta, 
să nu se admită la a doua şi a Ştefan BuiuC', secretar general 
treia licilatie decât ofertele cari Constanta, Ion v CosHn, .p~ima! şi 

, . . ••. depulet Chlşm8u, Coshca Radu· 
s au prezmta! Şl 10 mtam. Jescu. primar Corebia, C. Dumi-

Impozitul municipal a fost amplu trescu, secr. g'ral Corabia, dr • 
trotnl de d. Săbăreanu (Bucureşti), Novacescu primar Caransebeş, 
care a prezintaf un proiect pen- dr. Oct. BUl€a, ajulor de primar 
tru impărlirea conlribullbililor tn Cluj, Oavril Georgescu şi Ioan 

Din .Budapestl Hlrlap· dela succesoare. 
28 Oct. crt.: Mai aflăm din coloanele le-

Asociaţii studenţească " Tu- mloflclolulal cA asociatia • Tu
rul" infiinteaza to 92 de loca- rulll: va loflinta şi-un lemlDa, al 
Utiţl seminarll minoritare (adecă colonlz1rl1or - cu scopal ca 
pentru cercetarea chestiunii mi- I 'ă ·ndrume Itud~ntlmea spre 
norUare llDgureştl dio statele I oCiJpaţil 8grlcol~, - şi cA se va 
succesoare), tnteo,lonâod "ca'o 'ocepe o mare actluoe Itudea
locul aşa-Zisului iredentism re- ţească sociograflcă. 

torlc li ae ocupe de protectia E semnificativă deasemenea o 
juridică a mlnorItătll~r·. Va to- altă hotArire a centrului Itudea
fdnta sect1unl culturale •• carl să tesc: de a ImpuDe proprietarilor 
hcă pOSIbil !iA se servească cu de case să a. b;,reze la serbArile 
succes ,1 '0 localitatile cele mal nationale tricolorul urgures~ E 
miel soluţia problcmelor naţia- !icmDlflcatlvă, pentrucă ou-I ln
nale-. t11aoară când aflăm ci proprle-

Clrcumscrierea aceasta pre- tarII de casă s'au plictisit de 
tcnttoaiii a Inltlattvel studenţilor serbările iredentel. In .Peltl 
nu poate ascunde ia f,ţa nlma- H rlap· se fac mcJtu apeluri la 
nul adevAratul IiCOP ce se urmA- propriehrll de casA, ca să dea 
reşte prin aşa-zisul semln.r ml- altA atenţie decât plinA aeam 
nOrltar: crearea unor noi oflC!ne ordinului referitor 11 .rborare. 
de propagandA ostilA statelor drapelulul. Popescu Cârcea, consilieri Cra· 

cat ego r i i. S'a cerut im!>u. io\'a, Petre Perianu, primar Deva. 
dAC' sA' A ••• ' ...,1 

nerea. separat de organele fiscu- C. Beloiu ajutor de primar şi 1 Ifx -* .-; .... 
lui. prin organe municipale. Romanoai secretar g.ral Focşani, T t tIeI 

- $ • 
D. Teodoru (Huşi) a pus in Mtuin Nărtescu şi C. D, Mari- ra amen u germanI or 

discutie pretul pâlnil, iar d. dr. neseu, ajutori de primari Giurgiu, 
EmU Dandea 6 făcut Interesante N. Teodorescu, consilier Giurgiu, d le n Un gari-a 

P. N. Teodoru ajutor de primar 
propuneri relativ 16 crearea de Huşl, Osvald Racovită, primar 
monopoluri comunale şi la siro. Iaşi, Sotronie Sângeorzeanu, a-
pilul străzilor. julor de primar Oradea, losit Din numarul del.1 30 Oct. al lui Pentruca să 'nteleaga toţi Cltl~ 

* Flldan, şei de servo Oredea. ,. Pesti Hirlap": torii despre ce blestămăţie e vor~ 
Congresul a fost urmei de un 

b8nchd la Palatul Cultura]. unde 
s'au rostit discursuri de·un cald 
p6triotism, Inspirat din Irecutul 
românesc al Aradului. Prezenta 
la benchet a luptiilorului national 
dr. Ioan Suciu 8 fost prilej pen
tru toll să relrăiască un crâmpei 
de vieată românească antebelică. 

Vom subllnl6 in chip deosebit 
cele 'rostite de marele luptător 
arădan, D. dr. Ioan Suciu a a
rătot că unele oraşe din tlUD -
ndeci minorilarii lor - îşi per· 
mii O polttlcD antiromânească. Să 
tină însii minte aceste oraşe pă 
tania de dinainte de tmire a Ara. 
dului. Ungurii de-aici şi-au in
chipuit in câteva rânduri că pol 
sii dicteze unui IInut dintre cele 
mal româneşll, dar când eu venil 
nici cu prilejul alegerii de vliidică 
700 de căluşerl şi 30 mU de de 
români in sum6ne, repede şi-au 
tras seama 'Il şi·eu băgat minlile 
'n cap. Tol astfel, în ajunul desro 
biriÎ, unII şl.au Închipuit că-şi pot 
permite să nu tină seamă că-s 
in mIjlocul unei mări de români. 
Li s'a ntras atentia că. a doua 
zi năvălesc in Arad 10U românii 
Judetului, şi neasl6mpărDUi s'au 
cumintit intr'o clipă. 
Să nu uite oraşele noastre 

'nstrăinale, cari trăiesc din truda 
imprejurimHor lor româneşli, lu. 
crul acesta. 

Participanţii 

La congres au participat ur
mătorii: 

D. 1. Inculet. minIstru de in. 
terne, cu d-nl! C. Georgescu· 
Vâlcea, prim prşed. la comitetul 
central de revizuire. Cnloianu, 
director general, şi Rădulescu, 
director in ministerul de Interne; 
d. Al. O. Donescu primarul ge. 
neral al Capitelef, primorii de 
sector din capit!ilii M. Berceanu, 
Ion Săblreanu, L A.nastasiu, 8-

Jutorul de primar V" V 8silescu. 
d. N. Trestianu, consilier şi de
putar, V. Popescu Bărcsneşli, ze. 
fira col. Volculescu. Lazăr Cris
lescu, ŞI. Romanescu. V. Cons
tantinescu, consiliul comunall in 
BucureşU. primarul de sector 
8uburban O. Bănlci. secrehuul 

Banu. ajutor de primllr Odorhei. 
C. Plăcintă, primar Orhei, Cornel 
Zamtirescu. primar PIteşti, G 
Manolescu, primar Ploeşti, cu 
consHierij căp. Nestoranovici şi 
Şt. Teodorescu. secr. general 
N. Eftimiu, ing. şef Al. Budescu. 
arhitectul şei Petre Popovld şi 
directorul financiar Dem. Deme
trescu; d. N. Popescu Vedea, 
primar Roşiorii de Vede. cu a
Jutorul de primar Ioan Neguş şi 
secr, g-ral Ioan Burcescu; d. 
AI. Kovaci, primar Salonh.. cu 
secr grai B!i.ogh şi şeful de 
serviciu N. Mogtl: secretarul ge-

"Dumined s'a infiinţat la Vi~' ba., vom arăta că nu li s'a per; 
Uimy (in jud. Baranya. colţul 1 mis germanilor din acest ţinut al 
Drava-Dunare, - 11. tr,) secţia martirului Bleyer să aibă şcoala 
pentru plasa Baranyavar a Aso, primară germană, in schimb li se 
datiei Naţionale Maghiare. I~a dat dă acum, dupăce pe Bleyer l-au 
acestei adunări o constitutive o băgat in pământ, o asociaţie jrc~ 
importanţă deosehita imprejura, I dentist:l .. ada.os la ~ag,h~arizarea 
rea ca aici era circuscripţia. r.ipo~ I de asta Iarna a ASOCIaţiei cultu~ 
salului Iacob Bleyer (conducato- rale ger~1ane .iI lui Bleyer,. pusă. 
rul martir al germanilor din Un- I sub preşldenţlil renegatulm fost 
gari;), - n. tr.) şi di de aci au ministru Gratz Gustav şi sub 
pornit mişcările pangermane, La conducerea încă câtorva cari nu 
adunarea constitutivă s'au prc:::cn- mai au in ei nimic nemtesc. 

neral dela Sibiu dr. O Bărbat. tat in număr excepţional de mare :, .. lIIIIIgţz ... $IIIJ __ IIi7IIIIII._ .............. lfb .. ~ .... .. _.- - . .... -
primarul de Sighişoara Aurel locuitorii germani din Villany şi 1 
Mosora, primarul d.e Silislro Mir· din imprejurimt. şi au hotărit cu . 
cea Costopol cu Bjutorul de prf. I ' fi' . . f" , ' i 
mar Şerban Collas, primarul de mare, ~s~ eţlle. In noţarea se~ţlc 
Satu Mare Şt, Cherecheş cu di· . ASOCtaţlel Naţtoaoale Maghiare' 
rectorul financiar dr. Teofil De- Preşedinte a fost ales protopopul 
meter. prlmarlll de Târgu-Murăş Kazmer Loschert, preşedinte activ 
dr Emil Oondea, primorul de administratorul de plasă Rethy 
Timlşoaro prof AI Coman cu 'f d' 1 d . 
directorul finanC'iar Paul Disela. 10sl. secretar me tcU e clrcum~ 
şi d Romulus Rusu, şef de ser. scripţie Gyimothy, iar notar În-
viciu Pelroşani. văţătorul Laczko". 

'". ce oas • ee , #NI' "'''a --.U 

Rugăm pe abona/ii şi citi
torii cari şi·au schimbat a
dresa sau in a Caror adresă 
depe gazelă s'a strecurat vreo 
greşeală. să ne comuniCfl a
dresa exactă, pentruca să pu
tem in sfârşit inlocui adresei. 
dactilografiate cu adrese ti· 
părit(J. 

"'$JllQ0 
_ $ 

• ,vas eu • v • 

MaghiarIzarea bisericii ort. din Ungaria 

T ot în chestiunea Ştefan Nemeth 
la "Magyarsag" din 28 X. erI. 

s'a publlc<lt o scrisoare a "ullol 
grec maghlarM 

t de protestare ia 
contra hvtărirlt prin clre minis
terul de culte uaguresc hoUHse 
zilele trecutl" că dă voie lui Şte
fan Nemeth III org.ulzeze o 
episcopie maghiari ortodoxă io 
depen~nţA de patrIarhal copt 
dela Homs, dar fi socoate, cu 
blsl!rlca sa ca tot, aconJeslonal, 
dIn pricinA cA biserica coptA 
dela Homs. Da este incadrată 
ln Uogarla iotre cultele recepte. 

Autoru] &crlsorU protesteazA 
fn contra acestei hotAriri pentru 
două a,a-zlse motive: 

Spune - de-o parte - cA 
patriarhul Ichlsmatlc al coptl1or 
dela Homs este rgal cu toţi 
patriarhII, ,1 ntel macar au este 
excomuolcat, ca cel bulgăresc. 

De aUI parte bIserica ma
gh'ari . ortodoxA dela Sente" 
fostA a rxcrocolul Nemeth. eate 
liberA prIn § 9 al articolului de 
Irge IX deJa 1869 BI le orga
nluze cum il place, fIIndci l'a 

dat prlo amintitul paragraf drtp
tul acelita tuturor comunităţIlor 

ortodoxe dIn Uogarla cari .ou 
sunt nici sArbeştl, aicI valahe-. 
Dreptul acesta de autodetermi
nare a Intrat la Senteş In pra.:· 
Uel la 1906, cAnd subprefedara 
de Cloograd I~. Islgurat coma
nitAN dela Senteş egalitatea de 
drepturI. 1· adevArat cA ]a 1907 
mlnlsteral cultelor a anulat a
ceasUl hotArtre, decretAad ci 
deoarece biserica dela Seate, 
este de fuadaţle greceascA (ma
cedo-românl, - nota DoutrA), 
au poate alege preotul dectlt 
urmaşll fondatorII ar. La 7 O.:t. 
1929. apolt (când prefectura de 
Ctongrad I toscăunat la Sente, 
pe excrocul Ştefan N~cneth.

D. n.). mlnilterul .'. desezllat, 
spanlnd ci au e cuul si .'a
mutece. 

Cu alte cuvlnle - vrea si 

conchid! autorul scrl.orll -
autodetermlnarea ortodoc,llor 
maghiari dela Senttş este con
sfmţltA de practIca de până a
cum, b lzatA pe amintita lege 
dela 1869. 

"Grecul maghIar· alti loslal 
amInteascA câteva lucruri neo
ţlale: Că Senteşul nu IDtrl fn 
categoria ex.=eptiHor ItgU dela 
1869 (adecă I b'serlclJor orto
doxe neromAne,U şi nesA. beşti) , 
fllndcl era comunitate roml
neascA. ,t ca atare a ,1 apartl
nat pAnA la sfârşItul rlzbolulut 
mondial la episcopia ortodoxl 
a Aradului, având preoti dela 
această epathle. Apoi ci, tn COllse
cintA, cazal dela 1906, ciad a'a 
tQ~ercat voinic fntala magblarl
zare, opriti de minister prin 
citata rezolutIe dela 1907, ,t 
deasemenea cazul dela 1929, 
nu lant o confirmare a aDei 
rel'ull, ct lunt UtraHtlţl p Itentate. 
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Ce-a făcut Ungaria la ea acasă Săptămâna 
ca să fie Îndrăgită de desrobifii din statele succesoare ... 

Ce. interni ti fOd cât 8e poat~ de etll.d,: 
toale că 8' aII inteţit pregătirile pentru aello"ul p~ 
menllJ,., şi cu toale că 'tlportul greu moşii tiI co,.~ 
de anchetă a aface,;; "Skoda u ame"i"ţ6 să fie ,.~' 
tat de!ini!if1. EfJenime"t: pre,edi"tele ptlrtidului li~ 

In Ungaria .'. dArşlt Vlclnţa 
politici, ,Iau revenIt la ordinea 
zllrl, in frunte ca reforma elec
toralA, o multlme de .chestlaol 
loterne, eul tmplog pe-al doilea 
plan chestlrmlle externe agltate 
ţie guvern ca o permanenti dl .. 
versIune. 

Se tin deci lanţ adunlrlle po
IIttce. 

La ana dintre ele - a parti
dului creşti Il, cum le suprana
meşte ana dIntre fractlunlle me
reu guveroamentalolde, geloasi 
actualmente fiindcA I ,'a Ivit ao 
rival, de curând guvernamental!
zatul partid de agrarieni clocoleftl 
al Jul Tiberla Ee khardt - s'a 
pus In dls.:uţle monopoJlzarea 
de cAtrA partidul lui GOmbOi a 
chestiunII revizioniste. A pas-o 
contele Morlt Ezzterhazy avertl
dnd că jocal acesti, ca politicia
n/zarea tevJzuiril. este cel mal 
periculos cu putintA. 

O critici budapes. 
tanA a rewizionis
mului. 

Remarca aceasta a dat prilej 
lai .Magyarsag- d-I consacre 
editorialul deja 30 Oct. crt" in· 
mul.t: "Pânăce-a ajuns revizuirea 
acl~. Ceea ce se arati 10 acut 
edltorlal. este demn sA fie re
Ilnut. 

Cităm: 

.SI ne oprim nitel to fata re
zultatelor progresului dintr'un 
deceniu şi jumătate al revlzalril. 
Revizuirea asta (sIc! - n. tr.). 
credulitatea noastră naivi a a
şteptat-o la 'cceput din partea 
conştllntel Europei ce tre bula 
rede,teptată. Apoi a sperat-o 
dela şi mal naiva propagandă, 

care tot dovedea şi tar dovedea 
cAt este de rea picea dtla Trla
oon, cât ne este de dăuoătoare 
,1 de tragică. şi câtă compasiune 

OeI.. oele 95 de 
puncte, la atotpu

ternicia oartalarilor 

• Msgyamig· răspunde u o s'a Inftjinit cu şeful K"fJern"lui) şi s'au dai pruei. 
singură constatare, dllpdce a a- municale că ar",onitJ-i depUniJ. In partidul "aţiOl 
rdtat cd din faimoasele 95 de I fărănist s'a conti"uat agitaţ;a pe chestia concedie 

"Oare transformat-am bucAtica pun~te de program cu cari a di" poliţie. LtI capitolul Ucenţierilo,., partidul mag 
aceasta de patrie iotr'un stat a venit generalul GombOs la pu- I şi-ti aat o!J;ş"uitlJ cenlribuţ;e, ills#gd"d 1" legăt", 
cArui structuri socialA şi de 0- tere, s'a realizat in aceşti dot concedie,.elJ dujhaşilor deltl C. F. R. fi di" l"căţ

ani lin singur punct: ptlnctul cari au dOfJedit la e.$a",e",,1 de limha ro",dn6 c 
prin care sta cerul ţdrli rdbdare le trehue limha statului. On momenl solemn In 8' 

pllnd se VOI realiza şi ctlelalte ",dnlJ aceasta: cOlllemoraretl răscoale; lui HfWea. . 

bilant: la revizuirea /nternd, care 
nIci mAcar IlU ,'a incercat. deşi 
fAră ea orice Incercare revlzlo" 
nlltă in afari e apriori condam· 
natii. 

CitAm: 

crotlre loci aIA, apoI economici 

,1 politică, sA eXercite o putere 

atractivA Irezistibilă asupra na

ţiunilor din tinuturile plerdute?

Ca cuvinte mii pe tDţrlell, 

intrebarel aceasta se traduce aşa: 

94. Şllatd ce constate} ziarul "Ma- SiptAmâna externi, In schi",b, S'tI me"l 
/lYarsdg*: foa,.te agitată. . 

Cartelarlle rşi trA!u:: astAzi tn Urm6, ;rea complici/or asasin.,lu; dela MtJ,.,iJj(~ 
Uogarla epoca atotpaternfclel. Cu menţille pe primul plall al preocupărilor. Complici~ 
alte cuvinte: Uogarla spoliatA de Vnga,.;ei S'tI ma; docedil odată, prin semnalarea u,.C 
latifundllrl şi de impostorII po- dintre atentatori pe pămdntul ei şi p,.in refusui POli" e 
titlei al castel nemeşeştl, a ajuos maghiare de ti pune mdna pe danş;;. In loc s6 t tI 

la cheremul tovArăşlllor de fa- o astfel de discfllplJre, fos/ul oliţe,. de stat majfW ~ 
Straolt-am atotputernicia marei brlcautl şi negustori cari o ju- Zagreh Juliu Gombos a sărit să formulese n 
finanţe? Dat-am drepturile polltl. poae de vie. "La Presse" pretenţiile ,.eol·s;on;s",,,lu; maglt;a,.. hn 

De&fIDtat-am Olre latlfundille ,1 castele privilegiate? Desfln
ţat· am mIzeria, .jutat-am pe mili
oanele de nevoloşl şi de fJămânzi? 

ce ce le au naţiunile din +Inuturlle Editorlalal lui Maoyar 'ag- lJătrdnească despre şarpele ce iese la drU"'''.j .1 
• " el ti le T' t t P ~. . tII 

pierdute, ,I-anume fAcutu-Ie-am 'nchefe cu o aluzie la cochetA- • 1. urCltl a ~,.es a ~ e ca.,petsma te~o"s 6 ,fJall i 
toate acestea fn grad mal Ideal rllJe cu hltlerlsmal aJe regimul I Italloc,' Bulga1'la li facui Ş' ea arestil',,; Austria "' . 
decât in Ilouturile ce le-am pler- OOmMII. II atrage gUvernUl~1 tat un general ~i~"n col~nel c,.oat, amestecaţi In .' ~ 
dut, pentruca prin fapta aceasta GOmbOs atentia, ci in Germania latul ~~Ja Mars'~la,· Jtal~~ 8~ codeşte l~ctJ s6 e_dr~t 
a noastrA Uogarla să poată exer- hitleristă na stau necllntlte decât pe şef" de .!Ja!,da Paoellc. Ş' KfJafe,..",k,. GH",an, n 

cita vr'o atracţie asupra popoarr. Ilngure doal stânci: marea in- glăsueşte A n'm". , I 

Jor desroblte de sub jugul U{I- dustrle wesi/allantJ şi malea pro- , Tot In Turcia, la Ankara, a fo,~1 o splendidd demfl 
guresc ? prletate din Germania orientală. tralle '! statelor din Blocul Balc~n~c: ,T~rcja, C?rfClG,~, 

oM" 1IRP b q , go~'a~/a, România, in contra reVizlomştllor ca" caut ~ 
, .. A , ......... uV • b o' " "W ... p/lmejduiascd pacea. Blocul Balcanic e pe cale s c 

UltimeI te. d t t t · integreze in Mica Antantd. MdguMor, Bulgaria şi-a t e Ş lrI espre a en a orI mis ca o solidarizare emisarii sili of/claU la Ankara,., 
Cercetarile Siguranţei fran, 

ceze şi iugoslave au stabilit -
precum arata telegramele de 
astazi - ca atentatorii dela 
Marsilia se aflau la 25 Sept. 
crt. IA Iankapusta. In ziua a, 
ceea colonelul Percevici, care,i 
arestat la Viena, a fost acolo 
şi a ţinut sfat cu 15 terorişti, 
aducându,le Ia cunoştinţa ca 
vor avea sa dea peste câteva 
zile "lovitura cea mare~, Aten, 
tatorul Kelemen nu era acolo, şi 
i s'a comunicat insarcinarea in 
Elveţia, 

Trimisul special al ziarului 

.Paris Soiru relatează că cer' 
cetând regiunea Iankapuszta, 
a mai găsit acolo, acum dupa 
atentat, 15 terorişti, cari au 
stat la Jankapuszta şi,s refu, 
giaţi acum la Szurdapuszta. 
Traiesc izolaţi, sub suprave, 
ghierea unui instructor militar 
maghiar. Sunt înarmaţi, ziua 
stau baricadaţi într'o casă, iar 
noaptea fac exerciţii de tragere 
la ţintă, O parte dintre ei sunt 
acolo de 18 luni, iar 15 inşi 
sunt veniţi dupa atentatul dela 
Marsilia. Guvernul maghiar nu 
ia 'n contra lor nicio masura. 

jiindctI nu face irzcd parte din Blocul Balcanic, au " 
tat numai la serbdrlle pentru comemorarea intemeierii d 
ciei noi. .~ 1 

In capătul iberie al continentului, in Spania, au 
tinuaf şi 'n sdptdmdna aceasta jrdmdnUJI'f/e---- comumftC 

Sdptdmdna se incheie cu un mare semn de intrebfel 
pţebiscilul ~in provincia Sa ar. Germania caaltI sd l~ 
Vind plebiscltul printr'o ocupare a Saara/ul, iar Fr~$< 
rdspunde la concentrdrile de trupe nemţEşti cu concen/ c 

franceze. Se pare cd vine cel mai greu moment din .. ( 
/it/ca Internaliona/d post.belicd I 
• ..... %_q.Y .... b_-...... ~ ..... ~ __ .. IIIiIIIiII __ .. __ .... ~.tIIIIt .. ~~,c _. _ , ţ vw , • .t:; , .. 

,1 regrete am merita deja po- atllllnrillll-'''''''-'-.'lIIiIz_IIII,.'IIIIO'''-'' __ '''':O'''_Jlll4t,,-.' .... __ , ... ,,_t ...... 711111''''''IIe ....... 'IIII ..... -_ Erezii iredentist 
Ponte unii, allii dintre cltilori· I poale c~dea in erezie, t~·~ 

vor fi rămas uimiti aflând din cum fără nici o grijă de . u 
coloanele noastre cum a evoluat 

poarele pirtll ooutre de lume. 
Pe urml a venit marea loznlcii 
eaharlstlcl: lu~ruzl pentru 001 

timpul. Deoarece timpul este un 
aliat infidel al politicii, ol.am 
pierdut vederea cu aceastl teo
rie a timpului, ,1 'a vremea asta 
am uitat să prrgătlm ,1 '1 
creăm condJţllle dIn domeniul 

Kolosal! 
In semificiosul .Budapesli Hir. 

lap" a apărut la 21 Oct. crt. un 
articol· prim foarte nostim. E 'nU, 
tulat .Cancerul pustei-, şi se 
ocupă de slugile lalifundiarilor. 

Aflăm din articolul semloficio· 

departe. Guvernul a văzut cli nu 
e bine-aşa, şi a fixat dala anga. 
jamentulul pe ziua de 31 Martie. 

in vremea din urmă campania duhovniceşti se pune-acum'd 
ce se duce În Ungaria pentru cale maghiarizarea bisericii 1 

maghiarizarea bisericii ortodoxe fodoxe din Ungaria pe baze 'il 
E totuşi prea bizar, să faci din. 'icli, şi foI aşa cum fără jenă 1 
tr'un excroc şi excomunicat via. 1 r . d I d ~4 dică copt şi să hotereşti precum ~ leii ~ a Bu epE:'sta organ'.· 

autoritătli ale polltlcel reale a 
revlzulrll, De,1 a devellit tot mal sulul că sunl În Ungaria peste 

250 de mii de slugi de acestea 
evident pe vreme ce t. ecea. el 

Poale că pentru sarmanii pro
letari agricoli ai Ungariei va fi 
fiind şi asIa un lucru colosal, 
vrednic de·o laudă aproape ca 
aceea ce s'ar cuveni unui guvern 
unguresc care ar hotări expro. 
prierea lui Eszler hazy cel cu 205 
de mii de iugare şi·a alfora cu 
mii şi zeci de mii de heclare I 

8 hotărîl la 19 ele lunii trecute za acum comemorarea lui al 
ministerul de culte maghiar: că Pentru cine ştie ce păreri. 1 
dai voie ortodocşilor m<lghiari despre creştinismul unguresc 
s6·1 urmeze pe excrocul de Ne. rele lor vllidică Pfohaszka,. a 
meth exlra-ecclesiam, ca ncon- "1 t . f~' b n 
fesion/lli, ca orf:docşi ereUci, cu ea llranlsm S arU!e su m ( 

reViZUirea nu-I chesthme de II, 
murire şi de coovlngere, şI cA 
propagaoda nu poate fi decât 

cad slujesc pentru .cominIău", 
adecă pentru o anumită canhtate 
de grâu, porumb etc" echivalentă 

cu o micii parte 8 hronei de 

perspectiva fiigiiduifă co.i vei de. denumită creştinism unguresc, 
dara -apoi blserică ortodoxă le acestea nu-s de mirare. ă 
.legaIă. Vom mal V€d€8 poate a$ta 

un mijloc auxiliar şi traosltoriu 
al pregătirII revlzulrlf. şi că fără peste 8n a familiei. Cu famllii b. b :r ." ••••• n A" Şi totuşi, ce nu se poate la i-

cu tot, e vorba despre mai mult P 1 d redenta mBghlnră! 
O dovealre dlplomatlcA. Indls- rovocărl' a a resa lată, de-o pildă, cazu! sărbx,o 

şi mai şi. ţi 
•• ' - _ _, _ _ t n1 

$ na I ... ua I • olt;UW fi 

de un milion de oameni lipiti OI 

pensabtlltăţlf pentru Europa a GehoslovaCl'fll' ril aşa· zisă a "Regelui Isus", de Haz de neca ,<J piimântului, cari slujesc la grofi ' ,ltuatleJ noastre ca putere, revi- care s a ocupat la congresul Fră· 
zulrea nu pOde fi decât o bu- dela incepulul primăverii până la Din nPcsti Hirlap" deb "'30 X tiei, ortodoxe d. prof. Onisifor t 
curie meslaolaticA a Intmllor sla- sfârşitul tOllmnei pentru câteva crt. . . Ghlbu D. Hegediis Lorent publh'~ 
b măsuri de bucate. .... Fiindcă nu le putea conveni oficiosul revizionisl bPesti Hir u 

e ,1 nevinovate. Am ajans după ASOCiaţia Naţlonala maghiara 1 să vada~ pe UOgul]'I' d)'n ROnlaAn]'''' 
t t Oamenilor 8cestora I..a făcut u din 25 Oct. crl. un ftrUcol 
oa e aCestea la halta revfzlonlitA de sub prcşidcnţia .paznicului sau Iugoslavia cinstindu-;.,i un re 

i I I I acum un mare bine guvernul lui T se incepe HstEel: or 
n care pr m-m nistru de astazi sfinteI coroane" Sigismund Perenyi I ge care. nu·1 al Ungariei, pe re- _In anul acesta "'m ayul o [ 

a făcut din revizionism program oom .. ~~s. Un bine pent~u care 1 (organizaţie infiinţată acum 5 ani g~le noii lor patrii. au pus la cale R U 

de guvernâmint semlflcloSul guvernului îJ trage _... sa se decreteze o sărbătoare coltă de secară foarle pro . e 

Bila f I 't d I 1 ( d·lui Oombos nişte tămâie li de ca sa se tngtjeasca de legăturile nouă, fi unui rege nepământesc, iar grâu! a rost de6sem~a 
• n u aces or o .n al W fi b d f 8' Ungariei cu ungurii de peste gra~ El regelui Isus, şj.j dau o expre· slab pe 1Ilocuri. PorumbuJ ţ~ 

lui OfimMs, _ n. tr.) D'ar fi parc8x ar I vor a ed·o re orm niţă) ţ' t d' . L sle demonstrat'lv", cu proceSj'un'l .. 
I egrarQ StiU poale e ceva şi a IOU mprcuna cu iga ... fost mediocru. in schimb -Im 

just să-I facem tocmai acum,,' i f societăţilor din ţinuturile nordice asemenea acelora ce se fac În j ma Ş c' tI' .. l '1" se vede - productia de . i 
când peite granltă Intrresatll au' (adecă ale repatriaţilor din Slovacia) InS ea "mmn u! sus. cu prl. 

P
ornit cu toatl! puter"a lupta lat8 ce s'a făcut pentru aceşti d lejul ciirora elevii din Budapesta perei ni-i exlrem de b0gată, . 

Il.. -r i b d fUi o a unare festivă pentru sărbăto, sunt aduşi S8 m6nifesteze cu flori 'nele ei: in fiecare săpt~m . 1, 
impotriva revlzulrfl". . un mI Ion Ş mai, in~ w

e Olânzi: rirea "comisarului ministerial pen, roşif'a.be-verzi. O r An d uit e iveşte un nou proect de refJm 
• Erau angaJtltl ptlna acum la tr SI . "(1) d Ad If P h astfel - dup8~cum s'a araVtaf "iil -.n, ReVizuirea • t U ov.acla... r. o ec any, el t Iă" . 

" In er- dale diferite şi II se sfârşea un. cu pnlcJul JubIleului de 25 de ani vara anului trecut prin oficiosul ec ora • ~t 
. ni". gajamen1ul la date diferite: intr'o de activitate publicistică, Ligii Revizioniste .PesU Hirlap" I~chelerea arlicolllluf: dlnf~~1 

"MJgYlrsagU se oprec:te deci parle de ttlrX .cum, "In Alfa S' . f' - ca să 'nchipuie Ungaria .mu. făgaduiala că se va ref()fIU " Q .. ... au rosht - lreştd - toasturi J . 
la ilO singur punct di o acut peste.o săptămână, şi aşa f ti afli", incadrată de Ungaria Mare. sistemul elecforal reactloner, ge 

ma pentru frăţietatea maghiaro,slovacă. Au tăclIt O fără teamă ,ii se I se va alege nimic. 
Tiparul. Tipografiei Diece:l8lle, Arad. 
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