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ABONAMEN rE; Pe un an 130 lei, pe 6 luni 70 lei. 
Pentru tărani şi muncitori; 90 lei~ pe ~ luni ~O lei. 

Autorităli, instltutiuni, întrepnnd~rl 500 .lel. 
Autorităti şi instituliuni săteşti 200 IeI. 

cetitorii cărora le trimitem 

numere de probă 
• 

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

trimită 'napoi în cazul că n'ar vrea să se aboneze, 
primirea lor nu-i obligă la nimic. 

Le trimitem gazeta gratuit, de probă. o lună de 
(patru numere). De-acoalea 'ncolo o Irimitem numar 

cari se abonează şi-şi plătesc inainte modestul a
enl redus dela Anul Nou la 130 de lei pe an , . 

la 70 de lei pe·o jumătate de an, iar pentru tăram 
90 de lei pe an şi la 50 de lei pentru jumătatea de an. 

Iarăşi proibitia cărtilor I 
din Ungaria , 

Academia Maghiara s'a. ocupat j 
din nou, acum patru z!le, de I 
opreliştea intrarii in statele suc- I 
cesoare a cărţilor budapestane 
aţâţâtoare (ştiinţifice, zise dânsa). 1 

Şi a comunicat că a luat o. ini, 
ţiativă în conrta careia nu putem 

I avea nimic de zis: anume, ca să 
! se convoace la Viena în viitorul 
j apropiat o consfatuire a tepre-

i zentanţilor Academiilor din statele 
succesoare, pentruca să se discute 

f posibilităţile admiterii 'n aceste 
1 st~.te "~ cărţilor ungureşti "de 

ştIInţa . 

Ontentar budapestan la un 
rticol al episcopului Makkai 

:Am socotit necesar să arătăm losindu,se de prîlejul că latifun- din trecutul Ungariei. In lumina 
f d OI articolului său de-acum două numarul nostru trecut ce feI diarii erau ugiţi inaintea turcI or 

săptămâni din "Rud. Hirlap", ii vor ~ Jl!Crur1. spune ,o prin oficiosul in Slovacia rămasa sub puterea putea fi mai bine judecate roma, 
~ernului maghiar despre mino- Ungariei, cei din Kecskemeth au nele istorice, cari pân'acum nu 
~tea maghiară dela noi episco- atras la ei satele impre;urimii, au s'au prea invrednicit la români 
:ij dela Cluj Alexandru Makkai, format cu ele o comunitate, le,au de atenţie. 
~ fel de dorinţe are in inte- inghiţit apoi, şi astfel oraşul Kecs- Să ne 'nsemnăm totodată şi alt-
, ceva din comentariile ce s'au fâcut t' acestei 'm' inorităţi faţă de kemeth are astăzi cel mai intins l l 

prin "Budapesti Hir ap" artico u
urii din ţara ungurească. Pen- hotar, st~pânit de populaţia ora, lui P. S. Sale Makkai' .. 

1 
S~nt un 

t 
să ştie şi noii noştri ceti, şului şi scăpat de latifundiari. semn, aceste comentam, ŞI poate 

ce le cere celor din Unga- Tot astfel "s'au eliberat" - in- că. şi însuşi articolul episcopului 
d 1 1 ° - b' . b - el U)' ean, dacă. acest articol a fost episcopul protestant ea C uj, semnaţI-va me aceasta vor a, 

scris la comandă budapestană, 

t
tăm: le cere să ţină pas cu scrisă în semioficiosul guvernului sunt un semn ~ă vremea refor' 
uI, să facă reforme sociale, maghiar - tot astfel "s'au eliberat

U 

melor, evitată 15 ani prin insti~ 
'e drepţi, să se cultive, pen- ungurii din Ardealul românesc. Au gaţia iredentistă, bate prea stărui

ta ungurii din statele succe~ scăpat adecâ (autorul articolului din tor la porţik Ungariei. Acum nu 
re să vadă 'n ei un model şi Budapesti Hirlap" nu spune, fi~ mai e chip, îndeosebi dupa pac~ 

tul dela Roma, sa se abată aten, le fie o speranţă, şi pentruca reşte, c'au scăpat prin reforma a~ ţia dela problemele interne, dela 
laci s'ar schimba situaţia geo~ grară românească şi prin dispariţia latifundii, dela reforma electorală, 
fici, lumea să vadă 'n ei un claselor maghiare istorice, in parte dela privilegiile de casta. Şi fiind, 
)Or model. Cu alte cuvinte: I plecate in Ungaria) de jugul din că guvernul nu vrea să se dea 
~urii din Ungaria să facă ce-au I trecut, şi-awm episcopul Makkai bătut pe chestia r,evizionistă, vine 

1 cu o lozincă nouă: că însuşi re-
ut în privinta reformelor so- I aşteaptă dela Ungaria să facă şi vizionismuI, că însăşi minoritatea 
~ statele succesoare, pentruca 1 ea ce .~'a .Făcut in A~deal, pelltruc~ '1 maghiară din "teritoriile ocupate", 
11 lor din aceste state sâ nu unguru dm Ardeal sa se doreasca cere reforme. Că va şi face aceste 
i că În Ungaria e mai rău, ,1 'napoi la Ungaria, şi pentruca ne, I reforme aşa cum le cere P. S. Sa. 
lentruca, dacă s'ar schimba maghiarii ce-ar ajunge printr'o reri, 1 Makkai şi cum le cere lumea 

i oropsită din Ungaria, asta-i altă atele, nemaghiarii cari ar a' zuire Ia Ungaria, să se impace cu căciulă. Oe-ocamdată e vorba de 
ge la Ungana, să se împace noul jug unguresc! I justificarea unei bateri in retra' 
Doua situaţie. Aşa scrie comentatorul P. S. I gerc, şi-atât. 
..şa scrie in "Budapesti Hirlap" Sal1e,. şi de 'ncheiere cere guver- I __ n_$ __ "'F.~ •• t.-ţ •• [IJI:"IIA.'-'_"" __ ".1IIl""", 

nu U1 unguresc ceea ce a cerut 
episcop unguresc din Româ- şi P. S. Sa: s'aducă reforme, pen-
capul subvenţionat de statul trucă acest nou "imperialism u, "int~ 

ân al unei biserici minoritare perialismul calitativ" (aşa-l numeşte 
~enţionate ! acest domn deI.a semioficiosul 
rticolul episcopului Makkai " Budapesti Hirl.1p") este mai pu
re putea să ramână fără ră- temic decât cel unguresc de până 
~t. aci. 

I acelaşi semioficios al guver
li maghiar, în "Budapesti 
ap" din 27 Ianuarie crt., un 
In Nemeth Imre publică. sub 
l .Ecou la strigătul din Ar
-, nişte lucruri cât se poate 
instructive despre articolul 
, Sale. 

Ham din comentarul acesta, 
itllaţia ungurilor din Româ~ 
,'aseamănă cu situaţia ce şi-au 
~ pe timpul ocupaţiei tur-
ungurii din oraşui Kecske, 

1 dintre Dunăre şi Tisa. Fo-

Să ne 'nsemnăm şi cele scrise 
de episcopul dela Cluj, şi cele 
scrise 'n legatură cu articolul său 
de comentatorul Nemeth Imre. 
E bine sâ fie ştiute, pentrucă s'a 
prea crezut până acum că succe
sorul inverşunatului Nagy Kâroly 
(Dumnezeu sa-l ierte!) a adus 
în biserica maghiară protestantă 
din Ardeal alt spirit decât cel 
antivalah al înaintaşului sau. S'a 
prea trecut cu vederea ce fel de 
activitate pan-maghiară (intinsă 
pană prin Moldova şi Bucovina) 
desfăşoră P. S. Sa Makkai, şi ce 
fel de tendinţe are refugiul sau 
scriitoricesc la lucruri simbolice 

La Dlclo.lamArtln I inceput 
să aparA o gazetA maghiari 
sAptAminalA, - ioel Dna din 
Inmedenla de ciuperci ale PIr· 
Iei uugDreşU, de cari precam 
arătăm In altă parte a Inceput 
plnl ,1 presa semloflclouă din 
Blldapelta li le .perle cl-a 
pre. multe. 

Se name,te "Kilkilllo" t du-
pA numele aDgureac al TAr
navei. 

De ce "KQknIl6", - domnilor 
dela cenzara dia DiclosinmArtfn? 
N'a Ijuns lucA ,1 pâ!l'acolo dIs
pozitia fa baza căreia ziarele dia 
alte plrţl cari par tau ca titlu Ud 
nume unguresc de JocalUate din 
Romanii, au trebuit si-,I schimbe 
tltaldun? Ce In.eamnl aceastA 
dublA mAsuri? t' 

105% 
Arătasem acum două săptă, I lui "Budapesti HirJap", semioficio, 

mâni că autorităţile ungureşti i sul guvernului. In pagina econo, 
au făcut în Noemvrie răspun- I mică a semioficiosului s'a publi, 
uitoti pe notari dacă nu se cat cu privire la necesitatea unei 
incasează tot impozitul până reforme agrare un articol al lui 
la ultimul ban, iar în numărul Gustav Serenyi, in care se spune 
trecut am arătat rezultatul din pe baza datelor adunate acum 
oraşul Pecs al acestei măsuri: câţiva ani de Camera centrală de 
anume, ca oamenii percepţiei agricultură din Budapesta, că in 
comunale din Pecs au mers cu I in timp ce media sarcinilor pu, 
zelul atât de departe, încâ~ ~u bl~ce (a~ecă a i~pozite~or) ce, se 
incasat cu doua milioane Şl JU- platesc In Ungana dupa un lU' 

matate de lei mai mult decât gar de pământ, este de 18 pengo 
era prevăzut. (adecă după cursul de atunci al 

Acelaşi lucru s'a 'ntâmplat şi leului 540 de lei), după o moşie 
în alte părţi. I de 9798 de iugăre se plătesc nu-

Ziarul budapestan "Magyar, mai 81.711 p:ngo, deşi ~r ~tebui 
sag" a arătat la 26 Ianuarie crt., - in proportIe cu media Jmpo, 
că administraţia financiară a zitelor generale, - să platească 400 
judeţului Feher şi-a încheiat de mii de pengo. E ,\ m:,i rzb:toare 
socotelile cu incasări de 105 la disoroportia - Spl1fIl'''' auto"ul-

t' d ă a Încasat cu 5 la dacă se a' 8 in ""de! 8 r..:t 250 de 
su a, a ec . d mii d~ iugăre ale latifundiarilor 
suta mai mult decat erau e SU'lt cu totului SGutlte (/e impozit, 
fapt impozitele. deoarece ar fi .nf1prOductlve". 

Inainte de a se fi făcut no- Des/din u;raa de mo; su. lH'e 
tarii răspunzători de incasari, 'Ul'l1ote de o e-zplicalie. Şi ~ 
s'au rostit plângeri în aduna- ""me: lJledia de 18 pe"g6 
rea judeţeană a judeţului Ba: (tJdec6 540 de le.) II ;mpos;'.
ranya (cu capitala Pecs), că pen ItW pldti#e dup'"" ;ug6" tie 
tru o sumă cât de mică, ,pen, p4ma"t. i.ade,uJ,attJ ""ma; '" 
tru care ar fi de ajuns licitarea IIkJlipui,e3 Camere; maghio"e 
unei părţi a moşiei, se vinde de agri~"lI"rtJ şi II colabora
moşia intreaga. lo,.ul,,; 1,,; .B"dapesti Bir/ap" . 
Dacă inainte, când nu se in- Camua centra./t. de Og,iCffJ

casa decât 60-70 la sută din t",tJ o ad""al toale imposi'ele 
prevederi, s'a procedat aşa, e agricole dis la,,6 fi le-II im
lesne de inchipuit cum s'a lu, ptJ"ţ/# cu loate ;uglJ,ele de 
crat dupăce au fost facuţi ră- ptJmttnt di" fard, fi II tlj" •• 
spunzători notatii, dac'au putut astfel la o medie ea,e·; de t"ei 
să deie până la sfârşitul anului ori ma; m;c6 dec4t tule'l1tJ,,,t,,1 
rezultate ca acela din judeţul imposit al ţ6,a,,110,.. A' fi 
Feher. Şi dacă şi până acuma t,eb.,it sti se ad".e ""ma; iu
s'a spus în parlamentul ungu, g6"ele f6rtJ"eş'i, /6r6 ale 10-
rese eă impozitele din Ungana lif"ntliUo,., co s6 se .ad6 ti
sunt cele mai mari din lume, deruJr"ta tragedie II 1iW6.imii 
iar fiscalitatea,i mai sălbatic a di" ,aiul 110,.#81 T,ol(ed;o 
det:ât orişiunde, ne putem în# aceasta cetitorii "oşl,t ti CII' 

chipui ce-o si se spună după ,,06C ," dea;""s. Âc .. ", doi 
asta, după sălbăticiile din po- a,,;, /14"6 a "., fi sporit ge
stul Craciunului. "BTalul GlJmbDs lmpoalle/e, 
Sărmani cetăţeni ai raiului ItJtlg6 Şa,kad (Pe grll"iţlJ TD-

hortist I ",4"easc6 dillsp"e SllIo.la) p14-
In schimb latifun- lea.,,, eolo"ist 'mproJwieI6rit~ 
diarii .unt scutiţi adecă un contriblJJJbii favorizft, 
d. impozite I 2800 4U lei pe"'",, ,,1]' ;flg4re 

Acum un an, precum se ară- de piJ",ant sterp (s6,,61.,6) I 
tase în n-rui din 13. XII 1933 al * 

Să mai comentăm nedreptatea lui "Pesti' Napl6u
, a venit la mi-

ce-o arată destăinuirile acestea? nisterul de finanţe unguresc o 
delegaţie din satul panonic So- Ar fi de prisos. 
morja - în frunte cu primarul Ungaria se dovedeşte şi prin 
satului - şi s'a plâns că. deşi-au impozitele sale - şi nu numai 
plătit 90 la sută din prevederile prin latifundii sau prin alte pri
contribuţiilor, li se fac licitaţii, vilegii de castă - singura ţara 
in vreme ce latifundiarii nu plătesc medievală din lume. Ca pe vre~ 
şi nu sunt şicanaţi. Delegaţia ce, mea lui Werooczy, nemeşîi~s cu 
ruse să se ia pământurile latllun, pământurile şi cu toate dreptu~ 
diarilor cari nu-şi plătesc impo- riIe şi bunătăţile, iar sarcinile 
zituI. publice le suportă~ calicimea, im-

O destăinuire şi mai gravă s'a pilaţii. Şi incă le suportă peste 
făcut prin n-rul din 6. 1 1934 al suta la sută. 

1: 
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După restabilirea unităţii săseşti 
în Ardeal 

Iredenfa maghiară îşi uâ i 
coada şi 'n şcolile engleze.! 

- Vizite la Berlin - Oamenii Budapestei au re'nceput să Am aratat in n-rul nostru tre- a spus colonelul M:)ore - ~ ) 
propună germanilor noştri un "front de oţel" al tuturor mino- cuf cum caută iredenta ungu- garia a fost mai grav pet~ t 

J'itarBor din România _ rească să-şi vâre codita în şco- sita.- C 
iile din statele apusene. făcân- Iată ce poate aUrma un • 

Ca urmare a plebisciiului I şi.a luat un concediu şi a ple- I loas4. /" Romd"ia oallle"ii du-le prin interventia sectiei de nel englez, un deputat en Am 
din Saar. precum am arătat cat În Germania, ca să ia I Budf1pestei cauttJ alia,,'a ger- cooperare spirituală a Ligii Na- după afacerea cu pusta Ja rior 
în numărul nostru trecut, binecuvânta rea taichii Hitler. I ma"ilo,., Ş' tolatu.c~ ill u". fiunilor sau prin mijlocire directă şi dupăce numai orbii şi co· 
hitleriştii saşi din Ardeal s'au De altfel nu e singurul glSria ge,.ma"U SUtIt t,atali sa sch:mbe aşa cum li-o cere n'au aflat ce fel de oaspe~ ni. 
împăcat cu episcopul lor dintre germanii dela noi care cum nu se poate '"chiPui ma. iredenta ungurească părţile pri- fost socotiti In Ungaria Prl' Alti 
Glondys, şi fac acum adu- s'a repezit după plebisciful stIlbatic. StJ .dtJugdm la a- vitoilre la unguri din manualele nlerii de razboi. E plin CÎrn: ~săv; 
nări pe ci!'cumscripţii şi ju- din Saar la Berlin. Telegra- Qceasta, ctJ totatu"e; c4nd OQ- de şcoală. din cetatea Aradului deo

( 

deţe, consfinţind Împ3carea mele ziarelor au arătat săp- menit Budapestei fac astfel de A:olo unde poate, il'edenta prmzonieri. asasinati mai b; 
prin reluarea legăturilor cu tămâna aceasta, că a fost la îmbie,; la dragoste de oţel ger- ungll\"f'2Scă .lucrează însă. şi alt· tt:şte decât câinii prinşi de 
foştii adversari. Berlin o mare demonstra!lie maniTo,. dela II oi. se dedau;n fel. Bunăoară ca la şcoala sU· gheri, sunt pline câmpuriie 

~'erioara comerciala din Londra 
Adăugăm la aceasta că de stradă. Ia care au parti- Sdtma,.. i" StJlaj, ;n judeţ,,1 a lui City of London College. garlei de oaseia acestor P Prel 

episcopul Glondys, îndată du- cipat şi germani dela noi. Aradului, la cele ",a; ul'Île Şcoala aceasta, precum arată ~,ierl. ~u. r~sunat de crime fOi 
pă împăcarea cu hitleriş1ii, aplaudaţi cu mare frenezie. uneltiri ca 6tJ tltellţilltJ sub .Ui Magyarsage şi alte ziare ::o.au savarşlt In contra lor I ghl 

căleditll pa",Hagh'a,.i6mului bud3pestane dm 27 lan. crt. are ZIarele ţărilor aliate şi 'n le J 
pe şvabii ea,i au llueput s4 O societate de discutii in (o~tra. cu ele ale Angllei, iar acu ,OSI 
revi"ă la matca strtJrtfoşeasc4. dictoriu. La una dintre şedinte, cO,lond .,~ng;ez vi~e şI debitat~ Au re' nceput cântecele de sirena dela Cluj 

Iş' flO,. apleca germa,," ItOŞ- teza ce s'a pus a fost urmă· I ahrmatu,e de mal sus. şi n d. 
tri urechea. /a IHvitaţiile aflti- toarea: .Nu se poate pace in ~ 'ntrunire ~U~lică, ci .la o .omi 
ro"uftuşti ale .,"0' astfel tie Europa centrală făra- schilnbarea la. Jz o şedmta a unet SocLiDtre 

Ştirea despre restabilireâ uni
tătii săseşti nu putea să n'aibă 
răsunet in rândurile ungureşti 

diriguite de partidul maghiar. 
Precum se ştie, partidul acesta 

are pe socoteala saşilor şi a al
tor minoritari o intentie cam 
veche. pe care s'a zbătut in fel 
şi chip să şi·o vadă infaptuita. 
Voieşte adecă să vadă adunate 
pe toate minoritatile din Româ
nia intr'o tabără comună. sub 
conducerea lui t deci îndreptată 'n 
contra statului român. Gândul 
acesta nu i-a părăsit un moment 
pe foarte bunii patrioti ai parti· 
dului maghiar. Oe·un an şi mai 
bine, insa, nu s'a mai putut vorbi 
nimic despre acest bloc inter· 
minoritar, deoarece nu era cu 
cine 1 face, fiind germanii. îm
părtiti în trei, patru tabere. După
ce deci unitatea săsească s'a re
stabilit, partidul maghiar sare ia
răşi din bârlog cu cideea- sa. A 
sărit Întâi sa salute împăcarea 

săsească in vederea unirii tutu
ror minoritarilor ziarul • Ellen
zek-, În redactia căruia tronează 

spiritul ~ transilvanist C
, autono

mist, antiromânesc. al faimosului 
şvab maghiarizat Nicolae I<renner. 
Şi . iată cum saluta acest ziar 
.transilvanist C Împăcarea să

sească: 

Spune că pe ungurii din Ro
mânia ii bucură această împă
care din două motive: întâi, pen
trucă ei ii socoteau Întotdeauna 
pe saşi ca pHdă de soiidaritate. 
şi-al doilea .pentrucă cu toate 
gravele ·noastre deziluzii. n'am 
pierdut speranţa că odată şi 

odată tot se va face strânsa îm· 
prietenire a lumii minoritare ger
mane şi maghiare din Ardeal. 
ba chiar şi frontul de ofel al tu· 
turor minoritarilor. Adevărat că 

o asemenea intentie - continua 
.Ellenzek'" - e socotită de toate 

. partidele româneşti o trădare a 
poporului majoritart dar dreptul 
la aceasta ni-I face pe zi ce 
trece tot mai dezirabil forta 
majoră; cu cât va fi mai mare 
ofensiva puterii şi-a societătii 
majoritare in contra fiecărei bu
căti de pâine a minoritarilor, cu 
atât trebue accentuate mai mult 
formatiunile apărării legale, ale 
putintei legale de a te ferlci-. 
Criza săsească a fost o piedecă 
in calea aceslui "front de oter-. 
Acum, dupăce criza săsească a 
trecut, "transilvaniştiie deJa Cluj 
trag deci nădejde că va veni şi 
rindul • frontului de olel-, 

ftJţa,."iâ ~ Aşteptăm stJ flede",. ' ., 
......,.,., .' tratatului de pace dela Trianon c , şcolare. Ce păzeşte secli!:~ pre 

- ...... PiIPIIII_,-...... PiIPIIII ...... IIIIII-PiIPIIII_ ... ·.I11111'.., ......... I11111-..,' ......... ·..,C ........ 111111-..,C .. 6........... A vorbit despre aceasta colone. cooperare spirituală a Ligii '01. , 

Dorinţa a.ceasla II oameni 
10,. partidului mag/,ia,. tuJ
deasiJ O duplicitate sca"da-

torectitu~ineD Ire~ei UR~ure~ti 
inşirat motivele cunoscute din Să mai adăugăm, pentrtlc' , eo 

luI Moare, unul dintre pdn::ipalii tiunilor, de tolerează a5ern~Ufj 
uneltit?ri d.in g~upUI deputatiior ~r~,mă? ,Ce păzE'ş.te minister!" ân 
englezI prletem Ungariei, şi.a ln'~truclle e.nglr,z? 10 • 

In zialltl Q(odan .,Erdelyl Hir- mele comerciantulu i contlaban- broşurile Ligii Revizioniste ma- titorii să vada in deplină:fjnllo 
lap· (ediţie pentru Ardeal a ofl- dist. care se cheamă Alexandru h 9 idre, pentru cari ar trebui sa această înscenare crin,ifră&e 
ciosului LigII Revlziontste .Pestl Schwartz. Ca foarte rari txeep sch:mbat tratatul de pace. A in. că la amintita şedintă a pa. edlD 
Hiriop") a apărut la 30 lanua- " fii. dictate şi aCistea de socoteil şirat astfel toate cunoscu1ele pat şi a luat deasemenea cu ma 
rie crt. o ştire din 11mişoara in- lalnice. presa ,mgareascd dela nazbâtli, după cari tratatul deJa tul secretarul din Londra al aţa 
titalata astfel: noi trece 'ntotdeaurza sub tacere Trianon a distrus o unitate eco. Revizioniste maghiare, lvan: ced 

.Curtea de apel a namlle minor/tarilor certaţi cu nomicâ desăzârşită. o unitate dossy. şi că la sfârşit, după bl!e: 
conflrmat osândirea la legea, în schimb le tipilreşte cu politică ideală, o tară care a a- cutiile in contradictoriu, s'a ma 
un an inchisoare a ma. cele mal Izbitoare mue pe ale parat cultura şi civWzatia Euro- asistentei imberbe votul, oflete 
relut negustor ari:ldan roml1nilor cari o;ung sub o Clll pei apusene în contra barbarilor, fost 63 pentru revizuirea 
prins cu contrabandă dt micd acuz.~re Procedeul s'a ş. a, m. d. tului de pace şi 3 contra. orull 
de mMase. - Instanta pulut vedea mai bine decât ori· N,u e lo~ul să arătăm aci tâm- Aşa J~cre~ză'iredenta.'--, ct~ 
de apel a redus pedea- câ'1d din caz.l de mal sus: in ~~n1a cuprinsă în acesfe afirma- reasca, şi tocmai ea are ne/ra de 
psa nolarului din jude- aceeaşi ştire minorltarul certat ca fll~ dar. trebue să subliniem, o narea sa se plângă la secliabghltll 
1ul Aradului Drimba a. legea t numal un .binecunoscut ~fl~~aţle pe car_e ac~m. o auzIm coo~erare spirituala o Llgii/llloDI 
cuzat de delapidare". comerciant angrosist" ia,. româ- mtal. că reclama reVIzuirea drep- flUnlJor că şCOlile din Si\ S 

ual e aratat cu nU~;Le chiar tatea, dtoarece .cavaleri~mul succesoare lac politică. anti~ e. (, 
Precum Vedt'fi: nec/nstea ga~ 

zetel ungurtştl se incepe chiar 
CII titlul. Condamnatul minoritar 
n'art nume. Iar condamnatul ro 
mân t spus cu numelt şi cu toate 
atribut<i! 

în titlu. şi r U!1guT~SC ,n'f l-a jntinat pâ· reasca. fiindcă. predau desprE nge 
I n a~u'?l m~LO ff!P~~ neca~alfl-. guri c'au venit in Europa aşa at el 

Şi tol se mai gdsesc lncd ro· , Teasca. prmz<!";lem de Tazbol au venit, că. s'au purtat cu celi pa 
mâni cari na-şt pot lua cafeaua au los~ socollt' in Ungaria ca lor nemaghiari aşa cum s'au ţloaa 
de dimineaţa fard lectara anei oaspetI". a. m. d." "Totuşi - tatI 'o I 

astfel dt prese J Na vor inItIeze ore. 

ştirea t redactatd in 
chip ca şi titlul. 

oare ntciodatd ai no~tri ce pilcat 'ni, ~ 
acelaşi str/eător la cl!r fac sprijinind a- Şi-au dat iar în petec în Ameri mâne 

!enunta ziare. şi necinstitI! şi .Ia D 

CittIm: 
.Curt~a de apel din Timişoara 

.'. ocapat azi tnalnte de amiazA 
cu douA Interesante cauzl' arl
daoe. S'a fotâmplat cu câteva 
eăptAmiDI to urmă - la afârşl

tul' .nulol trecut - că tribunalul 
arAdu I oslndit la UD an inchl
so.re pe UD tadeobşte cunOlcut 
negultor angrOllst, care ajunlese 
ia centrul oDei complicate afa
ceri de contrabaudl. Parchetul 
a rldlclt acuutle in contra ma
relui comercIant pentrucă - a· 
flrmatlv - făcea regalat contra
bandA ,1 1,1 aproviziona prlvAlIa 
pe calea aceut.. Marele llegul
tor a fOlt arelt.t ,1 e pAnă u
thl loclt.rul penltenclarulul par
chetului arldln, Chestluoea sa a 
venit in faţa Cortll de apel, care 
a confirmat azi sentinţa adusA 
de prima ln.t,nţl. ,1 I rellpins 
cererea apArArII de a le pa ne 
acuzatul tn IIberbtt." 

Urmeazd tn continuarejudecata 
notarului delapidator Alexandru 
Dr;mba, care, fiindcd t. român
e anUal in gazeta maghiara CII 

n.mele lnlree. 
Necinslea aceasta nu-i numai 

a lai .Erdelyl Hlrlapc, E numai 
o tntllmplare cd "Aladi Kozlony" 
din. aceeaşi zi a publicat şi nu~ 

antlromâne$ti? Cu toate câte a păflt în Sta- ungurii expulzati din lugosla\ tII 
, u _,p ,,., .. u. t2le-Unite ale Americii (să n'a- şi "Pesti Hirlap" s'a lăudl, potrl 

In atentia domnI-_ mintim decât ghinionul ce I·a au izbutit pentru jntâiaoarăI~aghla 
avut cu revizionista babă fedak pretextul acesta al ajuto.cDlti 

lor dela poştă Sâri), iredenta ungurească nu expulzafllor, să adune 'n.sc ra 
s'astâmp~ră: ci caută cu orice mănunchi pe toti ungurii a~ pilI 
pret :ăoŞI Implânte piciorul in ,1 cani. Iată însă că lauda ac tuatt 
America. Are trei scopuri acolo: de sine era mincinoasă. . mine 
Să. câştige pentru visurile sale budapestan tlUj Magyarsag'l, agbla 
lumea americană. să 'nstrăineze nu·i mai pujin iredentistlt III: 
de patria lor pe slovacil, croatii, .. Pesti Hirlap·". a publicat l' D la 
germanii şi celelalte neamuri din crt. o corespondentă din ~Qttn n 
statele succesoare ce sunt acolo, tand, în care se arată că si SC( 

şi mai cu seama să abată dela doua adunare - după C un} 
comunism şi socialism pe ungurii constituire - ce a voit s'O I tnta 
antihorţisti, cari sunt în număr la sfârşitul lunii trecute Li mâne 
deo::blt de . n;are şi·i sunt o mintită. au năvălit peste un unit 
h~t~rltă prim,eldle. Despre incer- Iredentei ungurii "comunişli' gar ( 
canle nereuşite ce le face pentru le-au fugărit aruncând dUpl Rom~ 
~ăpăcirea slovac.ilor, am vorbit cu scaunele. După aceasta, sIf ŞCOlii 
In n-rul, tre~ut~ Iar despre incer- "Uj Magyarsâgo., Liga Jlftle dl 
ca.rea da. caştlga pe ,ungurii de expulzatii din IugOSlavia Itlfgold 
stanga prm. apeluri în legătură incetat cu totului activjt~orcla 
cu. e~p~lzărlle de cetăteni ma- deoarece mişcarea a fost tfotlJl 
ghlart dm Iugoslavia, in alte nu- discreditată in fata opiniei· terlt< 

Ziarul .Arad! KOzIOay· lOII. 
nuase anul trecut ci un avocat 
din Orade face IntervenţII pen
tru ceferlftll unguri clrl au 
căzut la examenul de limba 
română. 

Acuma citim o ,tire - uu o 
luslnuare - la fel cu a;easta. in 
ziarele bod.pe8tane din 27 1 ... 
nuarie crt. Corespondentul dia 
Cloj al lai "Uj Magyusag"', 
.Bud.peltl Hlrlap· ,1 al Inci 
citorva gazete budap~staDe afir
mi că umbli după functionarII 
dela poşti cari au chut la exa
menul de limba români nl,te 
!amsarl cari le promit peutru 
plată repunerea 'a slujbă. 

ConducătorII dela poştl. si la 
aminte la ştirea aceasta a ziare
lor budapeltane, despre care 
ne place aă credem că ou-I de-
cât o calomnie. . 

~ere", ale .Gazetei Antirevizio- Iăce din Cleveland". Iln 
niste. Precum am arătat ire- ~ a I 
denta maghiară a făcut la' Cle. tI la I 

. veland o aşa zisă "Ligă pentru Cunoicutal Icrlitor d. Attte,u I 
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I iserica unită (J. Romcînilor . . 
, din UngClriil Răspântia 

După pactul dela Roma 

ungurească: intre Roma şi Berlin 
.~ Alungarea preotilor şi Învăţătorilor români. ASM 
e efe triste din viata. acestei bis~rici române cu 

limbă liturgică maghiară. -
• 

Precum spuneam în n,rul no· : tui fratat de pace decât a celui sibilitate. Spune că nu există in 
stru trecut, pactul dela Roma j. a dela Versailles, nutreşte visui sa Ungaria trădători ai revizionis
adus pe unguri rn Cf>3 mai grea rupa odată şi oda ta dda unguri mului decât printre "guzganii" 

uogurrşti trimit iu fiecare Du- încurcătură, insemnând că dacă Panonia. dupăce va fi trecut rămaşi după revoluţia din 1918, 
minecă şi sărbători propagandlştl, se aiiltura la h'ocul Frantei, l1a" peste Austria. - dar adaugă Îndată: că mai 
cari araojenă serblrl cu carac- tiei. Austriei şi Micii Intelegeri, E fîresc deci că chestiunea paC' sunt şi unii vitEji. cari dupăce 
ter dtJşmănos faţă de Români, J trebue sa renunte ia revizionIsm, tului dela Roma e mereu discu. s'au aprins reped~ şi au văzut 
iar preotii Jor ttll conferinte jl- ceea ce va face să iasă la supra- tată în presa budapestană. în că lupta e grea, s'au deceptio-

n Am arătat Intr'un atudiu an
a rlor trlita soarte a blserlcli 

co-catolice române din Uo-

=î ni. 
'i 'Allhl, Qoguril au distrus cu 
1: ~săvar,!re această bIserică ro-

neali,1 străveche, precum şi 

);' ala conf! slooall ce era pe 
, muri dirogu:tă de autorUă! It' 

il. PreotII ,i invăţătorii românl 
fost alungaţi de autorltăt'le 

I ghiare ,1 nu au trecut de bună 
ie pe teritoriul romAnesc' dlll 

. ,nsllvao1a, .In speranţa unei 
:t' ătu/tli mat bune", cum spu' 
1 d. Ivdn Nagy, in articolul 
~ omâflii din Uf/garia- i

) Ba unl! 
~Dtre duhovoicll români unfţl, 

!~ preotul Ioan Sechell d'a A.b
,OI, au fost uCI~i de jandarmii 
~uri pentru sentimenttle lor 
tmâfuŞtt. 

110 asemenea imprejurărI vltre 
" conducătorii sufleteşti al Ro
fAntlor unlţl au fost siliţi Iă-şl 

~ră&ească parohil1e lor şi pe 

,edIDcloŞt. Uogurll, COOttlenU 
le marele rol al I;reo{imel Il 
qaţ! elementuluI 1omilnes,:, au 

~ocedat după vechiul dicton 
~Ibl!c: .omoard pe pastor şi 

!lTma se va raslelW !ar pastortl 
5Qflet~,tI al . JOmâ()!snJulLiI fiind 
DCI,I, Bchlng1ulţl ŞI alungat l, pc
~orul a inceput sa se răzleţeucă 
~ cttu, pIeirii, aude l-a dus 
,ra de veacari I neamului ce-a 
Ighlllt cu forţa cele mai malle 
IflonaBtăt! din Earopa de m~j
le. Statul uogar Il putut astfel 
:unge la satisfactia de-a COllS

fat că Românii din Ucgarla, 
ID puct de ve dere al bisericii 
lţloaale fi a ,coalelt se afli~ 

IIr'O stare tie pUna. Nu mai 
r preoţi şi nici Invatători ro
rinl, şi sunt opriJI a mai c/lnta 
'mâneşte In bisericd. 
la mai multe parohtl, unde 
Otll pr~ott români uniţi 6 'au 
Ipotrlvit la Introducerei !lmb~i 
aghiare tn bisericA, au fost tl1. 
CDlti cu preoti ruteni, cari slu
se ro Hmba statului ungares.::. 
e pildă, tn comuna Sttaldu, 
:uatl tn vecinătatea satulal 
mânesc Boghles depe "nnlţa 
19b1ară, preotul român unit a 
It ,!Iit &ă oficleze servi elaJ dl-
1 la limba maghiară, apola 
tin mal târziu, acest prtot a 
d scos din parohie şi inlocuit 
un PTlot ,.tean. AceJaş lacru 

I tntâmplat tn toate parohtlle 
nâne Imite cari au astAzi pre-
uniţi rutent, aservlţf statului 

~ar ca unelte de m9ghlarizare 
~omlot1or. 
~colUe confeslonale şi blsţrl
l din comune-le române,t1 
'gold (CStgOld) şi Porcllima 
.rclalma}, au fOit inchlse, far 
otnI [ulian Pup .'a refugiat 
teritoriul româoeroc, În co
na grăolcereu.:l Pete.. La 
la pălit-o ,1 alti păstori au
~,tI ai Ro manllor d tn coma
e lcutel regiuni .• 
~coloJ aude poporul romb 
t contlollA să-şi mărturtteucl 
~a lui romluească, autoritAtile -
) Vezi 1. Nagy: "RomdnU d •• 
rana", articol apărut in "Glasul 
Oril6.ţilor", No. 10 din 1127. 

... 

I gOltoare ja adresl statului Ro· fală În Ungaria toate marile pro- vreme ce presa altor tări a tre- nat. Şi mai sunt -- adaugă Ht'r
mlln. "Cei mal multi dintre Ro- bleme dela cari se abatea aten- cut la alte chestiuni internafio- czeg Ferenc - unii cari ar avea 
mânl n'au voit Il se dacă la tia prin instiga tia revizionistă: nale. pest.~ granită interese materiale 
ac~ste prelegeri de ungurlsm. chestia lalifundiilor, chestia re· Pentruca şi cetitorii români să cinstit~, şi îşi confundă interesul 
Autorităţile agurt'şti au dat iosă formei electorale, etc., elc-, - ştie în ce chip se discută la Bu- lor cu al tarii. 
ordIn să fie '1 ei _duşi cu de-a iar dac1 se alătură faţiş şi defi- dapesta. vom da in cele ce ur- fireşte, pfE:ş'2dintele Ligii Re
sila, să asculte bAtjocurile la nitiv Gelmaniei, se dau pe gura mează câteva spîcuri, cari nu-s vizioniste incheie spunând că nu 
adresa noutră" (a rttatulul Ro- lupului, hil'dcă Germania in loc lipsite de interes, precum se va se poate renunţa la r~vizjonism 
mâtll) 1) să lupte şi pentru revizuirea al· vedf'i'!. (căci ce naibii se fac în aCiOst 

AcelStă sittlaţ!e jalolcă ni ae .... caz şi latifundiarii şi uneltele lor 
zogrăveşte fo toate parohille Ce-o aştea pta pe Ung an a renegate, in frunte cu Herczeg 
române-unite din Ungula, cari dela viitoarea generaţie a Germaniei însuşi!) "Cel mult - spune Her .. 
ae află situate tn apropierea 1 (zeg ferenc - poate fi vorba 
Romei calvlne maghiare, adică In zia:ul "Magyarsâg" s'a pu siă expansiune, Ungaria sli de-o schimbare a tacticii pa-
a Dobrittoalul, blicat la 24 Ianuarie un articol rămâni aşa cum e, ca s'o tnvit imprfjurdrilor schimba/fl'. 

Dintre 16 parohii române- al d !ui Calman Pongrât7. intitu- poaUI da mai bine gata când ]n ce!d!aJt ar!icoi, oparut la 
anite dia Uagula. 15 se ţIn de lat: .Roma locuta - causa fi. ii va veni vremea ef. 13 Ianuarie, Herczeg spune că 
eparbla unită dela Oradea, Iar nita r Ar urma de.ad ca Ungaria să se aude mereu refrenul, ca intr'o 
Ulla de cea dela LUg;ij. Epilco· Autorul vrea să comb3tă cer- se alăture paclului dela Romo;. baladă scotiană, că Ungaria tre
plIle acestea DU mal pot ţinea curiJe germanofile din Ur,garia. Dar autorul articoluiui din »Ma. bue sol renunte la revizionism. 
conta;t cu credincioşii din Uo- cari spun că politica externa un- gyarsage se fereşte s'o spună. "Situatia de astăzi ni-o rfla
gaTi~, Iar precţU ,1 iovăţătoril gurească nu trt::be să se a;:9a-, Şi incheie spunând că.j rau de minfeşte Înlrucâlva pe CQa din 
romanI, cari an fost aluugJ.tl, nu jeze fată de pactul del~ ~o~nat ungJri ŞÎ aşa şi allfel, deci I.'au 191~. Şi acuma multe de lo~tfl 
pot II Înloculti sub nict un ma- deoarece se poate totUŞi mfam- decât s'aşteple. Pentrucă, de alt- depind de faptul acesta: cme 
tiv. Din totalul acestor parohil pla ca Germania ~ă ocupe Au· fel, pactul dela Roma nu- f încă arll nervi s'o ducă până la ca
(de 16), dtmpreund cu fiiltJe lor, stria, şi 'n acest caz Ungaria nu ceva sfârşit. E numai tnceputul

t 
păt.· De aCf?ea anfireuizionişli 

numtil tret au preoţi româ'll, Jar trebue sa se g3SPIlscă angajată ,numai pregătirea a ceva ce va caută defetişti în capitala ma-
restUl de 13 au famas fard con- fată da duşmanii Germaniei. Pen- să urmeze. ~hiară 
ducdtofi sulletaşli. trucă: vecinătatea germană îi Li- i frică Ceea ce urmeaza în acest ar-

EpJ r h Ik noastre unite db va ti grea Ungariei chiar şi ',1 tkol e nu mai pu!;n intert;sant. 
Transilvania ou pot face nImic cazul că va fi o vecinatate prie- de .,trădători" lierczeg Ferenc se adreseaza 
pentru cooducl'rea dllhovnlcească. tenească, dar încă o vecinalate In oficiozul Ligii Revizioniste. ungurilor din statele succesoare. 
a acestor fii al Deamnlul .• ln m:mtească duşmană! in ,.Pesti Hlrlap". au aparut luna Şi de unde până acuma îndemna 
urma dIspozitiei din art. 3 al La aceasta autorul articolului trecută două articole semnifica- pe conducatorii lor la provocări, 
Concordatahd illchelat cu Sf. dh ziarul care rec.glindE'şte pă- tive, amâr:două ilie lui Herczeg acum spune ca decât discursurile 
Scaun, in mod definitiv (silune reri!e unei părti a laHfundiarilor ferenc, preşfdinte!t? acest02i Ligi. unui S3U altui parlamentar de-al 
eparhla O.Adaoil) ne·a incetat şi a finanlei din Ungaria, ră· Intr'unul, ·apărut la 6 Ianuarie. partidului m<!ghiJr În parlamentul 
jurlsdicţiunea asupra acelor pa- spun le : He-rczeg se arată 'ngrijorat de un dela Bucureşti. e mai important 
rohll româno-unite şi ch!ar asupra Ori vom fi germanoft/i. ori lucru ce i l-a spus un str;'lin. Şi sa ia seama la modul cum se 
paroh/ti Bedeu, rC:mâl1â,7d sltUQ- vom fi duşmani Germaniei, dacă anume, spunea acela: .Nu ştiu formează sufletul maghiar sub 
tia lor eanoflică ncoranjafd se face Anschlussul {adecă a. dacă sunt sau nu ]a Budapesta stăpânirea româneasca. Cu alte 
pând azi. Nici acum nu e sta- lipirea Austriei la Germania} politicieni şi ziarişti cari se pot cuvinte: decât provoUiri şi alâ
bdit. cd Românii unttl din Un- noi tol vom ajunge sub influ- cumpăra. dar propaianda anti- ţarl, mai bine o pregătire a mi· 
garia sub a cuJjurisdict une sunt enta Germaniei.' "DraM! nach revizionistă va "lucra" de-acum norităfii maghiare pentru O rl;!
supuşi-o Osten- va irecQ întâi dll toate în Untaria." zi-tenta lunga! Ceta ce inseamnd 

Deci guvernul din Budapesta peste noi. Că Hitlflr are sim- Preşedintele Ligii Revizioniste tot o recunoaştere cd revlzionis-
printr'un ia~ărclnat al .ău (un patit pmfru Ungaria? E greu respinge. fireşte, o asemenea po· mul a dat faliment. 
.kormar:yblsztos-) dispune in de spus aşa ceva. după m:pă- ar' 
voIe de soarta acestd biserici, sarea ce o arătat o fală dg ___ ...... ; ...... ___ l1li$l1li0 ........ l1li .. l1li; ... - ..... __ , ........ ,l1li-... '.n"'_ur/A-.. O •• _lIIIur/Ae'lI.IIII-_IIIIU., ..... IIII-_ 

nerespectând nici cele mai ele- cauza ungurească în zilele pro
me/ztare Ubertdţl ale cultelor mf- cesului dela Geneva al Marsi
noritare, preVăzute chiar in trQ- liei. Dacă actuala genQratie 
tatul dil pace încheiat cu Unga- nemlească va obtinfla rectifi
ria, în. art/coJile priVitoare la cări în tratatul dela Versailles, 
minoritdti. generatia viitoare va merge şi 

Incd 10-15 ani, şi biserica mai departe; scopul spre care 
Românilor uniţi din Ungaria va va tinde, se întrevede depe 
fi complect distrusa. Soartea pa- acum: bazinul dunărean .• După 
rohillor române _mte, lnşlTate toate probabilitătilf. nu Sfl va 
ffltr'altd parte, va fi aceeaşi ca năzui însă. în răstimp de câ,i a vechtlo, parohii române din teva decenii, să schimb, hota
jad. Sabolci şi hojdu, cari la relfl noastre apusme, şi (anume) 
fost maghlarlzate prJQ ajutorul Vel accentua mereu şi va ga. 
eplscoplel unite maghiare de Tanta neatingerea acelora, toc-
Hajdudorog. mal in interesul expans!unii f4

• 

Petre Petrlnca Cu alte cuvinte: 
• .,,1/' V' un, ...... Autorul spune cl granita 

CetitorU cari ne dato
rează abonamentul pe 
anul trecut, ne vor trimite 
55 de lei pe Sept.
Dec., sau câte 15 Iei pe 
lună dacA nu primesc 
gazeta dela Inceput, plus 
abonamentul pentru anul 
1935. 

1) Vezi articolul : .. Fratii 1l0ştri de 
8ub Unguri", În "CHvânl1d Dbw·, 
30. UI. 1930 • 

apuseanli poate fi socotitli 
sigurl depe partea Germa. 
niel Inel câteva zeci de ani. 
Germania nu numai că nu 
va primejduf-o in acest timp, 
ci va clula si o apere. Şi 
anume: Are "nUU de cucerit 
altceva, are de obtInut re· 
vizuiri In tratatul dela Ver. 
sailles. " e Interesul politicti 
sale de expansiune In ba
Zinul dunlirean ca pAnl cAnd 
nu se va putea Incepe acea-

l ' .. n~ O stupizenie 

Dt o vreme fneonee, de când 
nu mai ştie ce .argumente" sd 
ndscoceascd 'n sprijinul rf\l;zlo
ntsmuilli. iredtnlJ ungureascd se 
leaga tot mai obraznic dl nMme' 
le româneşti din Ardeal, vrând 
sd-l prezmte pt /itcare romo.n 
cale a av-t nenorocul sd ~ se 
moghiarlzeze nume/t, sau al că
n,i nume adllce a unguresc. drept 
român de origine maghiard. 
drept dovada cd românii au avut 
un atât de bun tratament sub 
stdpânirea ungllreascd. lncât nil 

numai n'ou existat maghianzdrjN 
le despre cari se vorbeşte'n 
România, ci din contnJ, ungurii 
au cdzut victime Tom/ln,Jzdlii. 

ObrtJznJcia aceasta n'a 103t 
niclodatd aşa dt scand.los afi
şatd ca acum saptamâna, cu 
prJiejul Încetdrtl dia vieald a ve
nerabilulul mitropolit al Blajulu.i 
Vasile SUcill. Amm/ândl'" moar· 
tea, .Magyarsdg- Setie 'n It-lUi 

din 27, J. urmatoarea tâmpenIe 
.,Sllclu. a carui familie. s·a nu
mit original SUC!. a Jost /la de 

Jăran român din judetul Fdgd
raşuiuI. • 

Sa nu ne mirt atâta ntseriozi
lale la nişte oamtm cari au fost 
In stare sd·l maghiar/zeze şi pe. 
Adam. Au ajuns doar, precum 
se ştie dtn cele anUate de d. dr. 
A urei Goclman intr' un numdr 
dm anul tucut al ziarulUi "Uni
versfll". sef le gcJseasca oTIg mi 
Ufl/lureştl şi oamenilor noştri po~ 
miel dm România mica. 

. .... 
"Prin limbă trăieşte 

-neamul 6' 

Sub titlul acesta s'a publicat in 
"Pesti Hirlap· din 18 Ianuarie 
crt. un articol, prin care se cere 
interventia Academiei Maghiare 
ca să se scoa fă din limba ungu· 
reascA denumirile "Romania, ra
man. Csehszlovăkia, szerb, Ju
goszlavia," şi să nu se mai spu~ 
nă şi scrie decât &olâh. OJahor
szăg1 Csehtotorszâg. râcz, OeI-
6z1aviaa • 
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nevoia unei puternice 
pe frontul mijlocii 

• 
SI , 

de 
creatoare clase 
vest CII tiirii , 

Cum nafionaliz~c 
meseriile f 

Ziarul " Universul U a p~ N 
in numirul din 3 Febr, te'" 
toar~a statistică a u.c~ni~iIOtraG 
cămmele de uceniCI md· pr 
din Ardeal: LI D. colonel in retragere AL. I făcut multe reforme în cei 16 titufiile meseriaşilor privind uce

BABESCU a tinut Vinel'i la Arad ani, dar mai avem multe de fă- nicia, controlul şi inspectia mun
o conferinţă sub titlul de mai cut pentru unitatea noastră na· cii, calificarea şi combaterea clan· 
sus, vrednică să fie cunoscută ci- tionaJă. Ne lipseşte in primul destinismului. 

3. Un alt regim flscal, cu ta
rife de transport şi tarife vam jle 
mai scăzute pentru micii indu
striaşi decât pentru fabrici. SJ li 
se dea şi micilor industriaşi f,;r· 
nituri dela stat. 

Cluj: Rom, 256. M'lghia~~nfe: 
Germ. 13, Evrei 162, alte otm 

2, total 977; luj 
Huedin: Rom. ] 9, Magh;, ţj~ 

Evrei 3, total 67; 

titorilor noştri şi pentru impor· rând o clasă de mijloc, şi din 2. Organizarea unui credit spe· 
tanta problemă de care se ocupă: cauza aceasta trebuie să cons- I eial al meseriaşi lor. fie prin cre
a reromânizării oraşelor depe fafăm cu regret că in oraşele I area unei sectiuni aparte in sâ
frontiera apusean~. şi pentru da- noastre de vest pătura intelec- 'nul .Creditului Industrial-. fie 
tele ce le aduce. tuală se reazimă direct pe tagma prin cooperaţie. Când pentru ma· 

4. Uşurări de impozit"". Cu 

desfiintarea cifrei de afaceri t în
lăturarea concurenţei de stat ŞI 

modernizarea atelierelor prin ma· 
şini noi cu sprijinul puternic al 
statului. 

Turda: Rom. 39, Maghiar inal 
total 156; '1 

Câmpia Turzii: Rom. 25 utor 
Ludoş: Rom. 14. Maghi 

Evrei 8, alte naţ. 1, total ~' 
Câmpeni: Rom. 27, M' 

Conferentiarul a arătat în În· fărănească dela sate, fără inter· rea industrie se dă prin Creditul 
troducere că datorită pers€'cutiu. mediul firesc şi necesar al pătu· Ind~stria.l c~t~.va mi!i~rd~ scont, 

nltor ŞI' Sl'stematl'cel· ac+iunl de rii burgheze orăşeneşti. ~efltă ŞI ml~1I patr.om sa .reven. 
I j... dlce cel putm Jumatate dm cre. 

maghiarizare ce s'a desfăşurat VitregIa vremurilor trecute a ditul acordat marei industrii, care 5. LibertatEa comertu!uÎ, des- 1, total 28; 
pe vremea ungurească în aceste adus cu sine că in centrele co· azi câştigă cât vrea. fiintarea vămilor prohibitiv~. Bistriţa: Rom. 86, Maghi ria, 
oraşe, oraşele depe frontiera merciale şi industriale elementul 
noastră apuseană sunt cât se românesc a fost mai nedreptătit 
poate de înstrăinate, in stridenta ca oriunde. Secole intregi s'a 
contradictie cu satele regiunii, deslăntuit impotriva lui o luptă 
cari s'au putut menfinea româ- de subjugare şi desnationalizare. 
neşti. Românii acestor oraşe nu Depo~edarea românilor de drep
numai că-s putini, dar aproape turi national·politice, economice 
toli sunt functionari. invăfători, şi culturale s'a produs mai in· 
profesori şi 'n mic număr pro- tâi la oraşe, resedintele fireşti 
fesionişti liberi, lipsind din in- ale slujbaşilor, meşteşugarilor şi 
dustrie şi comerl aproape cu to· negustorilor, 
tului. Desvoltarea burgheziei româ-

Ungurii, cu propaganda lor de nesti a fost stânjenită sistematic. 
revizuire, vizează tocmai aceste Tocmai deaceea restaurarea şi 
stări din oraşele noastre de gra- reintegrarea ei În drepturile fi
nită. Pentru aceasta, a spus con· resti a devenit un imperativ ca. 
ferenliarul, avem datoria să ro· tegoric al politicei noastre de 
mânizăm orasele depe frontul de 
vest in timp de %0-30 de ani, stat, indiferent de interese de 
pentru orice eventualitate. Am partid. 

Germani 63, Evrei 16, a1· .. a I 

1, total 196; Situatia în Arad 
Năsăud: Rom. 18, 

Vorbind în continuare despre De atunci, cu maghiarizarEa total 23: 
situatia din Arad. pe care, ca şcoalelor, şi mai apoi cu intro~ De;: Rom. 75, Maghiari litru 
arădan din naştere o cunoaş1e d .. f b . d n 

ucerea In a Tlca e vagoa e Evrei 43, total 227', a ci de·aproape, d. col. Babe5cu a 
arătat următoarele: .Astra

6 

a 10-15.000 de lucră- Gherla: Rom. 23, Maghi a Înt 
Dacă privim la trecu1ul şi pre- tori şi meseriaSi unguri, indus- Germ. 1, Evrei 11, alte ţ!ost 

zentul comertului Si industriei tria Aradului s'a maghiarizat total 60; rven 
nationale a oraşului Arad, ni se aproape compleet, şi au luat alta Beclean: Rom. 9, Magh;· ail41 

umple inima de durere. înfăţişare şi suburbiile. Evrei 11, alte naţ. 1, total arii 
Precum s'arată in istoria ora- Când eram copil mic, in subur· Satu;Mare: Rom. 189, .!vl tre ei 

şului, in anul 1774, adecă cu un b"! tu" 
11 e aces ea n erau ungur" aZi 260, Germ. 48, Evrei 95, toti· refu: deceniu înaintea revolutiei lui 

Horea, Cloşca şi Crişan, popula· dintre 10 case, in 6-7 Jocuesc Baia;Mare: Rom. 69, M rad. 
fia Aradului era următoarea: străini! 80, Germ. 5, Evrei 21, to . Măr 
Numărul locuitorilor: 6168, Maghiarizarea aceasta s'a fă· Şeini: Rom, 23. Maghi. ţi in 

dintre cari capi de familie erau cut cu un neînchipuit de larg Germ. 5, Evrei 21, total 64 
1028. concurs al oficialitătil. Băncile in, Ză1ău: Rom. 21, Maghi .. 

Dintre capii de familie erau: dustriaşilor şi comerciantilor, aju· Evrei 1, total 85; 
români 380 tate de stăpânire, imprumutau Tăşllad: Rom. 22, Magh: 

Să Îndrurnăm prisosul dela Iară spre meserÎi sârbi 320 ungurilor credite [oarte ieftine, Evrei 14, total 81; 
şi comert germa~i. 2

9
3°7 iar guvernul maghiar a dat me- Carti: Rom. 58, Maghi I ungurt seriaşilor unguri cu totul gratuit Germ. 56, Evrei 18, alte 

O chestiune foarte importantă I cel 4-5 mtlloane de muncitori Meseriaşi şi ..fomercianţl erau maşini valoroase pentru meseria total 159; ICI 

este pentru reromânizarea ora- aerlcoli sunt şi pot fi dtsponibili dintre aceşti capi de familie: lor, obligându i in schimb să Cehuf-Sir;o;;~iCi: Rom;"'l~qhia 
şelor pregătirea profesională a pentru alte munci. nemti 140 crească mai multi, ani dearândul ghiari 9, Evrei 6, total 161oJy., 
meseriasiIor şi negustorilor. Este cut, cel avem in Romd· români 57 un număr anumit de ucenici un, Şimleul Sil'l'aniei: Rom. lI~că UI 

Avem angajati in industrie ca nia un prolttarlat aericol destul sârbi 50 guri, sau dacă angajau ucenici ghiari 52, Evrei 5, alte Jerilor 
ucenici 100.000 de copii până la de mare, care Impune statului o unOUl"j 27 de altă nationalitate, să,j ma· total 75; ~elner 
vârsta de 17 ani, iar in comert fioarte selioasd politicel sociald~i total 280 meseriaşi şi comere. ghiarizeze. VII . M'h' R l[~leiul 

,. Şi astăzi veti găsi in Arad a ea Ul l al: om. ,.U 30.000 de practicanti elevi la intre· in conseclnltl indrumarea lui şi Azi, în anul 1935, Aradul are h· . 24 E . 3 I 3" ai 1 
meseriaşi români cu nume un. g lan , vreI ,tata ) ~. 

,rinderile comerciale. ctltrd tndust,ie şi comert, la oraşe· 80.000,- locuitori, dintre care, gurese sau cu nume românesc Jibău: Rom. 11, Maghia: nii r 
fată de populatia totală de 19 Pentruca Însă tăranii să se 30-32.000 români, deci ar tre scris cu ortografie maghiară, ca Evrei 4, total 45; D. CI 

milioane locuitori a fării, nurnă· 'ndemne să'Si trimită copiii la bui să avem în comparaţie cu Moldovanu Moldovanyi, Nadra Sighet: Rom. 17, Maghi' casă 
rul acesta reprezintă un procent ucenicie _ a arătat tn continua ce~am avut acum 160 de ani azi Nâdor ori Nâdrai, Păcurar Evrei 55, alte naţ. 6, total.a ho 
excesiv de redus. 1500 de meseriaşi şi comerei; azi Pet5ii, Delean azi Gyelâni. Şomcuta Mare: Rom. 18 fl'lor are conferentiarul - e nevoe să I t· 1)'1 I I 

Cheia de boltă a invătării met- anţi, şi avem în total abia 350, n lmpu a egen or genera l" am ghiari 10, Evrei 6, total 3~ 1'/ t 
se dea mal mare atentie decât intrat la d, Petafi Să-I conving Total pe naţionalităţi: R 1 a ~ 

teşugurilor rămâne tot .ucenicia până astăzi căminelor de uce. adecă. nici 10%, dintre 3310 să voteze cu românii, fiind d-sa 1046, Maghiari 1597, G, stUI 
la stăpân·, adecă in atelierul nici. Azi avem in cuprinsul tării de industriaşi şi comercianţi de origine română. Mi-a spus, 191, Evrei 508, alte naţ. 2: blic ( 
micului patron. un număr de 35 căminet cu un câţi ii are oraşul! că nu va vota cu nici un partid Total general: 3338 de Kanc 

In tara noastră numărul me· b '1' Şi daca intrebari ca unde românesc, fiindcă el se simte ucenici. AdJl.u'. uget anual de 65 mi Ioane pro- l-" Ş' A d . ă . <1 • 

seriaşilor se ridică la 320.000, sunt atelierele şi prăvaliile ro- ungur'
d 

I c~n l·aPl dr sP1uns, ca. Fără com.entarii, păcat 
venit din taxa de 2 lei de fie- vom a uce In curan o ege, ca _ ... l1li-." .. ' _I ... - ........ --r 

cifră impresionantă, de o valoare care lucrător! Numărul cămin.. mânilor din Arad. cu mâhnire toji românii să-şi reia numele 1 J' ,ea : 
sodală incontestabilă, caci alcă· lor este iusuficient I Trebuie ur- trebuie să răspundem ca şi azi, lor vechi românesc, a spus că t La Curtea de apel dill 
tuese şi azi o pătură productiVă mărită inmultirea lor cât mai dupa 11 ani dela unire, stau ~I atunci. trece cu familie cu tot I soarl. ,'. judecat SăPtăn:lâjd 
urbană in directă legătură cu curând. Pe lângă contributia pa. refugiate'n suburbii. Dela str. 10 Ungarta. cată apelul cbelnerulul. 
destinele oraşelor noastre, nu tronilor, trebuie să contribuie Ia Corvin şi dela Piaţa Avram Aşa s'a desvoltat aici, p~ fro~· j KIIs, clre fasese condamol! 
îndestul de româneşti. sustinerea lor şi statul şi oraşele I~ncu ~ână. la, gara (3 i :~~i~o:~~~r~:s~:.st, o clasa mI)'. tru spionaj In folosul U La C 

Daca tinem apoi Itamd c4 şi satele. De altfel căminele de ki. lom. etn.), n. u s dec.at.6 com,er;. I Guvernanţilor noştri li se im. Ia UD an tnchlsoare. CllrteRevls!a cele 14 milIoane de hectare c_l- d f d I 1 
ucenici sunt cele mai bune mii'· Clanţt ŞI m ustnaşl romaru pune. sa lucreze cel put.in la fel,~. COD Irmat pe eapsa Ş a ol~ef ptii twabile In România sunt In pro- ~ il 

prtttatea a 4 milioane de aert- loace prin care se p03te reallza (Neteu, macelar, llieu, pantofar, dar urgent şi energic. , să fie arestat ImedIat. rprealc 
ealtori, aj.neem la constatarea nationalizarea mânii de lucru. Aconiu, prăvălie de ghete, Die; nI #iWI' ean1Js% xss.. " "'lIIII' $ , ..... ,J,olrel 

cezana, papetarie, Bodrogan, ~I tao~ 

Indezirahilii frizeT:!Burzamagazi.ndefiera~e: Repartit.-a etnică 1a şcoa1a SUper:lttOlfi 

Mal multI comerCIanti romant ie pl, 
In ultimul timp s'a pornit o tarii. Ori, agitatia fării viz~ toc· au încerc~t .Să ~e stabileasca P: rioară comercială de băieti din fi beşte 

campanie violentă in parlament mai pe aceşti minoritari. strada prmclpalat dar dupa mal e ser 
multi ani de luptă grozavă, au ,. . ~ . 

şi in tară în contra concurentei Legea aceasta nu va putea să trebuit să.şi închidă prăvaliile. Am arătat intr unul dm nume- germa.n1. un sarb, ~n ro, e p: 
străinilor. Pentru potolirea spi· dea rezultatele dorite. Trebuie Aşa s'a Întâmplat cu: comere. rele trecute ale "Gazetei Antire- EtOlcul absolvenfllor ŞC'ttdltUI 
riteJor, guvernul adual a venit renuntat la regimul cotelor, care Ştefu din Str. Eminescu, Han'lu vizloniste- procentele din an in fost în anii 1922-}934 1 mii 

cu .Legea utilizării personalului nu mai este intrebuintat de nici o drogherie in Palatul Mitropoliti- an mai uriaşe ale străinilor in- torul: '. Irll 
românesc în intreprinderile ca· tară. Tofi vecinii no"tri au dl"- lor, unde azi un evreu ungurizat scrl'şi la Ş o la su er'lo ă de A 1 ~ellt ,t 

'II .,.. este sprijinit de tofi românii şi cap ar nlu Româgi SI' 1 11 
merciale şi industriale-. pozjfiuni prohibitive, şi noi trebuie se imbogateste, frumosul maga- arte şi meserii din Arad. şco ar .,1 er , 

Sistemul de bază al acestei să facem la fel. Avem dreptul zin de conserve eGrivifa" din Dăm astăzi situafia dela şcoala 1922-23 6 14.2S°j. 36 l!Jf ,1 le-
legi este .regimul cotelor"'. Adică să fim stăpâni in fara românea. Palatul Băncii Româneşti, firma superioară de comert, după anu. 1923-24 - - - lribll]1 
nici o intreprindere nu poate a· scă pe munca românească. Missir filiala Arad din Casa Cer- 1" t 1924-25 8,69% 2l 9~ltlonllll 
"ea mal' pufl'n de 80'1. personal eului Militar, Si câfi altii şi altele. aru

C 
at~arut lacum!:j ti) 925-2 20 47,62% 22 5

1 
loc l' 

.. fi p' on Igen u şco I n anu şco· 1926-27 37 88.09% 5 1 . 
românesc şi mai mult de 2rJf/o ropunen Maghiarizare. Iar trecut: 1927-28 37 8222°/ fi lilt'/llte 
personal străin. Protectia este Conferentiarul a propus în Aradului Români 98, germani 12, un. 1928-2 5 76'81% 16 2' elnlc 
fnsii numai aparentă, fiindcă tn continuare să se facă de urgenţă Maghiarizarea industriei şi co guri 27, evrei. 17, sârbi· 2, bul- 1929-30 38 76,-% 12 2i1lu MII 
cota celor 20./0 intră numai stră- următoarele: mertului s'a inceput vehement gari L olandezi 1. Particulari. in 1930-31 44 75,86% 14 2~ publ 

. 1931-3 4- 69,70% 20 ~I 
inii cetăteni ai altui stat, nu şi 1. Camerele de muncă să fie la Arad intre 1870-1880, când total 23, au fost: 19 români (in- 1932-3 5 71,23% 21 2:l lte dl 
SlrăinU de origine, adlcl minori· autorizate a organiza toate In.· s'au de.llinlat voinic breslele. tre cari unul romano-<alolicJ, 2 1933-3 4 66,67'( 20 r"'" 
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i() purtare ne la locul ei C ~ lumina statIStlcl~or. 

,~ Ni ,'a ~d~" la cunoştinţă din mai ,omân,.". nu "te, Lucru ro- U m de ca de 1 nUn g a rl a 
Noul preşedinte al par
tidului maghiar din Arad 

ţtTcurile ZIariştIlor maghlan dm mânesc e sa dai când iţi intinde ţărănt-m ea ŞI- ml·ca )irad un fapt de,adreptul scandalos. mâtla un napăstuit, şi dacă n'ai, 

Organizatii din ora,a] ,t' in
dttal Arad a partidalui maghiar 
,I·a ales sAptămânl acellt, DO 

DOU preşedinte. In Jocul devenit 
vac.ot prin moartea f.lmoauhtl 
Bela BarabăI. S'a tot Iminat a

. Precum se ştie, a murit deunazi măcar sa,j mâtlgat durerea cu o • d t· 
Londra, unde se dusese să ţina 'Vorba bună. In obiceiul acesta s'a 1 n U S CI e 

/ nferinţe antirevÎzioniste in folosul crescut poporul românesc, şi pentru 
e' omâniei (o gazetă maghiara dela I asta ne,a ajutat Dumnezeu s'a~ ZIarul badapeatan • MagYIr-

luj a anunţat ca a fost omorit jungem ce suntem. Ceea ce au făcut sag" a aritat la 27 1. crt. ar
I ţigdri otră,'ite, - şi se 'nţelege cu biata doamnă Varjassy milionarii mAtoarele Itărl de lacrurl an· 

unde trebue cautata mana eri, respectivi, e faptă de parvenit, e I gareştl, după datele receosămlo-
. aici), arădanul Ludovic Varjassy, faptă de pagân, Şi este cu atât I tulit! deJa sfâr,ltul loulal 1930: 

, fostului primar al Aradului, mai stranie, cu cât aceia dintre stră~ la anII 1920·1930 proporţIa 
utor al unei cărţi fratlţuzeşti anti, ini cari ne poartă sâmbetele şi unet- ţăranilor şi a agrlcultorlJor a 
~z;ioniste care a avut un succes tese in contra ţării româneşti la fie- IcAzut dela 55.7 ]a sută 1. 51.8 
librărie cu adevărat remarcabil. care ocazie, n'au parte de un tra, la Iuti din totalul populaţiei, fn 
Soţia acestui cetaţean român şi tammt ca acesta. Cu unii ca aceştia vreme ce a celor cari triesc 
'(ten al romănilor, născută in Un~ domnii noştri se bat pe burtă in depe urma Industriilor a cres

\'lria, u,lde se 'nţelege că n'ar mai vdzul obştesc, ii ajută să ni se suie cat dela 19.11a 21.71a lută. Spo. 
'"a ce căuta chiar dacă n'ar fi În cap, ii sprijinesc să poată buzuri rul ţărII a fost fn acest timp de 

oscrisa formal, a trecut săptămâna cât mai srandalos în această ţara 8,7]a satA, al tdranilor şi agr/
.' asta prin Arad, in drum spre şi sa poată sfida cum le place pe cultoTilor de 1 la suld, Iar al 
ucureşti, şi tleavâtld destui bani românul nevoiaş şi pe minoritarii celor din lndaitrle de 23.5 1. 
litru biletul de tren, a cerşit la cari ne SUtIt prieteni. Unde 'Vom a- suUl. In alti mII 30 de ani IPO
a cdtorva milionari români. Şi i junge cu purtdri de acestea? Cine rai tArII (pe teritoriul Ungariei 
a întâmplat ceva ne maipomenit: dintre minoritari (nu vorbim de actuale) a fost de 26.7]a sută, 
, fost dată cu cel mai urit gest de cei ce se itlscriu cu anumite socoteli al Idranllor li agricultorilor de 
rrvenit pe uşă afară, Biata văduţ,ă in partidele romârleşti, ci de oamenii 8 la sutd (334. 544 suflete), Iar 
I aiuns astfel sd facă apel la ga~ SitlCeri) va mai aţ'ea nesocotitlţa să,şi al celor din Ind utrle de 62%' 
:etani unguri, cari i~au colectat afişeze prietenia faţă de noi şi să adecă de 72.0.797 loşl. 
nlte ei cele câteva sute de lei ce i combată pe revizionişti, când văd un E ,1 mal l_lnicA Iltaaţla ţăra
r te{uzaserd milionarii români din tratament ca acesta, şi când in plus aUor ,Iaa .grlcultorllcr dacă se 
~rad. ! li i dat .s~ vad~ ca ur:el~itorii 'n are lu vedere proportii agoni.l-
Mărturisim că am rămas conster' / cdontrha tam

i 
au 1 m ~omalll.a pardte torllor (fără cel intretlnuti). In 

.. I e uzuru ce mal nevlsat, el' 
laţi in faţa acestei fapte care nu' I cinstea cea mai scandaloasă? t mp ce agonlsltorU sau .porlt 

in Inda.trle In anII 1920·30 ca ..... , 
" , g " $ 

.aos d ..,' •• -..... , ,ta'" git "AI I pute 30 la lută. agonisJtortJ 

~U~I unui re~Hctor ~e revistă m8~~iară umorislicH 
La notarul public dr.' Beleş I să facă parte din partidul ma

lin Arad s'a prezintat săptămâ- I ghiar sau dintr'un alt partid cen· 
ra Iceasta redactorul revistei trifug, s'a inscris într'un partid 
~qhiare umoristice .Fiilesba- românes~ a dat şi cu prilejul 
olt, d. Carol Horvath, ca să imprumutului intern dovada bu. 
Ică un Iăsământ pe seama şo- nelor sale sentimente, subscriind 
:erilor ziarişti, artisti, pictori, 10 mii de lei, deşi n'are nicio 
lei neri şi din alte branşa, cu altă avere decât casa ce şi·a 
iIeiul jubileului de 50 de ani tesfat-o acum în scop filantro
. şi-] va sărbători la sfârşitul pic. In compara fie cu cele 10 
mii revista sa. mii de lei ale acestui om care 
D. Carol Horvath are tn Arad nu se poate socoti bogat, multi 
casă cu etaj, cu 10 camere, dintre multi· milionarii minoritari 
a hotărît s'o lase adăpost şo. ai Aradului, cari şi·au făcut 
!rilor, fără deosebire de nafio. averea sub stăpânirea românea
Ii/ate. A făcut executor al scă, n'au subscris decât câte 
!stui Iăsământ pe d. notar două, trei, patru mii de lei, spre 
olic dr. Beleş şi pe avocatul mai marea sfidare a lumii nevo-
!Kandru Nagy iaşe care a subscris totatâta 
~dă' dintr'o leafă de mizerie. 
. ugă~ că acest minoritar, Gestul ziaristului şi fostului 

pacat atat de mult cu stăpâ- profesor Carol Horvath vorbeşte 
ea românească incât tn loc dela sine. 
Ma '.' Het'" ....... ;,... ... , b "CIti .neţ' .. " 

Bibliografie 
.1 Claj a apArat .ab iltlu I lallu Manlu. ortografia unor dll
wlsta mea- totAlul numir al I cursuri trase la şaplrograf de 
!I publlcaţU lunare de Critici nişte băietandrl rămaşi in urmi 
Iruloulstă şi de literaturA, a ca regllllle scrierII corecte. ŞI 

mei Marta Rădulellcu, cea daci totuşi ţi-ai PUI ia gâad a 
tblră l' mal talentată dintre Ironiza pe cineva pentra ortogra

Itoarele dIn lIteratur. noastrA. fia celor ce-lmaltlpllcă dlscorsa
le pl.ce Independenţa ca care rIIe, II le. cere puţini CODsec
leşte prin aceste pagini la- vtnţă. Ceea ce In anele coloane 
~ scrlltolrea. " mal ca leaml ale reviatel nu o găseşti. De-o 
e pasi 'n urma delpărl lrU pildA: .10 plină alcenllune saflci 
:dltura .AdevAralul- In Illljba ae arată acu!ll D-ra Yvonne 
1 miri cauze române,tl: a dăa Rosslgaon ca Inci, la liră, rezo
irit blserlcatelor goale de Dante arghezleoe ... !01 (Ohl) "ŞI la 
~t ,1 pUne de fumal autoti
nU ,1 al timâlerll reciproce 
il le-au clădit după război 
)11 laosafl de editurile later
lnlll,te. Nu nl-a plăcut tnsl 
oc aşI zlll .paglnă vesel'
'Iltei Rănta.fle de gust 10-
Inlc 1. Idresa cuiva ca d. 
1 Maolu pnteaa fi JăBlte pen
pu.bllcaţlfle pOlitice. Nu le 

capAtul drumului, organizatorul 
vletătlJor de artă. cAntiret el In
lu,I, vine ca exemplarele sale 
Iar citirea lor ne de.tâinue de 
ce a reuşit antoral o bani An
tologie. Imi place .1 mi opresc 
asupra luit pentracl e un CI' 

Interesant", etc. 
Si nAdăjduim că namerele vil-

e denunta printr'o revlst! toare ale revistei nu ne vor da de-
lUi, ca ortografie a d-lut cat prilejuri de laade. 

--

aericoll au scdzut cu 4.6 pro
cente. Agonialtorll dia Inda.trll 
l'ln sporit in ulUmeJe trei de
cenII cn 72.7]a lută, iar cel 
agricoli ca 17.1 la Iată, fn vre
me ce sporul gerll al agonl.l
torllor a fost de 34.3 la satA. 

In cifre. agooliltorlf .grlcoll 
aa Icbat ia aoll 1920-30 dela 
2.128.101 la 2.031.451, iar cei 
din Industrie aa crelcut dela 
680.662 II 886.676. 

Sporul acesta al lumii care 
trdfeşle depe ulma Jndustriilor nu 
inseamnd insd o 'n/lorlre a m/cJI 
industlll, ci numai o ploletar/
zare, o ndvala a lumii dela sate 
la fabrici. 

In timp ce agonllitorii din 
propria-zIsele Industrii s'aa spo
rit dela 670230 la 814.005, na
mărul IndastrJ.,lJor independenti 
I ,căzat dela 218.702 la 204.564, 
Ideel s'. redui cu 14.138 (6.5°/a). 

In Icăderea aceasta femeile luot 
cuprinse ca o proportie de 22.2 
la sută. Iar bArbatii (2.823) ca 
1.7 procente. Regresal n'ar pă

rea deci alarmant, dar este, daci 
le a.re io vedere că intre cel 
Independenţi lant malte calfe 
cari s'u declarat Independeote 
numai pentroci nu gbesc aDga
jlmcnt, ti că ,'a iporlt cu 17 
procente (lproape 30 de mII) 
numArul indaltrl.şUor cari lac
reazA singuri. firi caUe. Intre
prinderile cari In crează ca maS 
puţin de 20 de calfe (sunt ca
prinşi act tn mare parte propria 
zIşii meseriaşI) an sebet dela 
244.187 Ia 222813. In schImb a 
crescut dela 1551 la 1953 nu
mărul iatreprlnderilor cari luc
reazA cu mai multe de 20 de 
ajutoare, adecl al fabrlciJor. 
Numirul IndllstriaşUor cari luc
reazi. flră ealfe a Icăzat dela 
164.427 la 135,804, .deci, pre
cum ,'a spus mal lai, cu 17 
procente. 

Numirul Indulltrla,Uor cari 
lucreazA cu mal puţine de 20 
ajutoare a cre.cut cu 7249 80f

ete (dela 79.76D la 87.0(9), tar 

al celor clrl DU la angajaţi a ceastă alegere. nu din motive 
scilat ca 28.623 de ln,I, deci de pietate tatA de amintirea ri-

poaatalul, precum SpUDe prin 
pierderea e de 8.8% (cu 21.314 ziarele ilie partidul maghiar, ci 
ladustrla,1 lodependentl mal pu- pentrucă nu se gAsea om de 
ţin). la a:::ela,1 timp numănl taHa lui BaraMs, apoi pentrucA 
intreprladerllor cari lucrează cu ambitiile eraa fn .chlmb cam 
mal multe de 20 ajutoare adeeA multe, . ,1 in afârşlt pentrucA 1-

, facerea Jaokapulzta a stricat 
al fa~rlcllor a crelcat cu 408 I aaele socoteU t a,a că era cam 
(26.310)' i DU ştiu cum Iă se ImpunA ale

Sporul perlonlhd auxll!ar al gerea ce]ul desemnat dela Bada-
hbrlcllor a fOlt de 352'1 pesta: a d-Ial Purgly, ruda re-

. ,. gentulul Horlhy. S'a aleI deci 
Atât ta privinta mic 11 o r avocatul de ortglne armeneascA 

Indastrla,1 independenţi cit ,1 Bela Parecz, un om care ar 
a personalul al auxiliar na se putea I'aduci partidul maghiar 
vede an progres decât' in ora- dia judeţul Aradului J. aentl· 

mente mal bune, dacă ar patea 
şele anexate Budapestei. In Ba- fi judecat după românof,lIa bA-
dlpestl şi mal ales ta provin- fatulal său, dar care, IiPlit de 
cle decAderla e ingrijorAtoare. energia lai Bela BaraMs " cam 
lodaltrlaşll Independeotl ,oaa prea Incolor, nu iadrept4te,te to· 
Imputinat tn Badapesta cu 25'~ tu,1 lIemen8 Iperante. 

o. la ori ce caz nu-I vom jodeci 
Iar mfcl~ Industriaşi Indepen- 'nainte de-a-I vedea II treabA. 
dentI ca 7.9% ; tn provincie nu- Pentrucă nAdajduim cii ceea ce 
miraI Indultrlaşllor in general a făcut ca Întroducere: dllcor
a schut ca 18.4%. Iar al mlcl- lui ,ovfntst dela alegerei .a şi 
lor Indastrlaşl ca 11 9°/ • ia 10- Intervenţia dela revlzorat ca.i 

, o , se anuleze dispoziţia prin care 
calltaţlle ca mal putin de 10 29 de copII de orIgine germani 
mit de locuitori Icăderea mlcl- dela ,coala cODfe.lonall ma
Ior ladaltrla,1 e de aproape 20 ghiară din Pâncota fUleseră 'odru
la lută. Dintre cel 170.Q(l() 10- matl la ,coala de Itlt ca limbi 
dustrla,1 dIa provincie 107000 de predare germlol, DU elte 

, . decât faptA electorali. Să-I ve-
lucrud fără e.Ite, ,1-, pe ja- dem deci ce va face dupA.-
mAtate tăranl. lfgere. 
...... -.. , .............. 'PtfI'_ ..... -... PtfI' _ .. C .... iZ .. ' , ...... ".,.' ...... "l$1li) •• , ...... " ..... va, 

Unde-~. are redactia Lu ... 
dapcslană z:iarul ară

dan "Erdelyi Jlirlap" 
S' a mai spus nu odată despre 

ziaru1 arădan .Erdelyi Hir1ap· 
că,j o sucursală a oficiosului Li
gii Revizioniste .. Pesti Hirlap·. 
Dovadă, intre altele: aceleaşi 

lucruri instigatoare apar in a· 
mândouă aceste gazete in a
ceeaşi zi, Aşa a apărut în aceeaşi 
zi şi la aceeaşi oră in .Pestl 
Hirlap· şi 'n .ErdeJyl Hirlap· 
ştirea comunicată ci·că din Su
botita, că in afară de cei expui. 
zaU din JugosIavla în Ungaria 
in ajunul procesului Marsiliei, î,j 
mal aşteaptă numai în Subotita 
expulzarea 30 de mii de minori· 
tari. Ştirea aceasta - dacă şl·o 
minciună se chiamă ştire - a 
apărut in acest sens numai în 
cele două ziare cu nume la 
fel, in .Pesti Hirlap" şi 'n "Er
delyi Hirlap". ŞI .Budapesta 
Hirlap· şi celelalte ziare ireden
tiste dela Budapesta au fost mai 
modeste, şi au redus cifra celor 
cari » îşi aşteaptă expulzarea. 
dela 30 de mii la trei mii, spu
nând in plus că atâtea vor fi 
expulzati după o ştire din Subo
tita (deci nu-s din Subotita tOli). 
in timp ce .Pesti Hirlap· şi .Er
delyi Hirlap· nu s'au mulfumit 
să le inzecească numărul, ci i·au 
declarat pe toti din oraşul Su
botita. pentruca să arate şi 'n 
acest chip că Subotita a ajuns 
pe nedrept pe mânile sârbilor, 
fiind locuită în cea mai mare 
parte de unguri. 
După dovada aceasta (care sia 

adăugat]a atâtea şi·atâtea) că 
redactia budapestană a ziarului 
arădan »Erdelyi Hirlap· se află 
la oficiosul Ligii Revizioniste, 
fată acum o nouă qudălenie. In 

..-)., 

n-rul din Dumineca trecută, 27 
Ianuarie, al celor două ziare, 
a apărut un articol cu acelaşi 
titlu, cu acelaşi cuprins şi aceiaşi 
iscălitură: .Ela sJp, dob, zene 
harsogjon harsona a , de Hegedfi~ 
Lorant, fost ministru de finante 
şi redactor la ltPestl Hirlapc. 

Cazul acesta se repetă mereu 
de vreme 'ndelungată. Şi d. He· 
gedii s, şi d. Harsanyl Zsolt şi 
alfii din redactia lui .Pesti Hi.r
lap·. apar mereu in .ErdelYi 
Hirlap·, cu aceleaşi lucruri pe 
cari le publiCă in oficiosul ligii 
Revizioniste, 

Ca să se ştie I -., ·Y' ,,.. 'ttas 

~~ctia stu~~nte~s~ă B 
li~ii HntirevizÎoniste 

DamlnecA trecutA sta conltl
lult in palatul zlaralul .Ualversale 

lecfll Itudent1ascA a Ligii Aotl
revizioniste, alegtndu-,f armAtoa
rea conducere: preşedinte N. 
Zagolcea, vfce-prcşedintt d-,olra 
Oetl Atanula ,1 d. loaa SAdu
tia, lecft·tarA d-şoara Maria A· 
lexandrldl, casier d. Agop Avram 
membrii d.nll M. PătârlageaDIl 

şi Eugen Haralamble. L. te dln
ţa de cODstitulre au luat codl1-
tul studenţi dela toate facaltătUe 
din capitalA, omagilnd lupla po
trivită ce-o duce d. StdlaD Po
pescu, pre,edlntele Ugil Antlre
vlz;loDI.te. d. Q. LuugaJescu; 
lecrtaral general al Llgll. a ari
tat lupta revlzlonlstă ee-o dllce 
ioel de acam 15 ani .tuden\l
mea din Uogarla şi a cerut sta
deuţ1Jor romAai sA o contracteze 
cu Itirulută ,1 cu insufletire • 
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Cind domnul 
Gambăs • mo
dest 

cu 
tamânii pe seama ungurilor din 
strainatate. a vorbit despre paradi~ 
sul ce~l râtlfiinţează guvernul lra
kului. Şi anume, d. Papp Jeno 
spu/le cum ar fi paradisul dacă 

i~ar pune cin~'1'a pe unguri sa-l in~ 

fiinţeze: o gradina a lui Dumnezeu 
(poate~a dracului), cu hotarde acolo 
unde-au fost la 1918 ale Ungariei 
Mari. 
Aşa se tâmpesc cu iluzii cei dela 

Budapesta. 

Dar treaba asta nu-i atât de 
simpla, ca sa o comentam numai 
cu o exclamaţie, Emisiunea aceasta 
iredentista s'a facut la postul de 

Gaz~ta Antfre.vizJontstă Luni 4. Febrll'arle took 
- . ~ 

d tot ya .... ~ I .. HiPopota~itpreseimag~i.'! e a e .Jfii!df!jj;;> dm Ardeal I~L 
Cităm din ultima cor~8r!w-

radio al Hnei ţari care a protestat 
de doua ori in parlament in luna 
trecuta şi cel puţin de zece ori prin 
presO. in ultimele saptamdni, in con
tra postului cehoslm'ac de radia din 
Bratisbva, pentruca ar face insti~ 

gatie prin ceea ce spune despre sta
rile dc luwuri din Ungaria, Şi ',i 

plus: s'a facut aceasta emisiune a
nwlte 'n cadrul unor emisiwlÎ des, 
tina te ungurilor din s:rdinatate! 

Cum se cheama acest fel de res~ 
pectare a obligaţiilor ce şi Ic~a luat 
prin convenţia radiofonica fiecare 
ţara care are posturi de radio? Şi 
de ce nu se protesteaza in contra 
acestei provocari? 

denţ! dia »Budap~stl Hir~.~
(or. din 27 Ianuarie crt.) 1 P{I 
dstulul clujean Nlcolale Kre ' ; j 
In le-gătară cu apariţia la· ~ f 
a locă două zIare m.ghlarr:~ i In "Magyarsâg- din 27 Ianua

rie s'a publicat un foarte cătră
nit articol la adresa d-lui Gom
bQ,. Il ceartă acest ziar pe pre
şedintele consiliului de miniştrii 
maghiar, pentrucă in cuvântarea-i : 
ultimă dela Solnoc: a repetat o f 
vorbă a lui Bismarck: că~i tra
gică soartea oamenilor de stat 
ai statelor rnici, şi pentrucă cu 
câteva săptămâni in urrnă (do
vadă că-i vorba la el de-o ob
sesie) a spus în parlament, răs
punzând la criticile ce s'au adus 
unor atacuri date Ungariei de 
prt'sa berlineză. că ar fi din par
tea sa o lipsă de modestie să se 
compare dansul, primul ministru 
al unei tări atât de mici, cu 
Hitler, cancelarul unei tări atât 
de mari. 

20 de ntilioane de unguri 
- •.. şi încă sătui! -

cJna (fonduri pentru ajutorarta 
repatriat' lor din Ardeal, foodul 
pentru .jutorare. de Crăcluo a 
săracilor din Szek ·ifehe,\ar ,1, 
precom ,'uată mdl lUI, alin..-a
llzllor) i-a deturnat dpoaatul pre
ot ca ung de arblt'reu 10ilf Vas., 
fost mlolstru al &li -1 ătăţit ,1 mi
nistru pre,a·dlnte ad-IDterlm. d2n
du-\ Iili "Pesti Htrlap" CI si ti· 
părească broşuri Irrndentiste prn
tru străinătate, aool unei gaz~te 
a r.slstulol Bdj sy Zilllnszkl, 
apoi unul frate al său (al m nl
strulal), saa, par ,i SImplU, iu
"âodu 1 el, ministrul popa, la 
barsă, sao bagâadu-l io specu
laţII cu titlurile imprumutulul de 
uzbol. Alte fonduri, de cari e 
acuzat Drehr că le a bagat la 
buzuaar, rtprezlntă bantl ce ao 
fOit destinatI de gavern d tlpă 
moartea mlnlstralui popă V"IS. 
ca să se acopere datoriile sus
pecte lăsate la d:fwte bănci jl
doveştl de minIstrul răposat 

.Amândonă aceste lntrrl~_ 

derl ioseamnA cu apariţia Iii 
DoaniA htală a vieţii mina·) ,_ 
ardelene: de generarea şI pe:1: I 

departe a Jltc:naturlzărll. ŞI %' : ~ 
şi cărţile (e vorba de eelt'. il 
gurE-şti, n. tr.) lunt mal .1 
in Ardeal decât ar trebui ,i 'i
cât le poate suporta pob t L 

R~vărsllrea a::e:asta a Nici nI) 
IItuatară - cu hipopolamHll1 
Ardealul O 'o mal poate 80 ~I t
prea multă vreme, şI De am III! 
ţă o apropIată şi grozavă .L 

rie scriitoricească. MII Şi:l I 
de Inşi dintr'aI noşlrl y III 
devInă scriltorl, tot aşa cc~":l
devenit deja aate şi sate dtlillj
pictori, s;:1l1ptorl, artişti Ind !,-_ 

Ce 'nseamnă asta? - sare 
.M:lgyarsâg- la generalul Gom
bOs. Primul ministru vorbeşte de 
revizuire. şi tot atund se fami
liarizează cu ideia că suntem o 
tară mică, un popor neinsemnat, 
când noi ne socotim indreptatiti 
să visăm la un imperiu ca acela 
ce l-a avut regele Matia Corvi
nul! 

lIIMagyarsâg- e şi el, la rân
du-i, cam modest. Putea să a
mintească de imperiul m<lghiar 
al istoricului Horvâlh, început cu 
Paradisul şi intins din Egipt pe
ste toată lumea cunoscută 'n 
vremea antică. 

Un nou 
acotian 

bard 

Dupăce câteva dptămAnl in 
,Ir presa budapestană a vestit 
că preşed In tele de consiliu Oa:n~ 
blh va face la Solooc (cu prlle
jul predăril celor nu ştiu câte 
diplome de cetăţenie de onoare 
ce-aveau II I le deie satele din 
tinutul Solooculul) declarat" epo
cale cu privire la marile proble
me ce agltă ni opinia publică 

angarească: reforma electorală, 

latlfrmdllle, etc, a'. produs io 
sfârşit şI-acest eveniment. Nu
mai că deJaraţllle d-Ial G~mMIl 
n'lu fost de loc epocale, ,1 s'aa 
mărgInit la atât: la revizionism, 
despre care a declarat că va fi 
agitat in Ungaria ,1 după pactul 
dela Roma, şi la afişarea nece
siUţll de-I se face io Ungaria 
reforme. A spus adecă tot ce-. 
mal spus ,1 'o alte rânduri. Că 
guvernul său e progresist, că 

tine pu cu vremea, cA vremea 
bătrânllor a trecut, - şi-atât. 

N'a arătat iosă nIci ce reforme vrea 
s'aducă, nici cum le va aduce. 
nici dacă le va aduce vreodată. 
In cU opinii publică a rămas pur 
,1 sImplu deSlm~gltă. 

Totuşi preia guvernamentală 

(că d'ala-I guvernamentală, saa, 
cum se zice la Budapelta, 
"iutreţlnută -) II trage d·lul 
Oamb6a oişte tămâiell pe ches· 

CondaOloarea 

tia dt'la SolDoe, de parcă ar fi 
vorbit nu o unultă a claselor 
maghIare Istorice, ci un refor
mator intre reformatori" all.- ! I 

'-
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Despre toate·acettea zIarele uo
gureştl dela noi nu vreau să afle 
Dlmlc. 

"FUggetleDseg-, ziarul persa-
nal al d-Ial O~mMs. a publicat 
la 26 Ianuarie an editorial io care 
delvoltă astfel .Idelle- dela 
Solnoc ale primului mlnl stru: 

QL~~_I~~ ____ HO III~ 
I~ 

trogloditii din jud. Borş~l·, 
- Oameni cari trăiesc tn văgăuni, i IL 

Spane că-1 oevole de reforme. 
pentracA nu mal sunt vremurile 
dinainte de rAzboi. Atancl se 
putea guverna in sp~rltul conser· 
vator al claselor Istorice, de oa

cu vin c;i cu răbdări pră]"ae - ;,1 
Y i! I 

rece Ungaria avea 20 de ml1loa~ Agenţia Radar a comu- ne sunt l-raţi - seo 
ne de unguri, şi făcea in plus nlcut deundzi iri rezumat un tor; din romdn;; ce-ou 
parte dintr'o monarh'e cu 50 de articol apărut in ziarul ca- cat in părţile ace/ea 
milioane de oameni. Mai mult: toUcilor din Ungaria "Nem- părţile Aradului şi 

" 
ii il 
1'\ 

1; I 

-li cel 20 de. mllla.oe de ungari zeii Uj,dg", cu priVire la Băilatului nordic. Fii 
erau oameni sătui. fără grIja troglodlfit - aceei! la oame- t,elJlU#-",·,~ ftie, e , , 
piinII. Iar astăzi Uogarla n'are nil ce vieţuiesc În gropi şi de nefericiti dintr'u~r-
decit 8 mIlioane de uugurl, 10. peşteri - dIn judeţul un- nut care-; pUti de" 
grămădiţ' toţi pe-UD petec de gurese Borşod, binecunos- toPice, IIdecă de nu~ 
pământ mutllatl cuţi cefitorilor noştri din localităţi, identice ,u 

Sărmani scrlntlţil cele ce le-am aratat despre din părţile noastre, 
Nu It-a fost destulă lecţia el Înci! 'n anul trecut. dă ti unei străfJechi, . 

Trlaoonulol şi necazurile cite le Un trimis speCial al lui de dinainte de nă'lJol 
aa, ca ai le scoată din cap "Nemzeti Ujsdg.. s'a dus tărească, expansiuni r 
scrlDteala cu cel ,,20 de mllloa- si! vadd la fala locului neşti de prin părţile no . 
ne- de aogurl, dintre cari 11 traiul celor peste 4000 de 
milioane cu "buze nem'ghlare-. troglodit; din plasa Mezli- I 
Se mal apuci Încă să vorbească klivesd, şi a vdzut lucruri I 
,1 despre· stomacul acestor 20 Înspdimântdtoare. Ne/eri- P 

de milioane, care le ştie in deob- clţii aceştia trăiesc Întoc
,te ce Ilnlstru mal ghlorăla. mai ca preistoricii. Curg 

Oho! 

: zdrenţele depe el, n'au niCi-
unui "turanic" unul incd1ldminte, se adi! 

In rubrica de răspunsuri la 
scrisorile cetitorilor a apărut în 
norul din 27 1 crt. al ziarului bu· 
dapestan .Ui Magyarsâg- o lă

murire foarte nostimă despre li
teratura scotiană şi irlandeză, 
tare dc'au fost una. Se spune 
telîtorului care a intrebat redac
lia despre~aceaslă chestie, că .în 
secolul al 17 -lea cel mai însem
nat bard scotian a fost John 
Macdonald, Iar în secolul allS-lea 
James Macpherson. - Scurt şi 
fară contradictoriu. Deci iată-} pe 
arhiereul Macpherson, adunătorul 
poemelor populare celtice, trans
format in bard, şi încă scotian! 
Cetitorul ziarului lui Eckhardt 

Ziarul d-lul GambOo, "Fiigget· I Ce nu face omul când II la 
lelllieg-, a anunţat, la 26 Ianua- I Dumnezeu mintile t "Turanlure
rle ert. că tribunalul budapestaD le trebale, de parcă Jaokapu8zta 

postesc in hudre suterane 
pline de miasme şi de apa 
scursd de sus, şi fiindcd in 
pdrltle acelea este vin cam 
mult iar domnii de pdmânt 
in loc sd le pldteascd luc
ru/ cu bani li-l pldtesc În 
na/urd. adeci! in vin, singura 
alinare a suferinţelor li-i vi· 
nul, bdut pe inima goald 
pând ii apucd ameţeala, ca 

In .. Pesti Hlrlap·. ofl, 
cavalerlsmulul unguresc, s' 
bllcat la 4 lanuarle crt. u 
tor lai fntltulat "Spiritul 
relc-. Icr!s in legătură cu . 
că lordul Ahhone. caDC 
Unlversltătll din londra, 

poate, după lămurirea asta, să 
concureze la premiul Nobel, că·i 
dă gata pe toti istoricii literari 
din lume. 

a condamnat la o 10nă inchi
soare pe lobnotarul Nagy Elek 
din BalatonfUred, pentrucă a 
Icrl, o carte (intitulată "Turanl
urea aoclet~ţli maghiare·), ia 

Dac'a .. face un- care cerea angar!lor al se '0· 

gurii pal'adi8ul"l toarcă la turanl.m, adeclll obi-

A 
- "". . • celurlle pigâne dt'pe vremei lui 

ratasem saptamana trecuta. ca 
1 ... 1 k l' d' A' I Arpld. Autoral cărtll acesteia 

guvernu ţam ra U"J m sta, . Id I d tă i U I 
•• •• • UlC ecam c a a n ngar a, 

pe pamantul careia se spune ca al' f t d tA' d tA t .. ,. n a OI a In lU eca CI pen ro· 
fost paradisul lut Adam, s a bota- 1· Idl t I . . ... . c a sens asemenea o en t, 
nt sa remfunţeu cu bam engle- A 1 ti- Il .. ." l' d'! c c "uran zarea angur or o zo?şU ŞI cu mgmen eng eZI para 1, mal cu el şI altii tn ţara 

sul pamântesc, Şi ne exprimasem 101 Horthy cel de origine Ilo
indoiala că noul paradis Va fi cu vacA a lai G6mMs cel de orl
adevarat paradis, pentrucă guvernul gfne' nemtească a lai Herceg 
lrakului nu s'a ~ândi~ ,în~ sa~~ Ferenc cel de ~rlglDe de~aaeme
populeze cu ungun, deŞH ştaut Ca nea ,văbeascl (au doar ,I~o 10-

după cum a dowdit-o istoricul ma-- cldate care şl~a propus aceaită 
ghiar HDn'atb, oamenii din vechiul p~gAnlzare a Uogarlel: Socteta
paradis, Adam şi Eva. au fost un~ tea tarani cA, de sub pre,tdenUa 
gari get-beget. ,vablllui bltDlflcat Iulia Pekăr); 

Acum aflam din ziarul eckbar- ci a fost pus pe baoca acudrU 
dist ~U; Magyarsag" (n,rul din 27 prntrucă a scris to cartea aa 
1 crt.) că un redactor al acestei ga~ locrurl prin cari se aţAta tn con· 
zete, Papp Jeno, care face la pos~ tra catolicllor. ,I'n plns a tnjurat 
lul unguresc de radio cronica $ap~ tn paglnUe el de cele ,flnte. 

n'a foet destul de turanlcă Is
pravă! 

Măclf, tosă, Nagy acesta are 
drept să vorbeasca de turanlsm, 
fiindcA trebuie tA fie angur Ba

dea. De na cumva e ,1 el ,v.b, 
iDSi ca numele maghlarizat. 

Au mâncat şi banii invalizilor si! uite astfel de bineface-
Acelaşi • FUggetlenseg- spune' 

tn numărul din 26 lan" relatând 
despre procesul dela curtea de 
apel al fostului sublecretar de 
sht dela sănătate Emerlc Drehr, 
cA ,'a arătat la proces ci in afară 
de alte fonduri ale mloliiterulai 
sănAtAtll, .'au păpat ,1 banH In~ 
vallzllor. 

Pentruca să ştie şi noII no,trl 
cetltorl deapre ce~proce8 e vorb •• 
amIntim ci fostal lubaecretar de 
Itllt deJa dnătate ,i pAnl acum UD 

an deputat Emerlc Orebr, a fost 
condamnat de trIbunal pentrucl 
a furat banII mlnbterulal. La ja
decatl ,'. dovedit ci n'. furat 
el tot ce I ae Imp1,1tl, el partea 
cea mal mare • banilor cu prl-

rile Tl'gimulul lui HOTthy şi 
OlJmblJs. Şi dacd traiul a
cesta al vrâstnlcilor e In
grozitor, apoi al sdrmanilor 
copii nu se poate descrie 
Se duc la şcoa/d - fiindcd 
atât de culta Ungarie i-a 
fericit cu 'nvdldmdntui obll
ga/or - desculţi, cu zdren
tele curgdnd depe ei, şi 'n 
loc de odine şi sldnind in 
straifi! cu sticla de vin, şi 
beau şi la şcoald, aşa cum 
o fac de foame şi-acasd. 

Si!rmani, sdrmani copii 
din raiul ungurtsc / 

S6-; depld."ge", CfI tlt4t 
",tI; .,Ilt, CfI. cdt "fi se 
,tie da.ctJ fI,li; di,tt,.e ei n. 

aă infiinteze Ja Universitate ' 
danez! o catedră a cav· 
mulnl. 

"E 'adeverat - Ipune J 

şlt oficiosul LlglI Revlzlonl 
că 'o Ungaria Du-I nevoe 
'ofJlDtrze sub nicio formă •. 
drl propusi de lordul Alt 

E foarte 'ndeverat, 
Atât de 'ndeverlt, tnc"I 
miră ci "Pesti Hlrlap· 
duce as~meoea lacra tn d', 

Desnadejde 
a doua mame 

Budapesta 
Ziarele budapeatane lUi 

In ziua de 27 Ianuarie Il 

dle dlDtre cele mal cUd2pl' 
tragedIe a două mame, a~ 
vasta Iăcătllşulut Szabo JJI. 
alta oevasta lui MartoD. 

1 • 

CHI, trânte de mizerie, 11 c 

,Uat ce lilA facă, ,i Plerzif. 
Cipul ,'au dUI fiecare ~I, 
c.bea de coplt tn brate si . 
rance 'o Daoirl!. Una 
.alvatl de poJlţle, I.r 
de al,te trecAtori. 
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8 Gazeta AntfrevfzfonJstA -
Criza politica din Ungaria 

- Jalnicul sfârşit al carierei dipomatice a lui Eckhardt, 
şi alte senzaţii alte politicii interne maghiare. -

La Budapesta a Spatt MarII o I nistrul nostru de externe d. Ni
buM care co:ea aşa de fare I colae Tau/eseu. şi-a gdslt sa1lc
lm:ât omeninla sa dea gata gll~ ţiunea cea mai txemplara Tiberiu 
l1ernul. S'a sfârşit în aCea ZI cu Eckhutd a fost numit de însusi 
cariera dlplomaticd (cu cea po- partIduL guvernamtntal unguresc 
Lllicli Incli nu, fiindca insul e nedemn pentru postuL de prim
rudd de aproape cu regentul delegat al Ungariei la Geneva. 
Horthy) a faimosului Tiberiu ŞI msuJ care a cdutat sd se îm
Eckhardt, cel desplt care s'a a- paunae dupa proCfsul Mafs!/Iei 
ratat în pIesa noastra cd are pe cu succese existente numai in 
conştiinţa omoruri Sdvârşite 'n versIUnea maghiara falslficatd 
toamna anului 1918 ca primpre- (cititoriJ noştTl o CUflOSC) a sen
Ior În plasa ma/easea a larei, şi tinţ 1 gen( vae, a tras consecintele 
care însuşi s'a ldudat în paria- şt a demiSIOnat. Generalul G6m
mentul unguresc cd a trebuit sa bOs l-a prin il demisia pur şi 
intenteze 30 de procese de ca- simplu, fard obişnuiteie mulţumiri 
lomnie ptntrucă l-au numit la şi laude ce se aduc demlsiona~ 
Budapesta falSificator de franci ţ;/or. 
franctzi. In locul lui Echhardt a fost 

Arogan/a dela procesul MaT- numit Imediat ca pnm·delegat la 
sillei, ptdepsită in chipul ce se Geneva fostul ministru de externe 
ştie prin replica ce l-a dat-o mi- de pe vrt:mea lui Bethlen, WalkJ. 

Care fusese înţelegerea dintre 
Eckhardt şi Gombos 

că nu primeşte să tie ministru 
in actualul guvern, s'a spus in 
aplauzele adunării că dac' ar fi 
să intre Eckhardt in guvern. un 
asemenea guvern nu va avea 
sprijinul nici al unuia la sută 
dintre majorilari. 

Apoi s'a criticat rolul dela Ge 
neva al lui Eckhardt. 

Deputatul Berky. unul dintre 
fruntasii parlidului, il spus (cităm 
din .. Pesti Hirlnp" din 30 1) că·j 
"o situatie imposibilă ca să re
prezinte natiunea la Geneva. ca 
prim-delega' al ei, un politician 
carp. aici acasă nu numai că a· 
tacă permanent guvernul in chi
pul cel mai vehement, dar repre
zintă in politică un element 
tur bulent. ti cărui fire şi al ca
rui intreg 'recut politic este in 
strident contrast cu cerintele ce 
e indreptălită să le nufrească 
tara fată de delegatul la Geneva 
al natiunei maghiare-, . 

Dar a mai amintit Berky ceva, 
Legatura lui GombOs cu Eck~ vernul. TârguI a fost următorul: precum o arată "MBgyarsag"' din 

hardt e veche - dateaza din Gombl>s îi dă lui Eckhardt şeba aceeaşi zi. Si anume: că .. mi. 
Zilele înscăunării regimulUI .alb-. delegatiei maghiare la Liga Na- nistrul de externe ceh Beneş a 
S'a legat sub patronajuJ regen- tiumlor şi.i pregăteşte prin a- pus pe masa de desbateri aco
tului Horthy, şi s'a cimentat sub ceasta intrarea în guvern; Eck~ misiei minoritare a Ligii Natiuni. 
acest patronaj. Au fost copreşe- har~t, in schimb, ia asupra sa lor un discurs prin care Eehardt 
dinli la societatea .ungurilor care proIectul reacţIonar de . reformă I spusese ~n anl~1 19~~ (in parla
se deşteaptă· ~ şi au parasit-o electorală al guvernulUI, deda- ment), ca ar fi fencJt dacă po
amanctoi când Jj s'a ivit prilejul r~[ld~·l_ p.roiect al partidului aşa- l p~rul maghiar ar avea aici acasă 
capătuirii. Gombos, făcut peste ZIS taramst. I atatea drepturi câte le au mino 
noapte general, a ajuns mimstru Targul acesta era cea mai rUarii maghiari sub ocupatia 
de razboi şi·apoi preşedinte de urită trădare a democratIei in cehă'". 
consiliu. Eckh3rdt a pus mâna numele căreia îi place lui Eck- flDeclar - a spus Betky apoi 
prin ironia sorjii pe succesiunea hardt să vorbeas_că. Prin reforma -- că cunosc cel puţm 15··20 
vacantă a preşidentiei partidului a~easta electorala se exclu~~au de barbati a Căror pregdtirt, 
"şa' zis agrarian, şi a fost deo- dm parlament partidele miCI şi CU.l/llrd EUfopeand. ştiinţd mare. 
potriva saltat de regentul Horthy se excludeau dela vot flămânzii simt al răspunderii şt lmsd a pa. 
ş; de guvernanti. pentruca sa~j pe cari mizeria i-a făcut nu să fi fimtt politice de partid li face cu 
aibă trădător al cauzei reforme- stat ~n ultimii ş~se ~nl în acee~şi desavârşire mai potriViţi sd ne 
lor sociale când nu va mai fi locahtate, sau sa primească alu- Itprezintt naţillnea ia Gtneva-. 
• ocotro şi va bate la uşă vremea for ca şomeri sau mâncare dela La toate acestea ce s'au spus 
reformelor. cazanul public. lşi poate oricine despre aliatul său Gombăs n'a 

Şeful de partid pseudo·tără- inchipui ce 'nsemnează aceste raspuns nimic. A ~pus numai -
nesc (alcâtuit din conti şi din restrictii,_ dacă se. are În vedere cu privire la acuzatiile ce i s'au 
unelte ale claselor aşa-zise is- că sunt In Ungaria oraşe unde adus d·sale personal - că nu.i 
torice) făcuse şi până la sfârşi- au trebuit alimentati acum anul adevărat nimic din chestia cu 
fui verii trecute politică guver- dela cazanul p~blic 0.56% din dictatura şi că îşj va intruni pe 
n:mentaloid~. Dela sfârşitul verii totalul populatiei, - adecă a- viitor mai des majoritatile. 
s a dai apOI contractual cu gu· proape fiecare omI Ca urmare, Eckhardt şi-a dat 

O destăinuire senzatională a .doua zi demisia din postul. de 
• prIm· delegat la Geneva, ŞI a 

Se pare că târgui n'a fost Oombos 8. căutat să se aeomo. denuntat pactul cu guvernul. 
făcut pentru vremuri normale. deze, şi socotea să facă fată Vooi din presl 
Aşa cel puţin se deduce din~ situatiei căpluşindu-şi guvernul cu "Magyarsâg- scrie în editoria. 

tr'o declaraţie făcută de Eck, Eckh>:lrdt, cu care să simuleze lui din 30 L urmatoarele: 
hardt la o adunare a sa din de-o parte că vrea să facă re. "Putem sd constatam. ca In 
27 Ianuarie dela Mişcolţ, pen- forme, Jar de alia să Înceapă o nllmele şi ca aprobarea uriaşei 
tru care a fost foarte aspru echilibristică francofilă. Aceasta majorităti a parfidlliui a Jost 0-
criticat la adunarea de Marţi dueea la O micşorare a impar- ,.ţ 
a majorităţilor guvernamentale. tantet grupării lui Bethlen in par- tacat pe un ast.lel dt ton şi cu o astfel de vehementti prlm·mt~ 

Precum arata în pagina a tidul guvernamental. sau chiar la nistrul care guverneazd din ln
treia a n~rului său din 30 lan. o înlocuire a cadrelor belhleniste 
fi I L crtdlnţarea acestui partid, cum 

o . ciosu igii Revizioniste cu eckhardiştU. şi deschidea nu s'a mai intâmplat nic/odaM 
"Pesti Hirlap", Eckhardt a spus tofod6tă drumul unOr inoiri so-l d d 1 1 in Hunta, - ceea ce şi 'n sine 
a a unarea e a Mişco ţ că I ciale cari nu se şHe unde se . I t d bl -

guvernul maghiar gata de răz- pot opri, şi nu pot fi in niciun e ~f!a CII un vo e am. 
b ch 1 1 Apoi: 

oi pe estia Marsi iei 1 Ceea caz plăcute latifundiarilor. 
ce în.~amnă că. ~t~ntatul de~a J LaHfundiaril şi cu Bethlen s'au .Un lucru e Slgllf, cti criza 
~arslh~ n~ l-a gasl~ ~eprega- pus deci in gardă. Şi s'au Înee- polittcd e declalata, şi cti dm 
t t sa ne e A punctul de vtdue al ţaru e cu 

1 .- ca ~p~m nu; put m contra lui Eckhardl de. mult mai bine ed e decJa""ata." 
m~ as:fel - ŞI ~ acordul mersuri la regent şi atacuri in • , 
Go~os:Eckhardt, făcut cu o cercurile politice. iar Eckhardt, 
luna .mamte de plecarea aten- ca s3 pareze, s'a transformat re. 
ta.to~?r del~ Jankapuszta.spre pede in Mesia al reformelor, şi 
Mar~tl~'7 a fa~~ part~ dintre 8 pornit contraalacul. La adu. 
pregatuile pohtl~e can au se~ narea dela Mişcolti, a acuzat par. 
cundat preparatlvele celelalte. tidul guvernamental că este prin 

Se stpicl Boootelile insăşi existenta lui o piedecă in 
calea reformelor, iar gu,erna-

Socotelile de-acasă nu s'au pa. 
Irivit cu cele din târg. 

Atenhtful dela Marsilia, În Joc 
S8 fi dus la ceea ce se aştepta 
la Bud8pest8~ a dus la pactul 
dela Roma, la dilema tntoyără. 
şirii cu blocul statelor cari apără 
tratatele de pace sau 8 'ntovă
raşlrii cu Germania, care-I re
"izionistii numaj pentru sine, şl.a
poi la nedoritele refonne interne 
8 căror chestiune era ineYitabil 
să se pună de 'ndatiice a 're· 
bull recunoscut eşecul actiunii re· 
vizioniste prin care fuseseră SIl
botate. . 

Criza s' 8 declarat ind dfn 
z1ua semll8rif poctului dela Romll. 

mentalii bethlenisti i·au ripostat 
la adunarea de Marti a majori. 
tătifor guvernamentale cu vârf şi 
îndesat. 

c •• '. petrecut la 
adunare. mojoritl-
'ilop 

A luat parte la intrunire şi 
BethlE'n, şi au vorbit bethIenişlii 
cel mai cu greutate. 

Oratorii i-au adus lui Gombos 
acuzatii că nu sfii de vorbă cu 
partidul şi că umblă să institUI? 
dictatura. 

Au spus apoi lucrurile cele 
mei fali despre Eckhardl. Ca 
raspuns la vorba lui dela Mişcolt 

.Pesti Hirlap" din aceeaşi zi 
îşi încheie editorialul cu un 
apel la Horth y. ca să evite dîc~ 
tatura. 

Se 'ncepe o agi
tatie interesantă 

A doua zi după adunarea ma
joritătilor parlamentare s'a pro
dus un ftlpt semnificat,v: s'a in
fiintat un comitet pentru organi
zarea unei ligi aşa-zisă a .gene. 
rafjei reformelor". ca să ceară 
reforme radicale. 

Joi această ligii numiira deja 
1200 de aderenti. I s'au ataşat or
ganizatiile studenteşti cari au Dnu', 
adunări cerând pe tonul cel mai 
energic o reformă agrară care 
să nu lase 'n mâna latifundiali. 
lor mai mult de 500 de jugăre. 

Mişcarea aceasta n'are nimic 
cu opozitia de stânga. Deducând 
din faptul că reclama cea mal 
more 1-0 fac ziarele lui Gombos 
şi Eckhardt, se pare că-i vorba 
tot de o actiune a acestor doi. 

Tiparul Tipografiei Diecezane Arad 

Luni " Februarie I! 

"Martira" Fedăk Să 
Precum se ştie. urmează să se I le. descopere şi să le iri 

judece acum in America un pro- I răcoare. Acum îşi aşteap

f
, 

ces de şantaj şi juramânt strâmb I cesul. 
care·j aşteptat in Ungaria cu. In aşteptarea cuvântul 
suprema incordare: al artistei şi tiliei. revlzionista babă . 
prezidentei dintr'un cartier bu- moară timpul şi·şi ca, 
dapestan a partidului guverna
mental unguresc fedâk Sâri. 

femeea aceasta trecută peste 
a treia vârstă, fusese trimisă de 
iredenta ungurească să facă în 
America propagandă cu un film 
iredentist. şi a trebuit să dea in 
două rânduri bir cu fugitii, odata 
urmărită pentruc'a fost de nun
tată de fostul impresar evreo· 
maghiar al turneului său cine
matografic că a inşelat fiscul a
merican cu taxele de spectacol, 
şi a doua oară pentrucă voind să 
se răsbune pe impresarul de
nunţător, a pus Ia cale un şan
taj în contra fratelui acestuia, a 
vestit ului autor de scenarii Ernest 
Vdjda. indemnând pe-o artistă 
budapestană, pe Vilma Aknay. 
pe care o adusese cu ea 'n A
merica in scopul acesta, să
şantajeze ca s'o ia pe Aknay de 
nevastă, şi jurând apoi strâmb 
la justitie că Vaida i·ar fi datin
sărcinare s'o aducă pe Aknay'n 
America, deoarece vrea să di 
vorteze de nevastă·sa şi s'o ia 
pe-aceasta de nevastă. D na fe· 
dâk şi cu tovarăşa sa au stat 
vre-o trei săptămâni ascunse, a
poi politia americană a reuşit să 

• t.su, " . aaţ 

nervii scriind redacfiilor m· 
din oraşele amerîcane se: 
din cale a fa r ă de 
nite, prin cari b3gă ur 
americani de vină că nu 
chisesc câtuşi de putin de 
tirajul· ei. Dep e parI, 
spune amărâta revizionisr 
misară a cauzei ungureşl: 
tislă unguroaică cu cel m· [ 
renume, poate să stea În I 

soare până i·ar putrezi 
oasele. 

Recriminării acesteia i, 
puns de cătră un ziar J, 

din Amprtca astfel (cităm LJ 
arul arădan cErdelyi Hir 
27. 1. care neglijează s'a '. 
ce gazetă reproduce): 

"fedâk se aşteaptă del' 
să o considerăm martirâ!l 
n'o putt!m face, şi trebue re 
clarăm că nu suntem câttJ7li 
putin încântati de rolul ei~c: 
merica. Această nefericţ.e 
mee nu vrea pur şi Si:} 
ia cunoştinţă că îi ard' a 
unguri mi din America o C~ 
ruşinea că o mare pri1e 
maghiară s'a amestecat G 
şantaj de dragoste-. d 
-.'vn '7* $ fiii .. , .. 

INFORMAŢIUNI ii 

-i- 1. P .8. ~a ~r_ V. ~U~IU f, de~~~~t7~id~::h~1 lela ~e,~' '~, 
2 am Şi Jumatate Inchisa. 

Biserica uniti şi neamul ro~, *. i 
mânesc au suferit la 25 Ianuarie 
o pierdere negrăită. A adormit 
in ziua aceasta in Domnul, după 
suferinţe cari l,au martiriţat ani de 
zile, 1. P. S. Sa Mitropolitul· Dr. 
Vasile Suciu al Blajului. 

Ni se anunţă că a 'ne 
viata la Sibii la inceput 
tamânii profesorul pens:o 
tor Lazăr, unul dintre 
de s-eam pntJtitişti ce·r 
veam din generatia vec S 
posatul a scris la cele mal lin 
dintre ziarele ardelene d:pini 
inte de război. în timpul ~ot 
iului a trecut în vechiul 
a luptat aiăturf de cei 
determinat intrarea Rom" 
războiul de intregire. iar 
unire a fost profesor ]a 
normala din Cluj şi a 
mai multi ani de zile zia:' 
poral flFoaia Noastra". . 

A fost un român verde, iZ 
de inimă, un cărturar de ,ci 

Caracter de stâncă, român verde 
în toate manifestărrile Sale, ră.po; 
satul in Domnul a avut o în~ 
semnata parte in luptele naţionale 
de pe vremea ungurească, şi a 
fost dupa prăbuşirea monarhiei 
austfo-ungare in fruntea organi· 
zatorilor gărzilor româneşti din 
centrul Ardealului. Ungurii L-au 
surghiunit din Blaj in anii ultimi 
ai razboiului, şi au refuzat să 1 
recunoasca alegerea de mitropolit, 
dându~I-o abia după unire rege
le Ferdinand. . . ' ~ 
După desrobire toata grija Sa 

s'a îndreptat spre instituţiile cuI, Camera de muncă din i 
turale ale Blajului, dăndu-Ie o aduce la cunoştinţă urmăl Il 
nouă vieaţă şi sporindu~le. Ministerul Muncii in scoptÎ>at 

A f.ost un arhi.ereu e~e~plar, I forma specialişti i~ ramurilefestj 
vredmc de veşmca ammtire a. . . ..1 de] 
viitorimii româneşti. I dustrle, pentru can nu eXI'f , 

ODIHNEASCA IN PACE! I cialişti in tară, acorda aej Zl 

... număr de burse în strU- cu 
Ziarele budapestane au anun4 lucrătoriiior calificatI. Bur:frti.! 

tat în săptamânile din urmă ca vor acorda pe baza unui cofnin: 
guvernul unguresc va şterge care se va finea la Mi~I.' 
scutirile de impozite ale edifiCII-
lor nouă. ştirea a fost desmin- Muncii din Bucureşti, în . . 
tită de ziarele guvernamentale. 18 februarie. Cererile de . ţa 
"Uj Magyarsâg- din 17 Ianuarie ere la examen se vor ina' I a 
anuntă însă că desmîntfrea e Ministerul Muncii până laEnt 
falSă. il- bruarie. Condiiiunlle de ad~~ 

Se continuă Ia Budapesta des~ se pot vedea in RegUl~_ ai: 
baterile faimosului proces al fos~ publicat in Mon. Of. Nr.~n 
tul ui subsecretar de stat dela să~ 22 Ianuarie 1935 şi]a a 
nătate Emeric Drehr, despre ca- de Muncă din Arad. Spe bc 
re am vorbit in n~rul nostru de file pentru prima serie dJptu 
acum dovă săptămâni. Fostul sieri sunt: sticlă de. textiIe cu 
ministru Ernszt. rectorul teolo~ lai urgie electrotechnică. 

• 
giei catolice din Budapesta, "ca, 
nonic de Orade", a făcut şi el 
mărturisiri grave cu privire la 
potlogăriile fostului ministru dela 
sănătate şi preşedinte ad,inderim 
al consiliului de miniştri Iosif 
Vass. A spus că dacă. ştia despre 
aceste potlogării când Vass era 
în vieaţ.i, nu i-ar mai fi dat mă~ 
na. Ernszt a declarat şi el că de, 
cedatul preot şi ministru a făcut 
speculaţii cu imprumutul de răz
boi şi cu bancherii evrei. 

Abonamente: 
Pe un an 130 de lei, '. 

jumătate de an 70 d,l1e 
~entru tarani şi mu~ Gi 

90 de leî pe an, 50 ~ez ( 
pe jumătate de an. ~SPUI 

Autorită1i, instituliun~m-c; 
treprinderl 500 de le~ IrI 

Autorităti şi instituţi~"toi 
toşti, cazine 200 de .~in j 
• .A:bonamontul se pl rir t 
mQmte. 'E II 
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