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c' O vorbă mare ... 
Astă toamnă a fost anul, 'nainte 

1 o lună de atentatul dela Mar
• ia, Ungaria 'ncepuse întocmai 
i acuma o mare ofensivă In 

Răspunsul României la provocarea lui Gombos 
nlra statelor succesoare, pen-

· ucă ar prigoni minorităţile ma-
· iare. Se 'ncepuse ofentiva la 

neva cu scopul ca să se a
ngă Ia delegarea unei comisii 
Imanente care să cerceteze tra· 

Neaşteptând să treacă nici 48 de ceasuri dela indem'1ul public ce li-a fost dat la aniversarea 
Unirii Ardealului de prim-ministrul QijmbO.; ca să se considere şi să actioneze ca fii. ai patriei ma~hia:e 
şi ca supuşi ai regeRtului Horthy, agitatorii din partidul maghiar dela noi au pornit .'\i\arţl ofen.slva. In 
parlamentul românesc, sub pretextul că România prigoneşte minoritatea maghiară când cere slUjbaşIlor 
ei publici să ştie româneşte, sau când n~ .opreşte. pe desromâniz~ţjj .din ~;lcuime să rcvină la ~atca 
românească, sau pe cei cu nume desromafllzate d1l1 restul Ard~alUlul să-şI ceară un nume romanesc. 

Pentrucă d-vs. nu vreţi e 
galitate cu noi, aveti boale1 
persistentei imaginei pe re
tină şi credeţi că Ungaria 
milenară va rdnvia. Ori, nu 
va reinvia niciodată! 

entul minorităţilor din statele 
'cii Intelegeri şi să raporteze 
gii Naţiunilor. Ceea ce se ur
- ea, era schimbarea procedu

. La ofensiva aceasta pornită Rub conducerea preşedintelui de partid Gheorghe Bethlen la comandă 
blldapestană oficială, a răspuns in:ed.iat ministrul. nostr~ de ~xtcrne, d .. Nicolae Titulescu, şi anume aşa 
ca să le piară pofta de provocăn ŞI uneltelor Iredent;ste ŞI BudapesteI lor. A fost o pWlere la punct 
atât de desăvârşită, încât cu drept cuvânt ar trebui trecută în antologii. 

Ne trebuesc generaţii finere 
de unguri, generatii de tineri 
cari sa nu fi crescut În păca
tul spiritului de dominaţiune 
al generaJiilor celor vechi, ca 
să ne putem întinde mâna fră
leşte şi să putem in fine sta
bili armonia în acest bazin al 
Dunării. 

Răspunsul d-Iui N. Tilu!escilla instigările maghiare 
statutare a anchetării chestii-

Ca ministru de afaceri sIră- ~ Noi preferăm s~·şi păstreze minoritare, cari astăzi nu se ~ 
În desbatere decât dacă şi le ine al Ro~âniei. aş .consider~ 1 numel~, ca să·i cunoaştem 

că mi-aş calca datoria cea mal dela dlstanţă! . uşeşte un stat ce face parte 
elementară fată de ţară, dacă n ligă. 

'~Reprezentant al Ungariei în n'aş ridica, împotriva unui dis-
surs de felul celui rostit aici 

cietatea Naţiunilor era pe vre- de d. Belhlen. cea mai formală 
~a aceea fa I sificatorul de franci protestatiune. 
lasasinul de români dela Iara D. Be!hlen să arte că În su
~eriu Eckhardt. Şi se ştie cum fletul fiecărui român există 
~tă ofensiva Jui a ratat În urma destulă genti1omie, ca să ne 
lei simple replici: s'a amintit dăm seama de dificultătile -în 
~ cătră Mica Intelegere Ligii care se găseşte, atunci când 
!jiunilor, că Eckhardt n'are că- vorbeşfe ca mmoritar. 
~rea să vină 'n faţa Ligii cu Să-mi dea voie să nu-i agra
ingeri pe chestia tratamentului uez situaţillnea şi să-) tratez 
Ighiarilo'r din statele succe- ca şi cum ar fi un majorilar, 
are, după vorba ce a rostit-o dar cu toate consecinfele ce 
adresa guvernului maghiar În un majoritar ar trage din felul 
rlamentul dela Budapesta: "D - in care 8. vorbit Să-mi dea uoe 
?e atâta lihef'tale mocof', câtă mai ales, să nu-I can/lJnd cu 
7u !f'olii noş!!'; moghio!'i În masele minof'Jlore maghiare, 
mânio r dOf'nicrJ de pace ŞI de /Î/telegef'e. 
~cum, la 27 Nov. crt., s'a ro- Ni s'a spus că ant făcut căI-
iarăşi în camera maghiară a cări cu privire la obligaţiunile 

Jutaţilor o vorbă ce trebue 1i- luate prin Conslituţiunca tării, 
ă minte. spun prin Conslifutiunc, pen
;,e ştie că guvernul GombOs a Irucă obligatiunile din !f'otaful 
nis întrunirile politice ale 0'- minof'ită/J!cr nu sun! altceva de- D. ministru al afacerilor slră
:iţiei, condiţionându.le de au- cât ecoul intemo{ionol al uno!' ine a spus apoi următoarele: 
zatii speciale. In tinutul de obligofiuni inreme, şi ca afof'e "VeniJi şi ne spuneţi aici 
coace de Tisa, sub pretext că le şi privim. d-Ie Belhlen că n li cereţi pri-
eria cumplită ce-a pricinuit-o Ni s'a spus că noi persecu~ " vilegii! Totuşi, dacă cineva v'a 
:fa ar putea prilejui degene- făm minoritatea ungurească I urmărit de aproape, cum mi-a 
ale adunăriIor ce-ar duce la pentrucă de câte ori un funclio~ I fost dat mie să vă urmăresc 

:oale, interdicţia e şi mai as- nar ungur nu vorbeşte româ- de 17 ani. de când s'a făcuI 
. Din pricina aceasta s'au în- 1 neşte, işi periclitează locul pe unitatea naţională, a văzul că 
plat în legătură cu interzice-, care·1 ocupă. v, y ~ nu ali voi' să fi,i decât nişte 
unei adunări dela Macău· Aş dor. sa şhu daca in privilegiati internafionali. 

le lucruri grave, despre cari "echea Aus'ro-Ungarie ar li Orice nedreptale făcută u
ziare n'am putut afla ce a- ind,ă::ni' un român să ,ină nui român se aduce În faţa 
le au fost. Deputatul Fran- un asemenea limba; şi dacă instanţeror româneşti. in fata 
Takăcs, care a făcut În ar fi ajuns ceva dacă nu ar organelor administratiei româ

',tia aceasta o interpelare în fi vorbi' limba ma;oritară!" neşfi. Dv, care spuneti acum 
nţa amintită a parlamentului, Intrerupt de d. Octavian că nu pretindeţi privilegii, vă 
IUS că .. dispoziţiile autorită- I Goga cu cuvintele, că in tim~ duceţi, pentru cea mai mică 
din Macău sunt egale cu o II pul monarhiei ausfro-ungare nedreptate. la' acea inslilulie 
'norare a naţiunii", Deputa- se cerea funcţionarilor dela de resonanJ~, la acel exfraor
~uppert Rezso a intrerupt: I căile ferate să-şi schimbe nu- dinar amplificator care este 
'pete de ocupatie s·ou pUf" mele maghiarizându-) şi că nu Societatea Natiunilor, şi faceţi 
nai omene06 cu popof'ul de~ era functionar dela calea fe· dintr'un lucru de nimic ° a.-
Cu l' " h '0'" 'II (A rată, până la cel din urmă a· ti d dJ I nC/lOna, II mag 1 ,.,. " w.. cuza, une e or n genera 
izalI6 seregek embersegeseb- I c~r,. care s.a ~u fI fost obllgaf impotriva unul neam, care nu 

. It sa-şl maghlartzeze numele, -
vlsetkedtek a neppel szem- d. ministru N. Titulescu a re- are decât un singur păcal: 

(Continuare in png. VllI-a) ! marcat: I acela de a nU-'11 fi caştigaf 

unitatea nationalA decât de 
17 ani. 

A tâ' de pu,in "reti d" •• 
D-vs nu aduceti aici limba

jul violent, pe care vi J-aş ierta 
caci violenta este sinceritate, 
este deschiderea inimii, este 
darea dreplu:ui ori ŞI cui ca 
să vadă ce simţi; dar veniţi cu 
limbajul meşteşugit al celor 
ce au ţillul in robie poporul 
român, cu limbajul măsurat, 
cu limbajul care nu păcălueşle 
cu nimic în formă, pe care 
Însă, dacă I~aş cerceta de a
proape, aş g;:lsi in el un venin 
şi o otravă care lipsesc din 
cuvintele pe cari sufletul meu 
le rosteşte în acest moment 
fală de d-vs. 

Conte Bethlen, spuneţi alor 
d-vs,: "Românii ştiu ce vrea 
să Iacă clasa diriguitoare 
maghiară din tratatul mlno~ 

rItătilor! Voeşte să albA eul 

I 
străin pentru ziua cea mare 
a revizuirU". V'am priceput 

I ,1 vom lupta pas cu pas ca 

1 

o asemenea metodă să nu 
poată reuşi. 

Suntem, - şi În numele 
I guvernului regal al Româ

niei v'o declar în plină sin
egalitatea şi atât de mult ceritclte - partizani ai ega-
c~rg~ Îft ~sâ,!gele d.~s. A pri. lităţii condiţionate de un sine 
"degud, inca' a~Nnc. cand.a qua non indispens(lbil vieţii 
fost "orba de apl.carea sanc- de siClt a I~omânki: În con
,;uni!or. I"~ti da' 'a ~ ~arle, I ştiinfa d-os. că suntefi ro
c.rez.and cva p~cful L.~ .. Na· mân/ şi ujlarea că ofi fost 
'lu~d?r "~da n?,?,a. drep. cetăfeni unguri. fiinţa d-vs. 
'ur., .ar 'lnda'orlrde 'rebue etnică e în afară de cauză 1 
.ti af!es~ nUAlai ,?e umerii Minorităţile nu au avut 
noş'rl, a. celorlal,... y ~t 
Aş dori să "ăd cum Liga ŞI I.1U ~âr ~ av~a Ut .~p~ra ~r 

Natiunilor, - după ce ati mOl
I
. C
t 

a
t 

lin ~trep un ~ or e 
d , b ' I 'f" t • egc.l 1 CI e (. cC(J pe mme. cu a ., cu Nil' n, a unc. d't' . . 
Adi' b d '46 con I mnrci ca I11lma mea can a os "or a e ar • • v' y • • t 1 

-- ar mai pri"i cu simpatie ~t~-lm slPunt a : h~InO~l a~u c~r~ 
limba;ul d."s. în virtutea 1 I vor Jeş e, c tar aca gram 
ar'. 19! lui nu este curat românesc/ 

Sistemul d-vs, este simplu simte româneşte. 
de ghicit. Docă însă este' vorba ca 

De mul!e ori am căufal şi prin minorităţi să . ajungem 
am găsit în stima mea penfru Ia revizuire, vă repetăm: Nu, 
apărătorii tezei maghiare. un niciodată, nici revizuire, nici 
izvor suficient, care să alimen- exageraţii În virtutea unui 
teze dorinta mea de apropiere tratat, care nu a avut nici
de acest popor vecin, cu caii': odotJ sensul pe care pre~ 
făfi pe cari sunt primul să le fenţiunile d-vs. de naţiune 
recunosc. d 

N'am reuşit să o realizez. dominatome l-a at în tre-
Pentru ce? cut şi il dă şi asf<.1zi. 

. / 

.. 1 
j -'~ 

'. 

.' 

.~I 

i'l 

.; ., ., .. 
" ;: 

__ ----------~------------------------~g-:il 



" an S?C5 --_ 

Gaze!a AnUre~iz~QntBtj 2 
~"'_ "'~""-o;,,.tntm;ll"'..P""""~"""'''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''-'''''''''~~rtfIIIS' ..... ~.,,,. .......... ~~ .. _;,-............... ~~~~'f'''''''''''' 

f 'umincră, :-; ~j('('emvrie 1 <~5 
~p,,,,,,,,, D 

Pro~' ananda unoure: ·că in străinătate 
- Altă nesocotinţă a fairnosului VaHai. 
Suediei. \lreau si) pună mâna şi· pe Sven 
episcopu!ui Rav8sz în Elveţia -

Asai~uri asupra 
Turneul 

1 vor pr:; buşi ~i se va împlini 'Ii. 
~ sul maghiarilor, I 
~ Acestea, ci-că, le-a exp":rirnen.. 
1 tat autor~1 suedez, umbl.1nd de.a, . 
călare prin Ungarla. ' 

Până nu~i vom eiti cartea n' , 01 
nu credem Însă nimic din cel • 

. 't ' , e 'r;"1 

I 
ce-I ,atn me sem:oflciosul guver.,' 
nu!ul maghiar. fi, 

t fîmdcă cetitorii noştri Îşi a. ,:m( 
_ r mintesc că d. Valdemar Lang' ,re, 

l . , let 'te 
Gazetde bl:dgpc,;(:i~1C d".1a 30 ) pace dela Tr;anon, noi VI1Il1 fi ' supri.'T1rl clic arllcolul lui Va!'at' Că Ungarif\-M,I"e era etnog,a ! a fost Injurat astă ~rimăvară in te 

Nov, Şl 1 Dec. crL uo veslit cu 1 alături de o·voaslră şi vorn aVf'a t,)t Cl' es:e antil'emţcsc, la P~lris ; ficeşk peslrită. da: era proprie-! presa ungt.:reasc.â pentru aceea)" ă 
lm,r'~ bUC~lrie că der-utawl Xavic!' nu numai dreptul ci şi d~iiOria să trclHle să se ştie că Ungaria re- bt('a milenară a ungurilor, iar f carte pe care I-O J.'!udă acu, ,g ~ 
\'allat, cel care a condus iri aHi:1 ! lămwim poporul francez despre vizionis!ă e tot pe-atât de anU- I nemaghiarii au f,)st toţi vendici, : "BUd~pesti Hlrl<,p", fiindcă i. d ; 
acesta două echipe de par!a!lîen- drepta tea d-voastră ", germană ca Franţa, şi că·j revi- l' şi au răsp15 I il ospitalitatea un-! ~CSCIIS pe ungu ri ca pc~o nali ,~n 
tari francezi pela \'3deieuri~e şi X;,vicr VaUat uită. insrirat de zionistă numai pentruca să fie la 1 gurilol' furându-le tara: Ct:hii au 1 mcultă, murdară ş. a. m. d, uni 

pela cluburile partidelor magbiare iredcma ungurească, că tratatul. unison în contra nemţilor cu' furat pa.rtea nordică, luând şi pe 1 A~jă t ' "'s1 
liela Budapesta si a ţ:nut in CH- dela Tr'arlon s'a fă"ut pe baza .,' Fr3nţa, slovaci fără ~ă-i intreb..::' :nmâ- > ~ dea,. e er.g~ezeQ ,~ , 

. • '" D- , . t - ' d' .. ' , sea espf'e un""ur,'Jna 
pitala m,~ghiară scanGolo<lselc unei autodeterminări care s'a în-I ar mal es e In versIUnea \n nil au luat to;,tc bo ăţilie Unga- ~ 
dt's"ursurl' "l'll(JSCU'e c"tt't,.-'rE'lc'r • .JI,:agyarsag" a articolulLli lui .. d" ,,,Budapesti Hirl~p" d' ')n N ,ure ... .....,..,. tamplat, dar uitucia aceasta nu ne!, Hllpreun~ cu o pOpu!i'il1e d. in _<1 .ev "sh 
noştri, a publicat un nou ar- poate fi de mirare la un om care! VJ11at ceva nostim. După această moghi<lră de :rei milioane (SiC! anunţă că a apiirut sub tit:~ 1-

tico! ungrofil, de astă dată in zia- abia cu câteva rânduri mai sus i unealtă a iredentei ungureşti, tra- - lida un milinn şi jllm;'u;1te "HuflgJ.ry, the land aod its pcOple' 
luI "Le MemoiÎal". spusese că principiul naţionatită- ta!ul dela Trianon "a redus (pe, câti sunt dimveull:l cu h~cnji) "Ungaria, lara Şl popOrtll el", 

Deşi îi redau spusele cu ţllar este în esenţă identic Cll baza principiului naţionalităţilor) I între cari figureazâ şi cel rti<li carle a ziaristului englez Clive Ijl , 

senwele citării, cuvintele şi fra- 1eoria favorită a lui LudendorH popul1lţia de 24 de milioane a l vechi ram ungansc, s{lCuimea, 13;J,d, despre lucrurile ce se \l'J,D1I1 
zelt lui ValL\t se dcos,-besc în şi a lui Hltler, pentruca apoi să Ungariei la 8 miloane", D. Vallat care locuia 'n Ardeal încă 'na- YeLH>1 la Budapesta şi În cel' re . 
coloanele presei budapcstane dela vină să ceară o revlzu[re a trata- se vede că habar n'are de statis- , inte de venirea oaspeţilor români~' Jalt.e oraşe ale Ungarlei. P?' 

t· ă I t t' t' 'b" I " Pltc gazelă la gazetă. "Pesti Hirlap", tumi dela Trianon tot p:! ~laZ.i ! le, n ce sa 15 lea nal 11 a aVllt Că hotarul trianonic a tăiat În U ~ . . 
".Budapcsti ~-iir.iapH şi celelalte I acestui principiu, pentrucă nu ar \ U,ngari~. vreodată 24 de milioane? i două sate, grădinit ba, chiar şi "fi popor In lan#Url to~~ 
Ziare cu 1egăwrI cu guvernul a- fi fost respectat, Şl apOI, dacă s'a re-dus această! case; ! "Pesti Hirlap" dela 1. Dec, C ,V~l.l 

'f ă b ., , l' ţ' ! ,. )lla rată În norul dela 30 l~OV. că In continuare Xavier Vallat vor- CI r pe aza prinCIpIU U1 !la 10- Că e explicabil deci reviz:o· anunţă cu tlHu d~ s~nzatic,: 
deputat.ul fran~ez combate tratatul beşte despre o reunire a Unga nalitătilor la 8 milioane, câte naiba nismul ungurilor, fiindca Le ar i indcă pan'dcLilna nu s'a prea i el~ 
uela Tnanon f:mdcă n'a respectat riei Cu Austria sub Oto de Habs- , sunt, "milioanele" . de unguri ,al.e z:ce in I~c\l! !or engl:zii, dacă li cut În vHril.le,le .germane prora~:! 
principiile ce îi s!au la bază, ci burg, pentru impiedec!1rea An- d-Iul Vallat pe can le-a deslipIt s ar lua Irlanda, Scoţla, Wales, ul, I gandă rCVlzloDlsmului n13l'h: /1 

a pus pc baza principiului nat:o- schlussului, fiindcă la Puls aşa tre- de Ung,aria tratatul dela Ţrian,o.n? Cornwailul şi l\nglia răsăriteană?; I că a apărut la Berlin, 'in edn un 
na:itătii f-ub stăpânire cehă, 1'0- buie făcut simpatic revizionismul I Dacă,~dtn ~ 16 sunt nlln;al ~ ŞI JU- Că Ungaria e stăpfulită a:d de ! Batschari, o carte despre Un Mu, 
m~~ească şi sârbe~scă ,mai, mul~e lungure:;c, Atunci când gazetele rnătah::, eate le arată Gublandu·le un r"gent pqplllar şi stimat in- !ia: "Volk im Ketten - das Ei flăc! 

1 d 
' irecenta maghiară, undc·j neJrep-, denbşte., etc. " von Triano'll'·, a 1'11" rJlld,"lf Se rage 

ITII tOane e ungun ce IOCUlesc In din siujba guvernului maghia 'tatea? ' " '" 
ţinuturi nemijlorit Îwecinalc cu r Că relaţia Ungariei Cti statele .cker, Coperta i-i În tricotor' 
Ungaria, creind asHel În toate vecine abia poate fi numită cor- guresc şi ÎnfăţişcClZă harta Un 
patru părţile orizontului câ~e-o "Incep uI1gurii să fie dia!ă, dar purtarea ei a fost tot- riei ciuntile, In chip sLlrprinză, 
Alsacie şi Lorenă. Noi francezii la modă in Suedia" deauna vrednică de nişte gentâl- remarcă "Pesti Hirl;:;p", auî( Ligl 
_ spune 'n încheiere versiunea meni (cazul Jankapuszta, efc. etc,); nu se ocupă decât în treacăt lerz 
din aceste gazete - cari am pro- Titlul acesta e al und ştiri a Că ţările vecine oprimă pe partt:aprivitoare la România 'rbăl 

cât onorabilă pentru suedezi, 
testat o ,iumăta~e de veac În con- lui .Budapesti HirL1p" din 30 minoritarii unguri; lugoslavia a revlzionismului, ~nie 

preşedintele SOCIetăţii maghiare- Ş 
tra mutilării dela 1870, nu putem Nov. crt., in care se arată că i că dacă va continua criza ghiu, în schimb se concentre slul 

1
· suedeze şi-a exprimat credinţa 

socoti firească şi dăinuitoare situ- fostul ministru de culte suedez" economicăt statele succesoare se asupra chestiunii cehoslovace, !ă d~ 
că pe viilor nu vor mai merge 

aţi a nedreaptă ce i s'a imptlS Un- azi inspector ~_r::neral al şcolilor il U 
• • • '.> in excursie în ngaria numai câ-

ganel. primare elin Suedia, Jo11n Alm- I 

1 t 1 'r . t~ ~~ I teva sute de suedezi, ci mai 
n gazl;: a eglllmls a "magyar- kvist, pr,:şedintele Socictăfjj ma. 

• j, d l 1 D d ~ multe mii, apoi a amintit că la 
sag. c a ec. repro ucerea e ghiara-suedeze, si.a sărbătorit a I 
d 

' , . ~t tI' ' Universităţile suedeze sunt multi 
e cmcI on ca a gaze.c or InS- 60-a zi a naşterii, şi că în intervie- i 

pirate de guvern, şi se deosebeşte ' (;(udcnţi unguri. wul ce l-a dat cu-acest prilej ga. * 

Tu,neu~ episcopului ba 

Ravas% in Elve~~ ceri r I . 
D )\ ţ t ~ Z" 'h ' f t ' ŞI upacum am al1un a In nu· Urle, ŞI a os sa,utat de P' lor 

"Pesii HÎrl2P~ din 30 Nov 
ariltă ca Socletaka ITI::tghiaro
suedcztl dela Goteb')rg a, orga
nizat sub cond:lcerea nevestei 
consulului Chewers o serată 

de-a acestora in toate privinţele. zetetor n'a uitat să amilJlească şi 
In această versiune se spune de- despre unguri A spus că istoria 
asemenea că tratatul dela Tria- ungurilor se aseamănă cu-a sue
non a dezis principiile ce-i stau dezilor, pentrucă au fost şi 'n 
la bază, că s'au pus suu stăpâ- Ungaria aceleaşi lupte pentru li
nire cehă, românească şi sârbească bertale, şi pentrucă totaşa cum 
"milioane" de t:nguri, şi că s'au • ă . b sueLlo- maf.'hiară cu mâncărud un-se spunea In rug clUnile elin i· " 
creat În toate cele patru părţi ale sericile evului mediu: "Scapă-ne, 
orizontului Ungariei A:sacii şi Doamne, de armele vik[ngilor", 

gure$ii şi cu ciarda~. la care au 
vorbit despre Ungaria AxeI ROlJl-

mărul nostru trecut, episcopul tul Graf din Winterthur 
protestant din Budapesta, Ra- prezenta;;t aJ unei astfel 
v.asz, .a fost t,rimiS să ţină confe- I ţil~ni nobile şi cavalereşti, 
nnte In Elveţia, pentruca să în- I s'a dovedit cu adevărat 

I 
cerce prin opinia publică pro- I 'n zilele cele mai grele ate 'nă î 
teslant{t de acolo o presiune a- I cercării şi mizerki". Sic! F. şi a 
supn Ligii Naţiunilor, cu seo- I cop:1 Ravasz a ţinut Ia sino treb 
pul ca să repare ceea ce a sfri- ' cuv~ntare ~espre trecutul pro uza 
cat la Lip"ă votarea UnO'arici i11 tanhsmulUl maghiar. Blhlic, I • 

Lorell:~, l:1 'versiunea aceasta , s'a spus; "Scapă-net Doamne, de 
care ni se pare, pentru intinderea ~ .. D 

dahl, rectorul meghiarofil al Uni- i 

veTsi!!Eţii, şi dr. Burjrson, seciI.'!ta- ! s~igeţiie ungurilor, u:-::ă această 

ei, că-i cea aJevci.rală, nu e vorba as!;:mănare mai mult nostimă de ruj Societăţii sucdo·m<'ghiare. I 
că "milioande" de unguri locuesc 
În 1 i mIturi i1"m;jlocit învecinate 
cu U!lgaria, şi se spune in plus 
despre "principiul naţio!;aJitaţiJor, 

pe una căruia s'a produs des
memhi"arca Ungariei, că-i identic 
în ('5~"ntă cu teoria favorită a lui 
Ludcndorff şi a lui Hitler. Indată 
apoi unealta franceză a iredentei 
maghiate cade într'o contradicţie 

onbilH, spu :l~,nd În partea pe eaTe 
gazclele gombu ;,iste nu i-au re
pro(:es- 0, d, gru pui său de parJa
ment"ri fr311CC7.i IlU va aproba 
revjzio!~istul ung'lresc dacă Unga
ria se va încăpăţîna să stea În 
legături cu Germania şi să facă 
o paralelă intre revizuirea trata
tului de pace dela Versailles şi 

dela Trianon, "dar dacă o să re
clamaţi lucrul la care Germania 
nu are dreptul: ca să se fixeze 
graniţele nouă pe baza autode

terminării popoarelor, care este 
~i baza. morală a tratatului de 

Vor să pună f11âna 1 

şi pe Sven. HedEn 
Exploratorul ţinuturilor necu- I teşfe leafa cu băutură in Joc rlc 

noscme din Asia j Svcn Hedin, a I bani sau de ,mâncare), şi dt'asc~ 

t~ntlt aseară, la 7 ~ec., o confe- 1 menea pela milioanele de ţărani 
rmţă despre călătorIIle sale prin I fără un petec de pământ, cari 
Asia la Academia militară din, gem în cea mai neagră robie pe 
Budapesta. moşiile de zeci şi de sute de mi 

lredentil ungurească s'a grăbit, d~ iugăre a:e grofilor şi hărţă
flreşte,- să pur.ă mâna pe el, În. gllor. 
vitându-l prin intermediul unei 
societăţi să publice o descriere 
a Ungariei. Dacă Sven Hedin va 

o c!U"Se despre 
Uneoria a 
suedez 

unui 

primi oferta, nu ne îndoim că va 
fi mai scrupulos decât alţi străini, 
şi se va duce şi prin locurile 
tăinuite ale Ungariei, pela miile 
de locuitori din grotele subterane 
din judetul Borşod, ai căror co- ! 
piii se duc la şcoală cu vin în I 
loc de mâncare (deoarece părinţii I 
lor lucrează la vii şi li se pIă.! 

"Budapesti Hirlap. din ',9 Nav. ' 
crt. publică o rezumare, ci-că e • dela Londra, dela 8 Nov. (sic 1), 

a cărţii englezeşti nDe-a călare 
prin Ungaria" a fostului consul 
suedez dela Budapesta Valdemar ij 

Langlet. 
Ci-că se spun în această carte 

următoarele: 

.~ ti ' . . I ă" e, ~ 
contra sandiuniior. mun.lclpa.( am ZUflch a org' d-

'zat iri olloarea lui o expozitie , 
Dupăcum iI.rată "Pesti Hirlt:p" documente rderitoare la I~b' Iver 

d!n 30 Nov" episcopul a parti- riie, şt'cuiai'l!" dimre Ungari 10~OJ 
clpat la sinodu! protestant dela 1 Eiveţia. ari 2 .... ___________ ..... _ ......... __ se. 

, Felu" 

Si 
J ' 

'n Cehoslovacia· ca la ~ :~~ , e prll1 

Z' 1 I j i, câ 
!Qrt! lJt!c apestan "Magyar-! cehă şi 4 j:doveşti. Dintre 

.' 't l !' v ., au v 
sag pu 1 leu m numărul din 3 ; zeie1e tr.aqiliare 7 sunt zilnic I . 
Dt.. .' -' w • " urI J ec. er. o SlGtl,:,t'ca (l presei f 22 sâptăiTldnale iar dintre re 
d~n I~usja subc(!r~Qticăj .arâtând te!::- maghjare 7 sunt bilunar ~~~ 
ca dlOtre 90 de ZIare ŞI reviste I 10 lUntlre. Husnecii au 4 90 lriun 
c
3
e
9 

a.par acolo, 48 s:mt maglli,arc! zilnice şi (1 săptămJnalej iar i, nu 
rusnecc rcspechv ruseşti, 1 : Vi5k 10 bilunare şi 19 Iun unar 

va 
opuI 

DIN ŢA deştE 
nale, 

CF:A(i}'l;f,-U BUNA REVISTA ILUSTRATA 

TIPilRIT.i'1 IN CONDIŢIUN! TrCHNICE 

SUPE~IOA.RE,PE HÂRl'it; C'ROMO, ESTE ai cu 

I 1 
Dar, 

~lJSTRArIlJl\IE ~~:n 
~ 1'r"'\~ "l~' ''i'',," .' "'''J A" . rn az 
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prăznuire a zilei Unirii 
li PrQzt11cu) de <..lzi s(jptămâl1G al celei de a 17-a (mi- şi am 3Îuns 1:1 punctul că mare a Unirii, este azi la voi. rea; voi trehue să vă auuce}i 
e 'rsări (1 Unirii dc:ltl [1iba-Juli'l a fost sllrbdturit de tootă ; acei cari caută s'o ridice, sunt tineretul universitar şi român aminte de proielicele cuvinte 
~,,'neuea românească cu un enttlziasm fără sceunău, depe I huliti ca nişte răufăcători. ca să păslraţi şi să. consoli· ale lui Mureşeanu: 

rml1 căruia a rămas în tOGk sufletele o more rcconfor- I Prin profesiunea mea de dati ceea ce noi v'am dobân- .. Pe noi ne nimiciră a som· 
1- :re, Întocmai ca clupă o reviztlire de conştiinţă. C(lei ni-i ' ziarist mi-am dat seama de dit cu atâfea sfortări, Cll atâta fiii prigonire 
:1 'ternică convingerea e'a fost această prăznuire Întcîi de 10ate scăderile ce îndurăm, şi I sânge vărsat pe câmp urile de Şi oarba neunire la Milcov 
n te o revizuire pentru toate conştiinţele romc'lneşti. E nc- cu concursul câlorva patrioti " bătaie, cu atâtea lacrimi vur· şi Carpati," 
\ 'găduit că 'nfIăcărc(1 mClÎ mare decât orişicând cu cmc luminaţi, am infiintat Liga An- sate pe urma morţilor noştri Voi trebue să intelegeti (ilt 
l'a serbat (lceastă sfdntc1 zi, s'a datorit în bună măsură tirevizionistă cu scopul de a I scumpi. prelueşte această Unire şi ~~1 
. ,prejurări!ur grele În C(lri se află astăzi iarăşi Europa, şi stăvili propaganda revizionisfă t Vouă vă revine sarcina mare faceti toIul ca să o păstrat:, 
~e prejurările acestea nu pu!e(1U să nu aducă pe fiecClfe în afară şi de a redeştepta 1 de a păstra moşlenirea glo- alegând neghina din mijlocul 

)!11(În la datorie. Conştiinţa romiinească a dtlt În foţa conştiinta naţională adormită; rioasă atât de mult visată de! poporului nostru, şi să faceti 
:cstor grele 'mprejur(jri de peste granite un examen il11- înăuntru. moşii şi strămoşii noştri. Vouă; voi ceea ce noi nu am reuşII 
anător, depe urmei căruia a r(lmas În toate sufldele o Nădi'ijdea noaslra. a celor vă revine să vă gândiţi la pre- : până acum: România a Ro
are reconfortare. Să ne fCl~em dotoria păstrând asemene'1 cari am contribuit la Zilla tul cu care s'a înfăptuit Uni-: mânilor, 

"~stQlclor cot mai viu focui ac .. stei conştiinţe intărite. 

Prăznuitea dela Bucureş'i 
J Din pricina unei porunci pe! facultătii de ştiinţe, prof. Panai
're nicio minte românească nu tescu, prof. Marin Ştefănescu, 

• poate înţelege şi aproba, în I generalii Dim. Rădulescu şi C. 
pita la ţării nu s'au admis săr- i Dragu, d. Trancu-Iaşi, cCip. Con
'toriri decât la şcoli. Liga l'in- II stantinesct1, studenta Doina flo
eviziooistă a fost astfel ne- reseu, ziaristul C. Savu în nu
litd să se mărginească la ca- mele ardelenilor din capitală, 
-ele restrânse ce i le-a oferit preşedintele secţiei studenţeşti 

anifestaţia studenţească dela a Ligii N. Zagoicea, preşedin· 

'niversitate, organizată de sec- tele Uniunii naţioncr!e a studen-

I
J untversitară a Ligii. ţi/or creştini Traian Cotigă, şi 
Mu luat cuvântul la această i la sfdrşit d. SteIian Popescu, 

, I 

Iflăcărată demonstraţie d-nii; preşedintele Ligii' l1ntirevizio-
1f(]!Jomir Hurmuzescu, decanul ; niste. 

:uvânlarea d-Iui Stelian Popescu 

Prăznuirile din tară , 
Marele praznic a fost sărbăto- ; oului 1934 o conferinţ:1 rcstil3 la mânese, ar fi cu putinjă să se 

rit în restul ţării prin festivaluri 1 Radio din Bucureşti, in care ve- îndrepte şi ele într'un viilor m.: i 
şi conferinte organizate la toate nind vorba despre Unirea Tran- , apropiat sau mai îndepărtat. Si 
şcolile, prin adunări festive ale silvaniei cu Regatul României,' atunci ar urma să nu mai poaU 
diferitelor corporaţii, şi prin adu- s'a spus că înfăptuirea tlCesteÎ fi păstmtă in forma de azi e~ b
nări populare organizate de sec- I Uniri ar fi "a se mulţumi la trei : tenţa statului român intregit? O~i 
ţiile din fiecare oraş, şat sau 1 factori decisivi: 1. forta etnică şi ; să apară ea numai ca o construc
călUn ale Ligii Alltirevizioniste. sufletească a poporului român, I ţie de echilibru şubred, sprijinitA 
Dacă În frunte a fost şi de I 2. simpatia şi· increderea lumii : numai pe un pjtaslru in loc tie 

astădată Clujul, celelalte oraşe,: civilizate, şi 3. greşeli imense ale : trei? 
sate şi cătune n'au rămas mai: adversarilor noştri asupritori şi i Iată cum o afjrmaţiune pripilă 
prejos prin spontaneitatea şi prin ! nedrepţi. Să nu pierdem nici un i poate izbuti să trezeasc;'i in SLI" 

înflăcărarea care a caracterizat! moment din vedere, că unitatea; fiete nedumeriri şi indoieli cu pri
toate aceste prăznuiri Înălţătoare. I naţională şi existenţa statului nos- : vire la viitorul şi la existenţa st~-

A •• tru În forma lui de azi o vom ! fului român întregit. De aceea tod 
C.,vanfarea d.'u, pro!. păstra numai dacă vom putea ţine 1 cei cu simt de răspundcre pentru 
loon .Lupa~ 'o !'lan •• : seamă de aceşti trei factori ho I buna îndrumare a poporului ~,i 

Ligii Anlirevizioniste i s'a I teal! raze asupra viitorului, les,!',.a na'~onala dela i tăritori". I pentru educaţia tineretului trebue 
lIerzis anul acesta să mai să ne aducem aminte de îna- Clu, ~ Se poate descoperi fără îndoială I să vegheze ca asUcl dl! păreri ŞI1-
Irbătorească in Capitala Ro- intaşii noştri, cari s'au luptat D. ppegedinle o/ comiletului în această afirmaţiune sfătoasă, I brede să nu prindă rădăcini ~,i 
lâniei Mari ziua Unirii, cu tot cu atâlea nevoi până ce au plmll'u ,!,pons!loonia 01 higii Rn- J gândul de a îufăpşa pe scurt, ÎCl j temeiuri de încetăţenire in tlpiDl;i 
Islul cu care o sărbătorea răzbit vremea şi au realizat f, I 't' I d f t b\' ă fă '" lif'soizionÎste, ppo esopu unioep- \ ~a e~a cuvlllte, procesu . ,e ~rţe , pu !c a, t rlI: . . . 
,fă dată. Nu ştiu pentruce am România Mare. Vremurile suni sitOf' dp, Ioan hupaş. a posfilla i lstonce, dan a căror tamlcă InJ- 1 Cand sau mtalmt, după "'-
Ist asimilati cu partidele po- tot atât de turburi şi de grele comemopopeo dela 'feofpul Na- ~ preună-Iucrare a putut să rezulte j cheie rea războiului mondial, re
ice cari se pregăteau să vie azi ca şi altă dată, dar prin- fional din Cluj upmăloof'ec. cu- i la 1 g] 8 unirea deplină a natiunii prezenranţii tuturor statelor, la 
1 batalioanele lor pentru a tr'o puternică conştiinlă na- oân/ope: ! române În cuprinsul străvechilor I conferinţa păcii. spre a da El,-
Iceri Capalala, şi ni s'a apl1- lională, ele vor putea fi in- Dela 1 Decembrie ]918, ziua În : ei hotare etllice şi geografice. Dar ropei un nou aşezămiint drept ~i 
II şi nouă aceeaşi măsură vinse. care s'a pecetluit prin hotărîrea I scurtimea aceasta trezeşte nedu- mai durabil decât cei din 1rect11, 
I lOf. Mă hotărîsem să mă Duşmanii neamului nostru, Adunării Naţionale din Aiba Iulia ; meriri ce devin intr'un anume ill~ ei erau călăuziţi de gânduJ ho
le la Oej, În Transilvania, pe lângă propaganda reVlZIO- unirea tuturor Românilor sub i ţelcs chiar primejJioase. tărit, să facă Înainte de toait 
Ide s'a pregătit o mare adu- ni stă în afară, caută şi in inte~ sceptrul Rege'ui d<:srobitor Fer- lnşirând numai cei trei factori operă de dreptate istorică, de re-
,re antirevizionistă, - dacă r'o să Iăb ă ~t' I . fiii t't ' t t OI' J r ne s ease, ca mal dinand -lui, iecare cel ţean a şi punându.j alături în aceeaşi Ii- S! uITe il u uror neanllm or IT} 

I va fi fost oprită şi aceea mult, prin adormirea conşti- României întregile a avut prilejul nie, parcă ar fi de egală valoare, drepturile lor fireşti. Cu SdU făT;). 
nă in cele din urmă - şi intei pe care o fac zi de zi I să aS~~lte ori ~ă. citească felurite I s'ar putea întâmpla să tise stre- Simpati~ pel!tru R~~~ni~ ci nu 
şi ajunsesem până la Cluj, prin presa şi agenţii ce le stau Jămurm cu pnvlfe la felul cum ! coare În suflet b:1nuiala că la in- puteau lIIchlde ochll 10 faţa re,1-
trebuit să mă înapoiez din la dispozitie. s'a înjghebat unirea aceasta, şi la ; făotuirea României înlregite po- Iităţilor etnice miJenare din teri
uza unei împrejurări perso- Prin această presă şi prin temeiurile cari asigură trc:iinicia ei. I purul român ar fi adus prin forta toriul Daci~i de odinioară. C~ea 
le, şi iată-mă acum alături aceşti agenti, unii recrutati din- f'Ju erau Însă şi nu sunt toate : lui etnică si sufletească numai o ce s'a slip!Jlat prin tratatele de 
d-voaslră, tineret român fre cei mai slabi dintre noi f lămuririle isvorîte dintr'o cunoş- ! treime de ~ contribuţie. 'iar restul pace dela Versailles şi dtla Tri;\

iversifar, la prăznuirea în sau dint~e c aceia. cari. s:au I ti?tă dreap.tă a Î!nprejurăriIor, ~nici I de două treimi hotărîtoare i le-ar. non~ nu a fo~t un dar ,generos ~l 
lportii modeste a eelei mai slrec. ur.at m cetăI.ema romană I dm. I.r'o i.ubue s~nce,ră a ad.evaru- II'. fi dăruit, din vrisosinţa unei dăr-' manlor, puteri,' c.um.. aJiflTlă ne-
Iri zile a Neamului Româ- a1 - d J f f J U ' d t t . t d I B d gr I~ In U gentel noas re pro- UI IStOTlC. nil mtre cel ce le ! nicii neaşteplate, "simpatia şi în- con eOl revlZlomş Il e a u J-

sc. verblale, se slăbesc resorfu- dau,{mai ales acei străini cari n'au i crederea lumii civilizate" de o pesta, - un dar pe care cei ce 
~elul cum am fost siliţi să riie morale ale neamului nos- I văzut din capul locului cu ochi i parte, iar de aIta "greşelile adver- l-au făcut munci, ar putea si>-I 
~bătorim azi în Capitală tru Ş,i se În~ose~te tot ~e poa~e J buni Întregirea R~)mâ?iei, urmă- ! sarilor asupritori şi nedrepli'J. şi. revoce În~r'un ~jitor mai a~;(
~a Unirii, ne aduce aminte să aJute I~ mlărlrea ŞI mărt-, re<;c scopul de a lJfăţlşa aşa fel I Nu vom trage la lndoiaJă nici plat sau mal departat - CI :1 

primele zile ale creşlinismu- rea palriel neaslre, ° unirea lloastră încât să trezească i ajutorul ce l-au putut da la in- fost un act de restituire a nea
, când credincioşii nu a- N'a fost niciodată mZli mare I în sufle!u! şi cugetul celor slabi jghcbarea României întregile aceşti mului românesc În drepturile sale 
lU voie să se adune· în 10- nevoie ca azi, când poate sun- ; de înger îndoială, că ar pu1ea să doi factori din urmă, dar socotim indiscutabile, şi cărora intreaga 
uri publice sau În piete mari, tem din nou in preajma unui l fie de lungă durafă sau că ar că nu merită să fie aşezaU alături desfâşurare a vieţii islorice n'a 
numai prin locuri dosnice, conflict mondial, de o mai! fi re.zultatul vredniciei neamului de factorul principal: fopto etnică făcut ~ecât să le pregătea~că,lent 
cu toate astea. creştinismul puternică conştiintă naţională, ! romanesc. I fii sufletească a poporului 1'0- dar sigur calea spre blJumtă. 
riumfat. Tot aslfel şi nouă de o mai mare curătenie su-I Se întâmplă uneori să auzim; mân întrucât nu sunt de valoare Trebue să stăruim asupra acestui 
, nu ni se permite marea fJeleasc5, de o mai repede În- nu numai din partea străinilor cu ! egală şi nu au decât o importantă a~evăr, care ne ~o~te Iăm~ri ~e~ 
lnare natională, dar nimic frătire pentru a rezista duş- I gânduri potrivilice asUel de pă- I secundară, mai nesigură şi mai plm asu~ra temelUTllof a~ancl ŞI 
va putea să Împiedece ca manului care urmăreşte sfă-! reri, ci şi din partea unor Români, I redusă. nesdruncmate, pe care sIa a~e
'pul Ligii iintirevizioniste: râmarea unilăţii noastre na-. cari, deşi sunt oameni de ispravă I Simpatia şi încrederea lumii ci. z,~tă im~ul1ătoarea _cIăd~re ,a eni
eşteptarea conş1iin~ei na- tionale. 1 şi buni patrioţi, par totuşi a nu-şi; 'lilizate, care la 1918 s'a îndreptat r~l na,ţ.iO~ale ro":~n~şh mf:il~-
,ale, să se realizeze cât Avem nevoie azi de suflete fi luat osteneala să cugetemai! ~pre România În măsură hotărÎ~ t~nd vlJellile vremn ŞI amenmja-

i curând. tari şi de minţi luminate, Slrăi- indelung şi mai pătrunzător, în a- ! toare, s'ar putea întâmpla să scadă, file tuturor celor c: se amăge:,;: 
)ar, fiindcă nu sunt vremile I nismul şi uneltele lui ne co- inte de a rosti afirmaţiuni pripite I să se abată în altă parte, sau cu ~pe~'anta deşarta. c~ vO,r. fetiş! 
'om, ci bietul om sub 1 pleşesc. Eram mai stăpâni la şi nu tocmai prielnice, cu privire ; în împrejurări neprevăzute şi ne- să Im~ledece curS~l lshmel. or~ 
ma ~ren:i1?r, datori w sun: I noi ,acas~ ,în Rom~~ia Mică, I '.a. temeiurile unirii !la,ti0nale-po- 'dorite, să dispară cu totul. Iar să-I s~!.~ască a se l~toarce. lari:bl 
I aZI, aCI, In aceasta sala decat aZI In Romailla Mare.llhce a tuturor Romamlor, greşelile adversarilor, din a căror spre. calle nedreptăţilor dl~ trf

unde se rev.ar~ă lumină a- ~onştiinta. nationa~ă vibr~ od~- A~a de pildă, poat~ vă amintiţi prigonire fără milă a ieşit ojelită cut In loc de a-I lăsa să-şI U!-

'ra trecutulUi ŞI se proec- moară mal putermc de cat az), , să fi 25cuItat pe la 111ceputul a- forţa sufieteaseă a poporului ro- (Contblllareî/Z pag IV,tl) 
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Stări sanitare din raiul hortist 'rederda ungurească a 'ncepltf 
să răpească oameni şi de'a noii La Societatea de politică sani

tară dela Budapesta s'a raportat 
Marţi despre rezultatele anchetei 
ce s'a făcut 1n Ungaria in vederea 
raportului cerut de secţia sanitară 
a Ligii Naţiunilor despre ef~~tele 
crizei economice asupra stăm sa-
nitare din ţara ungurească, 
Dupăcum arată .. Magyarsag" 

din 4 crt., s'a arătat că s'a ajuns 
la următoarele constatări: 
. S'a sporit mult in anii din urmă 
numărul bolnavilor săraci, al bol
navilor sub 5 ani şi peste 60 de 
ani, al rachiticilor, al tuberculo
şilor, al celor bolnavi de boli ner
voase, al tinerilor dela ţară bol
navi de ochi şi de urechi, al bo
lilor de dinţi şi 'n general al tu
turor bolilor de copii. Dintre uce
nici înscrişi Ia Casele cercuale, 
aproape jumătate sunt rachitici. 
Mortalitatea copiilor mici a luat 
proporţii alarmante. 

Consumatia pâinii a scăzut cu 
13 la sută, a cărnii cu ] 8 la sută, 
a cartofilor cu 8la sută, a laptelui 
cu .30 la sută, a zăharului cu 23 
la sută, a berii cu 70 Ia sută. 
. Greutatea şi vigoarea copiilor a 
scăzut in chip alarmant. 

Sunt foarte dese cazurile de in
toxicare cu zeamă falsă. 

Examinându-se cantitatea de 
hemoglobine (de globule de sânge 
roşu) a mai multor categorii de 
cetăţeni, care ]a omul hrănit în
deajuns e de 5 milioane, s'a con
statat că dintre muncitorii înscrişi 
la Casa cercuală 30 la sută au 
sub patru milioane şi patru sute 
de mii de globule, dintre şomeri 
au sub această măsură 38 la sută, 
dintre funcţionarii publici inferiori 

la amiazi la 48 de fete. I 

Medicii cari au făcut aceste i 
dări de seamă la Societatea de I ConffL1tek AmeI Gociman a trecut dela legea romano- cu dânsul de·alungul l1rdea 
politiCă sanitară, s'au oprit la! destăinueşte prin numărul de catoJică ungurească la legea Iului până la frontiera un 
simpla lcon!':latare de mai sus, I ieri al ziorului "Universul II ortodoxă. gurească, unde apoi au fOl • 

Raportul guvernului maghiar însă II un caz cum nu s'a mai po- Părintele francisc Sigis- prinşi din fericire şi aresta\, .~I~ 
e sigur, se va termina ca toate menit la noi, al preotului dr. mund a fost amăgit de doi Părintele francisc Sigi ,Si 

rapoartele acestui guvern: Învi-! francisc Sif]ismund, pe care I agellţi ai iredcntei cari se mund, scăpat astfel ca pri "lUI 

nuind de-aceste stări de luCruri! ClSJt!1ţii iredentei au Încercc]t I îmbrc1cQseră În haine de \ minune, a ajuns la Cluj, nal 
Trianonul. st1-1 rc1pească cu automobi- I preoti ortodocşi, ca sc, facă I s'a pus sub prokcţicl epL ~h 

Căci Trianonul - şi nici de- lul, din BusuwbÎa, tmde se i cu ei o călătorie cu aufo- copiei ortodoxe. t'lfă 
cât latifundiile de zeci şi de sute ofta, ca să.! treacă peste I mobilul prin Basarabia, şi D. dr. lturel Gociman f' nja 
de iugăre unul - e vinovat de frontieră în Unqmia şi sCi 1 dupăce (lU pus mâna pe el, gădtJcşte În chestia aceast e, r 
~~~r~!~l ce există în raiul acesta I tei au ltlClt-o destăinuiri senzaţionale. le 

.10. 

Cuvânt~;e:·d-Iui p,o~. M· eseria lui Hegediis "et comp I~~ 
Ioan Lupoş fa mant- I re, 
'eslo,ia na,ională dela I ' i S( 

Cluj i Luând cuvântul În parlament Se destăinue prin cazul acesta ritelor ungureşti În contra . ro 
(Continua" din pal!. iii) ca să răspundă după d. ministru tot profesionalismul agitaţiei ire- ce-i rabdă. 

meze in libertate calea spre vii· de externe provocării deputaţi- dentiste ce s::; face prin presa 
torul dreptăţii şi al fericirii nea- . lor partidului mag hiar, d. Octa- ungurească dela noi. Oameni cari 
murilor. ! vian Goga a făcut agitatorilor - precum a spus anul acesta 

F însă cu putinţă să se 
reze la nesfârşit asemenea 
serie? 

Legea gazetăriei, ce se a Exp 
tueşte tocmai acum, are dat o c 
să se ocupe şi de profesional· lui J 

In lumina adevărului istoric, dela noi ai iredentei. un rechi- printr'o gazetă budapestană un 
România intregită se înfăţişează zitoriu din cale afară de aspru profesionist al instigaţiei ca re· 
deci ca un rezultat îndelung pre- dar meritat pe deplin, arătând negatul Nicolae Krenner dela 
gătit, al evoluţiei istorice şi al că s'ar găsi şi Între ungurii Cluj - s'ar da pe veci la fund 

mul acesta scandalos, care e s dreptului de autodeterminare. prin dela noi precum şi intre cei dacă n'ar exista instigaţia anti-
") mai la noi a putut fi lăsat tire 

c~re s'a dat p~ti.n!a pr?vincu or I dela Budapesta oa~~ni cari ,să valahă, şi-au făcut o meserie 
e] de sub stăpanm străme: Ba- se apropie de romam cu stn- foarte mănoasă din aţâţarea spi- înflorească aşa cum Înfioreşte. UlţUl 
sarabie~, Bucov~nei, Transilvaniei, 1 ceritate, dar agenţii - îndeo- ..",. .......... .,. ..... ~ ..... wtJl' _____ .". .................... ___ ........... ..". ........ ~~ __ ..... ~eşel 
de a dispune lIber de soartea lor' sebi din presa ungurească dela 
politică. Şi au dispus, precum se noi:-' ai iredentei maghiare 
ştie, Basarabia prin hotărîrea dela îi opresc prin intervenţii şan Dela administratia gazei 
Chişinău, Bucovina prin cea dela tajiste. 
Cernăuţi, Transilvania şi Banatul Eu mă Însărcinez _ a spus Onorabilii arătaţi mai jos ni-au 
prin cea dela Alba-Iulia, cu în~ d. ~Oct Goga deputaţilor ma. I refuzat gaze~a fără s'o achite, du
sufleţire unanimă, unirea necon~ ghiari _ ca În scurt timp să, păce au ceht-o ~n car. de vre.me. 
diţionată cu Regatul României. viu cu fragmente din gazetele j Nt'ţ~ ~om adresa Impotnva lor 1U5-

Tratatele de pace .l'au făcut dv. şi să arăt că sunteţi agita- I lei.. . 
decât să înregistreze şi să rati- tori de fiecare clipă. Şi nu nu- Const. BUŞIIă, profesor de 

Ioan Candea, preot, Avrig, I ţia 
Rusan Emil, Tibru, poşta r~ş I 

ghiu, lan,. j '. 

St T d '1· :erJr . eo orescu, conSller . 
I Pl ' t· 1 OIU ! muna , oleş 1, an. " 

Căp Tr. Ştefan, preşedinte ~a p 
Cameră de Comerţ, Consta .. nlă, fice aceste impresionante mani- .. . t t' 't t . d şcoală politehnică, Bucureşti, ne 

1 . d mal aiCI sun e I agl a an, V. . ţ; • 

25 la sută, dintre soldaţi 10 la festări simultane' ale dreptu Ul e t ţi 't t - 'v t" datorează costul gazetei pe J lum. 
L f ' I ă sun e agl a orI can va nml-" , 

sută. a o şcoală de ete s au autodeterminare româneasc. pe t t- d t 'ţw Tot Nicolae A. Gnvu, prof. şCo nor-
8 l 

. , ace um. , 
SUClU Simion, Craina, poşta ~U" 

20 d ~ b e t urerea pes e gram a. ~. . T" 1 
găsit dimineata e inse cu I care şi le-au însuşit, In aza ace- f ţ' ~ ţ' ' tIt mală de baleţl, Imlşoara, an. ce ace 1 In ac lunea In e ee u- .. 
febră peste 37 de grade, pricinu- , luiaşi drept, şi populaţiile mino- Iă d rt" t Şerban Colas, ajutor de pn-

~ d I . a a. v. poa tA. aces semn .. 
Hă de hrana nem estulătoare, iar , fltare patriotice. .. I . d ' . mar Slhstra, 1 an. 

VIZITAŢI 

la Palatul 

Cultural 

caractenstIc a unel uren ŞI , 

1 
. t t v •• f t V. Teodorescu, prefect, TeCUCI, a uneI aş ep an In a a unor 1 

evenimente care trebue să vină an. 
Crh,tea Simion, comerciant. 

Stremţ, jud. Alba, 11 Juni. 
să vă salveze:·' 

Aurel Mosora, primar, Sighi
şoara, 8 luni. 

Liviu Macedonescu, primar, 
Brăila, 7 luni. 

N. Mateescu, institutor, Brăila, 

6 Juni. 

h' 1 I ro g IU, an. . , 
l. Vulcu, director şcoala m 'ŞI I 

Diciosânmărtin, fi luni. or n 
Nic. Borgea, preot, făgă ar.te 

5 luni. al nE 

Hotăran Ioan, Covăsânţ, 7 1 .arăI 
. rmsă 

Lionel Blaga, notar public" 'a 
biu, 5 luni. e~nj 

Presăcan Alexandru, Alba oate 
Ha, 1 an. 

Toma VasiIie, Straja, 

Alba, 1 an, 

repta 
jud 'a Uf 

" D. Goga a vorbit apoi de ca
zul ce i s'a întâmplat cu socie
tatea literară "Kisfaludy" dela 
Budapesta. Societatea aceasta 
- dupăcum se ştie - hotărîse 
să-} coopteze membru de onoare 
pentru serviciile făcute literaturii 

\lele 
, fie 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

din Arad 1 maghiare prin traducerea .. Tra-

i gediei Omului". "Şi atu~ci .- II 

1 a spus D. Goga - ce sa lO-

r 

tâmplat, d·lor? nu venit a.ceşUa 1. 

de aici şi au protestat pnn ga- , 
! 

! zetele 10f. I 
1 Iar când Ia Budapesta se pro- ! , I , 

f ducea fenomenul paradoxal că : 
; eu eram chemat să mă duc in 
i mijlocul lor pentru o acţiune 
: de apropiere intelectuală, atund 
: domnii din rândurile dumnealor, 
I •• •• w ! domnn gazetari can se gasesc 

_ ... _ .......... ,_ ........ _ ......... _ ..... -_Ii"' __ .. ,;>III-.. P_ .. ' •• i"II ...... ~ ....... -...... ___ ...... _ ... _ ......... _ ........... -... _ ............................. ""_ ... I aproape de noi aici, cari se 
::---_______________ rWII::OIIM:g ••• tctJlIZI1 _____ --:. I freacă de noi aici în Parlament 

şi pe culoarele Parlamentului, 
cari trăiesc la Bucureşti, au scris 
articole impertinente cerând opi
niei publice din Ungaria să nu 
ratifice acest impuls individual 
al scriitorului ungur şi să su
pună oprobriului public pe ungu
rul dela Budapesta care îndrăz
neşte să aibă atitudine de re
cunoştinţă pe seama unui sriitor 

Prima Societate de A.fobase 1. MERA & eo. A"ad 
Ga~al: Str. Col. Paulian No. 10-12. : ... : Telefon No. 427 

CURSE DE AUTOBUSE: 
1. A.RAD·TIMIŞOAR4 şi refar, la orefe 7,14,18, durafa 

o orei şi 20 minale 
2. Prin Cltişinea la Văr,and, Cermei, Şupreuş, Apăfeu, 

Salu-Nou, Vânăfori, plecarea la 2 , 4 d. a. 
3. Buteni şi Şilindia, 
4. Nădlac, plecarea la orele 7, 14, 16, 18. 

Iată un caz intr' adevăr tipic. 

70t româllul de bine ceteşte ziarul 

Preţul 5 lei nirii. 
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riaşul succes i Unelti!ile iredent~; 
al expozitiei antirevi~ maghlareînSlovacla 
zionisle din Arad La Bratislava se judecă de a

proape trei săptămâni procesul 
unei conspiratii puse la cale în 
Slovacia de iredenta ungurească, 

4 Dec. crt. "Uj Magyarsag", zia
rul faimosului deputat budapcs
tan Ştefan Milotay, s'a cetit la 
proces o declaratie făcută la in. 
strucţie de acuzatul Pridovoc, în 
care se arată că complotul a fost 
iniţiat dela Budapesta, prin mij
locirea lui Ştefan Milotay, care 
a avut În acest scop o întâlnire 
în anul trecut cu acuzatul Ludo-

\ 

;. ,41i săptămâna, de ziua Uni-
: s'a inaugurat la Palatul 
i "HuraI din Arad expozitia na~ 
nală a Ligii Antirevizioniste, 
chisă in cadrele unei fe~ 

l'ilăp impunătoare in pre-
• nja tuturor autorită!i1or ci
te, militare şi bisericeşti, În 

nle cu d-nii general Ale
ldrescu. edtul garnizoanei, 
. Ioan Groza, prefectul iu
lului. dr. Romulus Colioiu, 
şedinfele comisiei interi
re, a reprezentantilor tutu

i societăţilor şi corporatii-
româneşti din Arad, şi a 

ui extrem de numeros pu
c din foate straturile româ
~Ii ale Aradului. 

Inaugurarea 

Expoziţia s'a deschis prin~ 

'o entuziastă cuvântare a 
lui Aron Pefruliu, preşedin

tie secţiei arădane a Ligii 
ntirellizioniste, care a adus 
lulţumife călduroase d-lui 
reşedinte al Ligii Stelian Po
eseu pentru toată lupta ce o 
Ice 'n contra duşmanilor ţării 
,pentru cinstea ce i-a fă

li-o Aradului trimifând expo
tia cu precădere în acest 
raş de traditii româneşti. 
D. preşedinte al comisiei 
Ilerimare dr. Romulus Co
oiu a luat În primire expo
~a printr'o cUllân(are electri
mlă, arătând că s'au adunat 
această uriaşe coleclie de 
)cum~te dovezile unei drep: 
!i româneşti de care trebue 
I·şi deie seama 'n fata ace· 
Df mărturii in cea mai mare 
Irfe ungureşti chiar şi cei 
ai neimpăcaţi dintre duşmani. 
arătat apoi că drepfatea cu
insă in acesfe documente 
s'a făcut pentrucă ni-au fost 

ednici înaintaşii, şi că nu se 
late pierde o asemenea 
eptate decât prin nevredni
l urmaşilor, deci fiecare să 
'ete din expozitia Ligii ca 
fie vrednic păslrător al pa

monilllui la care am ajuns. 
eşedintele comisiei interi
lre a încheiat multumind 
lduros d-Iui preşedinte al 
]ii Antirevizioniste pentru 
)fa de trezire naţională ce o 
ce cu atâta putere de voinţă 
dragoste de neam. 

\u salutat apoi expozitia 
lii Ascaniu Crişan. director 
liceu, in' numele "Astrei", 

~, Streza, în numele volun
ilor, N. Cristea, în numele 
uniunii invălăforilor, insp. 
Ilar 1. Moldovan in numele 
iţiei Ortodoxe şi Constantin 
pa, în numele întemnifalilor 
1 Umpul războiului. Oratorii 
adus cele mai călduroase 

citări d-Iui preşedinte Ste-
1 Popescu pentru lupta ce 
luce şi pentru bogăţia de 
:umente adunate la expo-
e. 
Ilaugurarea a fost urmată 

ra de o masă comună. a 
fii, la restaurantul din gară. 

unde d. preşedinte al comisiei I Aron Pelruţiu pentru d. Ste
interimare dr. Cotioiu a toastat I Han Popescu, preşedintele Li
pentru M. S. Regele, iar d.! gii Anfirevizioniste. 

Succesul enorm al expozitiei 
In toafe zilele dela inaugurare . argumentelor aduse 'n contra 

p~nă azi, inai.n!e ~i .. după. a- ; noastră de revizionişti. despre 
mwză, expozIţIa Lign Anhre- progre mI ce l-a realizat Ar
vizioniste a fost vizitată de dealul În toale privinţele sub 
suie şi mii de celi'lfeni. din stăpânirea roma~ ă d 

. d' ti' d' . neasc. espre 
oraş ŞI In sa e e IU elulUl. dreptatea pe ca .. 
P I . . I " t· re ungufll nu 

e erlnalu sa ncepu cu VI- o fa"cuse a~ o f' 1'1 1 , ",. r c natlOna I or or 
Zilele elevilor ŞI s a continuat 1 ŞI' II' a fa~ 1 t"·· . , - cu -o s apamrea ro-
cu-ale soldatllor, reangalaţllor I mânea că a d 
şi ofiterilor din garnizoană, s . ş, . m. . 
cu ale corpului didactic, pri-l ReJe~ăm c,ă. in afară de a-
marilor şi notariJor, cu ale me- ~este talm~~l~l. ale d?cu.men
seriaşilor şi diferitelor socie- I elor, exp,ozlt,'el, d. ~~mh~n a 
tăli româneşti. şi cu ale cetă~! pubhc~~ In fl~c~r,e ZI In zla~ul 
tenilor din marele public. "Ecoul lămurirI amănunţIte 

D prof. Emanoil T. Simlion despre cele ce s'arată Ja ex
a tinut grupurilor de vizitatori poziţie, 
adevărate cursuri despre drep- Expozitia conTinuă să I'ămână 
tatea cauzei româneşti, dove-! le. Rl'ad până la o dată ce se 
dită de înseşi mărturiile duş-! 00 anunta, pentruca să po,ată fi 
manului, deLre şubrezenia I oizitata şi de lumea dela sate 

Procesul începuse să se judece 
anul trecut, dar a trebuit intre
rupt din pricina îmbolnăvirii câ
torva dintre principalii acuzaţi, 

şi s'a reluat acum disjungându
se şi judecându-se pentru mo
ment numai cinci dintre conspi
ratori. 

Complotiştii erau în legături 
cu iredenta ungurească şi cu 
uneltele acesteia din aşa.zisul 

"Sfat slovac", înfiinţat de preo
,tul renegat Jehlicska şi de rene
gatul Dvorcsak Gyază la Ge
neva, domiciliaţi amândoi când 
la Budapesta, când la Viena. 

Acuzaţii infiinţaseră într'un oraş 
din Slovacia un "consiliu naţio
nal slovac", care să lupte pentru 
realipirea Slovaciei la Ungaria. 
Nădăjduiau să dea lovitura cu a
jutorul unor "legiuni slovace" ce 
li s'a făgăduit că vor veni din 
străinătate, şi despre cari "Ga
zeta Antirevizionistă" a arătat 

anul trecut că se încearcă să se 
recruteze de cătră iredenta ungu
rească în America, 

. vic Bazovsky, fost jupan la No
'grad. 

* 
"Budapesti Hirlap" din 30 Nov • 

crt. arată că renegaţii Jehlicska 
şi Dvorcsak, uneltele amintite mai 
sus ale iredentei maghiare, au 
lansat la Geneva un nou mani
fest în contra Cehoslovaciei, În 

numele aşa-zisului "sfat national 
slovac." 

* 
După cum arată "Uj Magyar

sâg" din 23 Nov. crt., se va 'n
cepe în curând in Cehoslovacia 
judecarea pentru spionaj a maio
rului din Ungaria Eugen Olle
Kunos, care se dusese în Ceha-
slovacia ca să facă spionaj, sub 
pretext că-şi vizitează nişte rude. 

.. 

C • f' K th "1 Intre cei cinci acuzaţi ce se ju.ne-a OS OSSU ' dccă acum, fîgurează un profesor 
• renegat din Ceaba (Ungaria), 

"Pesti Hirlap" din 22 Nov. 
crt. aratâ că a fost condamnat 
la Ujhorod un rotar, Iosif Ha
sad, pentrucă s'au găsit la el la 
'ntoarcerea dela săptămâna ire
dentistă dela. Budapesta a Sfân
tului Ştefan nişte acte compro
mitătoare. Intre altele s'a aflat la 
el o Însemnare 'ntr'un carnet, că 
a cântat Himnusul in bazilica din 
Budapesta. 

La Szombathely apare o pu~ i slie regală, dar a 'nreput din 
alicalie habsburgistă, .. Legitim nou să instigheze prin "Pesti 
Kirâlysâg", din pricina căreia-j Hirlap..... Era flămând. ca Nu. 
acum o mare revoltă în tara poleon, şi caracteristica prin
lui Horthy, ! cipală i-a fost şi lui ca orică-

S'a scris în această Pllbli- I rui "erou revolutionar" instinc~ 
calie un articol in contra re~ tul hămesit şi nesăţios D • 
voluţionarilor dela 1848,' nu- ceea s'a vârit pe sin 'f Id

e 
a_ 

. d' l b' b'l e o ea mm U-l "p e e tresponsa 1 ă una şi cu orice pret· 1" 
. . tă" . ă d b t In mia 

ŞI egols ,respIns e o Ş ea întâ'a· d 1 ' . 
ungurească până când a luaI 1 , m. auna ce or mm nn-

d . K th '. t I portante mterese ale naţiunii" 
coman a el ossu • mIOIS ru (Cf U' M '". . 
responsabil al regelui. ' ,,) agyarsag dm 28 

C 
.• . ( Nov.) 

" u zece am mam e - spune 
numita publicatie - Ludovic Gomboşişfii din Szombat
Kossuth fusese condamnat la hely au făcut o serie de ma· 
pafru ani inchisoare pentru 
necredinţă şi Iese-majestate. 
Kossuth comisese aceste crime, 
după cum singur a mărturisit-o, 
din interes material. La 1840 
ieşise din temniţă prin amni-

nifestatii În contra redacJiei 
lui "Legitim Kirâlysâg", guver-

nul a suspendat gazeta, iar 
procurorul a pornit în contra 
autorului actiune pentru lese
natiune. 

Năravul din fire ... 
"Ministrul român de justitie I 

nu ştie româneşte'. 

Sul:> titlul acesta ziarul buda
pestan "Magyarsâg- din 3 ert. 
publică o corespondentă dela 
Bucureşti, în care e vorba că 
deputatul şvăbe~c Krăuter a 
protestat în parlament în COI1-

tra examinării din limba ro
mână a funcţionarilor, şi c'ar fi 
Intrebat că cu ce drept se fac 
asemenea examinări, când, după 
vorba unei gazete bucureştene. 

.nici miniştrii Valer Pop şi Va
ler Ixoman nu ştiu bine româ
neşte". 

Nu ştim dacă s'a scris de 

fapt în vreo gazetă bucureş
teană asemenea lucru despre d. 
ministru Valer Pop, care are o 
limbă românească alea~ă ca 
puţini dintre ardeleni, sau dacă 
deputatul Krăuter a rostit de 
fapt in parlament asemenea 
măgărie. 

Ceea ce e de subliniat, e pro· 
cedeul gazdei budapestane, In 
text, precum se vede, stă scris: 
"nu ştie hine româneşte". Iar în 
titlu se spune: "nu ştie romd-

t 
., 

neş e . \ 
E oglindită aci toată me~chi

năria acestei prese, falsificatoare 
din născare. 

Vizifa,i expozi,ia onfirevizionistă 
dela Palatul Cul' .. ,al din Arad 

Paul Nemeth, care a mai fost 
condamnat in Slovacia pentru in
stigaţii revizioniste, şi un ingi
ner ungur cu numele SzomolanyL 

Complotul s'a pus la ~Ie în 
biroul avocatului Pavlicika. 
Dupăcum arată in numărul din 

Repartiţia proprietăţii 

din Ungaria 
Oficiul maghiar de statistică a derii şi-a repartiţiei latifundiilor 

publicat acum al treilea volum mai mari de 1000 de iugăre, 
al recensământ ului dela sfârşitul pentruca să nu se ştie că cei 
anului 1930, referitor la ocupaţii 410 latifundiari şi cele 1] 6 lati~ 
şi la întreprinderi J fundiare au moşii de mai multe 
După datele ce le reproduce 1 zeci de mii de iugăre unu], şi că 

.. Budapesti Hirlap" din 4 crt., prinţul Eszterh.izy are singur un 
se arată cu privire]a împărţirea sfert de milion de iugăre ca~ 
proprietăţilor agricole următoarele: dastrale. 

Totalul proprietarilor a fost de 
700 de mii, dintre cari 580 de 
mii bărbaţi şi ] 20 de mii femei. 
(După "Magyarsâg" din 4. Dec. 
645,048, dintre cari 528.411 băr

baţi şi 116.637 femei). 
Au avut pământ sub un iugăr 

17.772 bărbaţi şi 7.343 de femei, 
între un iugăr şi cinci iugăre 

238.000 de bărbaţi şi 56.700 fe
mei, intre 5şi 10 iugăre 124.800 
bărbaţi şi 26.200 femei. intre 10 
şi 20 de iugăre 90.200 bărbati şi 
15.700 femei, intre 20 şi 50 de 
iugăre 45.300 bărbaţi şi 7.700 fe
mei, 50 şi 100 de iugăre 785] 
bărbaţi şi 1596 femei, Între 100 
şi 200 de iugăre 2364 bărbaţi şi 

627 femei, intre 200 şi 500 de 
iugăre 1157 bărbaţi şi 455 femei, 
între 500 şi 1000 de iugăre 482 
bărbaţi şi 140 de femei, iar dela 
1000 de iugăre in sus 410 băr
baţi şi 116 femei. 
Dupăcum se vede, lipseşte din 

această statistică arătarea intin-

Tot astfel nu se arată care e 
numărul celor fără nicio palmă 
de pământ, despre cari se ştie 
din arătările din revisia .Magyar 
Szemle" a fostului prim-ministru 
Bethlen că sunt până la patru 
milioane de inşi. 

In schimb e adaosă la statis
tica de mai sus o altă statistică' . 
interesantă: a membrilor de fa
milie "ajutători". Adecă a capilor 
de familie cari neavând proprie
tate, trăiesc la olaltă cu rudele. 

La o sută de proprietari cu 
mai puţin de un iugăr, se adaugă 
35 de astfel de membri de fami
lie "ajutători'\ la o sută dintre 
cei eu 1-5 iugăre 57, ]a o sută 
dintre cei cu 5-10 iugăre 91. 
la o sută dintre cei cu 10-20 
de iugăre 130, ]a o sută dintre 
cei cu 50 -100 de iugăre 118, la 
o sută dintre cei cu 100-200 
de iugăre 64, la o sută dintre cei 
cu peste 500 de iugăre 2. 
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Gazeta Antirevizionistă Dommeca. II Decemu'l, l!;jj (,:: 

Când cer, il! Unl{ar;a ş.coa~ă Ci-că nu le trebue pământ! ,,2 
pr,mara cu ',mba de . Generalul Gombos, dupăcum J De aceea latifunditlrii semiş( ,il l 

predare m ale.na'" , se ştie, a depus În p~rlam~nt ,o !lu încercat înttÎ,i ~ă-I~ Ş<llltajez ~~e; 
• lege pentru reformarea fldel- pe regent, amellJnţandu-1 . , ' 

comisurilor, adecă o latifundii- inteţirea propagandei hObsbu[ )grş 
La tribunalul dela Buda- studenţimea germană a între- 1 Homan, preşedinfele de nea.m lor fam~l~are ~ar.e nu se pot giste .. l\p~i au .. inc~ptlt Să'f"dl 

,esta s'au reluat desbateriIe 1 rupt aproape un an orice le-: şvăbesc al Ligii Revizioniste vmde ŞI ImpArti, ŞI se moştenesc şantajeze JObagu, .,UJ Magycr; 
unui proces inceput acum un : gâturi cu studenţimea ma- I H~rczeg fel'encz, foştii prim- nominal numai de unul din fa- S<1g/' din 24 Nov. publică ~~a ~ 
.n. intentat de famiJia răpo- 1 ghiară. A trebuit deci să in- minişh'i Belhlen, Simonyi Se- I miJie; voieş1e adecă sel le re- articol pe această chestie, ar: or 

satului Iacob Bleyer in cbn- i fervină însuşi fostul prim-mi- madâm ele. ' formeze În sensul că au să se tând că pe moşiile latifufldi<J'~ l~ 
tra fostului profesor universi- ! nistru Bethlen, ca să-i dea Procesul se va continua la transcrie pe numele tuturor din Panonia sia început o ac~' ~ ~ 
Iar Ludovic Mehely. unul din- i lui Bleyer dreptate pubHcând 18 Dec, (Cf. .. Pesti Hirlap" din membrilor fGln iIi ei, pentruca să ne fortată a iobagi/or, de pr Ul

d 
1, 

ire conducătorii rasiştllor un- ! un articol prin care arăta că i 30 Nov,) l nu se mai poată zice că sunt testare În contra reformelor ~ <: 

guri. pentrucă a terfelit memo- f germanii din Ungaria de fapt l' în Ungari'l latifundii neînstrăi- I caracter aorar începute de g~ '. ~ 
ria lui Bleyer printr'un, articol nu au drepturile ce li se cu- Ifalofilie... - nobile de zeci şi de sute de mii neralul Gombas. In: 
din revista sa "Cel", scrimd că a vin. _ = de iugăre, Adecă,. pe româneşte: A :hel 

răspJăfit binefacerile ce le-a La procesul re'ncepul săp- Asociatia sfudenlească "Tu- !lfară de această reformă care lost puşi tob agil să zbiere e ~~o 
avut dela Ungaria prin ger- tămâna lrecută, <"Icuzatul M~-! rul" dela Budapesta a organi- 1 nu foloseşte ţăranilor la nimic, nu le trebue nici mie. (sic 
manizarea şcolilor din satele hely a adus În fula justitiei; z.at p~ sea~a _cetelor sate, de ; a mui fJ9Jduit două: co!onÎzări atlngere principială a IaHt. f 
.. cari se maghiariza ;;eră fru- aproape numai martori de 0- [leVentl lup.t~ lorl pe apă un Ciclu i de unguri În ţinuturile hetero- dUlor. r i 

mos -.nal·nfe de ra-zbol' ~,Şl" ă d' ! ! de coniermţc, ca să facă pro- ~ I t t "v t Nostim ]. oc cu focul! ,SUi rigme german, m re rene~ i pag dă e t' f'ga e ; g o e, pen ru can Insa nu sun h' 
j"nche'la"ndu-q.·} art'l('olul cu cu- ' ,. , 1 - 't d' '1 an p n ru taş 1 r a u~!. " ".~ t.· (' , 'b'l . Şi totu"i urît se vor mai ar 'g 1, '( gaiu can uasera ah u me pu- , nei corăbii care să servească mCI pamun lin (I~rom IeşI ... 
vintele: .. Fie·i uşor pămânfu] :. bUcă În contra lui Bleuer. A- 1 acestor leventi ca şcoală. La II' nieÎ bani, şi o comasarc a CQ- feuda!ii aceştia odaM! te 

r I ,1 şi 
.matern cel de afatea ori lovit! proape to~i au arătat că răpo~ j ultima conferintă, .după .cum i p~tc!or de pămdnt ţărăneşti ras-
tie el şi totuşi atât de scump", ~ satul a fost foarte bun patriot l arată '. Uj Magyarsag" dm 3 ' pândite În diferite ptirţi ale ho- le u 

Arf 1 1 l ' M 'h 1 f t: â ă 1 fA·t 1 - b ' 1 ' . crt.. dlfl~ctoruJ de sem mar t l' . t t ă P ocarea iară leo u Ul ~.e y a 05_! P n a. ~ arşI ~ br8z OlU Ul, i Ioan Balta a vorbit despre "Li- a:u ~", ~cn r~1 _ execu area c -t rov nil Î 
urmarea campamel cunoscuta, dar apoI sa sehlm al la fată! foralul istol'ic un~uresc·'. "ară- reltl 1Il~,j lkebcmenta nu sun lu: Go"mbo" ;~, ~ 
cetuorilor noştri, ce s'a dus! fărâ veste punându-se În sluj- Itând cu ce credinţă s'au alipit ~ paulle, li 'nne 
in Ungaria În contra profesoru- I ba pan-germanismuJui. Unul' ~oro~J~ei ungureşti in d~cursu~ f Intâia deci dintre aceste. re-l t'irătăm in altă pmte a 11U., J do 
lui universitar, deputatului gu- ~ dintre marfori a arătat că pe lslo~lel oraşele .dalmahne". ŞI i forme e dea~ln:ptlJl dnti-t(lră- rului no::.tru de fotă Î:HlrJzne ,.,hi' 

t 1 . f ti' ,.' ~ dAt j 1· apOI "rolul speclal ce l~a avui ~. I 1 It I - i ă' - :1 I "emamen a ŞI os U tU mlm- vremea can us r a rec ama ~ t' 1 fi' h'! neasca, tar cec (1 e "oua, (ac l' ne mai pomenitd la cme, ~el 
. , ') 1 b 81 • d m Impu regalu UI mag Iar 1 f' • t' 1 - "1 ~ ,'1C 

stru al mmofltăll or aco e·, Burgenhmdul, Bleyer sa us Fiume", I ar I ln r at evdr mlJ oC.lce ca sa dednt cu prilt'jul aniversărH ma 
yer, pentrucă a Îndrăsnit să in Austria şi in Germania ca Revizionismul acesta. adre- ! fie traduse în fapt, sunt simple I nirii r\rdealului generolol G' 'are 
ceară măcar drepturile cele: să intervină 1n folosul Unga- sat Italiei,. vi~~ tocmai I~ timp, paliative, rari lW pot să abată I bas trimiţând prin postul Iar, 
mai elementare: predarea in riei. d~p~ce prunafla Romei a să- cdtuşi de puţin gândul ţărănimii I radio dela Budape-.tll un m ." 'â 
limba germană in şcoliie pri-' MIE t H 'tt va~şllt s~a.~daloa5Ia. PRrov~c~r~ dela rdorma agrară, f' ullgurl'!or rll'11 "tatel:' ~ucceso' l'aCte , . nrtoru rnes argl ay a a m OCUlrll nume UJ" omama p .' I " , , ....., \... -, - ,1 

mare dm satele nemţeşh declarat r:ă .. l~a auzit pe Ble- al uneia dintre sfrăzile din recum e d(; nţe es, deşI mCI r că să se gândellscă Întotdeo" sălo 
file seama conaţionalilor săi yer agitând in contra ungurilor maica Roma cu numele "Aus- reforma fitlei-comisurilor şi nic.Î când aud glasul postului l la fl 

şvabi. Dupăcum se şlie, s'a cu cuvintele: voi nu sunteti un- Iro-Ungaria", . colon:zaretl nu poate să-i atingă, " ghiar de radio la "patria 
deslăntuit in contra lui Bleyer guri, voi aveti dreptul să pre- ,.., , latifundi.:lrii nu le Vă~ Cli ochi maghi(lră". I din 

. ă I d • l1ustna aliată a Italiei aco- b . r" d ~, , t' -., . ~ , • prlgoan care -a us In tinde'i ca să puteti vorbi .nem- ~ t ' .' - t" ~ I' G ţ uni. 1111 ca otlce pa Ia IV spo- InstfgaţJa politica prin rai ilor 
S d f'" ălt t t memora aZI sap o.lmana a ro t 'f' . 1 . 

mormânt. tu enlll l~au as a ţeşte şi in fata autorilătilor". pe amiralul Tegethoff, luptăto- rc.ş e n,umat ~o ra,. Ş~'1 ucru după cum se ştie, e opntă Pas 
casa, i-au scui pat şi i· au bă- Sic t 1 ruj cleJa Ligsa În contra italie- ' fuarte nsCtlt SQ te JOCI cu pa- conv( ntii internaţionale la c: east. 
fut nevasta şi [afa, colegii de- Familia lui Blever a cerut n!lor. N'~r fi nii~i.c de zis: ~ fi: Hati,ve într'o ţa~'tl unde tOQ~tă Aţă - ! a Clderat şi Ungaria, şi În. :1er( 
la universitate J:Jl-au sfăluU' să se audieze martori noi, r ... ~ţe. E InS~ nO::;hl1: că (Jll~tn- răIlIIlIt'a nu Visează decat Im- I mele cărora Utl0ariil a p1'ol Auto 

să nu mai ţină cursuri, iar in li intre alţii prim~ministrul Iuliu ~~~~ ~~ ~~~~~~~::'~~ p~C~:~l er~~ pr?prj.et.ări~e. E 'n .orice CC1Z mai I tat ndeseori că se fa~ pri~ . lulnil 
parlamenl şi 'n presă invecti~ Gombos (fost Kn6pfler), Tibe- austriac al răsl,oiului cu itali- l~nmeJdlOa~?~, ase n:e n<:.a , oco~ j tul cehos!ov()C de radiO eml~1 ne, 
,ele in contra Jui nu mai l riu EcJ{hardt, preşedintele 8- eni~, ,cân.d la ,il1.vitfltla Itd ,l\lus: h~e a c1:esh,unll, decat ~a-] sco~~ j ungureştJ, botezate de ea a~at. olt 
conteneau, L.uase această I grarienilor, Gustav .Gralz, ur- sohm pnm-mllll:5trul at\stnClc ŞI ţdranulUl dm cap cu Jaudarmu, După provocarea de aZI 5 rade 
campanie aşa de mari pro-, maşul renegal al lUI Bleyer la ~u cel ma~ghiar ţin consfătu!ri gândul că i s'ar cuveni şi lui . tă.~âna? prjm-m~njstrul,ui G0 rd. E 

nortii, cu aşa de furioase as~ : preşiden~ia Kulturverein-Lllui, In legătura cu neprevăzutur.llc un petec de pământ dupăcum 1 bos. ~e m11?une 111 chlpal ri lE 

pecte anligermane. încât în- I fostul prim-ministru frie ric. nile. Şi-i şi mai nostim Că Un- I ] S.tl :at .sub s~upamre, n('m~- gario la răspundere În faţa ,',. 
r t I d h ce le-ar putea aduce sancţlU- ." _ ~ .'. I mm J1npcnos să se tragă ai e, 

treaga Germanie se ridic~se 1 ministrul de, c.ulte (deaseme- garia a trimis 1<1 această corne-I ghlara taranulUi mughwr dll1 rurilor in~crnationtllc pentru Şti •. 

in ccnfra Ungariei horUste Jar j nea de orlgu,e nemtească) morare un emisar speci-al. IXom<Înia. I drăzneala la care s'a ded'IL "l"'al 

Cuprinsul, 
scopul 

VII. 

miJ·'oacele ŞI- . nume: la propunerea şi sub mai more dilltre aceste greşeli i drer!urik n~tion~JitZltllor ,şi \'~are 
~ ! auspidile r1ustrici, care şi-a a fost că a refuzat să se solidari- nu-şI poate rrna9mQ o mal b n" ,e: 

! construit domil1aţiul\ca politică zezc cu popoarele mici din Eu~ I formă de convieţuire, decât ,~;I~ 

rev -1 Z U iri i ung are I pe rivalitatea popoa relor SUptlse. ! ropa orientală legdndu-şi soarta topirea I,or ,.sub scutul coro:: ~~~li 
, Variata cOl1figmuţie etnogra ... de interesele imperialismului spi- I Sfânttllm Ştefun": ~\ossuth,. iniom 

deA laxa nd fU O tfea nul fieă însă nu a fost Ilumui un ritual şi politic al papaliMţii şi d~lcă!orul rev,oluţlel, pre,fera :'ir f 
i motiv Je diferentiere, ci a creiat . al germanismuJui. Numoi În mo- r~mană s(lb JtJgu~ au~tn~lC, _ntim 

, I i şi o interdependenta Între 1)0- '1 mcnte ahsolut critice s'a adresat cat să acorde llC1ţlOi1alităţt!or, duale 
1"irgumcntul că actualele gra streze lumii că ant(lgon~~mu , Pl" ',... .. ') 'f:( -tă tonomia ce au cerut 1) Es:c·· f 

' aiţe nu ar oferi Ungcuiei con-. l1(]tional al popoarelor dunarene! poan:lc dunărene. Din cauza ~ omel ŞI uoemlCI. , 11c~a~ ,-ar I 

't' Iti·' I liT'l6O.eÎ de limite etnografice Ixe- 1 onentme, care a culmmat m a- l11ul ungar a făcut-o pe europ~ iil dir 
.tiţitlnile unei vieţi economice şi . gre <;.1 sa ap ana exc USI V in, r- . 1 ~ ;,; " 1 - 1'" 

L- Y .., l' ţ' I-t ~ţ'l I cise nici unul nu CI pUf ti t stdpJni ' lianÎtl cu germauif, a izo at-o inteleaga Cu, clllar (Iaco el :',J ic in aOII'tl'ce j·ndeperl·'cllte se inspiră paza pnnclpIU tII na Iona 1 a 1 or! ~ -:, t J' 1 I ă " I l' - " 
r- u . . , ' I dur ,b'l p" cel 'Jalte U ica ex : complec c popoare e (un rene dm ghj(.lrc~e vu tunl Ul el! ~",: 
tiin principiile expuse În CUI10S- i deoarece putermce mterese eco- i {j ~ C ,n - ~ şi a pus-o în imposibilitate de I f - a (Jithl it 

cuta lucrare a profesorului Key- : nOI~ice ar p1e~a .contn.l actU(T-! cepţic a, fost Ul1~Jarja, care, timp: CI le domina altfel decdt rin. Ct,p~,te, ~r con 1~~1 ~< 11~r. ,.ntra 
lulm statut terltonal 1 de o nlle de am s'a bucurat de _. '" P i sUpllllla] e el uatIOlHl1n .. t,. 1 !laţ 

Des: ,.Consecinţele economice i,' '. ,!. ,!, • fOlţa ŞI cu spn]1l1ul gernwn, Nu 1 i tf I 1", condiţiuni !lei,' , 
v ",. _ ," • De fapt, aplicarea principIUlUi i mdulgenta exceSIV[l a destlllulur ~ ., n as t' (1" 'A ,.' On(i 

.de razboIUlUI. Dupa. ([UtOlIl un-: ţ' l't W '! . b t d ' I [t' . t " t t a remar\.;at că germl.TIllI con- T1alitătiJe cu drept ctlvant Li" te n 
,. • w • v • na IOna 1 ali or se IS eş e e maT! , s ona el es e un şIr ilem rerup 't '1' . ' 

!Ufl Cflza eCOnOITllCa dunareancl; _, ~ţ' ~ E t 1- .! d ., I ţ ., . -x 't' stl.ue A un penc,? mal mare pen- terpretat dualismul ca o (l!I~i it~tea 
f' ţ." i gln.ta I III uropa cen ra a ŞI! e COI1lCIcen e COlt: l-au ~<ln 111 tru dansa decClt toate-popoarele. ' ' ., 

.u ar 1 O nuan a (1 cnzei mon-,. "):t'" • d tl": . t '! 't ", ÎncheIată de germam SI ~lr.(! :'~ţl' " . , ~ ., i onentală, IIICl mclO a a nu au i aJll or Ori (e ca e on sa a- vecme itI un loc, ~ , .u" 
-'Jale c] consecU1ţ{1 atomlZClrll 1· .. . "1 A - ..... 1 p' AţI ~ , contra lor Nu s'au 1<1 "ot, U t" , .. . eXIstat ŞI mCI cu cea mal ml-· flat 111 pencol. Este o adevărată: ullle m e es ca un popor mic . -. "c a el 

'lIIonarhle] austro-ullgare. t'Lcecl- I ,~ , ., . 1 ' ~; I t l 't ă lă gite de pretinse1e avantaje ~l o 1 
v , , I nuţlOasa exammure a SItuaţIeI ,mlllune cum aceastC.l ţară s'a ; ca ce ullgar a re nil S p ~ , . ' 1 na e 

steA cnză - spun el - JlU este I . !" 'd' j t· t' .. . !Jrodres',I "'COI10t11IC oaloj1an, 011 
, v' v I nu s'ar putea crel(] state cu po- ; menţmtlt timp de o mIe e am , easca scump aces e capnclI 1111- ...'''' ::J') et 

conjuncturala CI structurala 1) 1 " . j v v ' " ':" <' X XII '11"1 vatnale aU5tro-Ui1.)~ l' t 
• v v, • 1 pulaţu absolut omogene dm: f~ra o populaţie ŞI armatel na- i perwllste, .:)ecolul al , L - ea a Ul1ltll ... . ,. ,Ia O( 

el" ;e:ace urmea7Q ~a s tlr !Jll- I punct de vedere al limbii, reli- I ţ!Onală, . '" i l~l?Jifica~ radic?1 f!zionomi,a po-] dovar g,uvernel~ ung.a:~ a",.1 arc, Q 

!ea mlatura n~mal pn~ reV1ZU· I giei şi naţiona!it?tii. l1ustria. şi! Nu s'a me.nţll1ut pnn vlt:lht.a- ; htlcă a Euro~el onent(ll~ ŞI cen- mas~:t, ca naţlOl?aht~(ţl~e ;:'~i ~al ~e 
lrea TratatulUI dela TIIQ~on. I Ullf.jaria de odinIoară nu şI-au! tee sa propne. De mult ar fI dls- 1 trate, RevoJuţlCl ungară dm 1848/ ! benefiCieze de ~Ie, CI să .l';',l aZi. 

E~altarea argumentulm eco- datorut existenţa şi puterea lor ! părut de pe faţa pc1mântului dacă ' 49 n'a fo~t ,n~ma.i un ,"~t~~~~ţ ! p.(lsiv~!a consohdarea eco:l,~.I',I \l!ut s 
BomlC are de scop să demon- II coheziunii etice şi naţionale a ~ nu şi-ar fi reCft1tat elita socială! c?ntra, ptln~,pJUltil l~gltI:n1t('lta" ş~ politică (~ elementelor "'::; 'lii tel 

'" '. ; . '.., ' dll1ashce", CI a dovedit ca ma- ŞI magh;anzale. O CXl1n11,i 
1) E.lemer fiantoş: Une nou- locmtonlor, CI manopenlor dl-' dm rdndunle naţlOnahtc1ttlor, Un' 1" f U ă Y , v ro Oll'tl'~I'I' ballcare;j re, ţ 
Il . t' d 1'[ , " . , . g lwnmea re uza s recunoasca sumara u p \.; , ve e orgamsa 10n e . urope nastJce, Nu este o sllnpIă COIn- alt popor care ar fi comIs gre- : .".' .' _ . f'i J nele 

centra!e ... Nou,,:elle I~evue de cidenţă C<'i principiullegitimitătii şelfte fatale pe care maqhiarimea i 1 J Gust?,: Gratz. La Hongne ~) pr Ludovl~ VafJpssy '(; i ' I pun 
Hongne". Martie ] Y32 ef. • Re- ,. . .. ,.'., . : et se.; vOlsrns, ~ Nouvelle [~evue nal ollamol< szo\'ctsef}e ~n 
vue de Transylvanie" Tom. 1. dmastlce a fost legiferat tocmal ŞI le-a permis Itl cursul Istonel, I de Hongrie" l1prilie 1933, pp, nea statelor dunărene). J~rt\"lu alt 
fir. 3, pag. 309. de Congresul dela Viena, şi Q~ desigur că s'ar fi prăbuşit. Cea t 332

t 
337-g. 1933 pag. ' omice 

.;' 

-



Decer:wric .935 

v :araSl 
I , 

:n buletinul ,.A l'.hlgyar Asz
:" /nv" dela 1 Oct, erI. al aso
l ,:iei naponale a femeilor 
(" jqhiare s'a publicat sub tit
; ',Ştiri din lirdeal" un arli-
. 1 despre căsătoriile mixle 
:r;a noi, in legătură cu nişte 

"'oraţii din tren - fictive 
. ~ adevărate, nu se poate şti 

ale nevestei unguroaice a 
ui inalt slujbaş public din 
ade. 

: ,In Ardealul deslipit - spune 
• introducere articolul - se 
:heie dhl ce in ce mai multe 

I să(orii maghiaro-române. E 
~ nic de interesantă studierea 
esior cllsălorii, a vieţii ace-
r familii. 
,Sunt cazuri cân d femeia 
ghiară, mama maghiară, 

te să-şi impună unguris-
11 şi 'n familie. Copiii ştiu 

le ungureşte. şi limba ma
iară va fi aceea care va do
na in familie. De multe ori, 
j, Ilie,tta familiară se de
:nneeză ilU toful <:.Hrel decât 

dori-o pe baza originii 
19hiare a nevf!slei". 
!,kel "delUulteori" din fl'aza 
: mai sus a publicaţiei ma~ 

liare, se traduce în ri:alitalc 
"arareori". O :;;tiu aceasta 

li câţi s'au ocupai cu obiec
'i!ale de grava chesliune a 
sf\foriilor româno .. maghiare 
,Ia noi, 
Ceea ce urmeazi'i în artico-

Cine nu poafe să inveţe limba 
statului, cui nu-i plac slările 

d..!·aid, s;J plece (k~-ajcea. Ce 
rost \al'c foI opoziJjonisl11ul 
unWlre~:c? Trebue să te aco-
modezj Iă ii undc (răieşH". 

Gazeta AnU!'evizionistă 

, 

umblă deia la :,;:02,Iă de sIa' 
m':\(i copii a câror mamă-i un
guroaică". Apoi: .. Cu aceste ne 
mai auzite insulle expun pe 
neveslde m<lghiare ale sluj
başilor români primejdiei de 

"Ruşinea 
Am reprodus deunăzi vorba ce 

s'a rostit În tnamna aceasta 'n 
parlamentul unguresc: că "siste-
1l1 ul electoral din Ungaria e ru-
ş;llca Europei", C 

fata îr1\.:ă câteva păreri ungu
reşti în accilstă chestie: 

Preşedintele partidului pseudo-

'., , 

Europei" 

A mlli auzlt h,s·i apoi dela 
ea că 'n casa ei, frecventată 
de cea mai înalta lume romă
neasc2, nu se po<lte vorbi în

i j,:)sitor despre unguri, pentrucă 

a li se 'nstrăina de ele copii". 
,agrn~ienilo~, ft)stul prim-delegat 

al Ungariei la Geneva Tiberiu 
Eckhardt, a spus azi 2 săptămâni 
la o intrunire electorală din cir-

Tirada d02mnci dela Orade, 
expusă aci in eâteva cuvinte, 
e red~Iă 'n ptlblicapa buda~ 
pes-tană pe-o pagină şi jumă

tale, ClI patetismul specific; 
ungurilor, şi cu sublinieri de 
ale anforulul articolului că .tâ-

şi în ale;;erile parţial,~ din toamna 
:lc~astJ fa'<;ific?lri ne tJn:nină. ~re
zintându-f:c la g.'d • II ;:la aS1ă pri
miivară cu 2;0 iL! mii mai multe 
recl)mandilrÎ d·:c<':t lhl mărul ale
gătorilor, iar În tua una aCtasta 
- dupli,ce întâiele alegeri fuse-' 
seră anulate din pricina acestor 
falsificări - cu 60 de mii mai 
multe decât numărul votanţilor. 

Ceea ce s'a făcut la Budapesta 
în mare. s'a făcut in fiecare cir
cumscriptie d:n ţară în proporţie 

cu numărul mai redus al alegă

torilor, pentruca "poi. dupăce 

vre-o ] 5 mandate <:.u fost anulate 

ţi-o spune energic: "Domnule, 
eu sun! un9uroaică, şi nu to
lerez să se krfeleaseă în casa 

, mea ungurimea". năl'a Jlevaslă maghiară a ju-
1 Piln'aci toate bune. Dar pe decătorului roman de curte de 
! măsură ce trenul se apropia apel a pledat pănii la capă! 

de Grade. doamna a 'nceput zgllduHorul caz cu aprinderea 
sa pon1('ne1scă tol mai ade-, unei surescitări excer1iona!e, 
scori despre fefiţn sa de opt i şi cu o simt.re Ci,; le pă!runde 
an;, pentruca sti irumpă apoi: până la injm~." 
inlr'o tiradă cumplită. A Sr)US l I\vem de-a face cu·o 1iradă , 
că şi-a 'nvafa1 fe/ita ungureşte, I indiferent că poveslirea-i' 
că {} dă acum cu ea şi pe ~ autentică sau este pe de-a 
rom~lneş!e pentrucă a '115cris-o ; 'n!regul ticlui!ă - care e me
la o şcoalli primară de staf, şi j nWi să nu se 'ngroape În co- , 
cd a r<:lmas cosiernafă că fe- I lecţia buletinului .'\socia~jei na
riia îi răspunde la dojenile ei ţlonale a femeilor maghiare, 
s[t nu fie s8Iba!ică" sau, Asodatia aceasfa-i dintr.: cde 

În alt rând, cu" vine dela şcoală ' ;a~~d~S~~~~ o~~;~l~IădeDl~°t.:: 
şi abia li dă binete, apoi se uenfei ungureşti. Mai rnuU ca 
apropie de ea cu o expresie sigur ne vom mai intâlni deci 
îngrozită, o examinează ca pe-o cu "zguduitoruf caz" în străi
criminală şi ii spune cu glas I nă1ate, în enormităple ce se 
tremurat, impiedccându-se: debitează acolo despre ma
"MiHnică! Tu ai mâncat carne nualele noastre didactice. Să 
de cal cl'udă", Ai băut sânge .. , ni-l insemnăm deci, pentruca 
Ai mâncat inima duşmamlor ministerul nostru de instrucţie 

cumscripţia Tarpa (Cf. "Pesti Hir
lap" din 26 Nov.) că "Ungar5a 
e alăluri de soviete singura 
'ară unde nu e vot secreeI. 

"Pesti Hirlap" din 12 Nov., co
me,,!ând În articolul de fond o 

din cauza aceasta, la' alegerile 
parţiale să se repete înşelăciunea 
din nou. La alegerile nouă dela 
Dobriţin s'au dat astfel cu vreo 
20 de mii de recomandări mai 

moţiune prin care consiliul co
munal al Bud"pestei a cerut să 
se desf:Jr;ţezt:: sistemul "recoman
dari!or", a scris: 

"Votul pe faţă e lotaşa o ruşine multe decât numărul alegătorilor, 
iar;la.noile ale~eri de acum 2 săp-: a legilor ungureşti, ca şi reco-' <J 

man,jJrea". ' tămâni dela Senteş (cI. "Pesti Hir-
Cr:!itolii noştri ştiu despre ce lap" din 17 Nov,) cu 2000 mai 

"recomandare" ce vorba. Despre multe. Ca şi cum guvernul n'ar 
sistemul e[cc[nral al lui Ştefan întrebuinţa acelaşi procedeu, se 
Bcthlen, in fIinţă şi astăzi, care face n,lare haz în presa guverna
pretinde candidatului pentruca să men!ală de chestia falsificărilor 

i se primească candidatura, să agoltilor elecloraJi ai palatinului 
prezinte recomandări autentificate Pallavicilli, pentrucă au falsificat 
dcia 10 la sută dmtre alegătodi pe lista de recomandări a acestui 
circumscripţiei. Sistemul acesta a ,op07;itionist numele tatălui, socru
prilejuit in alegenle de astă pri~ lui ŞI altor rude ale contracandi
măvară Clle generalului Gomblis datului guvernamental. 

~---.~--~.---------------------------"" Ile căiră păiiure 
I din buletinul Asociaţiei fe- I 

eilor maghiare din Un~lnria. 

fiii.", b sâ ştie că n'are voie să mai I chl~nMă a€JaYnal~vsear~wavrdl'l!n u3nDI.rl~'. c. !n
r
: llnag~lia.r Q. p~t~t să organiieze 

Precum s a inteles, e vor a -' il a carClUml Cln1 demonstrative, 
(olereze in manuulele de şcoală . dealului cu l~ol11dnia şi a Voi- I . 

că aşa o 'nvată pe fetiţă des- afirmaţii adevarate despre Obl'- a can gazetele maghi.:lre din • vodinei, Croaţi ei şi Siove- [1 
pre ung-Iri la şcoală. Că-s siil- ceiurile şi despre cultura cu nici cu Sârbia, un articol turbat rad dela 3 Dec. arată că a ea să fie o exemplificare la 

:eas1ă exc<.:pţie dela regula 
~neraIă. 

A:l!orul articolului s'ar fi 
ialnj( cu-o astfel de exceppe, 
nevasta pomenită ti unui 

llt functionar public din 
'ade, În tren, Şi a au zif din 
fd ei vorbe ca acestea "pe 
ri le rostesc numai cele 

bati ci. Că (;IU mancat când au care au venif aici purtătorii intitulat "Sărbătoarea furtului, adus şi neveste de ale unor 
venit ~ici carne de cal crudă, de cultură ai lui Arpad, 1-0 de ţară", În care e vorba că români, ca dona Szfoil\a-nc, şi 
au urlut ~<1nge şi au mâncat interzic. domnii dela Buda- i ungurii din r~omânia şi din Paucz-ne. Sau că deşi s'a dat 
inima duşmanilor infrânli. pesla, dll1 ale caror manuale. Judoslavia, au fost dtlşi cu de-a ordin să se evacueze sala cu 

A t t ' 'f' didac1ice bieţii copii de roman, sila la serbările Unirii ca să steaourile ungureşti dela Palat.lll 
" şa ceva o UŞI n ar I per- din Ungaria invaţă de~pre 1'0- ,asculte expectorări în contra ::J 

mis să se înveţe despre un- mâni lucruri ce nu le-ar pu- ' poporului lor, Cultural pe~t.ruca să fie dată 
guri - a exclamat doamna cu tea rosti nici dracu 'mpell!ai, riu vom dcsminţi nimic, pen- pent.ru expo~ltlQ Ligii lî:itirevi
chestia,.- dacă nu de alta şi-o interzic nnguroatc.l'le mă- trucă dcspre o millCil!nă ca (l-! z~omste, ord II1U 1, pnmar~!Ul nu 
pentrucă marea parte a fun- ritnte cu români, carj s1ăpâ- ccosta na se poate sta de vorba. :> Q executl.lt, ŞI expozlţw s'a 

li extrc:Eiste cercuri româ
şti" : I I 

,lYiâncăm pâine românească. t 

nesc precum s'a aratat mai Trebue Însă să arătăm că 'n I lIl~ug~l~at Într'o sală mai puţin 
cţionarilor români ajunşi in sus marea parte a căsnic1itor loc să se fi întâmpl(1t ceea ce I POlrIVlta, sfidatd dela etaj de 
ţinutul unguresc (sic 1) au luat funcţionarilor români ,.ajunşi spune gazeta iredentistă dela I cele 40-50 de steaguri roşii-aJbe
neveste unguroRice, şi astfel in fin\lî.~,l ul1guresc~. fJudopesta, la l1rad partidul verzi,cu emblema Ungoriei-Mari. 

dare ,0 guverneler budapes
le este suficientă să convingă 
oricine eli problema naţiorw
iţilor nu s'a putnt soluţiona 
clldrele statului ungar de 0-

liQoră. 

flir fi deci cazul ca Ungarici 
ltimporonă să înţeleagă că 

ualele graniţe, chiar dacă nu 
ar fi oferit o soluţie id e
i din punct de vedere econo
c, În tot cazul ni-ou dat cca 
Ji bună solutie posibilă 

1tru Înlăturarea (mtagonismu-
Ilaţional din [mopa centrală 

oritnhllt"l, Naţiunile cmanCÎ
le nu mai renunţă la stlvew
cJea lor de draoul niciunei 
iiăţi economice, oricât de per
tă ar fi. Prin frământările na
nale ale secolului al XIX-Jea 
lblema naţionalităţilor, dato
l tocmai intremsingenţei un
·c, a luai un caracter terito
l pe care continuă să-l aibă 

azi. I1ceastă problemă nu s'a 
:ut soluţiona in baza integri
ii teritoriale a Ungariei mile
'e. Prin urmare, dacă astăzi 

~Ie interese economice ne 
)un reivirea sub o formd 
I alta a vechei unităţi eco
nice, trebue sd se ştie odată 

şi pentru totdeauna că aceasta 
nu se poate reconstitui c!ecCit 
respectându-se riguros siJverani
tatcG naţionalităţilor de odini
oara şi ~faranţia ci: acttta!ul 
statut teritorial. 

In ultimii ani s'a examinat 
forma sub care s'ar patca re
concilia cele două pri1lcipii con
tradictorii, şi majoritatea auto
rilor s'au fix~lt la o colaborare 
sau alicmţă economică a state
lor dunărene. Normal ar fi fost 
ca Ungaria, care a lansat af
gumentul economic, să promo
veze "acţiunea de salvare a ba-

vinLjă marile puteri că .. apro- 1 
pierea economicJ a statelo~ du- ' 
nărcne nu se poate realiZll de
cdt cu preţul unor concesiuni 
politice făcute Ungariei şi a
nume: l1umai după reviwirea 
Tratatului dela Trianon ll • 

Există deci o deosebire flag
rantă Între felurile cum Ungaria 
şi naţiell1i1e emanci pate con
cep "revrganizarea bozinu!uÎ 
dunăre(JtJ". l\tica Intelegere -
deşi nu a refuzat să menajeze I 
susceptibilităţil e şi interesele le
gitime ale marilor puteri - până 

i Znului dunărean". Ultimele evc- alaltăieri preconiza un aranja
! nimente însă Iasă de bănuit că, I ment mai mult Sem mai puţin 
dimpotrivă, dânsa este hotărîtă ; autonom, rezultat din negocie
să o saboteze pe toate căile. I rile directe ale părţilor interc
Ungaria speculeCiză mizeria drept sate. iar Ungaria propunea ca 
pretext. Nu doreşte sincer în- franţa, Italia şi Germania (sau 
dreptarea situaţiei, deoarece co- cel puţin primele două state) să 
laborarea economică ar micşora elaboreze un plan conform in
tensiunea politică şi şansele re- tereseJor lor proprii, pe care să-I 
vizuirii. 1) Ea caută să con- I impună statelor mici cu autori-

'1 tatea lor morală şi politică.l) 
1, Nicolae Titulescu: "l1cor- l1ceastă propunere denotă in~ 

durile economice pot reduce tenţiunea de a deplasa proble
mult dificultăţile politice. l1pli-
eate pe o scară întinsă ele pot 1) Cf. Conferinţa lui Tiberiu 
a.duce d.evalorizarea "fruntar~ilor Ecl,hardt despre" problema păcii 
ŞI, practicate cu buna credinţă, I dunărene" ţinută la Viena la 
ele: ,Pot . aduce complecta lOr) Societatea Politică llustriacă la 
spmtuahzare", Op. Cit. pag. 75, .8 Ianuarie 1935. 

ma dunereană în preocuparile 
marilor puteri pentru ca solutio
narea ei să devină şi mai grea. 

Este semnificativ refuzul Un
gariei de a Qegocia direct cu 
statele interesate 1) spunând că 
nu ar dispune de toate atribu-
tele suveranităţii sale. Ea a ce· 
dat puţin din intransingenţa sa 
abia după semnarea pactului 
fra l1co-italian, ctÎnd s'a convins 
că Italia nu mai poate qira, 
fără nici-o rezervă. acţiunea re
vizionistă, Condiţiunile sub carr 
astăzi Ungaria pare a fi dispu
să să negocieze direct cu sta
tele l\\icii Inţelegeri asupra pac
tului dunărean,sunt următoarele: 

1) Să se recunoască explicit 
că o revizuire paşnică nu este 
imposibilă, 

2t Să se acorde Ungariei ega
litatea compledă faţă de statele 
vecine. 

3) Să se găsească o procedură 
mai eficace pentru protecţiunea 
minorităţilor,2) 

1) Elemer Szudy: lî revizi6 
bels6 es kiilso feltCtelei. Europa 
es Q magyar kerdes. (Condiţiu
nile interne şi externe ale revi
zuirei. Europ!1 şi chestiunea un
gară). Budapesta 1933. 

2) Program formulat de prim
ministrul [uliu GombOs în .. Pesti 
Hirlap" din 25 Jal1uarie 1935. 

Iată programul IGl1sat ca răs
puns la pactul franco-italian şi 
la i nvitaţtQ ad_resată ţă;i1or du
nărene (Oermania, l1ustrio, Un
garia, Cehoslovacia, Poionia, 
Ixomânia şi ]ugoslavia) de a În
cheia acorduri bilaterale promi
ţându-şi în mod reciproc respec~ 
tarea graniţelor actuclle şi ne
intervenţia În chestiunile interne 
ale semnatarilor. Prin Clcest p,rog
ram. guvernul ungar caută' să 
evite încă de acum ca acţiunea 
revizionistă (vizând graniţele ac
tuale) şi interestll lui pentru mi
norităţile ungare din statele suc
cesorale să fie considerate Cel 

incompatibile cu scopul si spi
ritul Clcordmilor propuse. 

fireşte, Mica Intelegere ni
ciodată nu va accepta condiţiu
nile de mai sus. Totuşi trebue 
semnalat că concepţia un9ară 
a făcut un progres. Peînă la 
semnart'Q pactului franco-italian 
guvernul ungar părea hotărît de 
a propune revizuirea sub o for
mă concretă. ..In orice caz -
spunea prim-ministrul G6mbos 
la 24 Ianuarie 1035 - sunt ho~ 
tărît ca, în negocierile proiectate 
să pun pe tapet chestiunea re .. 
vizuirii paşnice spre a denunta 
reprezentanţilor naţiunilor euro
pene situaţia insuportabilă cre
iată prin aplicarea nelogică tii 
nefirească a problemei frunta
riilor .• /1 
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postului de radio 
din Budapesta 

- Un discurs impertinent al prim-ministrului Gombos, 
adresat ungurilor din statele succesoare-

ire. 

Războiul din Africa s'a iar]a nord o parte a prc' 
reinlelif ia mijlocul săpfămânii ciei Tigr~. fără oraşul 
în urma inceperii ofensivei Acsum (ocupat de 
abisiniene pe frontul dela Ma- care va rămânea ab 
kale. Negusul a luat comanda Restul Abisiniei să 
supremă a oşlHor, slabilindu-şi sub protecţia Ligii 
cartierul general la Desie. Li- ' Tratativele sunt in curs. 
nia frontului nordic, unde se 7 Dec .• s'a intrunit la 
dă ofensiva abisiniană, e din în legătură cu aceasfa lin '. Postul de radio din capitala un

gureascâ, infiinţat demonstrativ fn 
ziua unirii românilor din Ardeal 
cu regatul României şi a croaţi

lor, sJovenilor şi sârbUor din fo
sta Ungarie cu regatul sârbesc, 
şi-a sărbătorit azj săptămâna ju
bileul de zece ani, 

face la posful lor :de radio 
politică, fiindcă transmit ca o 
confrabalansare a postului buda
pestan emisiunii ungureşli. 

Asemenea provocare nu s'a 
mai cutezat În Budapesta 
dentistă. 

jos de Makale, Întinsă la apus 1 siliu de minişfri. 
pe apele Geva şi Takaze, dar I Ministrul ennlez de O;:AI~~r ... 

Pus la început sub comanda 
unui maior de remonfă. a minis
trului de interne de azi (născut 

în pat nelegiuit din fată de ori
gine românească şi din, mamă 
evreică) Gheorghe Kozma de Le
veld, iar apoi sub comanda altui 
maior demobiIizat, a lui Ernest 
Szots ( deasemenea cu nume ce 
trădează o origine românească), 

postul de radio din Budapesta a 
fost în toti cei zece ani de când 
fiinţează o armă 'n mâna ireden
tei, pentruca totuşi Ungaria să 

acuze prin presă şi in parlament 
pe altii, pe cehoslovaci, că ar 

Jubileul dela ] Decemvrie a 
trebuit deci să decurgă in această 
notă iredentistă a întregului tre
cut de zece ani al postului de 
emisiune. 

Ne aşteptam la asta. Dar rn
drăzneala celor dela Budapesta 
ni-a intrecut aşteptările. Primul
ministru Gombos a rostit În ca
litatea sa oficială un discurs care 
a fost mai mult decât obrăzni
cie, mai mult decât cutezanţă. Ii 
transcriem aci părţile esenţiale, 
aşa cum le aflăm, textual, in 
n-ru] dela 3 Dec. al semiofici
osului "Budapestî HirIap", pen
truca să-şi deie fiecine seamă de 
culmile ce poate să le-atingă o 
cutezanţă, o impertinenţă ungu
rească. 

o Îndrăzneală ne mai pomenită 
a prim-ministrului Gomb6s 

Şoca/ul din fruntea guvelwu
lui maghiar a spus textual Ul'

mătoal'e/e: 

.. Când iau cel dintâi cuvântul, 
in lala patriei ciantite şi a 
'ularor angurilor din lume, 
ca şef al guvernului maghiar, în 
ciclu] festiv organizat cu prilejul 
aniversărH de zece ani a postu
lui de radio unguresc, voiesc să 

amintesc Întâi de toate despre 
acel bărbat pe care voinţa Pro
vedintei şi increderea nediviza!ă 

a poporului unguresc l-a pus în 
cel mai greu ceas al naţiei în 
fruntea ţării, şi care e un exem~ 
plu şi un ideal pen', • • o,i an· 
garii, despre domnul nostru re
gent Nic. Horthy ... fi etc. 

"Când ne gândim ]a el şi i ne 
închinăm cu inima plină de recu
noştinţă in namele 'u'aror an
,urilor 'umii, O facem pentrucă 
fapta şi activitatea sa a fost o a
devărată întemeiere noaă de 
'ară." 

tui popor cât un pumn de mic, 
care a apărat Europa (sic!) şi·a 

pus-o în uimire, şi pe care de 
afeitea ori '-aa în~ropa' şi a 
în"ia' mereu şi va şi în,,;a 
mereu, - toate acestea le În

seamnă, le vesteşte, le învaţă şi 
le evocă conştiinţei lumii glasul 
ce creşte din ce în ce al radio
ului maghiar", 

Generalul Gombos a vorbit 
apoi despre trecutul :milenar care 
înseamnă o mare obligaţie pen
tru toti ungurii, şi in numele că
ruia dânsul predică 'fi toată vi
eaţa politică a Ungariei unitatea, 
După ce a sPl,ls apoi că sfortă
rile ungureşti au inceput să aibă 
rezultat, fiindcă încep tot mai 
mulţi străini să simpatizeze cu 
Ungaria, GOmbOs a 'ncheiat astfel: 

Şi pentruca provocarea să fie 
'mperechiată cu culmea neobră

zării, "Budapesti Hirlap" adaugă 
că direcţia postului maghiar de 
radio a invitat pe miniştrii dela 
Budapesta ai statelor străine să 

ia şi ei cuvântul, după O aseme~ 
nea cuvânfare a lui Gombăs nea
dusă 'n prealabil la cunoştinţa 

lor, la jubileul acesta iredentist 
Unul dintre reprezentantii state
lor străine din capitala ungu
rească, al Germanieit a şi luat 
cuvântul, vorbind despre legătu
rile dintre ţara lui şi dintre ţara 

lui GămbOs. Să ni-o 'nsemnăm 
şi asta. --
Ine' O vorbă mare ... 

(Continuare din pagina l-a) 

în chip ciudat, toate ştirile Hoare a rostit in Camera 
despre luptele ce se dau arată munelor un discurs ad 
că lncăierările au loc departe Italiei, dându-i asigurări că 
'n spatele frontului ilalian şi glia nu voieşte umilirea 
aJe oraşului Makale, la pasul enilor ci urmăreşte numai 
Abaro. Ambele comandamente, cea. 
şi cel Halian şi cel abisinian, Zilele acestea urmează 
au vestit toată săptămâna in- aibă loc, după o ştire 

vingeri. aşa că nu se poate Londra. o întâlnire in 
şti cal·e irealitatea.: Comanda- intre d-nii Mussolinii şi 
mentul italian a anunJat in In Grecia s'a dat 
plus noi supuneri ]a italieni după reintoarcerea regelui 
ale unor capi de tuburi. orghe o amnistie politică 

Pe fronlul sudic au fost dea. nerală, extinsă şi la râs I 
semenea operatii. Abisinienii 
au anuntat Liga Natiunilor că au 
euaC'uaf Hararul, dar în acelaşi 
timp au venH ştiri că şi itaHe
nii au evacuat cetăţile cuce
rite prin luple cumplite Gher
logubi şi Gorahai, situate pe 
linia unde era frontul acum o 
Jună. 

lui Veni zelos. Despre Ven 
Jos au venit ştiri ~ nu se 
Întoarce În vieafa publică, 

atu ti ci Însă o ştire din 
a vestit că venizeIiştii din 
cedonia au inceput furb 
in regiunea Siderokaslro. 
nestierea venizeliştiJor a 
vocal de altfel mare nem 

C . t I ·f l' mire la monarhişli. 
ben, mint a magyar hivatalno- omuJllca e ela lene au 

vestit că abisinienii au arme In Polonia s'au 
kok", - ci. desbaterile parla- noi turburări antisemite, 

t d· U· M . d I şi tunuri engleze. 
men are 10 >J J agyarsag" e.a In Franta dăinue criza 
28 XI.), Jar deputatul Emanoil Şi mai interesante decât ]ifică internă provocată de 
Buchinger a adaos (ci, ibid) : "In ştirpe depe fronturi, sunt şti- căfurile dintre taberele 
epoca lui Bach ef'O o/ifeI de I rile v din lumea dipJ~ma1ică. stânga şi cele de dreapta :;oi 
lumeu . ("A Bach korszakban ku- Dupa m_0m.en~ele trag.lce de ales de decrefele~legi 
lomb vilag voJt~'. - E vorba >de a~um sapfamana, ca~l ~ ame- toare la inăsprirea econom 
epoca abso]utismului austriac de mntau ~acea E~ropeJ m ~a- Situaţia guvernului Lava! 
după 1849, socotită de unguri ca zul un~l b.loc.ade m conlra lm- tinuă să fie critică. 
cea mai neagră din btoria lor) por~ulUl 1tal!an ~e pelr~1, a Germania ar fi masat . 

vemt o mare destmdere mtre . . ". 
Fiindcă i s'a făcut lui Ruppert It' 1· F t . A 1· S' man la granIta AustrIel, 

a Ja, ran a ŞI ng 18. a I f t ~ - d . f"lă S' 
un scandal monstruos acesta a "f f-'I - It l' a os Insa esmlOtl. a , zVOn! s arUl or ca a ta - .. . 
venit spre sfârşitul şedinţei cu o t ~ ă d .' d bl mmtlt deasemenea şhrea 

cons rans e sigur e 0- J-'. 1 f· d 
rectificare spunând că a fost În- d L··' N t· '1 tit er ar 1 avut e c , ca a IgII a lUni or - e 't 1 tă 
teles greşit deoarece el a inţeles d· ~ h' 'f o n reve( ere secre cu 

, .1spusă să mc ele un armls 1- soli ni. 
aşa: că "noi, ca trupe de ocupa- tiU ,de vreo Alună. pen.truca să I Ungaria s'a dedat cu 
tie, nu ne-am purtat cu duşma- se nceapă In acest timp fra- 1· 1 '1· LJ ..• AdI lu'l 

I L 
"1 l elu ZI el mrll r ea u 

nu aşa, ci am fost mai ome- taUve de pace. a mII ocu I o provocare ne mai 
noşi". A doua zj a dat apoi şi săptămânii Franta şi AngHa Prim-ministrul Gomb5s a a 
ziarelor această rectificare Încâl- şi~au şi publicat propunerile J sat ungurilor din statele 
cită. de pace. cari suni urmă!oarele: i cesoare un mesaj spunâ 

D. Ruppert se rectifică de gea- Abisinia să capete ieşire ]a I să se considere cetăţeni 
ba. Ceea ce a spus, pentru noi mare, În schimb să dea Italiei I patriei maghiare şi a a 
rămâne bună spusă, şi i-o vom p~ovincia Ogad~n,. ~ventua( 1 numele lor oma'gU de l 
tinea-o minte. ŞI-O parte a prOVmClel Harar. şenie lui Horthv. ' 
~_ ... ~, ... ~,-... ,-" ... -_ ..... _ .... _--~ ... - Ca urmare, partidul ma 

Apoi: 

~ Soarele se 'ntunecă şi e] câ
te-odată, deşi cât e de mic fată 

de el nourul, şi cât e de mare şi 
de arzător soarele. Faţa arză
toare a dreptăţii noastre Înno
rate va ieşi şi ea mai curând 
sau mai târziu dintre nouri." Calea "România" 

din Roma 

dela noi a inceput o ........... , .• _ 
,,[n fata undei electrice nu e-

xistă piedică, nu există granite... " Voi, foii ungurii lamii, 
,.Radio apucă inima ungurului, 'uali seama la cu"ântul meu, 

trăiască el în orice colţ al lumii, şi când ati aazi' glasul pos
ii furişează in urechi mesajul pă- 'alai de radio maghiar, gân-
mânlu'ui maghiar mifenar, di#-vă LA PArRIA VOA- Legaţia italiană din Bucureşti 

SRrĂ MAGHIARĂ 1" sus urui râurHor lui, vuietuJ pădu- a transmis, ziarelor următorul co-
rilor lui .• , 1 v. , .. municat : 

nea o tmperhnen,a ,.(n fata sufletului ungurului "Legaţia Regală a Italiei este 
deslipit de patria sa undue ma- CUvântarea aceasta - e lesne În măsură să aducă ]a cunoştinţă 
rea de aur a grânelor noastre, ii de înteles - n'a fost decât ca că guvernatoratul Romei nu a 
izbeşte nările parfumuI de vară al pretext o comemorare a înfiinţării Juat nici o dispoziţie legală pen
cimpurilor noastre (unde ungurii postului maghiar de radio. In tru schimbarea străzii dedicată 
pier de foame din pricina ]atifun- realitate a fost un mesaj adresat României. 
diarilor, - n_ tr.), şi ii vine 'n ungurilor din statele succesoare "Autorităţile competente din 
minte acel amar şi totuşi minu- cu prilejul aniversării Unirii Ar- Roma au informat legaţia regală 

nat trecut pe care l-a umblat un- dealului la România şi-a Croaţiei, a Italiei că numele străzii rămâne 

fostei monarhii de odioasă a
mintire Austro-Ungaria, a ajuns 
În presa noastră difuzată de zia
rele budapestane. 

E locul deci să constatăm că 

avem de-a face cu o nouă mes
chinărie a iredcntei ungureşti, şi 

că Italia se Iasă prea mult vjc~ 

timă a blestemăţiilor acestei ire
dente. -

gurul o mie de ani. Regii noştri Slovaciei şi Voivodinei la Sârbia, neschimbat, adică "Viale Româ- CITITI ŞI 
mari şi eroii noştri sacrificaţi pen- i pentruca să le amintească că pa- nia", A li 
tru libertate, gloria noastră, mă- tria lor e patria maghiară, iar Adăugăm la comunicatul de R SP NDIŢl 

blestemată 'n parlament. 
la punct de d. ministru de 
teme Nicolae Titulescu 
fr'un rechizitoriu cumplit nur •••• ·• 

sai iredenlei maghiare. 
La noi in ţară s'a 

după discursul de Marti 
parlament al d-Iui ministru 
Titulescu o mare desti-rlol'llo"arll 
între taberele politice, Mi 
trul nostru de externe a 
in onoarea parlamentarilor 
ceai. Ia care a avut 
deri 1n parte cu toţi cond 
torii vietii politice, reali~~""""11 

între ei o împăcare dic1ală 
situatia internaţională, 

Oestinderea făcută de d. 
Iru Titulescu În frământata n 
vieaţă poliHcă~produs mare 
în opinia publică, sătulă de 
colul desunirii în care se 
conducătorii noştrii politici. 

reţia şi regresu] nostru: întreaga ( stăpânnl lor căruia au să j se 'n-I mai sus că ştirea despre înlocu- "GA.ZETA 
'soarfe legendară şi amară a aces- bhine e regentul Horthy. irea străzii România cu numele ANTIR EVIZIONIS TĂII dr. 
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