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~~ilDm~~i'.~~ 'ji14tim~_~R-

Un nou atac 
~ mânesc contra 
. Ardealului" 

J, ' 

ICI mi vă puteti închipui 
(sle acest nou ([tac ro-

EXEMPLE SÂRBEŞTI 
-

Condamnarea' ;upânilor buda-
peslani dela firma "N aşici" 

'i esc În contra lirdealului, I 
j. ;mcă fii nd IltImit aşc! de I Există ,Ia Budapesta o ~ocie- raţii româneşti şi să conlinue să şit să învăţăm şi noi din exem-
:~ II budapeskmă, trebue StI ! tate e~relascră?e e~~loatăn de devasteze după plan budapestan pIele ce ni le tot dă Iugoslavia, 
:1 ineva tuwl1ic ca si si-I l pădUri, al careI consilIU de ad- pădurile ţării, de astă dată nu, O semnalăm cu-atât mai vârtos 
ii '~ă inchipui. c ~ I ministra,*ie .. se vÎntruneşte ~da~~ numai pe-ale Anleaiului ci şi-ale' (şi anume după semioficiosul gu-

'O desWinuim deci: pe axn la Uene. a,. pentruca Sa ţării mame. ! vernalui maghiar "Budapesti Hir-

Răvaşe 
Gazeta hudapestană "Ui /ilo

gJ!asag* se l'evoltă În număl'ul 

din 17 Cl't. că in5!ituful de pen
sii din Bl'atislava l;'a adl'esat 
justitiei ca .să Jiciteze avel'ea {.i 
bi5el'ica pa!'ohiei pl'otest nle UII

gUl'eljli din satUl Saloha dm 
Slovacia, fiindcă nu şi-a plătit 

de vl'eme 'ndelungol:; coliza{iile 
la casa de pens:!, Demef'sul
spune gazeta budapeslană 
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;, ,oul atac romilnesc În I poata spun,e ca-şI ~re centrala Ceea ce s'a întâmplat la noi lap") din 19 Nov,), cu cât In presa 
ra l1rdealului e congre- . a:OIO~ adecă .că nU-l, mă rog, - adecă numai partea 'ntâia a. noastră n'a fost tncă arătată. 
economic ce se tine 1(1 cat UŞI de putl~ :budapestană. . ei - s'a întâmplat şi 'n Iugo- Fostul ministru al pădurilor 
Noemvrie la Clu' en- Camufla~ea IŞI are rostul el" slavia, "Naşici* şi "Podravina" care a mijlocit eludarea legii a-

o stâl'nit mal'e constel'nal'e, de
oa, ece nu s'a moi pomenit să 

se 6coată la licitalie o his6l'ică. • 

, I d 't 1 J, P Pentrucă fuma aceasta devastează ' au săvârş;t şi-acolo evaziuni fis- ,grade, Nicola Nikici, a fost con-
, SLI vorea cre, u UI ro- . . 
) , ~. '}:t d' I 1"1' _ 1 pădunle unor făn cărora Buda- cale, au mituit slujbaşi şi dem- damnat la patru ani temniţă grea 

CSC (lin ! lr e(l. j l~a- t J d y t • b ' 't· . t tI" I d t ş' Ia . d . d t '1 l t U' ,M ' pes a e poartă raceş e sam e- nI an al sau UI, ŞI au eu a 1 pier erea pe vecI a rep un or 
L1
ş6,e t" ) t'tl'·olgycrrs](\gd: tele: sub firma "Naşici- şi "Pod- ' legea agrară, scutindu-şi de ex- cetăţeneşti. Mituitul dr. levremo-

cr., In I {j ce- a '" I 1 l' . b I • • t ăd" .. VI'CI' ma A d tă f ti' , ~ t" l' . . ravma pe-a e ugos aVlel, su i propnere mş e p uri ŞI moşlJ, , na reap a os U UI mi-
i imţ _(l ICI c

t 
uJene pnnU~abrbe firma .Lomaş* pe-ale Ardealului' cu cari, în plus, au excrocat şi nistru Nicola Nikici, astăzi depu-

n CI dCCS congrL"s:" Ja â' d âţ' . " t d 1 t t t 1 f t • d't ~' " l' t~'"1 ') II'" rom nesc Iar e c Iva am m- pe un con e unguresc e a care a guvernamen a ,a os osan 1 

~,1 ro l(lm ,_Il e.y e
t 

t~tnt' coace şi pe-ale Munteniei şi Mol- le aveau, Deosebirea dintre cele ]a trei ani temniţă grea. O altă 
'Ia nu ne, l~lre ll~'CSd II U' dovei. ~ întâmplate la noi şi la sârbi în- coadă de topor, Svetozar Grgin, 

ruC(l oncllt {\f ti e (C- Sucursala d:n Romania a a~: cepe cu piu<n it ~')11'~ a aface- 1 a fost cundamnat la un an şi iu
iac, nu e d~cat natu- cestei .. elvetiene" "Naşici<l s'a fă- ; rii: cu urmărirea pungaşi10r şi-a mătate recluziune. Directorul ge
ia nişte duşm~ll1i cori ne cut în anii trecuţi faimoasă prin- i cozilor de topor, Se ştie (din neral al firmei, Alexandru Schor, 
. t şi elstăzi ocuponti vre· tr'un proces de care a ştiut scăpa ; coloanele noastre cel puţin, fi- a fost condamnat la opt ani de 
nici eli f\rdcolului. Dar cu o simplă amendă de 10 mi-; indcă presa românească n'a prea temniţă grea,]a 200 de mii de 
1 i se zice lei Budape- Iioane, transformată apoi în im- : luat cunoştinţă de pătănEle din dinari amendă şi la pierderea 
aşa congresului econo- pozit restant, Fusese denunţată Iugoslavia' ale jupânilor budapes- drepturilor cetăţeneşti. Un alt di
romanesc (il Ilrdealului, şi dovedită că a frustrat statul tani dela .. Lomaş·, alias "Nasici" rector al firmei, Adolf Schlesinger, 

n Îlwăţ, un memento, o cu vr'un miliard de lei prin eva- alias "Podravina"), că Iugoslavia a fost condamnat la 7 ani tem-
neă în această calificare. ' ă I ziuni fiscale făcute prin contabi- a băgat la închisoare preventivă nit grea, iar frate~său Filip la 
trădează prin titlul infor- litate mincinoasă şi prin mituiri, , pe un fost ministru care a în- 2 ani şi jumătate temniţă grea. 
iei din It Uj MdgYClrsci~j" şi j se adusese acuzaţia, rămasă ~ găduit eludarea legii agrare, pe Un blazonat al firmei, baronul 
la BudGpesta e groază până azi necercetată, că şi-a in- î mai mulţi slujbaşi superiori cari Victor Gurtmann, a fost osândit 
c depe: parka acestui suşit in Săcuime averi de zeci şi. ~ s'au lăsat mituiti de jupânii bu- la 16 Juni temniţă grea, directo
gres. Se trădează că e zeci de milioane ce trebuiau să dapestanij şi pe aproape toţi rul nPodravinei" Zoltan lierzog 

~
otită (Icolo mişcarea por- treacă la staţ, fiindc'au fost ale i funcţbnarii firmei, începând cu la un an inchisoare, iar alţi 4ij 
pentru meÎnttlirea cre- armatelor duşmane. COllstatările o : directorii de-a 'nlâia şi de-a' de funcţionari ai firmei la închi-

11ui românesc din l1.rdeal anchetei judiciare şi-ale celei: doua mână, şi că a pus pe banca soare dela 2 luni până la doi ani. 
lşcure extrem de serioasă, fiscale au dus la amendarea ju- ~ judecăţii nu mai putin de 107 La pedepsele acestea se adaugă 
ar putea să 'nsemne pânilor budapestani cu 350 de 'acuzaţi. o amendă fiscală de 113 milioane 

ntru întărirea noastră Giei milioane, pentruca să vedem apoi Procesul s'a 'nc~put la 9 I\l1ai dinari" pentru care s'a pus seches-
'o Q doua desrobire. că li se reduce amenda la zece crt, la tribunalul dela Osiek, anun· tru îndată după descoperirea pot-
"i asta ne impune să ne .,. t x·' I I ~ "1 . f d ~ milioane şi h se SC!llrn)<I In lm- ! ţat şi de agenţia noastră telegra- I ogaru or, ŞI ireşte a rămas e-
III În întregime seamo de pozit, iar apoi că intermediarul: fică ",Rador", pentruca apoi să finitivă. 
ta ce putem să facem s(1 care a predat mita controlorilor I nu ne mai dea nicio ştire despre Aceasta-i paralela. A lui "Lo
i acest congres dela Cluj. fiscali incorecţi şi care era'n a- mersul desbaterilor. ,maş" dela noi, şi a suratelor ei 
f impune să participăm celaşi timp denunţătorul poti 0- 1 Luni apoi, după mai bine de din Iugoslavia. 
tII fieştecare, indiferent gădilor societăţii _ Lomaş", ajunge! o jumătate de an de desbateri, Invăţul ce se trage din ea, să-I 
',fiziceşte nu vor putea fi singur la 'nchisoare, în vreme ce tribunalul a dat sentinţa. O sen- tragă fiecine. 
) românii din l1rdeal acolo,' jupânii budapestani au rămas ne- i tioţă care ar trebui făcută cunos- .. 
lupta mare ce se 'ncepe. urmăriţi şi nepedepsiţi, ca să-şi: cută ]a noi in cercuri cât mai 

Ine impune să trClgem toate arate pieptul tmpănat cu deco- 1 largi, pentruca să 'ncepem În sfâr-
nsecinţeJe acestei lupte în- __ ... __ "' ... _________ __ ţxanzene de piloţi 

" la BudalJcsta MCJ cari nu pot fi numai 
ldierea Bucureştilor cu ce· 
i de a sta în ajutoml ba-
lui romanesc din l1rdcal. 

acumat e!ir.e~t . sau. indirect,,! pentru lucruri şi lu~rări c~ La aierodromul dela Matyas
pentru II1lţ!Clhve ŞI pentru I le putem avea dela al noştn. fOld de lângă Budape'sla s'au fă
îmbuibări minoritare. 1 Congresul economic dela Cluj c~t la 1,4 Nov. ~xa~11ene teoretice 

Gazeta gombăşisfă minIe. In 
colec{la .. Gazetei f"'lipevizia
nistă" se pot găSi nenumăi'ote 

asl{e/ de ca;,ul'i, odevăl'at că nu 
din Cehoslovacia, unde de fapt 
nu 001' fi lest, ci dm fel'icita 
lal'ă a l'egenlulul HOl'thp. 

• 
.. Magpal'sag" ain 17 Cl'/. ol'ată 

că la 7'Îszatol'doi'i, din apl'opie
l'ea -Dobl'i{inului, 5'0 6pdnzul'al' 
din pl'icina mizel'iei un {ăl'an, 

Ion Roman (Roman, ca nume:, 
de familie, nu există În onoma
stica rTnghial'ă ci nurpai Întl"o 
noa5tl'ă), şi a lăsat ca explicatie 
o sCl'hOal'8 În oersu!'i, al căl'ei 
În~epul uine PE l'omâneşte aşa: 

,.Mol' pen/l'ucă e l'ea vieala. ," 
Ne faL e atenti acest ccz să 

nu vedem În tofi cei col'i mol' 
de foame În Ungaria niljle Ul'
maşl ai lui fil'pad, 

* 
In numă/'ul din 17 Cl't. al olt· 

Ci06Ului l'evizion,st .. Pesti Hil" 
Iop· sOa puhlicat o ştire ÎnfifuJatii 
a5tfel: "fiu năpădi! dl'umuf'i1t 
mai umhlate ole făl'ii cel'şe

tOl'it". E vOl'ba de o l'epl'oducefie 
din "I<ăzfe/ek", of'ganul Rs ... eia· 
fiei agl'icole O/fiOR, şi se cl'atii 
'n ea că oin din loale păI'f.';6 

Iăl'ii şttl'i alol'manla oă-$ pIli C 

dl'umul'ile Ungal'iei de săteni 

COl'i cel'şesc, şi că Of' tl'ebui 6ă 
intEl'vină adminisr."ofia să-; 0-

pl'ească acasă, deool'ece pot 6ă 
devinu o pl'imejdie. Rpelul se 
'ncheie cu cuointde: "Tl'ebue 
apăl'afă În toată lal'o cu toală 

enel'gia 6igul'anfa puhlică În 
contra unei năvale de ial'nă a 
lăcustelor, pentl'ucă~; nu nu mal 
În inleresul moşiel'ilol' neapă, 

l'afi~ cU şi o chestie a onoal'e; 
maghiare". 

Intl"adevăr, bine zis I eum s'o 

: impune să tragem toate 
nsecinţek întâi de toate 
noi acasă. Să nu ne de· 
n~m banul muncit cu tru
românească la bănci cari 

Deunăzi ((m reprodus în I e o continuare a acestui a- ŞI p~,act~ce de ,plloţl, cu, absol
aceste COIOQlle apelul făcut pel. ndecă ar trebui cel pu- ventil dm Socletak~a sportlyă bu-

~ CI'., ~, y , y I dapestană (BSE) fI noulUI curs 
d~ c~ntmlc( dela ti) a.l ~1I- ţm Se1 fie. 5(1 nu mtCUl1: fe- de pilotaj Început la sfârşitul ? pulut uita că-i chestie de 0-

t11UI1!~or. c~e corr:erc!unţt, !n: luI cum vede Budapesta că ve~ii, Dov.adă ca e vor~a de J:i- noal'e maghial'ă să 6e desgl'oap8 
dustnaşi ŞI muncitOri romanI t ~b - Y f 't loţl mliitan, examenul s a dat 1ll din legile lui folel'boczy oppe
din f\rdcal t ca să ne tral1s- ?r fe U1. sa ICI m:_ e:s e ~n faţa un,ei comIsii mllita~e, alCă-l/iştea mutdl'ii dintl"un loc in ~t diriguite dela Bud(l~ 

)~aJ să nu precupeţim ini
!ivelor româneşti banul ro .. 
nesc ce-l dedram p(!no 

Punem fiecare antirevizio- mdemn ŞI o pomncel ca sa-I tUltă ~m, It. col. Ka,ra,. 1nspe~to- /'1 I f, 1'1 1'0 ,,, b t "~' 
_ '. rul aViatic Schutz ŞI dm alţII 'e- a IJ a • egal' OI' g /el, o e .... ",)1 

I11,:'mul pe p~anul pmd,IC, !~e: concepem şi noi aşa cum s:menea. (V, ziarul "Pesti Hirlap" , a5tăzi. tol penll'uca onoarea ma .. 
dellldu-ne bCll1ul la stralnt ni-I vede duşmelI1ul. dm ]5 crt.) 1 ghial'ă să fJ6 depline) ... lăcuste- I 
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" Alfe lucrur.i desp.re U~iversitatea Inaugura~ea l~găturii ra~i~ I 
dela TlrnaVla f~mce I~tre Roman~ 

, ŞI america 
La 'nceputul acestei luni, pre· rată "Budapesti HirJap" din 17 triculele Universităţii nu amintesc 

cum am mai arătat În coloanele Noemvrie. Cităm: decât foarte arareori câte un "va. Azi săpjămâna s'a făcut inau- lumb, apărau pe aceste fii' 

noastre, s'a dat la Târnava" în "La Universitatea dela Târnava lachus". A putut avea aceasta o gurarea legăturii radiofonice di- guri o veche civilizaţie îmlX 
Slovacia apuseană, un răspuns s'a cultivat colaborarea culturală însemnătate politică şi culturală recte între România şi America, năvălirilor barbare, di 
după cuviintă falsificatorilor dela slavă. Pe v re mea aceea relatiile mii serioasă? Valahii trăiau incă transmiţându-se dela postul 110S- i Războiul mondial a avuI,' 
Budapesta, cari au serbat În culturale dintre cehi şi slovaci pe vremea aceea din punctul de Iru d.e ra~iodifuziune ascultători~or ; altei:, .ca rezultat, să fie în~ la 
Septemvrie anul acesta jubileul erau neasemuit mai puternice de- vedere al conştiinţei istorice M- amencam un program de muzică ' romanIlor, pentru prima dati, d.c 
de 300 de ani al Universităţii cât cele dintre slovaci şi ma- ţionale o vieată cu totului ca a românească populară, precedată" trăiască şi să lucreze trupr ~Jr 
budapestane, existentă numai de ' ghiari. In tipografia Universitătii plantelor, vegetativă". " de cuvânlâri ale d-!or Lcland ca o n8ţiune unită, adânc d, se, 
158 de ani. Ungurii au sărbăto- : au apărut mult mai multe cărţi Ironia lui "Budapesfi Hirlap" e Harrison, ministrul Stalclor Unile 1 tată Suveranului ei. m( 
rit ca infiintare a Universităţii slave, adecă sJovace, cehe, croatc, deplasată, In orice caz istorices- la Bucureşti, şi N. TitllleSCU, mi- t Azi din nou pacea este· , 
lor infiintarea vestifei Universităţi i slove ne şi rusnece decât ungu- cui articol al semioficiosului gu- nistrul nostru de externe. I ninţată. In ce mă priveşte ~ (CI 

iezuite din Târnava, ca şi cum: reşti. Locul acesta a fost locul . vernului n'a putut fi văzut ina~ D. N. Titu/escu a rosI it in en· vă asigur in chip solemn că • 
adecă Universitatea de-acolo, şi; de colaborare al slavilor şi al inte de a trece la tipografie nici glezeşte următoarea cuvântare: mea se va strădui să lupte :tJj 
ea ungurească, ar fi fost mutată I românilor.~' de ministrul de culte, Homan, "De aş lua cuvântul in una tru cauza păcii. atât în c UZi 

la 1777 la Budapesta. Ceh oslo- I Articolul de două pagini întregi preşedintele istoricilor maghiari, sau in toate calităţile, aşa ama- cerea treburilor ei interne . Ja; 
vacii Ii.au răspuns deci prompt 1 al lui" Budapesti Hirlap" încearcă şi nici de istoricul Szegfu, În abil reamintite de valorosul dom· În consiliile organismelor' ti I~n 
şi după cuviinţă: au sărbătorit să desmintă pe cehoslovaci, sus- căror "Istorie a Ungariei" scrisă niHor voastre reprezentant În Ro- pentru a menţine pacea: a e 
în prezenta unor numeroşi deIe-! tinând că înseşi literile fundaţio- in comun e spus negru pe alb mânia, aş simţi aceiaşi plăcere Intelegere, Inţelegerea Balca ca 
gaţi francezi, iugolavi şi bulgari nale ale mitropolitului Pazman acest lucru: că slovacîi au devenit pentru această primă ocazie care şi mai presus de toate SocÎe a,f!l 
(noi se vede c'am lipsit, şi nu dovedesc că Universitatea a avut majoritari in Sluvacia numai du- mi se prezintă de a vorbi la ra Naţiunilor. rn 
pricepem .de.Joc această absenţă!) ~ă .. fie maghiară. fîindcă a fost l păce s'au slavizat prin secolul al dia difuziune direct cetăţenilor Trăiască America!~ ~ 
adevăratul tncentenar al adevă- mflloţată ,.pentru propagarea cul- '( 17-1ea vaJahii de-acolo. Ceea ce marei rcpubrici americane şi de .~ ____ ... _ .. __ 511 tute 
ratei Universităti, arătând toată turii maghiare ("ad culturam Un- i înseamnă că prindpalii is:orici de a-i asigura de inaLa stimă pe 
falsificarea. gar~e II' ceea ce înseamnă a Un- astăzi ai Ungariei ne dau până în care naţiunea română1o are pen- Din raiul ~orf :f~~ 

Răspunsul acesta usturător şi gariei şi nu ungurească), apoi că secolul al 17-1ea in fosta Unga- tru ei şi pentru ţara or. 'l ~n, 
comentariile din presa cehoslo- a trebuit să fie ungurească fiindcă fie nordică - in Slovacia - o Vjzita . mea în capitala d-voas- Controlorul genevez al fi nd( 

. vacă au supărat grozav pe domnii a fost iezuită şi fiindcă ordinul importanţă numerică pe care nici tre, făcută acum zece ani, la a., ţelor maghIare, Tyler, arată S 
dela Budapesta, Preşedintefe Li- iezuit din Ungaria a fost etniceşte istoricii lIoştri n'o presupuneau. cei aşi epocă, va rămânea printre raportul despre trimestrul al w 
gii ReviZIOniste Franz Herczeg unguresc, dovadă că la 1 bOS, când Şi că n'am avut acolo o vieată amintirile mele cele mai scumpe. apărut in ziarele budape 

. (fost Herzog) i-a închinat un dieta protestantă a 'ucercat să-i ca a plantelor, o dovedesc des- Noi, românii, suntem un po- din 5 Noemvrie, că situaţia 
foarte enelvat articol în .. Pesti izgonească, Pazman a protestat tule documente, tot de origine por de peste lY milioane oameni, gariei s'a caracterizat În ac 
Hirlap" din 17 crt., care se in- spunând că nu pot fj despuiaţî maghiară. Printre altele cele des- omogen ca rasă, limbă şi cul- epocă a anului de faţă pri 
cheie cu un apel Ia savanţii Un- de drepturi nişte cetăţeni maghiari pre puternicele bresle păstoreşti, tură, şi descendenti ai acelor le- stagnare şi apoi printr'o re 
gariei ca să pună lucrurile la (ceea ce nu inseamnă numai de- despre Valaşka Slobodna, ce le-am giuni romane cari, cu o mie de re economică, şi prin scum 
punct, şi dacă n'au un organ cât unguri de sânge), iar pe urmă avut şi 'n secolul al 17-lea pe ani inainte de descoperirea Ame- banului, care a făcut să se 
ştiinţific de publicitate pe seama că statistica pe naţionalităţi a stu- versantul de miazăzi al Tatrei. I ricel de către Christofor Ca- rească ca preţ, dar nu şi 'fi 

străinătătii ca să apere trecutul I dentilor ar dovedi o preponde- _...-.._...-.. ...... _"'...-...-... ""' .. _ ... _'"'""' ......... _......... t't t ă f '1 t t 1 a e, m r un e expor a e.rin 
Ungariei, să-I creieze cu toată ranţă ungurească. Statistica aceasta ,..-
urgenta. e arătată pe apucate, fără indi~ 5 I d' v tul ţării a fost sporit, iar ' pi 

Retinem din ilrticolul lui Her- cări precise. Deci reţinem din ea O atesca ungureasca tul a crescut cu ]2 la sufă. ltl 
ficitul uzinelor statului e "~r'l 

czeg Ferencz următorul amănunt, numai un amănunt care ne pri- "U mare cu 14 la sută decât in are 
reprodus cu semne de mirare din veşte, că la 1636/36 a fost la . rioada precedentă, Ir 
din revista cehoslovacă ,.L'Europe Tirnavia un student valah. I "Pesfi Hirlap" şi celelalte cu bicicleta, a spus ofiterulUI 
Centrale": Că Universitatea din Privitor la noi, articolul lui· ziare budapestane din 19 erI. că nu e locul bicicletelor pe -,-~ -.. IIUR', 'şti 
Tirl1ava n'a fost ungurească, ci a "Budapesti Hirlap" mai are ur- anunţă că un sublocotenent acolo. Sublocotenenful l-a" a- C ,'t'ltl' ŞI' plOa 
fost .. o Universitate a slavilor şi mătoarele cuvinte: I din Gy6r, Alex. Balaton, a im· menintat să~şi tină gura pu-
a românilor de sub Carpaţi", "Afirmaţia cehă că deja În se, I puşcat morfal pe un lucrător nându-i revolverul în piept. Răspa" ndl't'l rasl 

Acelaş lucru, că avem şi noi colul al 17-lea Universitatea dela' cu numele M frfon Odor, pen- Fiindcă lucrătorul a continuat • ţil~ 
ceva comun cu Universitatea ce s'a Tirnavia" a fost locul de cola~ !rucă acesta, fiind la ]u~r~. Ia să vorbească, sublocotenen- "Gazeta Antl re 'm

t 
â 

•• A • ncărcatul va'Joanelor ŞI fllnd 
comemorat la Târnava, îl spune barare al slavllor ŞI al romamlor", că1cat de sublocolenentul ce fui a tras şi l-a, culcar la pă- •. t"dt au, 
şi "Narodni Listy", dupăcum a- e deadreptul un comic istoric, Ma- \lenea pe marginea liniei ferafe mânt. ZIa n 1 s a er. 

_~ __ ~_ anş 

Cuprinsul, 
scopul 

mijloacele şi acelora ai căror strămoşi se odih- IGtă motivul pentru care impe-; l1ceastă doctrină) cu toată 
l1esc 10 poalele Carpaţilor şi rialismul românesc este capabil I ivitatea ei, Q obţinut un o 
cari au sângerat şi suferit pen- de o rezistenţă mai mare decât j care succes in străinătate. să, ( 
tru ([cest păm(Înt". statul Iugoslav sau Cehoslovac. ! tele Stefan f3.dhlen o prez "rab 

• • •• reVIZUlrll ungare 
"Ne()patriotismul sfidează an- In plus intelectualii români din ',' ca ~ceQ mai bună solu. 'e şi 

de Afexandru Olfeanu ~ tagonismul dintre unguri, croaţi, . lirdeal sunt cei mai porniţi con- pentru Înlăturarea antagonis, ual4 v, 
Moţiuni1e românilor, saşilor şi 

şvabilor au convins pe unguri 
că concepţia .. naţiunii politice 
ungare unitare şi indivizibile-, 
expusă în vechea lege a naţio
nalităţilor, este perimată şi istoria 
şi-a pronunţat verdictul asupra 
ei.!) 11.ceastă c~n<::eptie, care 
construise naţill nea numai pe 
autoritatea şi interesele politice 
ale sttltului, csk incompatibilă 

cu spiritul tratatelor. Deaceea 
-~ Legea naţionalităţilor din 
1868 spune în preambulul ei: 
"Conform constituţiei) din punct 
de vedere politic, toţi cetăţenii 
Ţării Ungureşti aparţin aceleiaş 
naţiuni: naţiunea ungară unitară 
şi indivizibilă. Intrebuintarea di
feritelor Jimbi numai într'atâta 
poate constitui obiectul unei le
giferări speciaJe, întrucât o re
clamă unitatea ţării şi bunul 
mers al administraţiei şi al jus
tiţiei". 

'~ i slovaci şi români ardeleni, con- ; tra noastră, fiind constituiţi în; lui româno-ungar. Numai veci teori 
revizionismul ungar a căutat o ~ vins că aceste popoare nu-şi: clase sociale bine distincte. 10- ; naţionalităţi desrobite nu vr tel] ) 
altă .doctrină", care să respecte; pot soluţiona problemele decât ; băgia valahă, În trecut fără în- : să înţeleagă splendoarea ei 
măcar ca formă principiul naţio- I cu un sprijin reciproc. De zece ! doială a fost privită cu oarecare i nu sunt dispuse să o ace nstr 
n~fităţilor şi dreptul de autode- r an"i lumea s'a schimbat foarte! dispret. sau, În cel mai bun caz, ! spre reîntegrarea urgentd a ÎI 

terminare al popoarelor şi să mult l~olul nostru de pater fa- I cu o compătimire indulgentă.! moştenirei Sfântului Stefan, s: l'izuil 
servească naţionalităţilor desIi- milias s'a transformat într'un I Prin urmare, schimbarea de re- I jinindu-se pe dreptul de n, 
pite cuvenitele garanţii că drep~ rol de primus Înter pares. Dar l gim a produs efecte mult maÎ determinare şi majoritateCl Tocn 
tarile lor nationale vor fi res- se ştie şi peste graniţele tria· 1 radicale în lirdeal decât în Cro· numerică, ele sunt hotărîte 1'11 

peetate într'o Ungarie reÎnte- nonice că împăciuirea nu este I aţia sau Slovacia... apere independenţa lor polt Uscă 
grată. numai interesill nostru": I "Din acest punct de vedere nu şi naţională până ]a ultima" l'ir, 

Noua doctrină, numită .neo- "Situaţia din l1rdeal dintr'un I estt: permis să suprapreţuim ne- cCitură de sânge. 
nationalism/I, a fost lansată de anumit punct de vedere este 1 înţelegerea din ce în ce mai Revizioniştii unguri Îşi 
profesorul Ladislau Ottlik, şeful mai avantajoasă/ iar din alt pronunţată dintre ardeleni şi seama de forţa de rezisten!ă llrc 
cabinetului prim ministerial, in punct de vedere mai dificilă de- regăţeni. Generaţia contimporană statului român. Printre cr 'Iă ce 
revista ,.Magyar Szemle" din cât cea din Slovacia. Granitele 1 nu se poate schimba, deci, tre- şi slovaci s'au găsit un Rad" lor tr 
l1prilie ]929, după cum urmează~ geografice ale f'irdealului sunt bue să dispară şi să crească şi Jehlicica, cari fie din ambi1utol 

"Neonaţionalismul favorizează limpezi şi cu tradiţii puternice, I generaţia 110uă în spiritul de personală, fie din ură nejus. PllS~ 
neopatriotismul, concepţia după indicând unica soluţiune: uniu- dominaţie, care IiberaM de ura cată contra cehilor şi stirbii tria 
care moştenirea Sfântului Stefan nea celor trei naţiuni. Româ- j contra minorităţilor probabil că au emigrat în străinătate şi ere.:t 
nu aparţine majoritariJor sau nu] ardelean, de fapt, are o 0-1 va reveni la evoluţia normală şi uneltit împotriva statelor Jug~ ar 
minoritarilor, nu este apanajul ri~ine comună cu vecinii săi, va realiza Transilvania indepen- lav şi Cehoslovac. ficţiunea I ;~stru 
exclusiv al claselor dominante deci cu drept cuvânt se consi- i dentă şi uniunea celor trei na- a fost speculaM foarte intelige no-UI 
sau al tmgurilor, ci al tuturor deră o rasd comună cu aceştia. tiuni." de guvernele ungare în inte ·tă m 

J Sare, 

-



Gazeta Anti!"evizlonlstă 

i~ Pentru apărarea prestigiului 
gazetăriei române~ti 

Politica dela Geneva 
o Ungariei 

- De ce n'a aderat Ungaria la sanctiuni 

Fostul prim~Jl1inislrll ungu-. E vr('dnică de re'inui acea
resc Belhlen a publicat azi, stă mărturisire. 

Sindicatul Presei Române ! patrioţi, cari cu tot şomajul în cari românii ar figura cot 
din llrdeal şi Bănat ţine azi : ce e 'n presa romanească la cot şi bot în bot cu ev
la Cluj o adunme plenară: din Zlrdcdl, şi cu toate ne reii româneşti şi neromâneşti, 

;' dc comitet, (!le c(irei hotel- i mai pomenitde ispik, Qtl şti- cu tlllgurii, cu ucwinienii, cu 
Q riri e bine să fic luate in I ut să rămtÎl1ă depmte de nemţii şi cu tOCIte ce k icJl te 
'T seamă de fOGta obştea ro- speluncile ziariştilor evreo- neamuri ce fac gazddrie. Se 
d. mânească. mat) hdri, şi ştiu să meargă 'ncepe deci o demonstraţie 

Sunt în progrumul şed in- p(Înă la justiţie, după exern- cClre trebue sti-şi tlibă dec
. (ci două punde importol1te:: plul dat de membrii din tul. Gazdarii romCÎni nu sunt 
~ Jntâiul, o protestare Id ju- firud ai Sindimtului l.Jresd fmmericeşte în situaţia de-a 
l stiţie În 'contra jignitoarcî Române din lirdeal şi Bă- putea domina În camerele 

săptămâna in .. Pesti Napl6~ 1 Cât despre generalizarea ce 
un articol referitor la neade- I o face Bethlen punând pe 
rarea Ungariei la sanctiunile: foaie salele învinse in situa· 
hotărîte 'n con Ira lIaliei, şi 1 tia Ungariei, atunci când Bul
justifică gestul Ung<lriei astfel: I garia n'a procedat ca ea şi 

"In impotrivirea pasivă la 1 când Turcia nu mai e demult 
pactul dunărean propus de Ila braţ cu învinşii, e o simplă 
Mica In~eJegere şi I~ ~istemul I floare de stil, meniUl să mas
automahcelor sanctiUnI colec· ' cheze câf de cât lucrul mare 
!ive, mica Ungarie Invinsă n'a ce·1 desti'linue acesf articol al 
fost mânată nici pe departe de lui Belhlen: ca Ungaria a vo
gândul ascuns că s'ar pregăIi tat în chipul in care a votat, 
pentru vr'o aventură război- gândindu~se că o să se 'nlâm
nică, ci de·o parte de gândul ple să fie mâine ea agresor 
simplu şi logic că dacă recu-

uzurpări de titlu ce-o comit not gozdăreşti ekJ!1cnkIe străine 
"dQzetarii minoritari, Întitu~ I Chestiunea străinilor din şi'n mme parte antiromâneşti 
i4! lându-şi tripourile "Cluburi presă, de altă parte, o ştie din presă. llcum un deceniu, 
~ ale gazetarilor" şi făcând t' toertă lumea româncoscă cât când ewu într'o situaţie cu 

ca lumea să crecldă c'ar fi este de: arzătoarc. Printr'un mult meli avonterjoasă decât 
~ amestecaţi În ele şi gazda- '1 contwst bizar al împrejură- cea de astl'lzi, fcderalizorea 
; rii români. rilor, Sindicatul Presei r~o- sindicatelor, plănuită tot pe-n

m doilecJ punct ce trebue I mâne din flrdeal şi Bănat, tru 'njugmea elemente/or ro
sllbliniat, e modificmca sta- I cClre de altfel e cel mai ro- măneşti din presă, a căzut 
!utdor, Se vor modificci in: mâncsc sindicot de presă d n rapusă tot de Sindicatul delo 

,'cnsul că nu se primesc în i ţară, ne (lvând decât un sin- Cluj, Nu mai. clmintim îm-
"indicat decdt romemi de I gur străin, introduce nume- prejurărilc epice ale (lcelei 

'nge, cu certificate de ne: II ro::. nullus tocm(JÎ într'un 1TI0- lupte, delr trebue să f(Jctm 
1 ndoelnică moralitate. ment când e vorba să se 1e- atenti pe cei viz(lţi că 9aze-
\ Sunt o dovadcl din P(lf- i gifereze o nouă organizare tmii români din ftrdced îşi 

noaşte şi garanlează vecinilor 
printr'un tratat primit de bună': 
voie granifele trianoJ1lce, ea 
renunţă prin aceasta odală şi 

pentru toldeauna la schimbarea 
lor pe cale paşnică, iar de allă 
parte, dacă aderă cu partici
parea sa ca să fie asigurat 
sfatus-quo prin orice posibi
liIăfi ce se pot inchipui, ea 
distruge la adversarii ei şi 
acel ultim motiv psihologic 
care i·ar putea face să admită 
vreodată punerea practică În 

aplicare a articolului 19 al 
pactului" (cel cu revizuirea tra
tatelor ce s'au dovedit nea~ 

plicabile, articol care nu se 
referă la tratalul dela Trianon, 

Buclucuri 
CU numele 
. Budapestei 

CC.I Sindicatului Presei Ro-! Ci gClzefăriei, core vrea să 'n- ştiu .şi ast~zi infocmai ('o Q

(Îne din llrdeal şi Bănclt I locuiască sindiccltcJe de as- tuncl datOria faţă de ~J(lZC
reocupările acestea, că or- ! tăzi cu camere: gazetăreşti, I tăria româneasJă. 

Am arătai Înlr'unul din nu~ 
merele trecule că preşedintele 
Ligii Revizioniste, şvabul huni~ 
ficat francisc Herczeg, a pro* 
pus prin .Pesti HirJap" să i se 
deie Budapestei numele de 
Buda, deoarece germanii scriu 
numele capitalei maghiare 0-
fenpesf. iar alti străini îl con· 
fundă cu "Bucares''', 

llllizatio zillriştilor arde- - ... '"'" ... _ ... '"'" ...... -...-~-_ .... ~ •••• '"---...... 
ni ştie să meargă pe Ii-
ia frumoasă a înaintaşilor, 
iistrând cu demnitate gaze
ăriei ardelene şi cClraderu, 
,oţional şi prestigiul moral 
,rin ca ri a stră lucit în toate 
. purile de când o avem. 
rLmândouă aceste preocu

ări de breaslă sunt de o 
are actualitate:. 
TripouI gazetarilor Îrcden

'şti -. mai e oare nevoie 
. o spunem .- au devenit 
plagă pentru aproape toate 
raşek din f'lrdeal. ftutori
'ţi1e nu le dau atenţie, deci 
rămâne să apere publicul şi 

i
atul de ele, şi totodată să 
per (., prestigiul gazetariei, 
(lriştii conştienţi, ziariştii 

BIBLIOGRAFIE Acum e iarăşi supărare la 
Budapesfa din pricina confun
dării acesteia cu Bucureştii. 

"Magyarsag" din )C) erI. des
tăinue revoltat că ziarul .. Ko!
nische Zeitung" îşi adresează 
exemplarele trimise 'n capilala 
maghiară: "Budapest - Ruma-

,,8udapesti Hirlap· din 15 Nov. 
publică un sumar al publicatiilor 
engleza, germană, franceză şi ita
liană depe Octomvrie crt. ale 
Ligii Revizioniste, şi arată că În 

\ 
publicaţia engleză ("Danubian 
Review"), se publică un articol 
de politică externă al lui Specta
tor (Nic. Krenner dela Cluj, cel 
condamnat de Curtea de Casaţie 
pentru instigatie În contra statului 
român), apoi un articol al publi
cistului englez Desmond Doran, 
care cere să se numească o co
misie internatională pentru cerce
tarea doleanţelor minoritare din 

nien". 
Te pomeneşti că.dă Dumne-

zeu să fie luată 'n serios pro
punerea lui Herczeg! Ca să a
vem un pic de ce râde. 

Europa centrală (vechiul deside- 1 fiindcă acesta e demult aplicat). 
rat dela Geneva. al Ungariei), un! Bf'thlen spune apoi că a
alt articol al lui ~I,ex, Fest, În !lâla vreme .cât nu se schimbă 
care-i vorba de ongmea ungu- I situaţia in jurul aminlilului ar
rească a Sfintei Margareta de' ficol al 19-1ea", Ungaria şi 'n 
Şcoţia şi a ambasadorului englez I general loate statele invinse 
de astăzi dela, Roma ,Sir. Er!c I nu pot aproba ca să intre au
Drummond, apoI un edltoflal In 'tomatic în aplicare sancfiu
care se dau Angliei asigurări, in nile cuprinse in art. 16, pen
legătură cu faptul că Ungaria a frucă s'ar putea 'întâmpla ·.ca 
refuzat să voteze aderarea la Liga Nafiunilor să hotărască 
sanctiuni, că atunci când va fi aplicarea lor pentru apărarea 
Anglia la sfrântoare ,{sic 1), Un- vr'unei masuri nedrepte a Ira-
garia îi va răsplăti simpatiile re" talelor de pace", "poate tocmai Celi,i şi răspândi,; 
vizioniste cu acelaşi cavalerism în cont. a vr'unuia dintre s'a- "GazelaAn'irevizioni ~tă" 
cu care a răsplătit-o pe ]talia. ele invinse". 

---------- -----_.- -- .--_._._- - -- - •••.. _- •.. - -' .. ,---_.- ----_._-------_ .. -_._ ..•.• _----------_ .• ~_ .. - '!!!. ~"'!"'!"'~~~~~!!!!!"""~"!!!!'!'"="!!'!!!!!!""~~~~""'!" 

I rcvjzuirei. Românii ardeleni, 
,să, au dat dovadă de nenu
Idrateori că consideră defini
~'e şi nestrămutabile graniţele 

t!uale ale României. Ori de 
cteori a fost vorba de integri
Ilea patrimoniului naţional, nu 
a şovăit o clipă spre a de
IOn:stra lumii că vor opune ul
M îndârjire oricărui plan de 
~izuire a Tratatului dela Tria
Dn, 

Tocmai deaceea, contele Beth
n fiU a avut curajul să vor
~ască la Londra de nsepara
a Iirdealului de România", ci 
~culdnd credulitatea engleză, 
I mulţumit să preconizeze pen-
1 Rrdeal o autonomie.'" terito
I!ă conform formulei "uniunii 
ior trei naţiuni". 
~utonomia l1rdealului o fost 
lpusă pentru primaoară de 
latriatui Nicolae Nagy. După 
rere.:t sa, Tratatul dela Tria
j ar constitui .. un ob~tacol 
estructibil al apropierii ro
nO-ungare", apropiere pre
ită mai ales pentru contra ba
larea slavilor, cari, în urma 

războiului mondial, ar fi ~ob~!~- I naja ,susceptibilităţile inleres~ati-I giferarea următoarelor puncte:! rea, desăvârşifă a influenţei sta_ 
dit o preponderanţă pnmqd!- i lor ŞI - după cum a,m .vazut 1) O autonomie desăvârşită în I tulm",l) 
oasă în EuroP(1 Centrală, r~oma- l-au declarat-o pnnclpaJul, administratia statului, fUl1cţio- I llceste străduinţi autonomistc 
nia din catlz(! l'lrdealului ar fi 1 punct al programului revizioni:t. : narii (inclusiv pretorii şi notorii) ! nu s'ar putea admite nici în 
con strânsă să s.c Îl1arm~z: con- I După păŢerea lor au~~noml~ l fiind aleşi de populaţie. 2) Des- cea mai revoluţionară doctrină 
tra vecinilor .să! bulgarI Ş! un~ 1 llrd~alulUl ar calma spl~ltel~ !l I fiintarea tutelei administrative. de drept internLlţional. Ele ur
guri, d~opotnva de pencuJoşl 1 ar fi o salvare pentru mmonta- I 3) functionarii să aibă dreptul măresc micşorarea progresivă 
pentru existenţa ei Crede că,; file ungare dela noi. • de a refuza executarc.a acelor a suveranităţii şi autorităţii ski' 
în astfel de condiţiuni, ea ar l l1stfel ne putem explica ra- ordine ale autorităţilor superi- u lui român până la complechi 
avea nevoie imperioclsă de prie- I piditatea cu care neonaţionalis- oare, cari Ii se par a fi contra lor desfiintarc. "Deslipirea l1r
tenia Ungarid, "Există o sin- ! mul şi ideile autonomiste s'au legilor, şi 4) Consiliile judetene deal ului dela corpul României 
gură soluţie - incheie el: - te- .: strecurat în presa şi politica şi municipale să nu poată fi şi realipirea lui Ungariei -
ritoriile s!tu~te în~re, gr?n~te~e ; un~ară .din România; ele ?u in- di~olvate.l) scrie d. l1nton Pap, directorul 
actuale ŞI Piatra CraltlJUI sa fIe i splrat dIscursul deputatulUi Nan~ Comentariile presei sunt şi institutului statistic din Buda
restituik Ungariei, iar pentru; dor Hegediis rostit in discuţia mai frapante, D. dr, flrpdd pesta - nu se poate face brusc 
restul flrdealului să se acorde jla mesaj din 1929, prin care a PaciI nu se mulţumeşte cu au- deocamdată trebue să i se 
o largă autonomie, Cum în tim- ! solicitat; 1, Introducerea în viaţa tonomia administrativA şi cuI- acorde o autonomie, apoi inde-
purile vechi principatul ardelean ',. noastră de stat a unui sistem . pendenţa de stat.U2) 

turată, ci revendlcă pentru re~ 
independent a cumpănit rivali- ,complet autonomist minoritar. ··1 1 't A ··t t d Unii doctrinari unguri se 0-· 
tatea dintre Habsburgi şi Pu-·· 2. Introducerea limbilor minori- glUfll e OCUI e In maJon a e e 

• minoritari o autonomie teritori- pun hotărît planului de revizuire 
terea Otomană/ tot astfel l1r- I tare în administraţia statului. şi preconizat de lordul Rother-
dealul autonom, o formaţiune II 3, Primirea într'un număr neIi- ald. ./Tara Homânească" 

t t mere. "Revizuirea - spune 
tampon, ar constitui o puternică " mitat sau cel puţin proporţional spune - nu es e ca a are pa-

I ' , "1 t· 1 t contele Iosif Karolyi - nu ni-ar 
legătură între f~omânia şi Un.: a minorităţilor în funcţiunile de tna mmontăţl or, pa na or es e 

, . ( f ·1·) 1 aduce niciun avantaj, Un9a -
garia-. . li stat. cămmul vatra, ami Ia ace 

d t' 't t t d ria prin revizuire nu ar redo-
Teza d-Iui Nagy la Început 1 ftceste deziderate, 'exagerate cerc e ac IVI a e, care es e e-

nu a fost luată in serios. Mai' au fost complectate prin răs- stinat să constitue temeliile au- 1) Ziarul IIKe1eti Ujscig" di:l 
. tonomiei teritoriale, cu exclude~ 25 Decemvrie ]928. 

tdrziu, ÎnS(l, cercurile budcrpes- punsul partidului maghiar dat • 2) "Revue de la Socicte tlon-
tane au găsit că este cea mai j la noul proiect de lege admini- 1) Zi(1rul .. Temesvâri Hlrlap" 1 groise de Statistique. Buda-
potrivită formulă pentru Il me- I nistrativă, prin care a cerut le- din 25 Mai 1929. I pesta. 1926. 
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Lume care se mâk1~că 1_1- ProtopopU) Fabriciu r$lanuiU 1 
pen',," un sa'"' Din rânduril.condtdtorilor În- ! lor voivozi, conducătoei inlru' istoricul statificărilor de şcoli d; 

•An4aA 1fI .... of cercaţi ai românilor depe această i tO~lte ai satului de sub mâna lor. părţile acestea şi se va arăta ~ 
, • .... graniţă a plecat la cele veşnice un Ne vom face o da:orie să evocăm la Sâmbăteni În loc să pierd~t; 

FostuJ consul al Franţei la Buda- electrică, pentrucă nu j··a trimis 
pesta, Louis de Vielme, a publi- ~ Il timp bărbierul ca să sc poată 

cat în n-rul din urmă al lui "Nou- ! rade, iar slujbaşul dela uzină cere 
velle Revue de Hongrie" un ar- ' primarului satisfacţie cavalerească 
ticol uluitor, în care justifică re- : pentru ofensa suferită in chipul 
vizionismul unguresc şi ia apă-; acesta. Pretutindeni, fiecine vrea 
rarea grofilor, deplângându-i că; vrea să arate celuilalt eă el e mai 
nu le merge aşa de strălucit ca 'n ' mare domn, iar intelectualii şi în
trecut, şi spunând că nici pome- treg aparatul public din partea 10-
neală nu-i şi n'a fost în Ungaria eului stă şi pândeşte să vadă cine 
de oprimare nemeşească, şi că s'a va avea dreptate. Cine rămâne 1 

convins personal despre asta, de- mai prejos, sau cine ajunge dea- ; 
oarece În nicio tară din lume lu- supra in procesele pentru cântarea l 
mea de diferite stări sociale dela I onorurilor şi a cinstei. Fişpanii l 
ţară nu se salută aşa de drăguţ dau interviewari în dreapta şi in ~ 
ca 'n Ungaria, ceea ce nu poate stânga, şi în ultimă Enie toată lu- : 
fi dovadă a unui trecut de robie mea trage cu ochiul spre minis-: 
şi de diferenţierii apăsătoare de tere, ca să vadă: cine va cădea; 

castă. din pricina unei intârziate ridicări : 
In vreme ce-i apărea la Buda- de pălărie, sau a unei bărbieriri 

Pesta acest articol uluitor, in unele ;,' întârziate a primarului". 
p~rti ale U~garie~ s'au iniâm~lat j D. Milotay mai spune mul!e, i 
nişte IU,crun n~stlme de tot Pnm- ; dar e deajuns cât am citat. Din: 
~ot~ru~ Jude~ulUl, ~orşo~ a ~ost ~es~ ! articolul său se desprinde consta- : 
h;U1t dm slUJbă fun;că l~tr u~ rand ! tarea. că lupta aceasta fratricidă. I 
n~ a salutat ~e pre eet, Jar ,]o .alt l pâncta aceasta ca să vadă dacă 
rand a ~tat In sala de şedmţe In- cei de poziţie socială inferioară îi 
tors ~uţm cu spatele spr,e ?o"!- salută sau ba precum se cade 
~uI flşpan. La S~ekesfehervar, s ~ •• t 'o ţ ă de 'obaai este generală 
Inceput anchetă In contra a CIOCI ~n r ar, .. b , ă d I 

I 'b' .. t t t 10 Ungana, ŞI se accentueaz e I s u] aşI 5upenon, o pen ru mo- • .• , : 
tive de-acestea. Şi s'o fi repetat o vreme Incoace din ce In ce mal! 

această confirmare a afirmatiilor mult. 
din articolul lui De Vienne şi 'n Aşa ră,?ât~e d. De Vienne "c~ 
alte părţi, de vreme ce deputatul : "constatănle, ° sal~ .,personale ŞI 
Ştefan MiIotai, directorul gazetei I cu ex~lamaţla ce l-au F~s-o sub 
guvernamentale (fostă eckhardistă) I condei aces,te constat~n: "Dacă 

Ui Magyarsăg" s'a văzut nevoit aşa s~ prezmt~ o dom,me de castă, 
" , h' . 'ă 1 ° 7 '1 atuncI trătasca domma de castă". 
să nc me In num ru dm 1 crt. 
al gazetei sale un articol de fond I 
acestei nosUme chestii, 

.Slujbaşi publici maghiari 
spune d. Milotai -, domni dela 
varmeghie. medici de spitale şi 

medici şefi, se denunţă unul pe 
altul şi cer autorităţilor superioare 
saneţiunit pentrucă subalternii n'au 
dat la timp binete superiorilor, sau 
pentrucă superiorii n'au invitat pe 
subalterni la serbarea pomului de 
Crăciun, In alte părţi primarul 
denunţă pe slujbaşul dela uzina 

! , 
La şedinţa din 14 crt. a co- j 

mitetului judeţean al judeţului 

Pest (ef. uMagyarsagl' din 15 
Nov.) s'a arătat că la Kiskunfel~ 
egyhaza au murit în luna Oc
tomvrie 444 de sugaci. Prim-me- I 
dicul judeţean care a făcut acest ° 

raport, a uitat s'arale câţi s'au: 
născut în oraşul amintit în cursul : 
acestui an, pentruca să nu se: 
vadă cumva că au murit într'o 
lună toţi născuţii din decursul 
anului. 

păstor şi .. un luptiltor În cel mai în ioo!oanel~ acestea nltllte!e amin- cele d(luă şcoli ce le aveam S'a '10 
bun înţeles al cuvântului: proto- tiri ce ~e leagă de păstorirea lui adaos la ele încă una, va treb~ "5} 

popul Lipovii Fabr;ciu Manuilă. dll1 Sân:bă:eni, pentrucă sunt o să se spună că s'a întâmplat a. t 
Neamul românesc, biserica şi I explicalie a chipului cum s'a pu- ceasta pentrucă a fost preot aco!) n 

Liga Antirevizionistă au pierdut i tut păstra atâtea veacuri neatinsă Fabriciu Manuilă, dupăcum !r 
intrtânsul un român care a ştiut românitatea acestei graniţe etnice, fiindcă Manuilă a fost protopc v( 
~ă fie În cele dintâi rânduri în deşi străinul a a~ăltat-o cu o pul tractului, în districtul Lipo\;' Pl 
toate luptele româneşti depe a- furie în faţa căreia numai O mi· românii au ştiut să steie ţepet 'lS\ 

ceastă gran'tă, un conducător care Bune ne putca mântui. pe picioarele lor. Din pricina ace 1J0: 
\ sta casa prolopopului Manuilă ta! 

f~~~~'·!"'t:~"",,"·';~·~-~""'~·~t fost mereu păzită de jandarmi U in 
~'::-.' ": ,', o ... ··.~·- '"' ° '"0 ~ timpul războiului, lucru care' 'n( t': ,':> ,~., ° • ,: .1 . loc să-l strunească, l-a făcut ni( 
.:.0 ~ protopopul Lipovii şi mai În" şi t > ',"". /,~" ,;~,: .,0, ] o' păţinat în afirmarea sa româneas' ' 
t o' , :$ , ;' : :~ 1 La adunarea dela Alba-lulia pr de, 
r '0, :~;;;\: ·~'~~1'!':':.~c:..,ţ·::~3~),.,.~ topopul Manuilă a fost În frunt 'a 
, j).,l. ••• • ,. !\~-'" ~%:?t. :~ l ' d 1 " . f r ,.,,_.,', ",::.ţ"~ .~ mareI e egaţu a distnctului, al' ul 

i ' ~;~3;·~::0~'. ,~f;;~';\~?2~~ .j ~~~ d~a~~~,do~i;~et~r~llar~e f!~il;;: 
~ ,c :. "~'.<~ :~::::?"E"r~~f3ţ/~0~ţ' :~ Oficiului de demografie şi rece' ii 
fi ", J' ,~ · .. ~·.'i;~ 'Ii' . '. ] sământ, şi Carnii, secretarul g,uitc 
~ .,0, ..' .~~ ,,;: ',i i {J',<? -" ,", '", neral al Camerei de comerţ d st 
~ '"'i~';î'i'\.J\~~~;1-' ~:~:~~~"!{ţ~~~" Timişoara. A fost apoi răspIăd-( 
;.. . . A:\:i'~'7~',,,?)lv~.ţ"ţilc~ :?;;I}:.f\""Z:':Jrt1 "" ~ . de popor pentru luptele sale 
~!! '. tf;~:'~;',·~ r::·1(i'!',,~":~~:!."'-:"'~.'I'::o ~:~·t~ ~ ;':, ' .. ';:~\ m 
,.. ..f ... ~:,,:v,·,;~[ :\tt::'Xi';t:~f,">';:;,~j:~i:1~~~~~·~'t!/:~:1"1!<;c~"t~'l';!iJ \. decenii alegându-J senator în p nei t .,-: . t;'''':'''~ -ţ ,,~~~ ;: \~.:~ .. ~~·~~t~~,x '~..,. ~~~ ~<-1..:":;"""">;;r' ~~~ .. ~.,.,~/~~.,~ 
>' \./ .'". ~r 'j,.t~rl1J ~:~'J,t,~f~n~;:~~ :\ .'fi~~':,~ ::{t;{,,~~( ~it mul parlament al ţării întregi' tat 
1> li: ~,., <'o' '''0>' • ,'o ry ,.!'~."';'.,' , '.. '" ~ " . d 
it'" • '" ~! ~.;".~ :A'\} -f~~';~~ ~ ~ ;f.j.~ tS >O·;~J..~I"·"\-.:'~".t~-" .. ~ 1-7-ţ .. "''';~ ar protopopul l\:1anuiJă s'a o' oŞ' 
~ &i~ l,> «'-l;';"1' .~!0'"'1' ,fl:~?" '~'" $:o,:>i~h<oc ;~;:;~1j., . 
t ",':,.,.,,,~,:··~#,~t·...:::,,.'f.·, 'c-;~i', ,/ '~""".". i;' ~'. ,~(/l:: ~i't: îndată după 'ntâia legislatură I 

~", .... ' ~~~.tţ~-J.- ~7T:,,·';ti,,-\~~,-;,!:2"/-;!~~ 700': _'f.i .... r\}r~·..,>'t.~;,~y ·1"";J\V~~;, '"r\.~ 
ţ" ';~'f~; .' h~·'(:'""-.>:f' " • .;;; ,,, "';.'",,~.t:~,~,·J,t"t:·'i··;"'.~ 'J~. " o parte, înţelegând că n'are P' ., x.. ,. +~ ... ~ ~,"'JI \' -.;» .. '"',~~~ '+ .... '''t'' ... ~''' .. ;ţ ,.. ... ,l).,!, ~" '~.,:,"'" ' 

!oJ)~ ~'I-.;;:± ~ ... ' ~-/'~.-'ir'T!;.,!"':''''''''~'\ N.;' ",'.... I-rw~,.l' l .. };:t; "f .... r ~f'J..t- ~, 

., ,,,+( ţ . ,,"" {--' 0",'" ~~"".: """ "'".'" .;Ii' căuta În politica cea nouă. Ils Dă '~;:". :f,~:i :ţ,:,:'::~k l':r~:~'?f1':;tJ~~~>::~~::~f ~<,~~)}, ~/ (ţ;~' ,:':~ e':~' 
··:~,';,;<'roty{~;~?:t,ţ~~:,:~i~~~,~,i;~;r;'~~~~.~?r {&.\;:':~:':':~}:> f~';1 mai departe între ai săi, luptâ ' Si 
, .. ') \-" ~ .... (':*" A~ _1. .... ţ)"'J:t,.J. 'J.'" ~ i' -. ~ ţ ( .... ~ «, -J.t-'.l':: "'- "' ,....~.-'""\ J,' :l;< ;- pentru propăşirea satelor depe le ::. ~ ~-. .• Jj~' ."_"\'!-ţţ.~ ~?-/'ţ:;r; '" .~).ţ <~... ~'~~~"j; ~~. ~'I', "-J \ "tu ~.~ '\ ?''");::Ji L:.\..,. - < ,~J' J \ .,.~. 

-n,~","~:~ ... -..tt,. ~?ţi;~::I.\ ... '~: '::~"?'.i: r,;'-I'-, . ~~J. ~.ţ .~ j' )',.~), ..... 'IV ,';, ... ; ,~.,-t l ' . ... 1 ăd" . .... \'1 
'" ţ" ".~,.~ ... ;: .:;" ~ j " f.,; pC, ;., i' ',,!li' . ;;. ,,! "",~, -,~ , ," . raşu ar an ŞI orgaI1lzand a VI 

,7;'.'~;~~:i~:tt:>,i\:~';~ ,'%,' S J ,., ;2it ~;~jZ~:~i~~, ~e::n~:::r~U~~~ 'il, 

, ' , STI sn&'-' \\Iri;am" tb~_"~wt',~" . puternice sectii ale Ligii Anti 

s'a ferit Întotdeauna de onoruri,! Dela Sâmbăteni, protopopul vizioniste, în districtul Lipovii. 
înţelegând' că o luptă trebue pur- N\anuilă a trecut protopop la Li. . A coborît cu el în groapă Ît 

tată de dragul idealului, şi un pova, fiind totodată asesor con- rar exemplu de român adevă 
propovăduitor al cuvântului Dom- sÎstorial şi preşedinte al .. Astrei" Pentru asta, la moartea lui nu, 
nului care a ştiut să facă din bi- din district, pe care a 'nzestrat-o adeverit vorba poetului: "De 
serică o realitate la toţi cari au - caz de sigur rarism - cu un din codru-o rămurea, ce-Î P' e 
stat sub păstorirea sa, începân- palat propriu, Şi-acolo, ca şi cadrului de ea ... " lnmormânta slrăr 
du-şi apostolatul cu exemplul pro- pân'atunci la Sâmbăteni părin- protopopului Fabriciu Manuilă ură 
priei sale vieţI. tele Manuilă a fost mereu În frun- fost un adevărat exemplu de~le 

Născut la Sâmbăteni, din fami- tea luptelor naţionale purtate pe plată obştească a unei muceni-
1ie preoţească, Fabriciu Manuilă a Murăşul arădan, avându-şi partea închinate obştii. Numai marii cel 
ştiut să dea preoţiei sale nimbul leului în campaniile electorale şi ducători se îngroapă aşa, S'a cu 
preoţiei ereditare a popilor noştri În luptele pentru păstrarea şcoli- pus pe mormântul lui prino a I 
de demult, păstorindu-şi înfâi con- lor româneşti ameninţate de le- unui belşug de comori sufle! 1 VI 

sătenii, şi anume 'n chipul popi- gile lui Apponyi. Când se va scrie sădite de el, cari rămân deal nic 
gul vremurilor. Fiindcă ceea de 

bândi nimic din teritoriile indis-
pcnsabjJe industriei noastre, nici 
măcar hotarele strategice. In 
cazul când Ungaria ar consimţi 
la o Q5tfel de revizuire, ar tre~ 

bui să renunţe sincer la restul 
teritoriilor pierdute, ceeace ar 
Însemna renunţarea Ia dreptu
rile noastre istorice. Prin jude
tele Timiş-Torolltal, lhad, Bihor, 
Săld;, Sătmar şi Maramureş, 

--_.~~.~~_.~_. ~._- _._- . a făcut protopopuJ Fabriciu Orţil 

Ungaria ar recâştiga numai tc- 1 Judeţele Teritoriul in km 2 Români Unguri Pop. totală' nuilă din păstoriţii săi, rărn: oar 
ritorii agrare, cari i-ar impune i l\ .. \aramurăş 3.381 79.482 13.601 153.350 I prin ani şi an· ca să se ada xell1 
o goană şi mai intensÎvă după 1" ~::~ar 4,902 164,827 ~g,~~i ~~~ ~i~ ]a tezaurul de 'comori suflel 'lui 1 
dcbuşeuri, provocând conflicte Bl'h'!!r 7

3
,'8
8
9
1
7
5 

21736?'777721 ale românilor acestei gran'ţe pon 
J . 172 850 490 517 1 , 

noi",l) Timiş-Torontal 7.313 171.111 69,364 489,752 Ker 

m~~a~i/~na~ ~ăIO~~i~~ain r~~f~: T~o-t-al':"-----2-7-3:"'O":"8--";8:":'3-:'1':":0 9-:'6':"3--'-4":2':'2:'::.4':'06~--1 ,-=6':'80::':,':"87::':6:'- 5 P ion a j u I ne m ţ e f~~a: 
ritate de unguri. Ori, populaţia Deci, ungurii, chiar în anul I regiunile pur ungare ale acestor din Cehoslovacia goml 
acestor regiuni revendicate, du- 191(1 au obţinut o majoritate ~ judeţe fiind lăsate sub stăpânirea sp 
pă limbă, s'a repartizat astfel relativă faţă de români numai in 1 ~. A '. , ,. Tribunalul din Most a dat la emti 
în 1910 :2) judeţele Bihor şi Sătmar, iar în 1· ungara, romanll obţm ma]ontate Noemvrie sentinţa în cel mai nsiv 

judeţele Români Unguri Germani Slovaci Sârbi Diferite 
nationali tilj; 

Timlş 169030 79.960 165,883 3680 690905 12,977 
Severin 365682 33,787 55.883 20908 14674 22,813 1 Arad 239,751 24.215 33.695 5.451 2.138 4.138 
Sălaj 136,087 87.312 816 3.727 6 2.192 
Bihor 265.9'8 365.642 3599 8A57 122 3383 
Sa!mar I IY 760 268,385 6,670 452 1.392 
MBrarnmă$ 84,510 52.964 59.552 503 34.160 142 

Total 1,381.218 9]2,265 331.098 25.151 121.005 47.033 

Făcând abstracţie de judeţul i Timiş-Torontal s'a repartiza 
ftrad în care românii chiar şi astfel : 
inainte de război au constituit 
o majoritate absolută, în urma' 1) I,UjsâgOI (Budapesta) din 
Tratatului deJa Trianon, în anul 31 Martie 1929. 
1920 populaţia ungară şi ce A 2) Stati~tica ~fici.?Iă publicată 

~ v' a I In 1912 Şi rcedltata de J. Ursu; 
romaneasca a Judeţ~lor , Mara: l' Pourquoi Ia Roumanie a fait I 
mureş, Sătmar, SăIQ), BIhor ŞI la guerre, Paris 1918. pp. 4O.~1. I 

urma Tratatului dela Trianon I peste tot. proces de spionaj ce a fost pâr: ării : 
I • cum in Cehoslovacia. in lă 

-_ ........ _._ ..... " ......... --... --_ .......... ,~--..... ~ 1 12 persoane erau acuzate şi să 

1 trădare de secrete militare şi ml 
li apăru' şi s'a pus În vânzare la j pregătirea unei lovituri împol . im~ 
librării ~i la toat h' '1· d . _ li' republicii. Majoritatea acuza, mI 

'1' e C WŞCUrI e ŞI epozl t f t' b" rt'd t ă 1 d . sun oş 1 mem n al pa J 1 S r 
te e e ZI are I nation~l-socialist german din Cel 'riie 

Calendarul pe 1936 
I slovaCia, care fusese dizolva!, la 

al ziarului "Universul", 

I ulteriqr au înfrat În partidul '\ un 
, Jerist al lui Henlein. Procesul a ' , făr~ 
, rat 16 zile. Au fost audiaţi 'or al 
I martori, doi experţi militari, şi: rii şi 
I tru experţi medicali. cu 
! Un acuzat a fost condamna: in îl1 

cel mai strălucit calendar 
nit până astăzi la noi. 
Grăbiţi-vă să nu pierdeti 
avea În casa O-Voastră I 
Pretul 50 de lei. 

ce s'a pome .. i 15 ani inchisoare, altul la 14 du!e 
! şi şapte la câte 12 ani inchi răjes 

ocazia de a~l' precum şi Ja pierderea dreptur: inChij 
civile. Trei acuzaţi au fost a" ortal 
taţi din lipsă de dovezi. 
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ă r raizeci de milioane de unguri" I Mari 
d~ _ o cri'ică aspră a rasismului ~omboşis' 

Irămânlări din cauza 
alegerillir ungureşti 
dela Sculeş et , 

S'i 'Ip gazeta astăzi bethlenistă 
b( '~8.l'săg" din 17 Nov. s'a pu
a. t un articol interesant al lui 

OIi n Papp, sub titl ul: "Organi
t!· apei-morţilor". 

p,: vorba de nişte discursuri ce 
lI; (inut Ia o adunare a sa dela 
'et lsvar organizatia tineretului 
e Mşist "Turul", discursuri 1n
ă tale în conlra lui Ştefan Befh-
U ÎJI cari s'a lăudat hitlerizarea 
'. 'Jlcearcă în Ungaria sub formă 
nico·turanică generalul G5m-

1 şi s'a vorbit de invierea Un. 
" i sub auspiciile rasismului 
r IÎC. 

t 'a pronunţat deci - spune 
il' ul articolului - cuvântul pe 

profeţii şi apostolii viitorului 
liar Iau purtat în pieptul lor 

e' nii de-a rândul ca pe-o taină 

g uitoare, mai apoi destăinuită. 
d ostit verbul care va deschide 
ă. d-o ca un alt Botond poarta 

. maghiare: Puritate de ras!!. 
) nezeule Hadur, pe care te-au 
i tat cu o sută de ani in urmă 
G oşii noştri înzorzonaţi, aju
, ! 

posibil că Între husarii de 
; pă ce căIăresc pe lozinci, 

Siegfrizii ce se scaldă 'n 
le lui Bethlen, intre truba

I Walkurilor şi 'ntre vazalii 
1 artid, sau Între cei din re
e 'ile veterogermane din Buda-

, eventual intre marii vână-
. cari socot să poată să do

În pădurile Prusiei căpri

mirifică scăpată atât de co
şte de dragul îmbrăţişerilor 

r lui Oul (e vorba de legende 
e vaga bon dările prin Asia 
strămoşilor ungurilor, puse 'n 

, ură cu vânătorile din Germa
'ale generalului GombOs - n. 
: - intre aceştia poate se mai 

unguri puri. Acestor un
cu pedigriu - o ştim - de 
a li-am spune-o că nu s'a 
t vorbi de o rasă maghiară 

pe cei 30 de milioane de unguri?" 
(Aluzie la aiureala lui Rakosi, tre
cută apoi la Urrnanczy iar acum 
- aşa se vede - la turaniştii 

lui GomMs, de a vedea pe cei 
8-9 milioane de unguri, dintre 
cari trei sferturi unguri de ames
tecătură, deveniţi 30 de milioane 
prin încorporarea şi maghiariza
rea nemaghiariJor din toate iinu
turile pe unde se află doi-trei pui 
de maghiari.) 

Oricât de umflată e stilistica 
acestei critici făcute turanici10r 
hitIerişii ai lui GomMs, cetitorii 
i·au putut pătrunde inţelesul. Şi I 
tiU putut să sublinieze partea 
pentru care am reprodus-o: a
ceea unde-i vorba de aiureala 
aducerii rasismului turanic intr'o 
ţară unde·i cea mai mare ame
stecătură de sânge depe glob, şi 

mai ales de aiureala de-a visa 'n 
asemenea condiţii o naţie ma
ghiară de 30 de milioane de 

oameni. 
Sfârşitul articolului din ,,\<la

gyarsag" e aşijderea vrednic de 
reţinut. 

"Nu-şi dă oare seama Fuhrerul 
că ideea aceasta de stat rasistă a 
tinerilor levenţi leopardoşi în
seamnă nu numai pretindere ci şi 
renunţare? Renunţare la valorile 
şi la capitalul de tradiţii ce se 
leagă de marile personalităţi cari 
nu-s aşa de neaoş ungureşti ale 
istoriei maghiare1 renunţare la in. 
tegritatea culturii maghiare1 renun
tare, în sfârşit. Ia pârţiIe cari nu-s 
locuite de unguri neaoşi ale ţări

lor sfintei coroane maghiare? Pro
slăvi rea ca principiu făcător de 
ţară a acestei păgâneşti nebunii 
rasiste 1n bazinul Dunării, va duce 
numai acolo că Hadur (Dumne
zeul unguresc al războaielor - n. 
tr.) va ajuta nu lui Iuliu Gi)mbăs 
ci în ultima lui desvoItare Micii 
Inţelegeri" . 

Aviatia maghiară 
:rimăria Budapestei a exproN I .. Bu~"pest~ Hi:l~p" din 1? crt 

prlat astă vară două sute de anunţa că pnmarJâ satulUl To
hectare de pământ arabil din kod a dăruit secţiei aviatice 
hotarul inuecinafei comune ş\Jă. dela Strigoniu a societăţii mi
beşti Budaors, pentruca să facă 1. lifarisfe .. l\1oue" (cea am este
acolo un aierodrom şi să pre- cală În afacerea Janl<apusfa), 
deie actualul aieropor! comer- un avion, a cărui inaugurare 
ci al Societdţilor de aviatie spor- I s'a făcut acum", săptămâna. 
tivă, adecă mililară, Deoarece 1 -, . 
proprielarii nu s'au invoit cu I P:ecu."? se ved~ din. aceste 
preţul ce li s'a fixat (52 de fi- doua ş.h~~, UnŞ1.(m~ Jl-a bă
Ieri = 17 lei stânjinul pătrat) gat aVla~1Q militara in buge
au făcut apel La desbatere a~ tel.L comunelor, tot 9şa c3m 
pelanţii au cerut să-şi facă pri- pn~ ~ l~.gea .de. asta vara a 
măria aerodromul in altă parte, ?param anh~e~e.l.le a trecut 
deoarece rămân fără pământ. In bugetul prm~a~lIlor O mare 
(CI. "Magyarsâg" din 19 XL) parte a~ cheltUIelIlor de Înar

mare faC':ute stlb pretextul a-
* păriirii antiaeriene. 

P. S. Sa Arhisrsul Andrei Crisanulla Arad , 
nici chiar 'nainte de ames
de sânge întâmplat 1n mare 
orţie În veacul al 19-1ea. Căci 
i)ar nu demult au descoperit La iuvitaţia publiciştilor români o motiune, prin care eere alege-
tx.emplar nobil al strănepoţi- din Arad, P. S. Sa arhiereul An- rea în scaunul episcopesc dela 
lui Emeşe (mama legendară drei Crişanul dela Orade, viitorul Arad a P. S Sale Arhiereului 
~porului maghiar _ n. tr.) in - să sperăm - episcop al Ara- Andrei Crişanul. O moţiune la 
e Kenyeres-Kauffmann (excro- dului, va ţinea azi, 24 Noemvrie, fel a votat azi săptămâna confe
:fiu de rabin dela Beli, devenit o conferinţă la Palajul Cultural rinţa preoţească dela Gurahonţu
Ungaria ebredist şi-apoi depu- din Arad, vorbind despre senti- lui. Mâine, dupăcât suntem in
gomboşist _ n. tr.) De geaba mentul religios. Nu ne indoim că formaţi, se va ţinea la Arad o 
m spune-o că ideia lor, care românii d~n. toate str~turile s~ciale I adunare a asociaţiei clerului din 
lemţi poate Înseamnă putere ale AradUlUI vor fi cu mic cu eparhie, deasemenea pentruca să 
Bnsivă, va transforma valea mare I~ ~alat~1 Cultural, ca să ia atitudine pentru P. S. Sa ar
nării şi 'mpărătia Sfântului Şte- facă dlstmsulul oaspe o primire hierul Andrei. 
. după cuviinţă. . 
In Iăturar. Poate însă trebue Conferinţa de toamnă a preo- .Alegerea de episcop al Aradu-

lşj să li-o spunem, această po- I ţilor din protopopiatul Aradului lUi, precum s'a anunţat acum trei 
~ maghiară a reformelor ca- ţinută săptămâna aceasta, a votat ~iIe, se va face la 100ecemvrie. 
, imparte concepţia de viitor -"'~--"'-_ ................... ~~...-, ...... --. ... " ... 
e mlaştinile MeotisuIui (din 
I străbună - n. tr.) şi intre 
urile Teutoburgului,,,. politica 
iS!a maghiară reformistă a 
~t undeva drumul. Pe ce dru
i fără ieşire, unde se duc şi 
tor aceşti unguraşi ce fac pe 
urii şi mânâncă neguri? Vreau 
le cUfunde, pe sine şi pe na
in întristate visuri turanice 
dute in cutezătoare neştiinţă, 
rrăjesc in aprinsa şi 'mbătata 
ÎnChipuire iluzia muribundă 
lortală a lui Eugen Răkosi: 

Joi seara, 28 Nov., la Arad: 
Grandios.ul turneu AI~ambra N. VJădoianu şi N, 
Constantmescu cu urIaşul triumf bucureştean: 

O nuntă la Alhambra 
~evistă în ~ acte şi ~2 tablouri de N. Constantinescu 
~I N. V~ădOlanu, muzica de 1. Vasilescu, cu ansamblul 
mtr~g ~I cu celebrele Alhambra-Girls. Cost1}me dela 
Pans. ŞI Londra. ~onta:~ fantastică. Patru vagoane de
C?rurt, co~tume ~l rechlzlte. Orchestra proprie. Autorii 
ŞI compozitorul mtovărăşesc tot turneul. 

In Ungaria se lin lanţ de·o 
vreme incoace anulările de 
mandate depufăteşti din cauză 
că s'au făcut alegerile de astă 
primăvară prin călcări de lege 
şi samavolnicii cum nu s'au 
pomenit nici pe vremea fai
moasă a lui Banffy, Iar de 
altă parle alegerile parţiale, 

făcute cu aceleaşi mijloace cu 
cari s'au făcut alegerile ce au 
trebuit anulate. 

Acum se dă o mare luptă 

electorală la Senteş, in oraşul 
cu orfodocşi români al ex· 
crocului Nemef lsfvân, cel tri
mis de gU\Jernul maghiar să 
maghiarizeze biserica orto~ 

doxă şi apoi trecuf de dragul 
mitrei arhiereşti la ereficii mo
nofisifi. 

Din partea opozitiei candi
dează la Sellteş trei: pal ati· 
nul Pallavicini (habsburgist), 
agrarianul Varady, şi un avo
cat din Budapesta, Ştefan De· 
nes, candidatul partidului nou 
al ţăranilor şi muncitorilor, 

De acesta din urmă guver· 
nul a scăpat acum, fiindcă 

s'au întâmplat În urma întru
nirilor sale turburări mari, din 
cauza cărora politia i-a luaI 
pe timp de cinci ani dreptul 
de-a-şi mai pune piciorul in 
Senteş. Ziarele din 19 ert. a· 
rată că după întrunirile lui, 
proletarii au pornit de-alun
gul oraşului şi au spart cu 
pietre ferestrele cazărmii jan. 
darmereşti, ale paroh ului pro
!estant şi ale altora, şi că 
domneşte la Senteş o mare 
frământare, explicabilă dacă 
se fine seamă că astă iarnă a 
fost anul tot al doilea om din 
oraş a trebuit întreţinut dela 
cazanul public, şi că in pragul 
iernii ce s'apropie mizeria e 
şi mai cumplită decât acum 
doi ani. 

.. Ui Magyarsâg" din 19 crl. 
arată că Dcnes a instigat in 
contra latifundiarilor, şi c'a 
spus că ar trebui concediati 
o sută de mii de slujbaşi, dar 
fără să li se dea pensie sau 
desdăunare bănească, ci să li 
se deie pământ dela grofi, ca 
să se căznească şi ei cum se 
căzne ,c ţăranii. Candidatul 
extremist a făcut deasemellea 
agi' atie în contra latifundiilor 
vlădiceşfl. 

sfilul nou pe care Gombos îl 
trimbitează şi astăzi in această 
ţară, nu se deosebeşte decât 
printr'un lucru de stilul cel 
vechi: că promite binele şi face 
răul .. 

Eckhardl a spus apoi că 
dânsul luptă În contra lui 
Gomb6s din pricină că Gom
bas nu vrea vot universal. (In 
realitate. dupăcum se ştie, era 
scadenlă astă iarnă promisiu
nea făcută de Gomb5s solemn 
că va aduce reforma electo
rală, şi a fost zădărnicită toc· 
mai prin alianta făcută atunci 
în contra guvernamentalilor 
belhlenişti Înfre Gombos şi 
Eckhardt) 

A destăinuit apoi că Gom· 
bos a spus săptămâna trecută 
în parlament, dar aşa ca să 
nu audă ziariştii, că are făcută 
reforma electorală, insă opo~ 

ziţia nu-i va fi mullumitoare 
pentru ea. Ce să insemne 
a sta? - s'a Întrebat Eck
hardt. Vrea să 'nsemne că in 
loc să se inspire dela en
glezi. Gombos vrea s'aducă 
în Ungaria balcanismul din 
Romania? 

Asasinul dela Iara, Tiberiu 
Ecl<hardt despre care conte"e 
Befhlen a spus astă iarnă că 

a intrat in vie ata politică a 
Ungariei postbelice În fundu 
gol şi are astăzi din politică 

averi fabuloase, vorbeşte de 
geaba despre România. Ori~ 
cât ar fi lăsând de dorit prac
ticile electorale dela noi, sun
lem de·o mie de ori mai pre· 
jos decât Ungaria, şi decât 
cea veche, dar mai cu seamă 
decât de cea de astăzi. Ceea 
ce am arătat în foaie nume
rele noastre din urmă despre 
alegerile ungureşti, întrece ori
ce mârşevie electorală ce s'a 
pomenit vreodafă pe glob, în· 
cât nu fără drept cuvânt s'a 
spus chiar dela tribuna par
lamentului maghiar (vezi ara
tările noastre din numerele din 
urmă, reproduse după gaze
tele budapestane) că sistemul 
electoral din Ungaria e ruşi
nea Europei. De altfel nu Eck
hardt a spus in campania e
lectorală din zilele trecute 
dela Dobritin, că alegerile un
gureşfi au Întrecut balcanis. 
mul? 
~.aw %&E&E,i rl"'YM!" 

Licitatiile din Ungaria 
Azi săptămâna a f03t la Sen

leş ca să facă propagandă Depufatul maghiar Ioan Tob
pentru candidatul său preşe- ler a înregistrat, precum ni-a-

rată .,Magyarsag" din 17 crL. 
dintele agrarienilor eapifalişti o interpelare in chestia licita. 
Eckhardt. şi a ţinut o fui mi· fiilor de imobile ce se fin lanţ 
nantă cuvântare în contra gene- jn jurul Budapesfei. Se arată 
raIului Gombos. Eckhardt a În interpelarea sa că pentru o 
aminfil următoarele vorbe ale restanţă de impozit de 37 de 

pengo (un pengo face astăzi 
răposatului preşedinte agra· În comerţ 34 de Iei) s'a vân-
rian Gaal Gaston: dul la Râkoskeresztur casa lui 

"Imi tem tara de Iuliu Gom- Paul Turcsanyi, pentru o da
bos, pentrucă În omul acesta torie de 240 de pengo casa 
nu e nici respect de lege şi din Kispest a lui Ştefan Ne-
.. . t meth, pentru 50 de pengo casa 

mCI Slm pentru consfituliona· din Pestszenterzsebet a lui 
litafe.- G6ri Nagy Lâszlo, pentru o 

.Acum - a adaos Eckhardt restanţă de 60 de pengo casa 
- trebue să constat in per.! d~n Pestszentlorincz a lui ]0-
specliva anilor că din neferi. I slf Duschek, pentru o restantă 
cire Gaal Gasfon a avut drep.1 de 45 de pengo ~asa di~ Kis
late s fă I tă P p,est a văduveI lUI Andrei Ker ... 

u a su. entrucă tesz, Ş. a. m. d. 

" 
" 

r 
" 
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Din lunte şi din ţară 
Ziarele americane anunţă că 

egiptologii trimişi acum 11 ani 
de Universitatea din Chicago să 
gescifreze hierogmele depe ruinele 
templelor din Thebe, au reuşit să 
descifreze istoria lui Ramses al 
JlI.lea cuprinsă in inscripţiile depe 
frizele de 500 de metri ale unuia 
dintre temple. In afară de multe 
isprăvi mai mlirunte ale faraonului, 
sunt arătate in aceste hieroglife 
razboaiele purtate de el cu nă
vălitorii din Libia, cu egeicii in
traţi În fară pela gurile Nilului, 
despre cari se arată că erau ve
niţi din Creta şi Grecia şi erau 
~ un neam cu tracii şi cu popoa
rele dela Dunărea noastră, apoi 
cu filisteii, neam aşijderea egeic, 
cari au lăsat pe câmpul de bă
*.aie 12.500 de morţi şi au pier
d.t o mie de prizonieri. cifre de 
sigur mari pentru vremea aceea, 
la 1194 inainte de Cristos. 

• 
.. Morning POSt' a

nunla că aviatia militară 
engleză are un nou a
vion, care face pe oră 
500 de km., zburând la 
înălţimi uriaşe. .. 

In munţii Nimbra şi Drouple 
depe graniţa Li beri ei şi Guineii 
franceze a fost descoperit un trib 
de negri necunoscut, care se deo
sebeşte cu totului de ceitalti ne
gri ai Africei. Cei ce 1-au desco~ 
perit spun că au o cultură supe
rioară. reoglindită şi ·n limba şi 
)n toate trăsăluriie lor. Limba 
'i-i foarte bogată fn elemente ar
tistice şi in expresii dulci. Au o 
ceramică impodobită cu chipuri 
de animale şi de plante şi cu 
scene mitologice. Cred lntr·un 
Dumnezeu care locueşte in pala. 
tul soarelui şi vine 'n fiecare zi 
pe pământ. Sunt înalti şi se o
cupă 'n special cu vânătoarea. 

Fac şi agricultură, dar nu lucrea
ză decât la strângerea recoltei. 
iar celelalte lucrări agricole le 
săvârşesc cu sclavi din alte tri
buri. .. 

Ba"oul olJoca/ilo" din llarşo
lIia Q inferZil; memb"i/ol' I5ăi să 
oină la palaluJ justifiei cu bicic
leta. deoaflt ce ,ceaSIO nu e com
polibil cu o/fuafia /01'. 

Zilele trecute a fost trimis 
dela Stambul muzeului Luvru 
an braţ de statue, despre care 
se afirmă că ar fi al Venerei de 
Milo. Braţul se potriveşte într'a
devăr de minune la umărul Ve
nerei de Milo, dar e ceva ce 
strică socotelile: în loc să ţină 
În mână un măr (e vorba de 
braful drept şi de mărul lui Pa
ris), fine un pumna1. rar asta nu 
se potriveşte cu expresia senină 
a feţei i>tatuii. 

• 
La Los Angeles s'a căsătorit 

deunăzi a 19-a oară un moşneag 
1n vârstă de 103 de ani, Robert 
Thieme, lntâia oară s'a 'nsurat la 
18 ani, iar a 15-a oară la 79 de 
ani. Cea mai frumoasă dintre ne
veste i-a fost artista Lilian Ward, 
iar ultima Emma Fergusson, ne-

. poata fostului prim-ministru englez 
Mac Donald. 

• 

-----~--___ Iii 

Sfântul Scaun va face 
in. Decemvrie 5 numiri 
de cardinali noi. 

• 
In apropriere de insula Point

Grey din Oceanul Pacific s'a 'in
tâmplat săptămâna trecută o ne
norocire aviatică din pricina unor 
rate sălbatice. Un stol de rate dă
duse năvală asupra unui hidro
avion militar, şi câteva dintre raţe 
' .. au lovit pe pilot aşa de tare peste 
ochi. încât a rămas în nesimţire 

şt a căzut in apă. Pilotul a fost 
salvat de nişte pescari şi dus la 
spitaL 

• 
Grădina zoolgică din Londra 

s'a îmbogăţit cu un nou exemplar 
rar: i s'a trimis o pasăre din in
sulele papuaşilor, care doarme 
toată ziua, şi anume aşa de tare, 
că nu se deşteaptă nici după de
tunătura puştii. 

In tara de negri Kenia din ve
cinătatea Abisiniei apare din săptă
mânile trecute o revistă de modă, . 
întâia publicaţie de acest fel la 
toti negrii depe glob. E redactată 
de o negresă care a terminat fa
cultatea de litere la universitatea 
din capul Bunei Speranle, şi mi
litează pentru introducerea unui 
port unitar al negrilor, cu exclu
derea fracului, jobenului şi altor 
lucruri europeneşti cari nu se 
potrivesc rasei negre. 

'" 
In I1nglia se pregăteşte: a_o 

cum un avion de 3000 Hp., 
cu 8 motoare, care va fi de 
4 ori mai more decât Do X 
al nemţi lor şi va întrece În 
mărime toate avioanele de 
până astăzi. 

• 
Publicaţia vieneză Neuigkeits

welt anunţă că 'n anul viitor se 
vor incepe in Burgenland, in co
laborare cu autorităţile ungureşti, 
lucrări mari pentru ridicarea ni
velului lacului FerUj. 

• 
D-rul Jak din Viena a publicat 

un studiu referitor la şchiopătarea 
cronică a bărbatilor de peste 40 
de ani, tratată până acuma ca 
reumatismele. Doctorul vienez pro
pune pentru vindecarea ei o re· 
tetă nouă: regim fără carne, aban
donarea fumatului şi ferirea pi
cioarelor de răceală. .. 

Serviciul de presă Pan
theon a publicat zilele 
trecute un articol intere
sant despre legaturile 
dintre Suedia şiAbisinia 
făcute cu prilejul călă
toriei " arheolog iceH a 
printului moştenitor al 
Suediei in A frica şi 'n 
Asia M ied. Deoarece 
printul suedez are foarte 
strânse leg ături. în pri
mul rând familiare, eu 
Anglia, agentia de presă 
amintită bănueşte că le
g a/urile Suediei cu Abi
sinia s'au fdeut în înfe
legere cu Anglia, cu seo· 
pul ca să se pună Abi
sinia sub protectorat su
edez, trăgându-se astfel 
chiulul Italiei. 

Faimosul excroc unguresc Tee· de taleri, femeile şi bărbaţii peste 
bitsch Lincoln. care s'a călugărit 20 de ani cu 130-250 de taierL 

piilor unui păcurar CIl rr; 
James Mackay. deoarece 11:' 

până acum să facă 10 kilQ; În China intrând într'o mănăstire .. 
budistă, se află acum in Spania, In Căminul săracilor din los până la şcoala din sat. 

umhlând să cumpere În Madeira I Angeles a Încetat din vieaţă in 
o mănăstire ca s'o transforme in vâ tă de 65 de ani un efer" ci t 
mănă~tire . bu~istă şi ~'aducă că- JO;s Swanson, care era n Cân~v~ 
lugăn chm~zl ca să mceapă cu I dintre cei mai bogaţi oa-
. d" ă b d' tă unu 

... 
Fabrica de avioant 

Kioto (Japonia) s'a ar 
să fabrice un nou tip de 
roplane, făcute În Într ire 
din bambus impregn(]l al'l 
să nu ia foc. Noile a' ~ 
Iane sunt mai uşoare ' 
toate avioanele de pânăQ ti 

el pr~pagan a ~lslOnar u IS meni din Statele-Unite. Câştigase 
in ţănle Europe~ averi fabuloase pe vremea cău

A.ciu,;a mili'ară dela LOB 

A.ngelea a S'a'e'or· Unite a 
încercat zilele acestea an 
no.. lip de avioane, ,in.d 
deocamdată în .aină, care 
'ace 720 de IIm. pe oră în 
lIreme ce exec .. ,ă ,i acro
bafii. 

• 
Un· nepot al faimosului 

revizionist r~othermcre, Gc
offrey Harmsworth, şi-a pu
blicat zilele trecute amintî~ 
riie de călătorie din f\bisi
nia, şi Qwtă, vorbind des
pre o audienţă avută la ne
gus, că împăratul abisinian 
i-a spus că dac'ar fi să-şi 
schim be vreodată meseria, 
se va face ziarist. Ncgusul 
avea in vremea de poce o 
gazdă a sa, intitulată "Lu
mină şi pelee", În care pu
blica cu regularitate articole 
nc:iscă 1 ite. 

• 
la Stockholm s'a inaugurat săp

tă.mâna trecută un pod de 1700 
de metri de lung, de 24 metri de 
larg şi de 25 de metri de inalt, 
la care s'a lucrat mereu dela ] 931 
încoace. Noul pod leagă partea 
sudică şi apuseană a capitalei. 

* 
In campania electorală din zilele 

trecute s'a 'ntâmplat În oraşul 
Morecambe din Anglia un caz nas
Um. Vorbea alegătorilor depe scena 
teatrului orăşenesc candidatul con
servator Ramsbotham, când de
odată publicul a sărit speriat 
fiindcă se aprinsese scena, şi a 
inceput să dea năvală spre uşi. 

Candidatul i-a oprit pe loc cu 
cuvintele: "Focul acesta e nimic 
faţă de catastrofa ce ar nimici 
Anglia dacă ar rămânea in alegeri 
in minoritate partidul meu. E mai 
mportant să-mi ascultaţi progra· 
muI, decât să fugiţi de aceste 
câteva limbi de foc." Alegătorii 
s'au intors la Joc, iar candidatul 
şi-a continuat discursul, in vreme 
ce În dosul său pompierii stin eau 
focul. 

După noua statistică, po
pula/ia copilalel engleze, cu 
a suhurhii/op cu fof, este de 
8.401.000 de suflete. adecăt 
apf'oape iamătafe 'cât a Ro
mâniei Întregi. 

... 
Comisici apărării antiaie

rienc din ministerul engle
zesc de interne a .1uat in 
studiu fabricarea unor măşti 
speciale de gaz pe seama 
sugacilor .. 

• 
Ziarele italiene arată că in 

provincia abisiniană Tigre, ajunsă 
astăzi toată pe mâna italienilor, 
sclavii se vindeau cu următoarele 
preturi: o fată tânără cu 80-250 
de tai eri, un flăcău cu 120-230 

... 

tărilor de aur din AJaska şi Klon
dyke, având uneori dela minele 
de aur găsile acolo un câştig de 
10 mii de dolari pe zi. In anii 
de după- război s'a apucat apoi 
de speculaţii de bursă, şi şi-a 

pierdut toată averea. 

* 

In Austria se lucrează in! 
inzestrarea armatei şi la 
garea spiritului războinic. al 
năzi s'au anunţat mari Co f( 

de avioane militare, iar 'şi 
Vicarul unei comunit~ti biserî- mâna trecută 6'a desehis lai ed 

ceşti din Londra a adresat prin o expoziţie de apălare il prl 
ziare următoarea rugăminte : "Ape~ riană. Acum s'a hotărît Înt se 
lăm la acei pioşi cari bagă na- cerea la 1 Decembrie i nI 
stu:-i în cutia milelor cu prilejul mărci poştale închinate m pa! 
slujbelor religioase, să-şi aducă comandanţi austrieci, - lui ri 
pe viitor nasturii de-acasă şi să gen de Savoia, lui Conrad nţu 
n~-i mai taie depe h,ainele . veci.- HlHzendorfer, arhiducelui 
nllor sau depe permţele dm bl- mareşalului Radetzki şi ami 
serică." I Tegethoff. 

• * 
Parlamentul englez a adus În Morile de vânt, vestite ini 

vremea din urmă o lege, prin oară pe pusta ungurească, a ~c 
care se hotăreşte să nu fie mai părut CIl totului. Mai este a E 

mare raza unei şcoli primare de singură, in hotarul oraşului I ap 
cind kilometri. In urma acestei k()r()s, şi ca să nu dispară ~ 
legi s'a făcut in Scotia nordică ceasta fără urmă, primăria ur. 
o şcoală specială - cea mai I acolo a hotărit să o fransf e J 
mică din lume - pe seama ca- În muzeu., ,a

r
.1I1 

llC; -_ ....... _-----_ ......... " ............... _---_ .......... ~ rle 

Rămâne 
pusta 

fă"ă apă :~ 
ungureasc~r 

se 
P u b 1 i cat ia ungurească I fatJ de ccîţi se prindeau" 

J,KoztekkU
, organul asociaţiei inte. Se văd in multe t 

uMGE, a publicat nişte cons- ! arbori de 23-30 de ani, a 
teltări il1ter~5(rnk (]~e unuia 1 se ~uscă 9i,: pri.cină că c 
Gaşpar GClst, rdenfome la I apa la fCIdm~ma. (Cf, .' 
împuţinmra clpci din subso- : gyarsdg «, 13, X1.) nI 
Jul pusfei maghimc. Ni S'tl- : al s 
rată că În ultimii 50 de ani ! est 
apa din Câmpia ungurească ! ŞtI-fI- bi1. 
s'a lăsat in jos cu 2 pând ! col 
la 4 metri, şi că dacă im-' • • • 'sle: 
puţinarea ei va continua tot ŞI SpI C Ulf C~2 
aşa, va veni curând o vreme ~lel 
"d t W lInd can pus a ungureasca va, .. Budapesli Hirlap" dill· , 

rămânea fără apă. Pe o vio- r Nov. a publicat o telegr lUi. 

şic latifundiară din judetul" londoneză in care se ~PUJ1 ~rll 
.Biclliş sunt 14 fântâni sis- .,~es!e!0J de pro.feson un:, .a, . 
tem Northon cari ac m 30 sllar~ Ş.l savanţi engleZI dl 

. ' " u .. pormt In vederea proce e 
de am dedeau ca te 30 htn i dela 20 erI. al comunis 
de apă pe minut iar astăzi ; Constantinescu-Iaşi o ac· agV2 

d 
. I't ' d w' 1 pentru a determina un de Neg 

au numaJ. un I.ru sau o~a. i internaţional la guvernul sul 
Pe aceeaşI moşIe e o fan-! ~ân in favoar~a numitulu: a p 
tână arkziană de 340 de : glla(or comunist. pe 

metri de adâncă, al cărei! C I d· * 1 d' Bea, 
d b·t ~ t d I 100 d ur ea e ape In U c t e I CI scazu e aei pesta a anulat săptămân2 /1 

litri de apă pe minut ]a 5-10 j ceasta o condamnare a ~ fie 
rt' c t t w • t ,neguslor budapestan cu are 
1 n. ons a an ca aceas a I mele Quittner care fusese e 

s'au făcut şi în alte părţi 1 sândit pentru' înşelăciune, i ~ 
ale tării. ' indcă luase bani lmprumvl,"u h 

Scoborîrea aceasta .! prăvălie deja o bancă.! • 
. _. a m. II să-şi fi inşliintat despre acel r~e 

velului apel SLlkrone e, asociafuL Anularea s'a P ( 

îngrijo:ătoare .- . arată . ~a! i nuJat ~in priCin~ că. asoci! ~)ăc 
dr. Gelst - Şl dm pncma j AndreI Moga, n ar fi contrlb 'Q , 

că va face imposibilă împă- I cu . bani ]a Înfrepri~derea ?n, 
duri rea Câmpici. Pe moşia 1 Q~lUner, precum h~a fosl 

• y. vOiala. Procurorul a făcui 
GeJst se planteaza anual i curs la Casalie In contra a 
10·40 de mii de arbori, şi Itării. (Cf. ..Pesti Hirlap" 
se prind numai 50-60 la sută 19 XL) 
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In FI'anţa I d, De Vienne frece la "mize-I n'a spus decât adevărul când 

ria H grofilor, ca să·i deplângă a vorbit despre inrudirea spi-
decădea o . I că în loc să fie oameni privi- '\ rituală dintre francezi şi di~tre 

',t f' • ,... ~ d .... legiali, abia pol, sărmanii! s~ unguri. 
op conş i,n a . van Uia i facă fată aparenJelor. I 
k . . : "Şi În sfârşit .- îşi încheiel 

De aJlfel să nu comentăm 
E aşa de grăitor acest articol 
oribil, încât orice comentar n'ar 
face decât să-i micşoreze gra· 
vifatea. 

T "rneie sfuden'eş,j re iredenta ungurească are pe 1 nlra ce a fost pentru nema· d. De Vienne capilolul despre 1 
ai ama francezilor şi a străini- ghiari Ungaria·Mare, ar putea bielii grofi cu 7.eci şistlle de mii .. Budapesti Hirlap" din 10 crt. I Paris, la Londra, la Bruxela şi 
(. intelegători de slovă fran- fi analogie. Apoi continuă: de iugăre cadaslrale unul - ce 1 anunţă că Asociaţia naţională a! În Olanda. 

ească o revistă nu atâl bu- "Trebue:deci admis că ideia ne importă asta pe noi? Nu I studenţilor unguri va organiza În I O delegaţie a studentilor din 
ia cat gâdiJitoare: .. Nouvelle unui slat astfel de maghiar poa- pe noi ne priveşte dacă ungurii I anul ce vine următoarele turneie I Budapesta se află acum în tur-

vue de Hongrie'". E fnlere· te fi perfect apărată, şi nu li au inslitulii sociale perimate, . în străinătate: neu de propagandă politică in 
fi de tof această revistă, şi se poale lua ungurilor in nume S~1l ?acă.s democrati "con- Dela 21 la 30 Ianuarie o că- Polonia. 
merita să fie cunoscută şi de rău că se leagă în apăra şhenţr'. . fătorie sportivă în Bulgaria cu 
alnoştri,poafenu afâtpenfru rea ei de amintirile trecutului. .. De Vienne - spune apOI întreceri de skiuri' dela 1 I~ 10 A.lI francez ta "vâ-

o ce le spune,cât penfru a 'cu- Şi mai putin pufem să soco- .,Magyarsâg" - ara1ă cu onice- , febr. întreceri de 'skiuri În Aus- nătoare" în Ungaria 
şle apucăturile ungureşti şi tim o exagerare, dacă Unga. livitafe la fel (sărmană obiec- tria' dela 9 [a 19 Febr. înfreceri .Budapesti Hirlap· din 15 Nov. 

a edea din vreme unde avem ria, aceplând şi di~ partea sa Hvifalel - n. tr) ,că f~rma ma- de ~kiuri cu prileiul olimpiadei vesteşte că şeful biuroului de 
i preveni.t o defecti~ne franţu· dreptul de autodeterminare ~~i~~ă de s.tal, .dlrecflvel~ po- din Garmisch-Partenkirchen; dela presă al guvernului francez, d. 
~t sc!. FiIndcă reVIsta acea· al popoarelor, se ~trădueşte htlcn mag}uare mferne Şl pro- 31 Iulie la 17 August un turneu Bonis Charachle, se află la vâ-
• nu-i înfotdeauna şi in foa- să~şi recâştige tinuturile ace· cedările .ei. ii privesc numai la olimpiada dela Berlin. nătoare de raţe sălbatice în păr-
I!'. paginile revizionistă. Ade- lea din vecinătatea terito- pe ungurI«. I S . ăt t' ţile Dobriţinului, intovărăşit de 
'. ., ~ U· e mal preg esc urnele a c '1' d I . . . t J a 
Il ri pubhcă sub semnăturI rul"i sau de astăzi. 'In cari rmează un pasa! pe care! ' '1 un. onsi ler ea mInIS eru m-
j nluzeşti articole cari n'au unf!urimeu e 'n majoritate. .,Magyarsâg('numai ti aminteşte, I căror dată incă nu e flxată,~ ~ a I ghlar .de externe. 

. ic de-aface cu revizionis- (Sic I - n. tr.) Oricari au fost referit~r I~ motivel~ pentr~ c~ri I - .... ----...... --.. " ....... , ............. -... -----.. --
,r sau cu politica dunărea- motivele peDfru cari s'au fra- Ungaria n ar trebUI să faca car- I ... u .. 

· dar dacă urmf'ireşti apoi sat intl°e Ungaria şi intre 5[a- dăşie cu German;a. Apoi vine I Cel mal rau neam tfln lume " 
inile de peste câteva luni tele Micii Intelegeri graniţele - risum teneatis! - un pasaj l' . U III 
acestei pu blicafii. sau nici de astăzi, e sigur că princ:- adorabU: despre identitatea de . 

1 ale ei ci ale altor tipărituri piuI nolionalilăţilor, Irimbifa' cultură, de sentimente, etc.,. 
1 apestane, vezi că autorul în interes,,' ac~stor graniţe, din:re unguri şi francezi: 1 

- Un poll'e' făcuI ung_ilor de 
italian acuma-s 410 ani -

an 

I şi~a început legăturile cu . a fost neglijat În daana Un- "Nu există Iară -~ spune d. 
'. urii prin articole din "Nou- I gariei" (SICI). De Vienne - unde să fie mai D. prof. N. Iorga a găsit deu-
la e Revue de Hongrie" cari I "Magyarsâg" sare apoi la ur- mult simt ca 'n Ungaria, şi incă năzi la pag. 232 a unui volum 
ii .aveau nimic de-a face cu mătorul pasagiu din articolul intr'un chip impresionant, pen- din 1849 al dări/or ae seamă 

mea ma'ghiară, a ajuns în d-\ui De Vienne: tru particularilălile specifice ale Academiei din Viena un ra-
• rle scurtă vreme să sem- i - "Ce vreau să zică cu dom- ale limbii franceze. Nu există port de toată frumuseţea, al că-

articole sau să dea .de- : nia magna1ilor? Care e 'n po- ţară a cărei mentalitate (brrrl Iătoriei întreprinse de italia nul 
afii hotărît revizioniste. E 1 veştile sperietoare .. ~ adevărul - n. fr.) să se !fComodezemaii Vincenzi.o GUido!? în anii ]523-
cI NouveUe Revue de I despre "grofi", despre despo- uşor mentalitătii franceze. ceea I 1525 prm UngarIa. 

I grie: in primul rând o 1 tism, despre repudierea de ce face cu putinţă ca franaezii,' Călătorul ita~ian îi caracteri-
, să la care s'ar cuveni deci I cătră ei a clasei de mijloc, şi ungurii să se 'nfeleagă şi zează pe unguri astfel: 

se' ia bine seama. I despre oprimarea sărăcimii şi prin jumAtăti de cuvinte. să·şi " Ung urii sunt in ge-
! mai ales a celei nemaghiare? apropie chestiunile În chip a- neral cel mai rau neam 

Un arlico' bizar al! Poveş'; pe cari le pomenesc semănător şi să discute chiar din IUTl7;e. . 
unui 'os, consul',on- de allminteri şi unii unguri. dacă ideile şi punctele de ve- "lv.u lubesc şz nu sti
cez la Budapes'a "Să nu exagerăm nimic. Se dere le sunt diferite, - unde mează niCl. o q.lţă natie 

poale că puternicii n'au fost c:.eci să fie mai mare intelegere I din lume Şl nzcl /lU se 
numărul depe Noemvrie I în vechea Ungarie totdeauna spirituală cu francezii. Ori, spi- iubesc intre dânşii. 

al revistei franceze dela Bu- 1 pilduitor de blânzi şi de mă- ritualitafea franceză e o asHel I "Fiecare se îngrijeşte 
esfa s'a publicat un arU- I rinimoşi. Dar oare au lucrat de esentă - şi o spun asta 1 numai de folosul lui şi' 
hi7.ar din cale afară, al u- . cu mână mai forte decât con- sincer - fată de ale cărei finele I lură publicul, de care 
colaborat·.lr mai vechi al; timporanii lor din alte state? nu oricine are simţ dat. Se I putin le pasă. 

'slei: al fostului consul! Mă 'ndoiesc, şi e de-ajuns să poate că 'n Înrudirea aceasta I "Au O urd şi O duş
eel dela Budapesta Louis I mă refer ]a lucruri pe cari spirituală să aibă parte şi ase- I mănie ascunsă, Între 

Vienne. i le-am văzut şi le-am auzit el! mănarea de temperament. Dar \ dânşii, cum nu se poate 
Hndcă numărul cu priCina Însumi. Este oare lară unde o cauză desigur o are: aceea crede, şi totuşi mănâncă 
lui .. Nouvelle Revue de oamenii să se apropie cu mai că Ungaria, care a fost o fortă- impreună, unii la altii, 
grie" nu ni-a căzut încă în I mare curtenire unii de alţii reală de apărare a creştină- că ar părea frati. 
ă, vom reproduce unele decât in Ungaria, unde oamenii tăţii şi a păstrat atâta vreme "lvu fac nici o drep
. din arhcolul d-Iui de Vi- de deosebite pozitii sociale limba latină ca limbă oficială t tate. Şi nu există ne
e după traducerea din dela fară să se salufe mai ~ră- şi de conversaţie, e imbibată dreptate sau inechitate 
agyarsag" dela 13 Nov. gur. şi unde săfenii să s'arale de creştinism şi de latinitate'l destul de mare, Încât 
~egreşit - spune fostul mai curfenitori faţă de orăşeni, Ungurii, când recunosc în la- unindu-se trei sau patru 
,sul - nu mă ridic impo- fără însă să lase nimic din Unitatea noastră latinitatea lor, între dânşii, să n'o ca-
a principiului na1ionalifăfi- demnitatea lor? Asta nu e semn ne cInstesc prin aceea că re- pete. 
pe care, fie că l,a născo- că aici o mână de des poti a cunosc În cultura franceză o "Ivu e nzez O aseu/
ea, fie că nu-i al el, l-a a· inut sub apăsare 'ndelungată fiică mai mare a culturii latine .. tare; sunt fudui şi aro~ 
cal in lume Franţa, în trea- un popor de robi. Apoi: este E foarte impresionant că a .ganţi şi nu ştiu nici să 

cari. în număr de vreo 
43.000. lin toate soco
telile regatulUI: 

,,7otuşi, şi aceştia sunt 
totdeauna in discordie. 
"Procedează totdeau

na cu meşteşug, înşelă
ciune şi ;şmecherie; tre
buie să fii foarte pru
dent când negoeiezi cu 
dânsii. 

" Şi, ca să aduni multe 
lucruri într'unul singur. 
Ungurii sunt drojdia lu
mii (la fece del' mondo). 

"Şi. dacă n} ar fi atâta 
bunătate şi nevinovătie 
a Regelui, dreptatea lui 
Dlltnnezeu n} ar putea 
zăbovi atâta pentru dis
trugerea acestui popor. 14 

La un an dupăce a pus Vin
cenzio Guidoto pe hârtie aceste 
caracteri2ări, Ungaria a fost pe
depsită de Dumnezeu prin de
zastrul dela Mohaci, cu care s'a 
'nceput domnia de un veac şi 

jumătate a turcilor peste partea 
cea mai mare a ţării ungureşti 

de atunci. 
După ocupaţia turcească, au 

venit peste Ungaria alte şi alte 
năpaste, şi in urmă condamnarea 
finală: tratatul dela Trianon. To-
tuşi ungurii n'au invăţat nimic 
din pedepsele trimise:asupra lor 
de dreptatea dumnezeiască. Reci
titi rândurile de mai sus ale că
lătorului italian de-acuma-s 410 

fie zis: nu totdeauna in oare altă ţară unde să vezi mai dăinuit (cine? ce? - n. tr.) guverneze, nici să câr
area ei. Dar pentrucă mare putine feţe viclene, cu acea in- in mijlocul oricâtor vijeJii şi • muiasca, şi nu primesc 

.e a conceptiilor politice de Jăţişare neincrezătoare care fluxuri sau refluxuri. Aceasta e ! nici Sfat dela cine se ani, şi vedeţi: nu e acest por .. 
j i purced din acest prin- dovedeşte invidie şi gelozie, un far pe oceanul intereselor I pricepe. tret al ungurilor de atunci por
iu, trebue oare să ne opu- ce nu pot pl1rcede decât din· şi peste fluctuatiiJe politicii". I "Ei îşi laudă lucrurile tretul ungurilor trianonici? 
negreşit conceptiilor ce tr'o ură de rasă? Dacă acesta-i Articolul monstruos al d-Jui lor, sunt foarte iuti la _____ a.J _______ _ 

'tăsc din aUe principii? Bu- rezu~tatu" domniei ~e castă, a~ De Vienne s~ 'ncheie cu un Il h.i?ţărîrj, dar.fqarte târ-
Jară aceleia (a ungurilor - tunci trăIască domma de castă, apel la unguri ca să nu-J des- I Zll la lndeplinit. 
~.) care vrea să cuprindă pentrucă ar putea s'o invidieze mintă ci să dovedească că nu-s I "Patine lucruri le pun 
'Qn stat diferite nalionaU- nu o singură democratie". negativi ci sunt gata, cu un ! in execuţie, afară de-a 
,. fişa / cuvânt, să se alăture la ideea 'jefui şi fura publicul. 
o [)e Vienne face apoi a.. De-aci, dela această ne mai de pace generală a francezi- La lucrurile acestea sunt 
e la statul poliglot al EJ- pomenită necunoaştere a isfo~ lor. Se 'ncheie tocmal bine foarte sârgumcioşi. 
ei, /'lI Belgiei. ca Şi cum riei unei ţări în care a avut să cu acest apel. ca să se ade.. "Pricina intreg-ului rău 
e acestea şi între tem- reprezinfe interesele Frantei, uerească că d. De Vienne sunt domnii şi nobilii. 

Azi săptămâna s'a ţinut la 
Varşovia adunarea anuală a foş
tilor luptători polonezi. Adunarea 
a votat o moţiune prin care ce
re guvernului polon să abando
neze politica de provocări ~ fatii 
de Franţa, şi să re înceapă prie
tenia cu francezii. 
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Procesul atentatorilor 
dela Marsilia Războiu' Îfqlo·abisinian a intrat intr'o fază nouă. Dl'~i!q 

raportat depe frontul sudic mari Înaintări cătră centru! de concen. 
trare abisinian dela Jijiga şi dela Harar, şi deşi s'a vorbit desr, 

derea procesului la Budapesta u- 1 nuntat din Belgrad u Echo de înaintări la fel pe frontul dela Makale, se vede că italienii întâmpi'< 
ne le lucruri şmechereşti cari vreau Paris'" acelaşi guvern unguresc o mare ~mpotrivire, de vreme ce a trebuit schimbată toată tactica' 
să o arate pe Ungaria cuminţită, a numit consilier ministerial pe luptă, Comandantul frontului nordic, generalul De Bono, a fost iRi. 
dar tot atunci s'au întâmplat al- apărătorul teroristului croat < din intat mareşal şi trimis in Italia, iar în locul său a fost numit comar. 
tele, cari dovedesc că nimic nu Nagykanizsa, care făcuse la tri- dant suprem al frontului dela miazănoapte mareşalul BadogliQ, O' 

s'a schimbat in ţara lui GumbOs bunal şi la Curtea de apel elo- 1 'nsarcinarta să inteţească cât mai mult cu putinţă ofensiva, . 

La curtea cu juraţi din Aix-en
Provence s'a început Luni jude
carea procesului celor acuzati de 
complicitate cu atentatorul Kele~ 
men care a răpus În toamna tre
cută pe regele Alexandru al Iu
goslaviei şi pe ministrul de ex
terne al Franţei Louis Barthou, 

Se judecă 'n prezenţă numai 
trei dintre acuzaţi: JI.-1io Krali, 
Zvonimir Pospişil şi Raid, cari 
au putut fi arestaţi in Franţa în
dată după atentat, fiindcă o lua
seră spre Paris ca să răpună pe 
regele Alexandru acolo. în cazul 
că ar fi scăpat de glontul aten
tatorului dela Marsilia, 

Capii bandei, Ante Pavelici şi 
Percevici, se judecâ in lipsă, de
oarece n'au fost extrădaţi, întâiul 
de italieni, cari il tin închis !a 
Milano, şi al doilea de austrieci. 
După obiceiul:acestor fel de oa

meni, teroriştii dela jank3.puszta 
s'au pus pe scandal încă dela 
'nceputul desbaterHor. Avocatul 
lor, Desbons, a găsit de cliviinţă 
să insulte justitia, şi a fost pe
depsit pentru aceasta cu exclu
derea pe veci din avocatură, 

dându-se Însărcinare ca să apere 
mai departe pe acuzaţi decanu
lui baroului din district. Din 
cauza aceasta desbaterile au su· 
ferit o mică amânare, ca să poa!ă 
noul apărător să studieze do
sarele. 

In urma excluderii dela proces 
a lui Desbons, acuzaţii au decla
rat greva foamei. 

o nouă complici
'ale a Unl!ariei ca 
a'enfafo,ii 

şi-a lui Kanya, giul terorismului politic, I Indată după schimbarea comenzii, s'au început lupte mari c 
Guvernul unguresc a pus să E cum nu se poate mai ca- jos de Makale şi în regiunea strâmtorii Abaro (care e cu mulr 

se facă la aniversarea omoririi lui racteristică făţărnicia şi 'ndrăz- miazănoapte de acest oraş ajuns în mânile italienilor 1), dar ofenz: 
Barthou şi-a regelui Alexandru neala aceasta, De altfel nu e de aviatică a italienilor s'a pomenit infrunta1ă de avioane abisink 
parastase pentru regele sâr~esc, mirare de loc, Fiindcă aşijderea şi de tunuri antiaieriene, ieşite ca din pământ. S'a constatat că' 
şi totodată şi-a pus asociatia de au fost ridicaţi în ranguri toţi afară de aceste puteri, abisinienii au o tactică nouă, fiind cornan 
turism să anunte pentru vacanţa I afară de Windischgrătz, câţi au de ofiţeri europeni. Se tncepe deci o fază cu totului nouă a răz 
Crăciunului excursii în Dalmatia, participat la falsificările de franci I lui, poate cu mari surprize, Negusul a plecat pe front cu avi()u 
dar de altă parte, dupăcum a 01- 1 francezi. I Se anunţă că concentrările abisiniene sunt gata, Din jos de M I __ ----~ ...... _--- I aşteaptă lupta cea mare - care e vorba să se dea săptămâna ac' 

- câteva sute de mii de etiopieni. 

Re'nvierea 
sociefălii "EMKE" 

Sanc,iunile au fost puse la 18 Nov. in aplicare, Italia II i ea 
din vreme toate măsurile ca să poată să le' reziste, dar se si ne 
depe~acum un efect al lor: După ştirile de Vineri, au fost retraşiim 
Africa câteva zeci de mii de oşteni, ca să fie puşi la Italia la lu ~v, 

Săptămâna această urmează să se intrunească in Geneva co r 

Asociaţia mâncătoare de ro. i unire 'ncoace sau de mai tetul saucţlunilor" ca să vadă cum se aplică sancţiunile antiilali \'CI 

mâni "EMKE", 10lerată de auto- \; 'nainte infilfralii ungureşti. Alegerile din Anglia au dat coaIiţfei guvernamentale ; j 

ritătile româneşti să-şi reîn- i D. Sândor Iosif a cerut deci de mandate, iar opoziţiei 183. Majori~~tea, zdrobit?are.a m~ndat ':11 
guvernamentale le-au luat conservatoru IU1 Baldwln; hberahi fost . 

ceapă activitatea. şi-a tinut azi ungurilor din' Ardeal să se a- ~ . 
ministru Sir Simon, a cărui politică externă germanofilă aj'unse5el!\ 

săptămâna la, Cluj adunarea 1 dun. e in jurul ,I,ui .,Emke',' cel. ' lunile din urmă în disgraţia publicului, au luat numai 7-8 la (1 

tutelor modificate, reale!Jân- să subscrie danii de câte 10 dintre mandatele guvernamentale; laburiştii locţiitorului de p' C( 
de reconstitUire pe baza sta-I· putm 20 de mu de unguri. cari 

du-şi preşedinte pe contele mii de lei, plătite 'n rate anuale ministru MacDonald au fost aproape desfiinţaţi; MacDonald în "rri 

Beldi Kâlmân, vicepreşedinţi de câte 2000 de lei, La zecile dimpreună cu fiul său, ministrul coloniilor, a rămas fără mandat i~l 
d remarcă biruinţa uriaşă a grupului guvernamental al militarist 

Pe baronul Ioan J6sika şi pe acestea de milioane s'ar a ău
Churchill, ca o indicaţie În privinţa politicii externe viitoare a 

dr. Iuliu Jelen, iar pe faimo. ga alte zeci de milioane din periului. 
sul Sândor Iosif secretar ge· subscrieri de câte o mie sau 
neral şi vicepreşedinte. mai mici, pentruca să fie fă. Dintre opoziţionişti, zdrobitoarea majorUate a celor J 83 de 

E ) ~ date au luat-o laburiştii lui Atlee. Moscoviţii au fost aproape c< 
Diriguitorul efectiv depe vre- cută.. m {e'~ stăp~ană. pe·o a- fiinţaţi. Partidul lui Sir Herbert Samuel (Odinioară foarte pute ma 

mea s1ăpânirii ungureşti al so- vere c~l p~1m cat l~măt~tea pe vremea lui Asquith), a luat numai o duzină de mandate. 'VI 

ciefălii zise culturale. Sândor celei dm aJunul răzbOlulul, , ralii lui L10yd ,George au luat numai trei locuri: unul L10yd Ger, , 
Iosif a făcuf adunării o dare Socoteala. dupăcum vedeti, altul fiul său, al treilea fiică-sa. s, 
de s~amă despre averea din e prea fantastică ca, să pute,m ] UI n rezumat: a ieşit biruitoare ideea burgheză. 
pragul războiului a socielilţii crede că se va realIza. Chlar In ce priveşte legăturile noului parlament cu revizionismui lert 

,.,EMKE", arătând că se valora dacă nu-i adevărat decât a sufa ghiar, ziarele budapestane afirmă că au fost aleşi afară de doi (' r 
în medie la 359 milioane co~ parte din ceea ce se spune in 

Pro.cesul ce se l'udecă la A,"x-en. ta~ . 'le resei' ungureştl' des de Martin şi de Palmer) toţi maghiarofilii din parlamentul II dU( 
roane aur. cu un buget anual ngulfl p • U 

Provence nu e de fapt _ se ş'l'e pre sapa de lemn la care ar n al trei1ea~ faimosul Uewelyn, n'a candidat. Ar fi in schimb si-
• de 7 ml'll'oane ŞI' cu un spor C f ) asemenea maghiarofil ostul mjnistru de marină Victor Alexa, < 

- procesul celor trei arestati anual de câte trei milioane şi fi fost aduşi ungurii dela noi, I l ." t. .In 
sau al celor doi capi de bandă . h' d ă r 'f ta' care a a egenJe ac·acum pa ru am nu se putuse alege, 

jumătate. Retineti bine aceste ŞI c Iar ac comp ICl a e lre· In China s'au petrecut iarăşi lucruri Însemnate. Fiindcă (: n 
amintiţi, cari i-au tras la Janka- cifre, pentruca să vă puteti da dentislă din presă şi de·aiurea , p,t' 
tIr '1' d t ţlse că guvernul chinezesc din Nanking îşi dă mâna cu cel' <;:" 

pusz a ,a sorti ŞI 1-au a intru toiul seamă de puterea a evreilor ardeleni cu ungurii C t 
Poruncă să se ducă să asasineze. l~ .< b X ' ă ă anton şi că-i in pregătire o solidarizare a diferitelor părţi de W 

ce.o avea această tovărăşie tu- ar asa s'" se {lnUlasc el' 
E procesul Ungariei, care ori- l t 'b . • ă ă cari s'~u desmembrat în anii din urmă, Japonia a trimis iarăşi llll 

ranică mâncătoare de români, vor con rl Ul 10 mare m sur 
cât a fost scăpată prin miJ'locirea 1 .,j' ]' E 1 ,t • de ocupaţie, ca să ameninţe cele donă guverne chineze că le mi 

tnfj!nfa!ă în anul cenfenarului a su~merea Ul., m {e Şl 1 1 ă " , r'ul Ligii Naţiunilor de pedeapsa me- t ,. - 'tă ă ara aac nu consImt la nfiintarea unui sfat federal, alcătuit 
revolufiei lui Horea ca să ma- evreu, sa nu Ul m c mare .. .. d ' ~ 

ritată a unei expeditii militare. a I d' CInCl provinCII ela nord. care să n>aibăcu restul Chinei de' lzal 
rămas înfierată ca autoare a asa- ghiarizeze Ardealul I Cifrele a· parte

f 
intre unf~udrl ~u ,mai upitate economică şi să nu admită influenţa rusească. Ultima i c 

ceslea sllnt sl'ngure o dovadaY pot i azi captat] e VIsurI ne- f t "t NI' ?-, . tI' f" d t t t ză os primi. ou stat c1l1nezesc, al federaţiei, va avea capita ~ I 
sma u UI, lin eons a a oar n că EMKE n'a fost societate buneşli pentru cari se cere o Peking. 
Prin sentinta dela Geneva că a confrl"oul're ba~nească . ă cullurală, pentrucă dacă 'n 10- , ŞI C ___ ..... _____ ..-. .... _ ... _____ pl 

adunat pe teritoriul ei pe teroriştii eul fuaghiarizării românilor ar maghiarizatii cari au inceput \"m 
certaţi cu s~atele vecine duşmănite fi consacrat aceste fonduri să~şi revină la vechea conşti~ 1 tU. ' 
de ea, că i-a găzduit În cazărmile cuHuralizfirii ungurilor,ungu- inţă naţională au de suportat n re ngarla IC~~ 
şi 'n lagărele sale teroriste~ că rii din Ardeal n'ar fi la ni ve- contribuiri mari la propriile t 
li-a dat ofiteri din armata regu- luI cultural la car.e ti ştim. lor aşezăminte de cuHură, ca ŞI- Basarab]' m~e 
Iată şi ne regulată pentru instruire, să mal' poată să s b ' " 

Cifrele acestea cu adevărat u scrle ma ard( 
că Ii-a falsificat paşapoarte, că de lei entr EMKE" 

impresionante au fost arătate P u .. a moş- ti pe 
li-a făcut o monedărie anume, şi de d. Sa'ndor Jazsef pentruca neagului Săndor Iosif. Unele ziare budapestane fac I ?Îa a făc t şi 'n. Basar.a.bia iunl' 
că li-a dat arl1fe dela fabricile de l' v ., I - 1 I It ă ţ l să facă apel la unguri să dea n tmpre;Urall'l ei acestea" comparaţie 'ntre foametea din I in .ce e a e p r I a e el mpr(~ şi-a 
arme ungureşti, fabricate anume l' EMKE 't t' l' Jă eşli vrând·nevl'ând nevoif şă Ungaria şi din Basarabia, ca să 1 tănre generală, în vreme ce J' 

ca să nu li se cunoască prove· UI SI ua la ma erla 'e duci cu gându' la ceea arate că nu numai În raiul hor. Ungaria printul Eszterhazy 'nt~~ 
, f ce-a avut-o in irecut, ca s'o li al 

menta. ce s'a anun,a' acum câte,," tist piere lumea din pricină că şi-astăzi 220 de mii de i', 'tur 
Au rămas toate acestea lucru facă 'n stare să-şi continue 0-' luni la Budapestq (vezi deA n'are ce mânca, c.adabtrale, iar ceila,lti nem~~ de ~ 

constatat istoriceşte, la fel cu ce- I pera _:ullura:ă'\ şi 'n ~rimul s.ăinuirae din colectia noa. A ă h" ătă ' fIecare dela cel puţm o mie! 
lalalt lucru, peste care sentin~a rând sa ·poata să conhnu e a sem narea şc lOap ca oTlce i se 

t 1 sfră): că se "a începe acolo asemănare intre stările din Un~ iugăre în sus, pămănt ut reaz 
geneveză a trecut din consideraţii face şcoli, înle1egând că are aiu'orarea "culturală'· a mi. garia şi dela noi. '1 celor trei milioane de iobagl'j . 
lesne de 'nţeles: că asasinii au să facă şcoli maghiare În 10- norilarilor moshiari din sga- E f t' , ă' n'au o palmă de loc, 1 • ut 
fost clienţii personali ai ministru- III calităfile cu şcoli maghiare de ap ~ ŞI nu numaI C n a-I D d ă '1 d 1 .rlat 

t lele succesoare şi mai cu vem de ce să n'o arătăm~ ci tre- aCă, ~ st fi e , e a noi fi iotă 
lui maghiar de externe Kanya, stat, apoi în cele cu minoritari seamă a celor din România. bue să atragem asupra ei atenţia I poate fl vlIlovat cmev.a afa:. <ldă 

In asemenea situaţie nimic n'ar. sau cu români maghiarizali Să luăm deci aminte la miloasă a tuturor românilor _ seceta de ~ care ,numai n~!, ' 
fi mai de aşteptat din partea Un- cari au inceJ1uf să re vină la s-bscr=er,'fe fan'asf.'ce ale b derea e raspunzatoare, nOll, O , 

.. a S că 'n Basara ia e foamete mare. 'ar 
gariei decât o cuminţire. In loc conştiinţa naJională a sfrămo- I ireden'iste; "EMKE" 1 cunoaştem cinstit. Dar nu r : be, 
de asta, însă, Ungaria işi continuă şilor, şi nu mai puţin În satele Dar se poate face ,o. a,semănare riei latifundiare o să-i periC :.( 
dementa cu o îndrăzneală cu a. ciangăieşti din Moldova şi din intre o f,oamete pnclOUlfă d~ o să ne arate cu degetul şi ~l II 
devărat turanică, Bucovina, şi În localilălile din Cefi,i şi ră~pâ~d~'i... se~~tă, . ŞI intre ? foa~ete cromcă I acopere cu lucruri dela ne: '1 gl 

Adevărat că s'au produs in ve- vechiul regal unde există dela "Gazeta An'irev1ZlIonufa" pncmUltă de o iObăgie? Româ-, catele sale, . ITI ' 
uri It 
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