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cetitorii cărora le trimitem 

numere de er.0b~ 

rt~ Rugăm pe onoraţii ce/itori cărora li se trimit nu
n~re de probă din "Gazeta Antirevizionistă", să nu ni 
I~ trimită 'napoi în cazul că n'ar vrea să se aboneze, 
a~arf?ce primirea lor nu-i obligă la nimic. 
sl~ Le trimitem gazeta gratuit, de probă, o lună de 
~~e (patru numere). De-acoalea 'ncolo o trimitem mima; 
;}1or cari se abonează şi·şi plătesc inainte modestul a· 
ifnament, redus dela Anul Nou la 130 de lei pe an 
b la 70 de lei pe-o jumătate de an, iar pentru ţărani 
~ 90 de lei pe an şi la 50 de lei pentru jumătatea de an. 

I Altă uneltire _. 
La Budapesta se Înfiin

teaz~ acum o aşa-zisă ca
merii a scriitorilor, din 
care vor face parte şi 
scriitorii unguri din sta
tele succesoare. 

E vorba despre un or
gan prin care guvernul 
maghiar s! controleze 
sub raport iredentist pe 
scriitorii unguri din Ro
mânia, Cehoslovacia şi 
Iugoslavia, şi să-i sub
venfioneze, d 1 r e c t sau 
prin editări. 

',.~------.. --.. ~~--~----~ .. ~~------------~ .. ~-------------d 

In hoc . , s1.gno •••• 
A vorbit in ziua Unirii conştiinţa ţării 

ara românească a trăit Joi, 
~iurt1't1irii,· momente de 10-

Ut-ătoare înălţare. Au fost mo
JlIlte nespus de dureroase, pen
~ tă nu poate fi fllmlC mai 
• \'tros in viaţa unui popor ca 
trfarea, şi trădare fusese aceea 
. ~ ni,a strâns la 24 Ianuarie 
~unle; dar ce poate fi toto' 

)~ mai inalţator, decât priveltş--
obşteştii solidarităţi la sancţi

e ea unei trădări? Ţara a do
I t că s'a redeşteptat in sufletele 

âneşti conştiinţa naţională. A 
dit că am inaintat in privinţa 

tbta cât nu ni-am fi putut-o 
~ipui cu CcÎtăva vreme in urmă. 

Ilţhiar dacă vremelnic glasul 
ă~ei conştiinţe nu va fi ascul
lIne rămâne mulţumirea, ap
~e egală cu aceea ce ni-ar fi 
~o o ascultare a glasului con
a~ţei obşteşti: că avem din nou 
~ara noastră o conştiinţă, o 

t' . ie naţională, peste care va 
.' curând vremea să nu se 
Li trece. ' 

~ 

:tarea manifesta-
fe din Capitală 
frotestul ţării s'a ridicat în ziua 
ilasta, in urma apelului d-lui 

~i,an ~~pe~cu, ~reşcdintele Ligii ! 
prevlzlomste, 10 contra insului I 
,F a putut rosti în parlament: 
!pe banca ministerială vorba 
~n'avem drept să. cerem repe-
IJ românizare a oraşelor din 
~cal, pentrucă am moştt>nit 
~te oraşe Cu o majoritate de 
j PUţin 90 ]a sută străini, cari 
r. 
·111 ele drepturi istorice, coti-

• 
Bucureştii • Man.jf~statia ce a avut I ~eSC,~1' .",.1, r,iITI.ânea 'O pag~n.~ glo
loc la BucureştI In sala M:lftla noasa!!l Istona red:;[.ept3ru con
sub preşidenţia d-Iui Stelian Po- ştiinţei n,lţion,1le, 

CuvAatul d-Jul SteUan Popescu, preşedld
tele Ligii Antlrevizlonisle . 

Demonstraţia dela Bucureşti s'a • rostite de d. Stelian Popescu 
t ' 

inceput cu urmatoarele cuvinte' preşedintele Ligii Antirevizioniste: 

D. STELIAN POPESCU, Preşedintele Ligii A ntirevizionisie 

"Ziua de 24 Ianuarie este cea 
mai mare sarbatoare a 
românesc. 

net7.mului 

In ziua aceasta s'a pus piatra 
de temelie a măreţei cladiri care 
trebuia sa fie statul român şi Ro 
mama Mare de azi. Piatra aceasta 

fiindca i12Stillctul d~ Ileam le arata 
că altfel 1111 se poate, ca altfel n'ar 
fi dreptau În lume, ca altfel n'ar 
mai fi şi Wl Dumnezeu pentru 
România. 

~tate. S'a răspuns acestui gro
; neadevăr cu demonstraţii 
Iri in toatâ ţara. Şi'· în chip 
Igulitor, in fruntea demonstra
Or acestora a fost capitala, 

. a fost alcătuită din sângele din 
oasele, din suferinţele de secole ale 
moşilor şi strămoşilor cari au ador~ 
mit cu gâlldul, că ~'isul lor, Româ
nia Mare, tot se ~'a illdeplini odata, 

. Fară 24 Ianuarie 1859 ll'ar fi 
fost posibile nici lNDEPENDEN~ 
TA, nici REGALITATEA, nici 
INTREGIREA. 

De aCl'et" "(:1 cuvln~ ca tot 
t'um4mtl Sti sarbătmoeascd 

in. fiecare an Int,ierea Mâ,. .... 
UrmllQză in pag. 4. 

După plebiscitul din Saar 
şi după pactul dela Roma 

Plebiscitul din Saar a adus 
Europei o mare uşurare: indul
cirea raporturilor dintre Germa~ 
nia şi Franţa. Nădejdea că pie
biscitul va avea această urmare, 
nu s'a desminţit. Hitler a anunţat 
solemn, încă din ziua când s'a 
publicat rezultatul votării, că Ger
mania nu mai are faţă de Franţa 
nicio pretenţie, 

Dar rezultatul atât de neaşteptat 
al plebiscitului (90 la sută dintre 
voturi date Germaniei t) a avut 
şi,o altă urmare: ca a aţâţat ne, 
spus jinduirile pan-teutonice, pu
nând ca niciodată dela război in, 
coace chestiunea primejdiei CX~ 

pansiunii nemţeşti: de-o parte 
prin anexarea Austriei, de alta 
prin anexarea unui ţinut al Lit
uamel. Chestiunea austriad ra
mâne deci şi mai mult decât 
pân'aci la ordinea zilei, Tot atunci 
la Danzig se face agitaţie să se 
ceară la Liga Naţiunilor alipirea 
acestui oraş liber la Germania"in 
ce priveşte ţinutul Memel din 
Lituania, se pare ca·i şi mai cu' 
rând amenintat decât Austria. 
Germania a facut concentrari la 
graniţă (unele telegrame le-au desmin .. 
ţit. fireşte), iar Lituania a răspuns 
mobilizâlld rezeT'I'iştii şi illtdrindzkşi 
fron ticra •. 

Ameninţarea nemţeasca nu se 
opreşte aci. Ziarele germane au 
început să reclame şi Tirolul ita~ 

!ian, ceea ce a produs o mare 
furie la Roma. 

Urmarea plelJiscitului 
din "saarltJ stJşiidela "oi 

O!icioszll partidului magbiar dela 
Cluj. "Keleti Ujsâg", a publicat la 
25 crt. o ştire deosebit de irlteresanta, 
Şi anume: ca plebiscitul din Saar 
a reuşit sa faca intre saşii dela noi 
ceea ce)lU rei4iserd o mulţIme de 
'ncercari: să impace pe hitlerişti cu 
antihitleriştii. episcopului Glondys. 

,In botarirea ce s'a luat se spune 
, pe faţa - precum arată ziarul ma~ 
ghiar - că impacarea e datorita 
Saamlui, - adeca politicii noi, de 
strângere a rândurilor nemţeşti in 
vederea atingeriii unor noi 'scopuri 
de e.:';;pansiune, ce~a fost dictată dela 
Berlin, Odata cu 'mpăcarea dintre 
bitlerişti şi dintre tabara episcopului 
Glon.dys, s'a botărît să se strângă 
rândurile sociale ale sap lor, prin 
cultivarea şi mai mult decât până 
acum a aşa~ziselor N vecinătăţi" . 

Se pune ceva la 
cale la Londra 

După călatoria dela Roma, 
încheiată cu pactul italo--francez, 

D. Lava}, ministrul de externe 
al Franţei, are. de făcut zilele 
acestea o dlătorie la Londra, iar 
Înainte de Paşti una la Berlin. 

1. leglJlllrtJ CII clJltllo,;o 10 
Lolld,.1:1 .'1:1 publicat 1. skI,,,1 
PI:I,.isil:l,. "L'Oeuf'We- D ş",e de 
.defJ4"atiJ se"salie. GUN",."I 
I"allce. III" ",.",0 84 p,op",." 
gUNf"""r"i ge-tmll" o 10,..,.IIi1, 
Jw;" car. ,,, lIe 1II9di/;ce 0""
",ite clause .Ie I,allIl"I,,; de 
p o c • del. YerBGil/cII, efi 

cond/fio CI:I GnMa"ia sll rB

;"t,e ÎII Ligl:l NQ,i""Uo,. FoI'
nul/ti rl:lf' refe,' Iti egalo ' .. : 
dreptiJl;,e de .. ,e ,,, Q"" 1:1 , 'pe 
eliTe o eere Ger", •• ia, ,lle 
leml:l ehei" GeNlllI";" ti' o , .. 
I,.IIt1 din tlocÎetl:lle. Noli'IIHIM. 
F,onl1:1 PUII. lJCestd "',elegtWi' 
co"d/fitl, CI:I .IbgU. sll-; du. 
..... it. gaf'l:Ilf/ii, .,pol e. 
Frl:ltl,1II .4-# . pOlitII orga"i". 
fortele tltI/e .. ili#D,e, ,; '. , .... d." ;'1 I,dleo c. .4 fi. de .
ceea,; pII,.ere ,; ceiltslli "li." . 

RlspAntia 
ungureascA 

Ungaria stă dela pactul dela 
Roma incoace ca ursul pe foc, 
ca fierul intre ciocan şi nicovală. 

1 s'au pus, toate de~odată, cele 
mai grele probkme cu putinţă, 

deopotrivă interne şi externe. Jn
vitaţia dela Roma, ca să incheie 
cu statele· succesoare inţelegeri 

prin cari sa se angajeze că nu 
va încerca nimic in contra in
tegrităţii lor teritoriale şi ci nu 
se va amesteca in chestiunile lor . 
interne (adecă nu va· mai face 
iredentism şi nu va mai aţâţa mino
rităţile maghiare) o sileşte de O 

parte să recunoască 'n faţa cetă~ 
ţenilor ei ci i~a puttat cu min~ 
ciUDa când i~a amagit 15 ani in 
şir cu iluzia revizuirii, iar de altă 
parte ridică la suprafaţă la ea 
acasa toate acde moln probleme 
interne: reforma agrara, reforma 
electorală, egalitatea de drepturi, 
dela cari căutase să abată atenţia 
prin atâţările revizioniste.. Tota.~ 

. tunci pactul dela Roma o punea I categoric să aleagă intre una sau 

. alta: . intre blocul italo-francez. 
şi intre Germania. Iar dilema a~ 

ceasta e grozavă pentru Ungaria: 
a merge cu Italia şi cu Franţa, 

inseamna a renunţa la iredentism 
şi a aduce in ţară reforme sociale 
şi politice în contra clasei aşa~ 

zise istorice i a merge cu Germar 

nia inseamnă a alege o tovărăşie 
care de.-o parte nu-i revizionistă, 

pentruci Germania n'are cu pa~ 

cea dela T rianon nimic ci fi umai 
UnnHZ~f in POt. B. 
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Răboj cu de toate Ce scrie episcopul Makkai 
presa budapeslană ( 

Se "reinfjintea
zAu Paradisul 

Citim fo o-rai dlo IT crt. al 
oflclo.ulal re .. lzlonlst .Pestl Hlr
rap". ci raveramu( It.tulul a
siatic Ir.1e s'a apucat de·o treabă 
mare, asemenea aceleia pentru 
cite au folt pedepsltlld vremile 
atrhee'" ltabtlonlenU. Vrea a
deci să relnfilnţeze Paradisul, 
fUndci dupl uall oameni de 
,tllnti, Edenul bU,1ic a fost fn 
fara da astAzi a lralculul, şi vrea 
si. dt~tule eu-această transfor
mare a respectivei părţi pustii a 
ţării un milion de llre eo(lezeştl 

d-luf G5mbt'>s, toţi fn uniformă unguresc nu prinde totdeauna. 
tie jandarmi cu panl de cocoş, FIIndcă lemlflclosul guvernalal 
stInd la pindă ia calea marelui maghl.ar a pubJlcat zilele trecute 
.bandlt- care e chestia latlfun- o desmlnţlre: că nu-I nimic 1-

fancllllor •• De data asta - spu- devărat din ce spuneau cu o zi 
nel In legenda caricaturii capul in armă unele ziare, că Ungaria 
poterel, generalul G5mMs -1 ar ambla după un imprumut 
bandltol ăsta na ne mal scapă'- extero. Vorba ceea; de aade 
In a doua caricaturi, tot expll- nu-I foc, na leae fam •.• 

Cu incepHe de acum trerf dp- S. Sa Makkal se şi p1ânl 
Ilmlnl apar pe toată pagina in- ast •• Constati că românii I Sl 
tâ!a a o.rahtl de Dumlnel al vorbesc şi ei de transllvi, 
semloflclosului .Budapestl Hlr- vorbesc de UD transUvaDI~udE 
lap" nişte articole din Ardeal, lor, fără ulmic ComUD cu g 
vrednice de multă atenţie, pen- rll. Saşii, la fel, au Intors I 

trucă le scrie an om cu răipuo- silvanlsmaluf maghiar Bp 

dert: episcopul protestant Alex- Indeosebi decâod se cred 
andru Mkkll dela Cluj, şi pen- rltă hitlerismului ci aa o I 

truc! le scrie intr'un spirit pen- ulle aici. Ungaril au rămas ndl. 
maghiar adeseori egal cu Ire- -singar!. 

CititorII vor fi °llfeles d-I 
vorba de-o nou! atractie taris
tiei, ,t·atât. Fiindcă, după toate 
capetele, p .radlsul IlU CODsta 
Dumal ia frumusf ti Datarate, ci 
tu111 de toate tntr'o stare sufle
tească ce nu cUlloştea rlutătlle. 

C .. lar ,I-aşa ([\51. daci n~ se 
va relofllnta EdeaDI decit ca a
trac(le turlstlcl., el va rAm!nea 
imperfect, atit a vreme cit gu
vernul Irakulul DU va lua cunoş
tllntA de teoria Istor!calul ungur 
Horvitll. dapl care Intill oa
mea' din lume, adicA cel doi 
locuitori al Paradisului. Adam şi 
Eva. a. fost ungart pet-bl'get. 
II propunem deci (uYefnullli din 
lrak &1-,1 popaleze noul paradIs 
CII clten Ipocll!m~De dia pusta 
l.aok.a. Altfel rliclal-I faci contra
,roparlndă domoli dela Buda
pesta. mal ales grijulii sant sunt ca 
si-,I faci ~udape,ta lor supremă 
atracţie I tarl&lJlalal din toatl 
lumea. De altfel .P~8t1 H(rlap
a ,1 °Dcepat IA-,I ltat4 joc de 
Ideea coodllcitorllor (rakulul. 
N'ar strica .teci sA se pocl tncl 
depe-acoma hloe guvernul dIn 
Irak: CII LIga Revlzlonlstl ma
,blad._ 

In chipuri ,i i. 
coane 

catle a conaliialai de miniştri I 

dlo codral bandiţilor, era pre
zlntat ca bandit minIstrul de fJ
nanţe Imredy, ieşit in calea ce
tăţenilor cu revolverul şi cu a
postrofa clasică: .Punga sau 
vleata'-

Acum s'a publicat tot tn .Pestl 
H lap- (Dt_ din 17 crt.) şi tot 
despre Imredy, o caricatură de 
asemenea nostimă. Imredy acesta, 
trecut depă CrăcIun dela mIni
sterul de floanle Îa fruntea Băn· 
cII Naţionale I Uagulel, s'a dua 
la Geneva, să raporteze cum işl 

IntrebalnteazA Uogarla Incasărlle. 
ŞI se prezintă LIgII Naţiunilor 

(ia clrtcatura lui .Pestl Hirlap-) 
c. o presă (pe iatr lesul obştesc 
din părţile noastre: cu un ş!tău) 
din care les banI. E, adecă, per
sooiflcatorul clasIc al fiscalităţII. 
LIga Naţ/anlIor II felicită pe 
drept cuvânt (tot ca cuvintele 
lui .P~stl Hlrlapj'), spanându-I 
că aa putea guvernul maghiar 
să găsească pe cineva mal ne
merit la Banca de emisiune, de
cAt pe el .care a dovedit cA 
,tie cum si preseze" (cam să 
strAogă şItăal). 

SI retinem această glumA a 
oflclosulul LIgII RevizIoniste, 
pentrucă-1 o recunoaştere in piUI 
a ceea ce a'a mal arltat in zia
rul nodru (dupllDterpelărlle din 
parlamentul maghiar), că nică

Ieri pe lume Impozitele nu-s aşa 
de mari fi DU se Încasează ca 
atlta barbarie ca 'o Ungaria. 

Un şantaj care 
nu prinde 

Deşi mijloacele noastre mo- Directorul zIarului eekhardist 
deste DU .e per .. lt &l reproda- "Uj Magyaraag- e om deştept. 
ce .. clişee dia presa budapes- Cam tot la s: ptămADa, II dooă: 
teanl, cltltorll .Oazetel Antlre- are de spus căte ceva ce nJar 
vldonlate- calD canosc carlca- spune-o sub lacălltură, şi atunci 
turlle şi celelalte c1alpurl ca cari o iscăleşte, dar o dă ca dialog 
dlatreazl opinia publici ma- auzit ta atltobus. Vorbeşte, cI
gblari presa aceasta. De-o pildă, că, X cu Y, şi d. Mllotay, dlrec
o'au putut de st,llr si uite cam toral ziarului lui E.khardt, DO

a Instlrat presa magblarl ro te azi. 
contra lui Bartlloa tn urma vl- Aşa ,I-a notat pentru norul 
z.ltel sale 'a RomAnia, epâlJzu- din 18 crl al zlaralat său un 
rAoda-' de-UD copac, sau arl- dialog referitor, tntre altele, la 
tiadu-I CI o mOllltJe umplutl pleblscftal din Sar. Aflăm ast
c. paie, cArda "de,teptatU· dela fel ci pasagerii X ,1 Y aunt 
Budapesta ti dia foc la pletele tare inclatatl de procedeul Aus
publice. Allturl de cart caturi saa triei, clre exploatează ,1 che.tla 
de cltlpurf de aceastel, atatitoare, Sarulul ca pe toate chestiile 
Iredentiste, presa hudapestani Ivite dela război Incoace in 
mal publici tnsl cAteodatA ,1 1- Europa, pe planetă, In lună IIU 

lustratU de-aJe stărUor dia Ua- aiurea: cerând IdecA Lfglt Na
gulL Nil de alta. cl ca st oa-,I ţluollor sau atatelor apusene un 
piardA cttttorU~ cari oricât ar 'J noa Imprumut, ca si nu trebu
de ladobltocijl de Iredenta lui lasci s'ajungă In bratele Oer
Helcfl fereac ,a. I luI Utmh- maniei. 
cZJ, tot .. pot Il atribae la.al Concluzia (au a d-Ial Milo
TrtanoDUJa1 toate necazurile cAte tar, fIreşte, ci a lui X ,1 Y dia 
le tadurL Astfel a"au po"Ucat alti I aQtobas): aşa sA faci ,1 Ud· 
var' doul foarte Dostlme cll,ee I Ivi •. 
in oflclalQl Llgl.I ReTIz:lootste Adevirat ci Uogarla n'a avut 
.Pe.ti HIt'I~-. dupa conllllai de aevofe de sfatul d-Iul Mllot.y 
.. IIH,trl de trei zile, tlnat de ra- (adecl al pasagefllor dia aato· 
venal rellerafulat Qllllb6s la bul. PJlod;1. odată ca dosarul 
umbra codr"Qt dia BakaDf. nI- prlyltor la Incbeta chestlel ca 
titI ca adlpost de ....... 01 ,1 de put, J loh, .'a repezit la Oe· 
baadijl IDtn.1Il dIa clişeele a- nen ca o cerere de imprumut. 
cestea, erau Illniatl waltitlt Se vede 'a.1 ci aici ,antajal 

Tatăl Pan-Euro
pei 

deotlsrnul. Astfel deci (se 'nchlde ard 
In rândul trecut P. S. Sl serl- teza şi se revIne la teZi In:· re,1 

FIIndcă se vorbeşte şi Ia noi sese despre cfaugăIl dia Buco- e greşit a le cere tmgarllo l} 
cam mult deapre ml,carea pan- vinii, in legătură ca vizita ca- România erohilDe. E destui e an: 
europeanl a conte lui Couden- nontcă ce·o fAcuse acolo. Ca dIn partea lor lopta de coaSt Ile 
hove.Kalergl (De avem doar şi introducere la seria de articole ce o dac, cotldlaolsmul In ele 
noi Internatlonal!ştfl noştrI - şi ce va să urmeze, artIcolul des- in care se abat. Şi anume trop 'ncl caţi! - cari d'abia aşteaptă pre clangăl, deşi instfgator in ca să se păstreze pe seaml .Ialt 
să se Ivencă câte o formulă multe privinţe, a fost admislbll. ghlarlsmulul uoltar. In 
pentru desfiintarea granitelor, ca I Articolul din 20 Ianuarie a fă- Articolul P. S. Sate se r'llta 
să Şi-o insuşească şi s4 o pro- 1 cut un salt. Ua salt atât de ma- le cu un postulat la adresat IP 
page) socotim nemerlt să re- re, incât vorbrşte şi de-a viitoare ghlarllor dIn Ungaria. Le In 
producem ceea ce a arltat in schimbare a granitelor Ungariei. să strălucească prin earo~~vah 
.Peatl H1rlap· din 17 crt. pa- E 'ntitulat "Eroism", şi vor- prla coltură t prin omenie, ~e c 
bUcistul Husaoyl Zsolt, relativ beşte despre eroismul ungurilor dreptate, prin pace taternA, '.1 d 
la genealogia cu adevărat Inter- din Ardealul românesc. In intr 0- truca să le fie ,1 minorlt, m 
natlonală a luI Coadenhove- ducere ni se spune că un uogar u ognri model ,1 'mbăf.bă'a~ la I 
Kalergl, părintele spIritual al din Ungaria l-a lăudat In fata pentruca .şi 'n cazul orl~ pA 
Pan-Europel. P. S. Sale pe ungurII din Ar- vIItoare schimbări, omenlreatenh 

Iată care au fost inalntaşll deal, pentrucă duc luptă de a- maghiară anul şi acelaşi PIini i 

din vremtie mal aproape de Doi devăratl eroi, ceea ce - adaugă şi IndispensabIl factor splrl 5.: 
a I acestui propagandl.t al uneI P. S. Sa - nu prea e adevărat, 11lor 
Europe fără hotare: pentrucă eroismul II se rezumă II 

Străbunlca sa, contesa Maria la un cotidianism prea patln I fi .. .. d' II m 
Nesselrode, a fost fllcă de pa- patetic. Ua alt ungur din Ua- I ar romanII um Un~~i Ma 
10neză şi de conte neamt. S'a g ula I.a numit pe ungorll din J Ziar.1 .Aradi KiJzIlJny',. u·N 
măritat cu Jean de Ktlerg!s, Ardeal laş!: ar vrea să-I vadA can sC/isese la Crâdun Cil ro 
grec in slujba Raslel, descendent adecă pe baricade. Ceace il dă sa se 'ntinde din Panonia. dat 
din grecul venet!an Kalergll, ca- eplscopalul,1 romancierului Isto· Slovacia pdnd' In sud estul la ~ 
re ajutase CQ avt'rea 81 arlaşă rlco-erolc Makkai prilej să reflec- dealul. la S~bii •.. a bmi~..,Jal.~ 
pe Dogele Vendraml, in lupta teze ci 'atradevăr cotldlanlsmul SJdrşit sa ia cunoşfinta ca 4 In 11 

dela Lepanto, şi drept răsplată e prea vltrt'g cu ungurII dln.Ar- români minoritari Impi/afllideci 
a Căpătat mâna fetei acestuia. deal, nedându·le prilej de erolsme tati ca cea mal mare satbqmtl 

Dia acustă prl mă căsătorie "pe cari cu dTlpt cuvânt ni-le Se re/efa, adeca, la cele C~ ~llli 
• avut o taU. măritată ca con- cu- (cel dia Ungaria). Să se arătat deunăzi in ziarul , ten 
tele din dIplomatia austriacă remarce reflectla, şi ppntru a- versul- despre lomdnit din %. 
Fraoz Coudeohove, descendent ceste ciudate şue vorbe: .cu garra, şi spune ca aceşti ro 
dintr'o familie br.lglanA, sau mal drept cDvâut ni le cer-, şi peo· au aVlZt pâna la actuala 
precis nord-brabantl. Din casă- tra chestia cealaltA: că nu II se nare bulgdTeascd libertate de p" 
torla actlsta s'a născut dlplo- dă prilej de eroisme. E 'n acea- lâsdndu-se sub condlllcea 101 il 
matul austriac Hearlc Couden· sia o recunoştere cdt zece, a /ap. leit şt oraşele unde sunt in laii 
hon, care a luat de nevastă pe tu lui cd tratamentul ce-I au an- mai mare, şi d(1ndu-lJ· se de 
arlstocrata japonezA Mltsa AOYA- guriI. in Romdnla t afdl de uman posibliilate de a se o/irma 
ma. ,1 .pre a se deosebi de tncm oric(1t al' avea inst gatorit carieruele oarUclllare. AFa SI 
alte ramuri ale familiei, şi-a uneuri sd-l exploateze, instiga/Ia p(1n'acam _ spune greşit. 
adaos la namele de Condeo- lor nu prindd Kozlony, care fi'a IUut nicio! 
hove Dllmele de Kalergl. PArln- In continuare P, S. Sa consta-O no~mla despre vitreeuJ trota~Pel1 
tele Pln- Europei s'a năs-::ut din tA, că vleaţa uogurească din Ar- ce l-au IJV~t şi inainte de 24 
amestecătura aceasta. "De ee deal merge .dela Instttutioualism narea ColOlulului KIRlon GI~ 
origine poate fi, decI t - se spre atomlzare-; in locul vltţll ghe/J românlt de sub jugul!Pfic, 
Intreabă d. Hananyl. BeIgo~ medievale si oficla:e adecă, işl /!ărtsc. Acum situatia 1/ se scie, " 
lustro-ruso-germauo-itallano-gre· face aparlţ!a o vleaţă de soele· bd, prin rt/orma admlnlSI,neUÂ 
co-polono-japoneză. Ba, dacă ai tAţl, de familie; cu alte cuvinte care vrea sd-t desnaţlona li il 
cerceta mal deaproape şi vea· se intimplă O retranşare. in chip sdlb ilie. . lam 
curlle mal vechi ale genulo- Trece apoi 1. cb· stla .trausll- Articolul zla,ulu~ maghl~ .le l 
glei, al găsi tn ea ,1 francl'Zl, vaolsmulul-. g gorltă inventată lncheie ca vorba cd trata~fjmţ( 
eoglez.l, bl chiar danez!. Ce alt- de uatl unguri spre a aţâţil in- acesta revolta pe orice om ce/o 
ceva poate fi an om care are o tre români rtglonallsmul. Se ştie culturd (deCi ŞI pe cei din ~. sta 
asemenea origine, decât pan- ce vrei Iă propage gogor'til a- Iia lui .Aradi Koz!ony·). şl~me: 
europeist? - ceas ta, pentru care militantal el aceasta edicare de dttpturi Npwc 

cel mal iofocat, iredentlstul Ni- neştl e O pollticd neroadd, /4sidel 
ClIi1 n.. colae Krenner, a fost condamnat Aşa o fi. Izd s 

Abonamente: la Cloj fo două Instanţe: voieşte Dar de ce e neroadd şi f~tate 

't' F ' ..... ' 

Pe un an 130 de lei, pe o 
jumătate de an 70 de lei. 

fi' entru 1ărani şi muncitori 
90 de le' pe an, 50 de lei 
pe jumătate de an. 

Autorităţi, instituţiuni. în
treprinderi 500 d$ lei. 

Autorităţi şi institu1iuni să
teşti, cazi ne 200 de lei. 

Abonamentul se plăteşte 
În:.inte. 

Cine ne câştiga şase a
bona1i, primeşte gazeta gra
tul • Puteţi beneficiA de a
ceestă inlesnire asociindu~Yâ 
,apte in,i ,i trimitind nu .. 
mai şaae abonamente. 

o comunitate de Idealuri maghla. o asemenea pollticd numairnul 
ro-româno· săseucA, &u b cuvAnt Bulgaria? leşie 
el Ardealul are un .suflet- al De ce "Aradi KlJzlony", d SPUI 
săn, amestecătară româoo-ma- redactori cetăţeni maehiQrLlapr, 
ghlaro-sheucă, deosebltl şi de vede tra/r;mentul sălbatic 01:D pe 
sufletul românesc de peste munţi, Tomd"i, ceva mai apropiaţi, ~ ,., 
şi de cel unguresc de pestţ TJ-I pre care al It cu atât mal ktl il 
Il; şi mal voieşte ca ICOp de mat sd vOlbeascd, cu cât i\oa t 
translţle lutonomia pelltru ca- meotul acestora e 'n strânăl4.m Ş 
re I fost condamnat d Krenner, gaturlJ cu rtclprocitalea 1~entl: 
ea tnsAşl o traol tie spre aUce- toan la tratamentul maRhiD.. sca • 
va: spre .dhtlnctul- suflet ma- dela noi? } noP 
ghlar de peste TISI, .pre Ua- De ce nu IIrea sd la cuno~e $:' 
iarla Mare. Aşa o vedem noi despn bldstdmdţla ce se SOI; 

,I-aşa. vlzut-o toatA lumea ro- şeşte ln contra romanuo.r tn~i.JI nelt 
mAlleaacA gogorl11 acealt •• P. taria? ," cd 
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. (ueeririle româneşti Ancheta Ungariei în chestia 

. oraşele din fosta Ungarie atentatului dela Marsilia 
~jStatistici maghiare din anii 1900-1910 - - ADlănunte nepublicate in ItoDlânia 
'i~ ale raportului unguresc -
Ij~udBpesti Hirlap", sem!ofi- neaică, şi că n'au lăsat eltmtn- ~ 

1 guvernului maghiar, a re- tul românesc Iă pătrundă ia I In timp ce pUMam săptămâna tia despre vina ei in atenfzful recunoaşterea următoarelor lu-
I • Ia 20 laouarle crt., ca oraşe 7". trecuta sub tipar .Gazeta Anti- dela Marsilia. Mica Antanta nu cruri : 
,p ~s la ce s'a scris in pres!! ,aJotrebarea semloflcloiulut ga- revizionistă", la Societatea Na- putea primi aşa ceva, şi a cerut Colonelul Percevici - cel des-

neaacă 'o Irgătură cu neso- verllulul maghIar e trad de tiuniior s'a adu,; o hotărîre putin să se amâne discutia raportului pre care s'a spus că a venit Ia 
declare tie a ministrului păr. Clftele d-Ial Kova,;a Alajol plăi:ută Ungariei, cu privire la unguresc pentru viltoarea adunare )ankapuszta de a tras la sorti 

I odl, următoarele statistici nu dovedeac câtuşI de pullD că ancheta ce zicea Ungaria că a a consiliului Ligii, când apoi să pe atentator! - a fost in Un
sporul românilor in ora- ungurII n'au PUI pledect acce- făcut-o in chestia MarsiHei şi a fie luat în cea mai de aproape garia in câteva rânduri. (Guver

ardelene cătrA sfârş1tcl erei sulul la oraşe al românilor, ci pustei lanka. Ungaria ar fi voit cercetare. Liga Natiunilor a ho- nul maghiar a uitat să arate: 
l,· reştl, publicate de statlstl- numai ci românII şi-au ştiut cu- să se cerceteze rezultatul acestei tărit aşa cum a cerut Mica An- când. câtă vreme, unde). 
o 1 Kova:s Alajos: ceri cu toaţl bărbaţia aceat ac- anchete la rt~pezeaJăt până când tantă. Deci chestia vinovăliei un· Capul de banda dela )anka. 
~ anii 1900-1910 capii de ces. Mai cu seamă e ciudată toti ochii sunt atintiti la chestia gureşti în asasinatul dela Marsilia puszta, Percec alias HorvathJ a 

t t b d } va fi amanuntit discutata În adu~ , 
t Ile români cari se ocupau c. re area e mal IUS dupăce Sarului, şi-apoi să se închidă re. narea din Februarie sau din Mai locuit la Budapesta sub numele 
D ele 15 judeţe ale Ardeala- tocmai clISa !ndusnală ,1 co- pede şi pentru totdeauna discu- a Ligii Natiunilor. lais de Iosif Ha dor. in str. Ba-
:' roprlu zIs cu meserll in· merclall românească a fost a- ros 129, şi a dispărut. 
I tale, s'au sporit ca.j5 la ceea in contra căreia a luptat Ce fel de anchetă a făcut Ungaria A lost deasemenea la Buda-

.1 In timp ce cel de altă na- mal mult in oraşe şovinismul pesta, in Noemvrie, dupa aten-
t lltate, toclusiv maghlarlf, ungaresc. D. Alajos Kova':l a. Fiind:ă presa noastră şi nici e numai tagăduÎre dela început tat, teroristul Servaci, cel cerut 
a Iporlt numai ca 33.8 la dăaga la statisticile sale, că di- chiar CEa minoritară dela noi n'a până la capăt, specia) de Iugoslavia, dar a dis-
~ In comerţ s'au .porlt in că procental pe ţară al mes~- arătat ce te] de constatări zice Tăgădueşte că teroriştii croati parut şi el. 
)~valal amintit ca 60.1 '1., tn rlaşllor români din ora~ele arde~ . Ungaria că a facut anchetând se aflau în Septemvrie la lanka- Despre atentatorii Krali, Pos-

ţ
t ce sporul celorlalti a fost lene. crlşene fi uogarene a fost comp!icitătiie maghiare ale aten- pusta, şi spune că croatii ce se pişi1, Raid, spune atât raportul 

. ,1 de 407D/o. Sjlonll româ- 'pe vremea aogurească aşa de tatulu!J vom da aci un rezumat aflau acolo, cu plecat încă din anchetei, că nu,i adevărat că au 
: melerlaşl şi negustori a mie, sJa datorit acest fapt Ioa- al rezumatlliui ce l·au publicat Aprilie a. tr. avut paşapoarte maghiare. S'au 
.!ll fel de mare şI 'o Crişana I polecli culturale a poporului ro- Ia 19 Ianuarie ziarele din Buda- De notat: d. E:khardt spusese dat pi:lşapoarte la trei cetăţeni 
j plrţlle a~· gurene, şi astfel mADese. Adevărul e insă - şi pesta. în interviewuJ dat presei străine iugoslavi, dar guvernul maghiar 
utul pe tarA a] meserlaŞllor e ştiut Indeobşte - ci mese- Niciun vinovat !iI.. în ajunul procesului dela Ge- pune vina pe Liga Natiunilor, 

lin! a crescut dela 4.7 la au- rtaşil romani au fost 'nainte vre- neva, că ultimii croati au plecat care ar fi recomandat să se dea 
~ 5.2 la sută, Iar al comer~ me ca mult mal multi In oraşe- Raportul unguresc arată că la 'ntâi Octomvrie, când a in-

iltlOr români dela 2.4 la sută le ardelene, crlşeoe şi uDgarene ancheta n'a găsit nicio vinovălie cetat arenda pustei! 
II sută. ale fosttl Uogull, şi aa ajuns ungurească, nici a guvernului şi Tagădueşte apoi că teroriştii 

. munlclpHle Arad, Orade, să fie aşa de pulini precam I-a- nici a autoritatilor inferioare. îşi aveau explosibilele de]a fa-

f.
'. Mare, Ti:nfşoara, Cluj, rată statlstlc!aoul magblar, pen- S'au descoperit numai unele ne· brica din Peremarton. deoarece 
. u.Marăş, populaţia Indus- trucă şovinismul upgurelc lt-a glijen1e (totuşi mai incolo se după declaratia dela anchetă a 

paşapoarte la oameni cărora 

patria lor refuză să. li le deie. 
Despre paşapoartele lui Perici 

şi Artukovici, anexate în iaximile 
la memoriu) iugoslav, raportul 
maghiar spune că nu se găsesc 

în cartofeca politiei. iar la n-rul 
depe ele iîgurează cereri pe 
alte numE'. Ba bine că nu! 

A rordnească nu Dumal că jurat moartea, iota! prin dcsflln- spune: .. unele vinovătil«) ale directiei uzinelor, .trebue să se 
.. dat înpoi in anlt 1900w s910, ţarea dela 1872 a breslelor, a- unor autorităţi inferioare, cari socoată exclus ca să fi ieşit din 
r la patru dintre ele s'a spo- pol prIn inlocuirea ac~stora cu ca- au şi fost pedepsite. fabrică explosibilele . pe cale le-
; Ja1..oUra absolută li-a crel- m~rele de Ibdustrle şI comerţ - ,;E natural că gaIă-. Le vor fi putut avea dela 
; In măsură cu mult mai ma- organizatII in cari roman!! n'au ex •• tă in Ungaria clientii fabricii, - spune raportul. 

Tapi ispă,itori 

(decât a celorlalte neamuri. avat niciodată cuvânt ci numai iredentism" Spune apoi că nu s'a dovedit 
~mte 6 oraşe populaţia In- parte]a sarcini - şi pe armă că guvernul maghiar li-a dat 

Guvernul maghiar mai recu
noaşte că serviciul eliberărilor 

de paşapoarte dela politia din 
Budapesta e "defectuos·. 

~lală românească a crescut prin mbur!1e celelalte. dIntre Ca răspuns la învinuirea iu- emigranti lor croali arme. Aveau 
~tervalul amintit dela 6.9% cari nu cea mal putin sălbatici a goslavă că unele societăti ireden- numai permis să poarte pistoale 
~2%. fost rdezarea de-a primt tn indus- tiste din Ungaria (. Tesz· de rotative. ' 
~e poate oare afirma după trU ucenici românI, şi obllgarea sub şl?fia d-lui G6mbăs, cMove» Apoi: Guvernul maghiar, pre
~ acestea - incheie "Sud. m aistorllor români ca să ia ace- a ofiterilor, ş. a. - nenumite cum s'a dovedit prin audierile 
~p" - că angorll n'au IA- nici maghiarI. însă in rezumatul unguresc al "făcute în scopul acesta", n'a 
I il le desvolte o clasă In- Acesta-I adevărul, ,'zădarnic raportului) au fost amestecate în avut cunoştinlă că la bnkapuszta 
IIrlili. ,1 comercială româ- se zbate Budapesta să-I fals',ftce. complot, raportul guvernului ma· s'au făcut exercitii militare. 

Apoi: la politia din Nagvka· 
nizsa s"au consta~t vinovă!ii în 
legătură cu chestia emigranlilor 
croati. 

S'au apUcat deci următoarele 

sanctiuni: 

.. ra . .,. . 'I' ,,"ţ .. , A" ghiar spune «că i'redentismul e E inexact - a stabilit ancheta 
urmarea naturală a păcii dela 

Căpitanul de politie Emerk 
Gajdan şi cu Ludovic Bokor deja 

maghiară - că locotenent· colo- centrala controlului străinilor din 
nelul Klar dela serviciul de spic-

I 

: Se pune iarăşi ceva la cale 
. '. 

Penfrusporirea plimb~rilor ungureşti din statele 
succesoare la Budapesta -

Trianon, care a creat o ~jtualie 
tulbure»; apoi: că au trebuit ani 
până să poată guvernul maghiar 
"să transforme" această mişcare 
socială intr'o .. fortă paşnică şi 
conservativa". (Aşa se chiamă 

ar' I Lt R complicitatea cu atentatorii!) Pe 
lClOSU ,gii evizio- I ?drldd .. Cel puţin aşa spune urmă: .. Dacă pâuă la 1926 au 

te, .. Pesti Hlrlap", ne In- ln contmuare • Pesft H,rlap". fost actiuni individuale, nu se 
rneaz(} in pagma econo- De geaba renuntd Ungaria poate lua nicio răspundere pentru 
:11 a numărUlUi sdu din la taxele de viză Q paşa
lanueme ert., că autori- poarte/or. dacă statele suc- ele.- Să reţinem că răspunsul 
J acesta se referă la acuzaţia, 
'~maghiare vreau sd cesoare vor pune piedeci 
f/mleze viza paşapoarte- plecării ungurilor tn Unga- că organizatiile ungureşti ire-
celor ce vin In Unaarla ria, cum obişnuesc s~o j:acd dentiste lucrează în directia 

b l' Marsiliei încă din anul 1921, 
statele succesoare, şi în vremea dm urmă, opltn- când s'a hotărît organ;zarea 

'me,' {drd ConSideraţie la du-; pe cei ce nu-şi plătesc bandelor teroriste la propu-
procitate, adecd fdrd impozitul. Pentruca st1 se 
sidera ţie cd o desfiin- uşureze şi din partea state- nerea lui Kănya, ministrul de 
c'l externe de astăzi. Va să zică 

~ sau ba la rdndul lor lor succesoare aceste plim- omul care s'a dus Ia Geneva 
:tatele succesoare. "Gu- bdri cart sunt menite "sd Q
"ul maghiar se stră- propie de ţara mutflatd pe cu raportul despre ancheta gu-
t . 1 vemului maghiar - domnul 

J e Ş' n chiPul acesta ungarU dm statele sac ce-A Kănya acesta, arătat cu de-
spune " esti Hirlap· - soare", guvernul maghiar - getul in parlamentul unguresc 
~propie de la,.lI 1IIuti- precum ni-o spune tot , p ca falşificator de franci şi ca 
J e 1IngU1'ii din stll- "Pesti Hirlap" - va illcepe provocător al războiului mon. 
8f1CCe~oa,.e. '" deci in viitorul apropiat tra- dial- se declară iresponsabil? 

lţl inţeles, deci r Se re- lative c~ guvernele acestor 
oaşt! aci fdţiş, că ne state vecine.. TAgadă pe toală 
rm In tata unei uneltiri lncd odatd decI: guver- linia 
'entlste, care nu se poate nul nos/lu stl ia aminte! Raportl1 guvern1.Jlui maghiar 
~cape atenţiei Qutoritdli- - . .... .... • .- - .... • '" --_ ... --
noastre. Deci sd facd TOT ROMÂNUL DE BINE CITEŞTE ZIARUL 

~n~~ti~~aa::~nat:taJ se pa" _·.UNIVERSUL ~~ 
I ~ ~ CEa 1»11 UINĂ ,T" _ W_'''TIII!* _, 

! ca n'are sorli de iz- -:::::.___ 0.0_ .... ...::.,;:-=_ _._ ... .::::::.:::-

N,!gykanizsaJ au fost dati afară 
naj din Pecs ar fi fost dirigui- din slujbă pentrucă "au călcat 
torul teroriştilor dela Jankapuszta; 
adevărat insă ca Jn calitatea sa dispoziliuni1e referitoare la obli-

d f"t d 1 .. 1 " f galiile lor oficioase:.. Subşeful de e o I er e a serVICIU In orma- . . . 
• '11 f t 1 J k t A sectIe dela oflctUl paşapoartelor 
.1 OI, a os a an apusz a In d' B d t D "d . V' , . 
~t • d· , I In U apes a, eSI erlU lmany., 

ca eva ran Uri. I f t t ~ t • '. 
E d " t -" 1 I a os ranSlera In provInCIe. nea evara ca rascoa a cro-. ., 

t
" f t 1 J k t· MalOruJ Al. Desei5, msp. de )an-a a ce a os a an apusz.a 10. •• 

t fi· d b bă P darmerle, a iost pedepsit cu m-
c~n ra şe u U1 e an .ercec chisoare de cameră şi propus 
adha~ Horv~th, a fost ~ePdru~ată pentru transferare. Ajutorul ele 
e )an~arml •. A fost - I'~ evar~t sublocot. Ioan Ferencz şi ajutorul 

- o r?scoala provocala de alt· de subit. Ioan Czinka, amândoi 
~entatla. pro~stă. da~ l~ v~d~r~a din jandarmerie, au fost pedepsi1i 
)andarmJ1or rasculaill s au liniştit. cu câte 30 de zile inchisoare şi 

E neadevarat - pentrucă aşa t i " .. cu rans erare. 
a declarat directorul monetărJel Al I se U I , ZSiFtCtIIa-. $ xue, I 
- că banii croati ce erau în 
circulaţie la Jankapuszta. sunt ŞTIRI 
bătu!i la' monetăria maghiară. Precum arată "Magyarsag" in 

E neadevărat de3semenea că n,rul din 17 crt., guvernul ma, 
la procesul dela Nagykanizsa al ghw va aduce zilele acestea o 

lege prin care institue două îm, 
teroristului Premet, pe care Un- pozite nouă: un impozit pe cei 
garia a refuzat să-1 predea lu- ce nu se 'osoară, şi un impozit 
goslaviei, justitia maghiară a pe 'nsuraţii cari nu fac copii~ 
lăudat asasinatul patriotic. Aşa 
a constatat ancheta, uitând că 
laudele·acestea au lost puse 'n 
gura magistratilor dela Nagyka
nizsa chiar de gazetele buda
pestane. "in dările de seamă 

despre proces. 

In .fAr,it ,i cA
te •• recunoa,teri 

După atâtea tăgăduiriJ urmează 

... 
La "Magyar Szinh,iz" din Buda~ 

pesta se joaeă o piesă privitoare 
la Bihor. O piesă dC1;pre gentrii 
maghiari de dinainte de razbo! 
ai Bihorului. Rolul principal U 
are Marişka R6kk, artista cu ca~ 
re nişte domni rOmâru au che1~ 
tuit a5tă vară la ' Budapesta trei 
sute şi nu ştiu câte zed de mii 
de lei in două zile. 

... 
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Hetroctorile ministrului U. IHmHn~i In hoc signo!... ~I 
Contlouare dlo ~ag l-a I • 

tttitorului omen,i,.U, /ll"dctJ noştri ca să atingă drepturikfl 
în. aceastd d tie aducem a- sfinte". 

Ca să prevină lectia ce i·a fă· 
Ilăduit·o pentru ziua Unirii Liga 
Antirevizionistă. ministrul fără 
portofoliu Victor lamandi s'a 'n. 
făfişat la 22 Ianuarie În Camera 
deputatilor, şi a citit o declaratie 
(.Universul- arată că i·a fost 

• impusă şi-a fost redactată de 
guvern) prin care retracteiJză 

cuvintele nesocotite ce le-a ros~ 
tit in şedinta din 17 Dec. a Ca
merei despre redeşteptarea na· 
tionaJă, numindu-o .psihoză-, a
decă o stare sufletească bolnavă, 
şi despre oraşele din noile pro
vincii şi 'n special din Ardeal, 
despre cari spusese că nu ni-au 
apartinut niciodată. că minoritarii 
au in ele o continuitate istorică, 
şi deci să nu se ceară guver
nului să le românizeze 'n câtiva 
ani. 

Refractarea i·a f05t lungă şi 
'ncâIcită. vrând să pară o sim~ 

plă eKplicalie, şi-a fost presărată 
cu acuzatii la adresa ziarului 
.Universul-, şi anume: că .Uni· 
versul- a 'ncercat in contra lui 
un asasinat moral (sărăcuta vic
timă!); că i-a redat declarafiile 
trunchiat; şi că a căutat să ri
dice În contra lui fara, care nu 
băga nimic de seamă şi nu se 

revolta, dacă nu sărea să o a 
fâte .Universul-. Ca şi cum, 
chiar adevărat de-ar fi că fara 
nu s'ar fi revoltat, vina n'ar mai 
fi vină dacă n'o remarca nimeni! 

In retractarea sa, ticluita în 
asemenea ch:p Imprudent, minis
irul lamandi a SPIlS: 

R,lativ la "psihoza nailonalls
mulu'-: cd a combdtut suprali
citarea naţlonalismllluf, deoarece 
se aruncd pe nedrept inVinuiri de 
t,ddart conducdlorUor Idlll. 

Relativ la oraşele noilor pro 
tlinci!: cd n'a spus cd aceste ora
şe nu ni-au aparflnllt nic/odaM, 
ci cd "nu ni-au apalţlnut ca 
număr niciodatd-, A spus 
cd intre ceea ce a rostit d-sa la 
17 Dec, şi Intre declaraţia jdcutd 
la Cluj de d. 1 dtdrescu despre 
oraşele din Ardeal, nu-I nicio 
deosebire (sic!) A adăugat pe 
urmd, ca sd sublinieze aceastd 
identitate de pareri, urmdtoarelt: 
.Oraşele din Ardeal, ca şi din 
celelalte provincii - indiferent 
de condiţiumlt lor de desvoltare 
- nu au incetat niciodatd de a 
fi lomtineştl, pentrucd drepturile 
noastre asupra Jar ni le-a dat 
lntotdeauna majoritatea neamului 
nostru care s'a zamislit pe aceste 
pamânturi", 

Replica d-lui AI. Popescu-Necşeşti 
Rectificării ministrului Iamandi 

i-a răspuns imediat fostul sub-
secretar de stat dela culte d. 
AI. Popesca-Necşe#/. Ca unul 
dintre colaboratorii d·lui Stelian 
Popescu la conducerea ziarului 
.Universul·, d. deputat Popescu. 
Necşeşti a răspuns Întâi celor 
debitate de imprudentul ministru 
la adresa .Universului-, A ară· 
tat că nu .. Uni.,ersur' a redat 
trunchiat nesoc"t/tele declaraţii, 
el miniilrul lamandi le·a adaugI!, 
dupăce facsimilul stenogramei a 
apărut in .Universul-. D. Pa· 
pescu-Necşeşti a voit să confrun· 
te textul publicat de .Universu'-, 
cu textul din oficiosul guvernului 
.Viitorul". Dar .Viitorul- n'a 
publicat discursul lui lamandi! A 
aşteptat apoi apariţia discursului 
în Monitorul Oficial, şi acolo a 
apărut aşa cum a spus acum d. 
lamandf, avân~ adăugate la ca
pitolUl despre oraşe cuvintele: 
.ca număr" (.nu ni-au apartinut 
ca numdr niciodată-). 
, D. deputat Popescu·Necşeşti a 
răspuns apoi la celelalte două 

insinuări, şi anume: 
A arătat că .Universul- nu 

avea ce asasina la d. lamandi, 
şi de altfel chestiunea aceasta 
n'a fost pentru ziarul .. Universul
o. chestiune de persoană, ci o 
chestiune care priveşte interesele 
nationale. 

A arătat apoi că e fals că fara 
nu s'ar fi mişcat dacă nu o a
fâta .Universul". .Universul- a 
dat semnalul, şi 'ntr'o clipă toată 
fara a fost cu el. Oameni cu cea 
mai mare răspundere politică 
sau ştiintifici, d·nii Maniu, Vai. 
da, Octavian Goga, Ioan Lupa;;, 
Nicolae Iorga, Gheorghe Brătianu. 
ş. a., au infferaf a doua zi du· 
păce .Universul- a dat alarma, 
trădarea aceasta. _ 

De altfel, a spus d. Popescu. 
Necşeştl. rectifica rea de-acum a 
d-lui Iamandl este opera "Uni. 

versului-, "Universul- i·a dat 
prilej să caute să se reintegreze 
în ritmul tuturor acelora cari aU 

afirmat fără şovăială şi intotdea
una drepturile noastre impr,~, 

sc riptibile. E aceasta o afirmare 

D. deputat AL Popescu-NecşeşU 
fost subsecrelllf de stai 

a .p sihozei nationalismului" -
cum a numit Iamandi redeşfep

talea nal/onald, care a 'nceput 
să devie o realitate la noi, de 
vreme ce I·a constrâns pe auto
rul afirmatiilor dela 17 Dec. să 
vină acum să retradeze. 

D. Popescu-Necştşti a stdruit 
în continuare asupra japtului cd 
la şapte zile dupdce d 1/lulescu 
ddscdlise la Geneva pe Ecl..hardt, 
care cutezase sd vind sd spuna 
Cd noi n'avem In Ardeal trad'Iit, 
adectl istorJe, lamandi a vorbit în 
parlamentul României la lei ca 
E.khardt. 

A arătat apoi că 'n aceleaşi 
momente când d. lamandi vor
bea la Cameră precum a vorbit, 
la Senat d. AI. Lapedatu, istoric 
şi ministru vechi şi cu conştiinta 
răspunderii, arăta drepturile noas 
tre istorice fată de minorităţile 
din Ardeal. 

Magistrala replică s'a încheiat 
cu o pildă din Franta. Acolo, 
fiindcă primul ministru dela 1870, 

Ollivier. a spus o vorbă neso
cotită, şi anume: -răspunderea 

aceasta mare (a răsboiu1ui cu 
Germania) noi o acceptăm cu 
inimă uşoară., - a fost după 

răsboi scos cu totului din vieafa 
publică, D. lamandi se bizue că 

dacă l-au sărbătorit coreligionarii 
politici, va scăpa de oprobriu. 
"Dar nu vei scdpa d~/e lamandl
a incheiat d. Popescu Necseşti -
pentru uşurinţa care crezi cd 
poate sd fie o dogmd ln lIieaţa 

politica, de rdspunderea pe care 
o alln perspectiva morald şi naţlo
nald a acestei Idri-. 

'Ininte c6 d'in con~tiin,a noa- Celelalle o_vin4t Li 
stră nu trebuie sd piard ~ 
niciodată cred'in1a In. desti- După d. SteUon Pop·efde 
nele '11UIr't ale tteam,fltti 1W- luat cuvântul: d. prof. un~en 
str", neam sortit s.1 mdrea- rin Ştefănescu, preşedinlel~OC, 

ciofief "Culful Palriei-, d. dl s(;ă gloria, strămo~1lof" Ro-
man; şi Daei din ca'J'C ne Invalid Copăceanu, d. ilIe ro 

in numele foştilor volunj' I ragnn 
deleni, bucovineni şi mace,' Ilf 

Cum IlIstJ dela o rweme 111- d. col, Rădulescu in num OPI 

coaei aceasttt cOllşlU"f6 "aţ;o' teriior de rezerva, d. D.lbin, 
"altJ Incepuse sit fie '"lu"eclJt6 preşed, asoc. inviilătorll ari 
de indije,.enţa mullonl· f016 dr. Ilie Daianu dela elUL AI 
de /lo,.."ca slJ"gelul f"OmlJnflsc, vicepreşedinte al Senlll II 
s'a infU"ţat Liga Â"UretJis;o· general Dragu, d. Tr. iti, 
"is/il, al clJf'el scop este s6 ţie preşed. UniunU studenlilo l el 
treasd cOllştii"ţa f'om4"easclJ tlnl. d. Furdul preşed. at 'It inteNo" şi sti lupte 'n e:a:- studentesc. efe. ia 
tu;Of" c. propaga"da pe care m 

Cuvânlarea d.lui 
praf. Giurescu 

Motiunea eSIl 

Adunarea a votat ur 
CI 

o fac cont,.a tloaslr/J duşma"ii 
• I-a mai ~ăspu~s ~ lui lamand! neamul"l "ost, •. Liga An#,e
In aceeaşI şedm1a a Camerea "is;o,,;sltJ Vrea ca In co"tra 
i~toric~l C. ~. Giuresc~, . din pa~· conştiinţe; de "eam, "ime"i s4 
h~ul hberah~o~. ge~rg!şh, subh- I nu Pdcdtu;asclt far4 a trage 
mmd contradlctllie dm retractarea co"seciHfele /ldeatulul sdu.De 
d-Iui lamandi, şi stăruind asupra 

rea motiun9: 
In aceasta zi, in care ea; 

tire~ noas~~ me~ge s, . '; 1 
marto r~ma~l car~ au lu si 

s;g'''', cil ea nu "rea, cum se au mfaptUlt umrea et 'bu 
sice la EtJIII'gheUe. moarlea tuturor românilor, ad I datoriei şi a dreptului nostru de,a 

nationaliza oraşele ardelene, de
oarece noi suntem cei mai vechi 

îşi exprimă omagiul ei __ 
Pdcătosulu;, dar nici ca dup4 funda recunoşfinţa lupta~ 
ce a g,.eşit, el sit s/ideae fi" infaptuitorilor şi m~' , 

in locurile acestea, şi adevărul ~ neam intreg cu pltcatul şi a,o- neamului din toate vr·1 
istoric este c'am fost jafuiii în gatIta lui. • I~ pilda tre~utului,.in. i 

chip barbar, ca la Bistrita, unde . b ' 1 clul generaţl1lor can au 
la 1713 s'a adus hotarire Că dacă Eu 1ZU vam c emat azt a a, tOt .• f t't 't t 

cecuta grandioasa intrunire, una din 1 ~l ml,ap URI ul!-l.a ea 
nu plecăm din cetatea şi din im· cele mai mari din câte mi,a fost n~ţ!ona a, _ ~mamî d C4 
prejurimile B!striiei, ni se dă dat sa vad, ca sa mei ascultaţi pe gafi re V~Cl lz;oru e fie 
foc caselor, sau ca 'n alte multe mine, caci cuvântul şi parerea mea ~u e .~asca pte~ ru . mI e? rim: 

1 d' . f' '.. 1 tntaco.a a pa nmonlU UI 
locuri ce se mai pot cita. eUvNe jeV(IERlsnUL:ec,:"e ,Zt ~hn zlaTu. , naţional. ,anu 

I t t d d I do " • r ~I vam c emat sa I C t t' d . d I ' 
n rerup e . arnan 1 cu ascultaţi pe conducatorii intelectuali~ :. ~ns a an cad epa, ta e 

cuvintele că a făcut la 17 Dec. tcitii, pe şefii diferitelor ramuri de I mce h- p~opagan t,a r,ev din 1 
O inadvertentă, d. Giurescu a activitaTe intelectuală şi manuală, I mag laili' e~ c?n lnu~.~u alent 
incheiat spunând că unui mi. sa '1'.1 spue şi ci cu1'Jntul lOT asupra I re~ el re ~ 1" CUd mII' "iso~ , . b ., U'..· , mIna e can au us a. 
nistru nu i se iilgădue inad..,er- tl.tar~1 sar alon a ,mm ŞI. a sa~lc, I tu} de la Marsili Adipllne 
f . • .. ţzumlor ce ar trebUi luate lnzpotnva 1 . b ~ , enfe, ŞI cu atat mal putm de· a· 1 . p - "t tU'" socoteşte ca tre Ule cu atilâliin ace ora can aca uesc con ra 11IrH, l' t' f' .. t • 
celea pe cari să le poată ex- conştiinţei de neam, impotriva celor I mu t ~mu a ara l?Ce a~e jbilor, 
ploata duşmanii tării. I cari dau arme in măna duşmanilor CI onştunţa no~strai1 naţlo\'red, 

uate toate masur e ca arf 
"-!fII? - - pal asasinilor şi a tUlbur~al 1 ,auna reaJ" ..... , ... n, , • v • păcii să fie impiedicati, . anu 

P t t d I Convinsă, ca primul p re ~ ro es area e a Arad al vieţ!Î naţion~le este .. le 1 

rea ,ne~ntrerupt?, ,neşov edH.1 
clara ŞI categorIca a dre~ Secţia arAdaoi a LIgII Antl. 1Istele negre de pe vremuri, sco· noastre integrale şi e: n C(J 

revizioniste a ţinut Joi, to z'aa ţându·se dlo viaţa publică şi so- asupra întregului terito onlr 
UnirII, o mare aduoare la Cercul claiA acel cari păcătuiesc ta . . . 
Românelc. protestAad clli-I m"o- II azi în stăpamrea noastrl opo 

• el el .. contra lotereselor rOmelD' şti. narea condamnă cu ul ron 
ţinut la cârma ţlrll mlnistrlll D. avocat dr. D mltrie Faur . . t 1 ·buj care a spus In parlament că 0- nergte CUVlU ee nesa '~Ilgl~ 
raşele ardelene nu ni-au ap'u- a rostit in numele foşt1lor volun. ISatimteanmdil.nidsetrlaultrl.dbeunSatact JIl. etic 
t' I I d tari urmltoarele: "Fa:: declaraţie 't 

oot o c o aU, ci mlno'ltarli ao i I f II I I A Cu toate retractările şilmatic 10 schimb fo ele o contloultate Il nume e oşt or vo unta r
• c.. , 

IstoricI, şi că DU putem cere Iă vom conlacr. cu tOţi românii caţiile tardive date de~cesl 
fIe românizate In câţiva anI. cari luptă tn contra duşmanilor membru al guve~nulUL:perli[ 

Adunarea a prezidat-o la 'Dee, din afară şi din lăuntru. Inflerlm narea socoteşte ca tOţ1be fa 
put d. dr. Sever Ispravnicu. apoi cu tOltA energia pe acela cari, păcătuesc contra. int~4echll 

puşi in locurile cele mal inalte, eterne ale neamulm, trd 
dupA sosirea dda Chl,lneu de ta loc 6ă serveucă Interesele tragă consecinţele. t Cu 
luptătorul natIonal dr. Ioan Suciu. tărll, servesc Interesele duşmanl- Adunarea ţine să au. a 'n 

A vorbit InUl d. Aron Petru! u, 
secretarul g~neral al secţiei Lg 1, lor". " să ş:ie1 toata lU1~ea - d ielu 
inflerând dc:claratille mlnlltrulul Dupăce adunarea a votat apoi toata u~e~ - .ca nu :pădul 
lamlodl, şi IrItând inrhoelIle la să se trimită teleg-ame de pro. J tec de, pama~t m t~t ~;Plâng 
cari se dedau in urma acestor fel testare ia contr~ mfnlstrulol Ia- care s~ nu fie romane, 
de 'ocurajerl zlarde maghiare maodl M. S. Regelui, d.lul prlm- sate ~l oraşe,. au fost, +nuale 
dela DOI. mlolstru O. TăIA !seu şi d.lul vor fi pe veCI ale no~tt;tTucă 

10 numele tloeretulul a vorhlt preşedinte al l'gli Antlrevlzlo- t!un~ret! cxn~~ata~~ul-Când 
d. 1 Grozatl apoi in DU'llele in. olste Stellan Popescu. a luat cu. RO a • c~ .. 19a ~ lr~vl rept 
o, I II tii tllt 1 ti l d omana reprezmta. 

vAtătorllor d. director şcolar N. v"n u up (l ora na ona r. întregei naţiuni dă dJllul, e 
Crtstea care a arătat mucenlcla I Ioan Sudu, arAtând că vede in -1 t" t . şt;tltlngui 
tovaţatorllor români din judetul I manifestarea aceasta an semn rt or aces .UI pu ~rmci t A 

depe vremuri al Aradalul că se redeşteaptă 'o România sar o:gams~ 1 n~ţlOna .. oma 
D. dr Sever Ispravnicu' a mal. conştiinţa nat10011ă, opInia na- ~ut:rl c~, sa up e m~ t~ I P4 

fomit LigII Antlr~vlz'oQlste că a tlon .. Iă mal presal de Interese ŞI s~l ac lve~e Pd oaJpe Cl 

dat românilor prilej si.şl expr(- particulare sau de partid, atentA muri, e~ pen r!l" ~mas jmagb 
me sentimentele jignite prin de- numai la Interesele neamulal. De c?m.a .er~a onc~rel. pr~Pl PC( 

clarat lIe ministrului lamandl Ş' sigur că nu oplola pobllcă a fa. ŞI _~~l~?rel a~ţJ.um ţ1.ro;1 
a arătat cât a fost insaltat imn teJea greşit cuvintele lui Iamandl, UnI tţl1 n?ds r.e na 10 ~crul 
.ceste deC'laratlt Aradal acest 0- ci greşella-I a acrstula; fIIndcă pen ~u'l SO! arlZar~~ 1 ,~.irl/ll 
raş cu un trecut atât d~ româ dac'ar fi altfel, guveroul le gri- romam or, 10 tervlC1u filapel 
oesc. Oratoral a stăruit ca ca: bea si ptlbllce texild cu.v4otărll cauze naţlOna e. :urmăI 
Vi lote

6 
eorrgice ~Iopra faptulal cA mlolstrulul. Telegrame !<lin c 

D 1 ani nu Iau românlzat in In incheiere d. dr, Ioan Saclu'-tdevl 
Arad decât firmele, şi a arUat a cerut aridallllor li trilas'A fo La ftdun~rlle din tară S~lred 
Inferioritatea fo care e aici preia spiritul bAtrAnllor, ,1 a făgăduit fat motiuni in aceiaşI sen! el 
româneascA. A cerat energic o ci va scrie Istoria loptelor ro- adunării din Capitală. !~I sc 
românlzare in domeolul ecooomlc, mânf'ştt din Aradal .nllor 1880. Toate edunărUe au triJ-din I 

şi o .bandooare a politicII de J 918, pentrucA prea ,'au dat al- grame M. S. Regelui dările 
totovlrA,tre Cu partidele mloorl- tArII luptAtorII ce-aa Ilustrat A- prim· ministru Tătărescu, ~hdel 
tare. La sfâr,lt d. dr. Sever 11- radul io aceste decenII ultime demiterea celUI care 8 ~ faci 
pravnlcu a cerat sA se retotroducă ale atlplnlrll maghiare. in contra Intereselor rOl 

.................. -------------------------------
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~.e oil,!!Jeni t~imite prin~re 
kplJng~~1 Er~~!!d~~!or!!!a~9.~la~rou _ 

o stUisticl ce ne face cinste Alti români pierduti 
Jof, In ziua unlrU tuturor ro

mânilor, a fost la Budapesta o 
serată a .asoclatiel bărbatiior ar· 
delenl- . adeci a repafrhltilor I 

,~ La BotofaDl, ta Moldova, ,'a Cazul acesta destdJnue un lu~ 

- Câţl bolnavi au murit sub, unguri ,i 
cAtl mor acuma la spitalul de copil din 
Arad -

,declt Ieri (sentinţa n'o Cllnoa~ eru. care nu trebuI $cdpat dIn Spitalul de copii din Arad, in. 
le~em pâoă 10 acest momeDt) vedere. Şi anume: fUnlat de baronil Andren11 şi 
~ rocuul uDel can.1II Dl1gareştl, De-o vreme Incoace sunt tot Neumann pe vremea ungurească 
d dlslau Telegdl, care a făcut pe mal numefoşl intelectualii aneu1t şi suslinul tol timpul de primă. 
e' rODul glrll ZIătuDoala apolo~ ce se stabiltsc tn Moldova şi Bu~ rfe şi apoi (sub români) uneori 
nj' a ateotatulul dela Marlill., covJna. Şi 'n mdsura in care ei de primărie alteori de stat. a 
e:poolild ÎD auzal d-Iul căpitan se slab,lese acolo, lşi lnteţeştl implinit deunazi 25 de Mi de 
n opozlci Bâznoşaaa cuvintele: vizitele la dangdt partidal ma~ existentă. 
,.bine l-a fdcat acestui cl1ine de ehlar, iar Idltu/Ue din Cluj sau Cu·acest prilej d. dr. Corneliu 
I arthou". de aiurea ale acestuia publicd Rsdu, directorul spitaluluI, a pu· 
IL Acuzatol s'a desvlnovăţlt astfel: tot mai multe cdrti şi broşuri bUcat o prea interesanlă mono· 
j 'pas că n'a avat niciun cuvint despre clangdi. grafie Jubiliară a spitalului de 

iti II adresa regelui Alexandru, Se dd adeca o lupfd pentru copii, dovedUoare că dacă sub. 
I ci despre Barthoa s', exprl~ câştigarea c/angdilor pent,u po- I ungud Institulul acesta filantropic 

" at astfel: .Barthoa n'a fAcat Mica antilomâneascd a agenţilor I a fost ,de mare utilitate. sub 
ia că a murit, deoarece era an Budapestei. Şi se vede d,n cazul stăpânirea românească a progre· 
m bătrânc • Varianta l-a fost acestei canaIii de Ttlegdl ce sat aşa de mult, incât e printre 

~
esmIDt!tă de m.al maltl martori. oameni trimite acolo pa'tld~l in- cele dlnlâi d~n Europa c:nlraIă. 

cendlarilor dela Clllj: oameni Se impune sa ne insemnam a
CltItorii nu trebue sa SI eân.- cart merg cu Indrdzneald pâna cest lucru, pentrucă se ştie că 

, eascd, citind acestea, numai la unde a mers canalJa aceasta. iredenhl maghiari ne acuză me· 
"ro/anarea (11. sine a memoriei b reu eli am luai de-a gala dela 
)'. i Barthou, numai la irrdrdzneala VOI lnţeltgl al noştri ca tre Ul unguri Institutii pe cari le-am 
1 srne a canaliei t,adusa 'n fala. sd la aminte la In/iltrafla a-
t 1.4 dus apoi la ruină. 
1 ibunollilui din Botoşani. ceasta din Moldova, .. in Bucovina? 

Vom spicui din monografia 
d ... n "e' d .. va .. ? Ud ce,. ... I d ..., aR , ....... d-Iui dr. Radu următoarele sta-
l~ 

~~m~ni cari nu-~i ul~ ~ârna ~in oc~ii lor ... 
- Iarăşi despre manualele de şcoală -

Cetitorii români au pulut să 

fie dintr'un studiu publicat astă 

rimăvară de d. Zenobie Pâcli· 
fanu in .Revista Fundatiilor Re. 
tale- t ci manualele de şcoală 
f din Ungaria sunt un adel'ărat 
alel1llJl impotriva slatelor SUCCe' 

,$OlIfe. Manualele acestea sunt 
: pllne de cele mai blestemale a
italiiri in contra românilor. li sâr4 

1:bilor, a cehoslo,acilor. Isforia 
predată in ele e mincinoasă şi 

C
ai rou decât instigatoare. In 
Mualele de geografie Ungaria 

,re şi astăzi granitele de dina
,"le de pacea Irianonleă. In abe. 
~cedareJ in legendare, insligatiile 
In contra păcii dela Trlsnon, in 
!Contra hotarelor ef, in contra 
~opoarelor vecine şi in special 
t românilor, se Întâlnesc in fiecare 
pagină. Inseşi manualele de arU~ 
,metică, de geometrie, de mate· 
matică inaltii, sunt puse "n slujba 
Icestei alâtări drăceşt~ ba im
pertinenta merge pân'acolo, că 
se face Iredentism şi prin ca
lechisme r 

pe germani, pe spanioli. etc. efe., 
să predefe 'n şcolile lor lucru
rile privitoDre la unguri aşa eum 
vor ungurii, aşa cum se predau 
in şcolile din Ungaria! 

LigD Natiunilor, precum se ştie, 
are o sec~e de colaborare spi
rltuaUi a popoarelor. Seclia a· 
ceasta are sectii în toate fările 
cari fac parle din Societatea Na
tiunilor. Are deci una şl"n Un. 
garla. Iar acesta are o subsec
fie pe care a nODsfră de sigur 
nu O are: sub secţia manualelor 
de şcoslă, infiintată nu ca să se 
ocupe de stâlările dm manualele 
şcolare ungureşli (atâta mai lip
sea!), ci ca să protesteze in con· 
'ra adevărurilor neplăcute ce se 
'n,ată despre unguri in şcolile 
străine şi in primul rând in cele 
din statele succesoare. 

Subsecfia aceasta a tinul de. 
unăzI o adunare In care rapor. 
torul Frenclic 0la1 a arătat că 
s'au făcut demersuri la sectia de 
colaborare spirituală 8 Ligii Na~ 
tlunilor, de-o parte În contra ma· 
nualelor de şcoală din statele 
succesoare, lin de-altă parte in 
contra manualelor din statele 
apusene. S'au făcut şI demersuri 
directe in fările spusene, şi s'au 
căpătat dela unele asigurări că 
se vor corecta părlile referitoare 
la unguri aşD cum vor unguriI. 
In special s'au obtinut astfel de 
succese in Spania. 

tisHci, referitoare la mortaIUDtea 
ce a fost la spitalul de copil in 
cel 25 de ani de existentă ai 
lui: 

Sub unguri au murit dintre 
bolnavii aduşi la acest spital: 

In anul 1910 13.56 dintr'o sulă. 

• 
" 
• 
• 
• 
" 
• 

" 
" 
" 
" .. 
" 
It 

It 

It 

" 

., 
.. 
" 
• 

" 19111323% 
" 1912 12.81 % 
" 1913 17.80 % 
• 1914 ,U 42 % 
.. 1915 17,02 % 
• 1916 7.83 % 
• 1911 9.84 % 
• 1618 919 % 
• 1919 760 % 
'It 1920 8.08 °/_, 
It 1921 8.66 % 
• 1922 8.79 % 
• 1923 7.46 % 
" 1924 8,91 % 
" 1925 5.42 % 
• 1926 603 % 
" 1927 4.55 % 
" 1928 4.54 % 
" 1929 394 % 
" 1930 467 % 
" 1931 6.78 % 
It 1932 5.98 % 
'It 1933 457 % 
It 1934 4.52 % 

Să se lină seamă Is Judecarea 
acestei statiei, că spitalul a stat 
sub conducere ungurească pânii 
10 1920, când personalul lui un
guresc 8. fost inliilurat fiindcă a 
refuzat jurămânful (până şi sCÎ 
s'a făcut politică Iredentistă 1), şi 
că in anU dintru al preluării a 
avut de luptat cu greutatile ince
putului, făcâl1du şi abia după 

câtiva ani Îmbunătălirile cari n 
aşează astăzi printre cele din-

b bAz. 
_ 1 

h .. $ ., .ttIIl;W 

tâl spitale de copU din Europa cari nu s'au Impăcat cu stăpânl
centrală. rea românească. A conferenfiat 
Să se mal tină seamă că in la serată, ales parci demonstra

anU 1928-1931 I!l awl de corn- fly, un domn Or. Opra Gabor, 
betul cea mal cumplili dintre fost c8.nd,a Oprea. 
boli: paralizia infantilă, având in Tot săptămâna frecută a tinut 
anul 1928 17 bolnavi de p8ra~ la Budapesta o conferlntă ellcf. 
Jizle Infanlilă, In anul 1929 12, neva cu nume românesc, Serban 
În anul 193' 81. Totuşi. precum Ivan (de sigur dintre Şerbiineştfl 
s'a vazut d!n statisllca de mal dela Seghedin) Ylcepreşedintele 
sus, mortalitatea din anul 1931 al. . ' 
fost numai de 6 78 procente, în I ohelulul msghlar de comert cu 
timp ce sub unguri, in ani normaJJ, I străinătatea (ef. despre ambii 
a fosl şi de 17.80 procente. "Uj MaQ1arsag· din 24 1.) 

'1 se. " un , ", 
24 Ianuarie la Şiria 

Populaţia unei mari părţi din 
Podgoria arădană (din Şiria, Gal~ 

şa, Covăsânţi) a sărbătorit Joi 
ziua Unirii printr'o neintrecută 

serbare naţională, organizată la o 
şcoală primară din Siria. 

La măreaţa serbare a fost in~ 
vitat să,şi dea concursul şi Ate
neul Popular din Arad, dintre 
membrii căruia au plecat la Şiria 
d-nii dr. G. Ciuhandu, asesor 
consistorial, prof. AL Constanti
nescu, ajutor de primar, prof. 
Ed. 1. Găvănescu, Al. Negură, 

prof. Dabiciu, av. Octavian Lu
paş, Moţiu şi Isaia Tolan. Ate
neiştii au fost primiţi la halta 
trenului electric de tineretul dela 
instrucţia preregimentară, in frunte 
cu fanfara satului, de d-nii Aurel 
Adamoviciu, protopop, Traian 
Debeleac, director şcolar, dr. Dim. 
Rohan, avocat, Petre Tăma.ş, con~ 
silier judeţean, N. Ciochina, no
tar, G. Mâţu, primar, Ion Tiple, 
învăţător, instructorul tineretului 
preregimentar, Ion Ponta, func
ţionar, şi de câteva sute de ţă~ 

rani, 

Serbarea a decurs în faţa unei 
mulţimi uriaşe. Am remarcat din 
asistenţă, in afară de cei mai lsus 
amintiţi, pe d-nii dr. Em. Mon~ 
ţia iunior, dr. Laza, dr. Cornel 
Albu, notar public, protopop 
Victor Ghita, dr. G. Tămaş, me~ 
dic de circumscripţie, Ioan Pe
nescu, judecător, familia Popovici, 
Ioan Bozgan, directorul băncii 

"Victoria", Axente Secula. pro
prietar, ş. a. 

Corul Lira, unul dintre cele 
mai bune depe-această graniţăi 

a intonat sub conducerea d~lui 

inv. Traian Chira "Imnul Regal", I 
apoi păr. protopop Adamovici a 
salutat pe oaspeţii dela Arad. 

Au vorbit dintre membri 
Ateneului P@pular: d. dr. G. 
Ciuhandu, despre însemnatatea 
zilei de 24 Ianuarie, d. praf. Ed. 

... VP 'astwa 'Jill 

1. Găvănescu despre contributia 
ce,a dat*o unirii Şiria prin Ion 
Rusu Şirianu, d, Oct. Lupaş des, 
pre şirianul dr. Mera, iar redac, 
torul acestei gazete despre drep' 
tul nostru la românizarea oraşe
lor din Ardeal. 

D. AL Negură 'a recitat o 
poezie de Horea Furtună. 

Celelalte puncte a1e pragra~ 

mului au fost executate de corul 
Lira şi de corul ţărănesc, sub 
admirabila conducere a dlui 
Chira, şi de elevii d-şoarei Zeui 
Agrima, cari au recitat şi au dan
sat în frumoase costume ro
mâneşti. , 

La sfârşit d. prof, Al. Constan ... 
tinescu a mulţumit şirienilor pen, 
tru frumoasa primire făcută ate~ 

neiştilor. 

uns, , .-" . 
JucutăI cari Îşi pricep meseria 

Ziarul budapestan c:Mdgyar
sâg lO a publicat la 12 crt. o ştire 
nostimă din oraşul Pecs, arătând 
că în acel oraş impozitul comunal 
a fost pe anul trecut de 2,428.832 
de pengo, şi 'n loc de atâta, 
perceptia comunală a încasat cu 
titlu de imoozite 2.528 637 DPngo, 
adecă cu 2 mi/ioanll şi 600 de 
mii de lei mai mult de cât era 
f,xat. 

Nu ne miră de Joc acest exces 
de zel. după cele ce am arătat 
in pagina a 7-a a n·rului nostru 
trecut despre fiscalitatea din acel 
tinut unguresc. Când consiliul 
iud~fean de acolo hotăreşte să 
facă raspunzatori cu contul şi cu 
slujba lor pe notarii comunali 
de încasarea impozitului statului, 
re puteau incasatorii oraşului 
Pecs decât să se 'ngrozească şi 
să ia fxemplu. 

t ". 
aAu 

Gura pacatosului 

Cu toate acestea, intocmai 
<:a 'n povE.stea cu lupul şi cu 
mielul, Ungaria e cea de călră 
pădure. şi are îndrăzneala să se 
plângă la Liga Natiunilor de ma
nualele din şcolile noastre, pen
Iruel, s'ar face prin ele alâlare 
când s' arată că singurul rege 
drept al Ungariei, Mdtia Co"i· 
mi. a fost de neam valah. că 
~nguril au asuprit pe români, că 
românii 8U avui in Ardeal trecu
!ul pe care I.au avut. şi nu cel 
~e care lU atribue tnstoriograffa 
uaghiară. 

NI·a msi destăinuit d. 0la1, că 
subseclia aceasta delD Budflpesta 
nu se ocupă numai de manualele 
de şcoală. A făcut deasemenea 
IntervenJii, ca să se corecteze 
părtiie referitoare la UI1 guri di 11 

enciclopedii. almsnahuri şi altfel 
de carii csri apar in Iările apu 
sene. Penlruca să ştie străinii ce 
să corecteze, subsec(ia dlul 0161 
a tipărit arum in englezeşte, fran
tuzeşte. nemteşte şi itaUeneşte o 
broşură, in care se arată .,ade
vărata" istorie a Ungariei şi .ade. 
văratele- stări de lucruri ungu~ 
reşti. 

Du in~~unit ~~i oomnni ~e-ai ~arti~ului mH~~iar 

In zlarul budapestan .Ma
gymăg- ,'a publicat la to ert. 
ia 1, gaturl ca pactul dela Ro
ma uo edltorl,l din care trl bue 
si retinem o frază vredn1 că de 
toată atentia. Spune, anume, zi.~ 
rul acesta, ca răsPuDs la tIlVlti1-
t'l ce I ,'a făcut Urgirlel dela 
Roma CI si dea garauţte 8tatt!~ 
lot succesoare că OU le va de
da la acţiuni de vloleDtA 'n 
contu granItelor trlanoolce: Protestul unguresc finteşte două 

'u<:rurj, precum aflăm din .Pesll 
fIirlap· din 19 eri. şi din .Bu
jll.pestf Hirlap· din 20 crt. Se 
lrmăreşte nu Rumsl scoaterea 
iin cărfile noastre de şcoală a 
ldevărurllor ce nu· s pe placul 
redentei ungureşti, ci totodată 
,1 Scoaterea aceslor ude,ărurl 
lin manualele de şcoală din 
irite "8pUsrne. Cu aJte cuvinte: 
~edenta ungurească voieşte să 
aci şi pe francezi, pe englezJ, 

Să luiim deci amlntel De.acum 
nu se l'a face Iredentism numai 
prin manualele şi cărlile ungu
resti. ci şi prin cele franceze, 
Italiene, f.'ngleze, germane, pre
supunând că se vor găsi in sta. 
tele apusene oameni desorlentati 
sau nepăsători, cari să prfmeftscă 
şi să aprobe .corectărUe", edecă 
minciunile ce U se cer din Bu. 
dapestaI 

Oficiosul partidului maghiar, 
.Keleti Ujsa,·, s'a dedai În 

ziua de 25 crt, la o instigati. 
de cea mai urUd spetă. in le
gălurd cu examenul de limba 
română al functionarilor ma
ghiari dilia po,tă. A anuntat 
astfel. înlr'unreporiaj care 
purta un titlu Iăbărtat pe trei 
coloane, cd doi dintre functio 
narii unguri dela poşta din 
Cluj. zdruncinaţi de chestia 
examlnului de limba română' 

au inebunil şi-au trebuit inter
naţi in ospiciu. 

Nici mai mult nici mai pu' 
tin I 

De-acum I naint. orice sifi-
litic de-al partidului maghiar 
care va 'ncepe să umble cu 
picioarelg • n sus, sd prindă 
muşte sau să urit, trebue pri
vit ca victimă a României. 

Şi tol nu's buni d, legat 
inBtigatorii aceştia dela ziarele 
partidului maghiar 1 . 

.NiCi!Jdata nil am nonit, cel 
puţin In politica tlQaslră 
oflclald nu, sd rasturndm prin 
forld stafta de fapt .. 

Ce recunoaştere mal Dardnl 
trebue decât aceasta, ci Uoga· 
rll pune 1, cale uneltiri de fe
lul c~lel del. Marstlla in cootra 
statelor saccesoare? Ungar·. 
oficiali e mteluşel nevinovat, ia 
8 h1mb cralalta Uogarie - .ja
tati de cea oficiali - DM1t~,te 
ca, poate, ca ee mljlolce-i clld 
la IndemAoă. 
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-SConferintă tinută la 24 Ianuarie la serbarea natională dela Şiria 
fiindcă în ziua aceasta - o decă satul lui Hermann, deci sat sigur sat separat. se numeşte trage la 'ndoială că avem ceva 

ştiti din pricina carei vorbe tră- şi nu oraş pe vremea aceea), în Pata şi astăzi. Apoi: Intr'o di- comun cu trecutul oraşelor din 
dătoare ce s'a rostit în parla- diploma dintâi figurează cu nu- plomă de hotărnicire dela 1292, Ardeal, noi am avut când au 
ment - fara 'ntreagă câre in- mele Cibinus. Sibii, şi în aceeaşi publicată in Hazai OkleveItar, se venit ungurii oraşe. cetăti~ în 
ir'un glas românizarea oraşelor, diplomă se face pomenire des· pomenesc in imprejurimile Clu· Panonia, în partea de dincolo 
am crezut că e cu cale să vi se I pre-o oaste de români sibieni, jului din Slovacia următoarele de Dunăre a Ungariei de astăzi. 
vorbească şi dumneavoastră des- adel/ălat că nu din Sibiiul însuşi nume româneşti, dintre cari u- Insuşi Anonimus al ungurilor, 
pre lucrul acesta, despre dreptul ci din lot tinutul, ceea ce nu nele existente şi în Ardeal: sa- cronicarul care a trăit acum 700 
nostru de a stăpâni oraşele ar- poate fi dovadă că n'ar ti fost fui Petres, satul Kernech, satul de ani şi a scris întâia istorie a 
delene într'alfel decât in cel 16 români şi 'n Sibil, numit pe-a- Borogen, satul Turchen (scris cu 'ntemeierii Ungariei, a recunos. 
ani de stăpânire românească de atunci cu numele-i românesc de câteva rânduri mai jos Turchan), cut·o că "păstorii romani-
pană acum, într'altfel decât nu- astăzi şi abia mai pe urmă cu satul Topolchen, satul Bors, apa adecă românii - pe cari i-au 
mai cu l.umele. numele de "satul lui Hermann-. Scevrchen, muntele Pleseviche, gasit ungurii in Panonia, au avut 

Ati putut urmări în ziare discu- Acestea. şi altele despre Ora- muntele Schichev (Ciceu). Toate cetăti puternice, dintre cari a 

acestea ceea ce am arătat in!r'; 
număr din anul trecut al revi iCJ 

.. Hotarul,. a Ateneului Popu' I 
din Arad: că la încreştinai ,:, 
ungurilor am contribuit şi n • 

• I 

că intâiele episcopii, întâ:·· ,. 
catedrale, întâi ele trei măna! d 
ce le-au avut în Panonia înc ruj 
tina fii Sfântului Ştefan, erau .20 
epoca romană,şi unele erau pe\ ini 
mea 'ncreştinării maghiarilor ce 
mâni "ro~ane", :ot aşa cum p dl 
vorba IUJ Anommus - cetatun~ 
Vespremului a fost apăralăpsc(I 
contra năvălitorilor lui ArpadHuu. 
soldati tt romani-. Azi e dovedille CI 

după cele ce le-a arătat d. P~16 
Nicolae Drăgan -- că aceşti t (70 

.... +...".. I mam, s,apam pe vremea a, P8l 
ritiei ungurilor peste astfel~co 
cetăii, de oraşe, de centre ~. i I 

Uneşti, erau români. . ca, 

tia ce s'a incins pe'această prea de. despre Satmar (numit Săt- acestea nu mai sunt simplă în- Vespremului, apărată precum 
de tot importantă chestie. Ati mar şi 'n Gesta Hungarorum a tâmplare ci dovezj de pătrundere spune Anonimus de oşteni "ro· 
putut afla - acei cari nu veti lui Anonimus), despre Turda, I românească, de expansiuue ro- I mani-, a rezistat atacului unguo 

fi ştiut·o - că ungurii n'au un despre Caransebeş, despre Lu- I mânească, de transhumantă ro- I rHor cu ne mai pomenită dârze
trecut mai vechi de o sută, o goi. despre Timişoara şi despre mânească, adecă de mutare du- nie. D. prof. Nicolae Drăganu, in 
sută cincizeci, două sute de ani, altele, arătate 'n special intr'o pa obiceiul păstoresc, specific cartea sa pe care-am pomenit· o, 
decât in câteva oraşe. Aţi putut conferintă tinută inainte cu o românesc, făcându-ti în noul loc arată cu documente că pe vre
afla că şi 'n acele câteva oraşe lună de d. prof. Ioan Lupaş la o aşezare cu acelaşi nume ca mea năvălirii ungurilor românii 
unde·s mai vechi de o sută, două, Satmar. le-ali putul afla din aşezarea de obârşie. Slovacia din Panonia şi cu cei din lu
de ani - la Aiud, la Cluj bună- ziare. la fel ca Ungaria de astăzi e goslavia, cu cari formai o con ti
oară - trecutul lor nu merge Eu voi adăuga la acestea alte plină toată de dovezi de-acestea nuitate neîntrerupta, aveau zece 
prea departe. La Cluj s'au supra- câteva lucruri - unele dintr'o de penetraţie românească. Le "regi- puternici, cari n'o să ne 
pus nemtilor. cari, colonişti fiind, carfe de mare pret a dlui prof. puteti găsi în cartea de negrăită închipuim că locuiau în colibi sau 
adecă oameni aduşi la o anumită Nicolae Drăganu dela Cluj şi al- importantă a d-lui profesor Ni~ in gropi ca neo.trogloditii din 
dată din altă parte, au trebuit să tele dela mine - lucruri cari colae Drăganu: .Românii in sec. jUdetul Borşod din Ungaria hor .. 
găsească acolo pe alţii, de vre- se vor referi la oraşe româneşti 9-14 dupa onomastică şi to· tista, dacă pe vremea aceea 
me ce Clujul nu-i creatia lor, definitiv pierdute, din Slovacia ponimie", iar câteva in studiul existau în tările lor oraşe vestite, 
di moştenit dela romani, al că- şi din Ungaria de astăzi, dar ce l-am publicat cu privire la rămase dela romani. Adaug]a 
ror patrimoniu prin noi a fost cari au şi-o strânsă legătură cu expanSiunea românească peste WIII_IIIfIIIIIlIII .... _IIIfIIIIIlIII .... _ .... _ ...... _ ............................................... "",.eIlS< 
păstrat viitorimii. La Aiudl> cetate dovada că trecutul oraşelor din Tisa în n-rul de 1 a Paştile mâ~ 

Acesta ni-i răspunsul la gl f ~ 
cu care au sărit revizioniştii· şi 

Budapesta să exploateze inccJsco. 
tentele ce s'au rostit deja trib. eIl 
parlamentului românesc. Nu i 22~ 
mai că nu datorăm ungu 004 
oraşele din Ardea], ci avem 8rl 
revendicat un titIu istoric şi ,ÎI 

privire la oraşe din tara COl 

insăşi. . În 

şi mai tare decât Cluiul a ungu- Ardeal e 'ntâi de toate trecut din anul 1933 al ziarului .Cu- 'T'.ro-glodl"l-izo dlon J·udeful Bor.~~od pO~ăSl"~ 
rismului din Ardeal, se face de- românesc. fiind noi,.,,- să nu vântul", unde am dovedit că in- 1. j ta. y r'V' ~ 

asemenea dovada că ungurii a- uităm un singur moment aceas- tre grosul românesc care nu se să tradă năde1°de ~ episce 
par numai după saşi, şi-anume ta. - continuatorii romanilor, sfârşea ca astăzi la Chitihaz, şi S ~e, 1& 

- de 500 şi ceva de ani, şi că saşii dela cari se ştie c'au rămas cele între voivodatele româneşti ce se Precum am ară.tai in numă.rul despre troglo:flţ!l din BOT~iire 
deasemenea nu's cei dintâi acolo, mai multe dintre ele. ştiau in Tatra din Slovacia, apărut tn _Nernzetl UJ's.K.

g
". ~lotaJ nostlu trecui, la Mlşeolţ - ca· I w el 

fiindcă înaintea lor sunt pome- Precum am spus în inşirarea exista şi-acum 300-400 de ani pitala judetului B01$od, Ilndl raI catolicilor. Rezamatu1 el .. pes 
niJi românii. documentar dela de adineauri, inaintea ungurilor o ne'ntreruptă continuitate ro- 1 din cale afară _ de slg"r ânii 

I intr'o singurel plasel sunt 1 sate ... sfâr.::itul veacului năvalei tătă- au fost in Cluj nemtii. Dar nem- mânească, cu căpitănate în păr· o frânturll din ceea ce se v rez 
'1 de oameni ce t,ăese fn veleăunl, <1 rec:ti. Tot aşa în ce priveşte A- Iii sunt veniti in Ardeal cu o tile Solnocului şi Mişcoltului, cu • il 

~ in gropi sclpate 'n coasta de alu- spus In oflclo8u1 catollc-
radu!, ati putut·o afla din numă. mie şi o sută de ani in urma lui companii păstoreşti autonome, lui sau in pămtinl, _ a lost o şi atâta-I prea caracteristic: ; epi! 
rul "Gazetei Antirevizioniste

C 
în- Traian, şi ca şi ungurii, au pus numite" Valaşka Siobodna", în- fi aratll, a"arne, fn .Nemzetl Ul~ 1l. , mare demonstraţie a ldmtinzllor, el.. ~ chinat astă toamnă trecutului a- de obicei stăpânire pe ce au tre Tatra şi ntre granita maghia- 1 li Cll in munţiI Matra şi BAkk . mc 

h 1 . A f sfOrşitd cu-a ncălelare cu pa - il U cestui oraş, că in Aradul nostru găsit făcut de al fii. Clujul exis- ro-ce os ovacă de astăZI. st el ISC(l 
J tia şi cu ob/şnuita reprimare stin- judeţul Borşod, acolo unde-I , Întâii unguri apar numai după lase şi 'naintea lor - se ştie deci nu-I poate prinde pe ni- s ou 

.. _. t" ., geroascl. mele omului prelstorlc. oa laws
A 1700, in legătură cu mutarea asta 'n deobşte. Pe vremea ro- mem mirarea, ca eX1S? ŞI n Avertismentul J1ămtinziloT din trăiesc şi astAzI, in veacul a 

prefecturii de judet - şi-a spune manilor se numea Napoca- Exis· Slovacia un Cluj, care n a putut judetul cu peste 4000 de Marconl, In chIpul cel mai 
aceasta istoricul lor Fabian, - tă Ins! o 'nsemnare - o po- să fie decât românesc. Şi dacă troglodiţl intr'o singUlIl plasă Istoric, In grote subterane. 
iar înaint~a lor, inaintea germa· meneşte şi ungurul Kazinczy în aşa e, nu-i oare aceasta o do- se vede cel a prins. Ziarele bu- Nil ştiu dacă oficiosul ca xpr( 

nilor cari ioau precedat, înaintea descrierile sale de călătorie prin dvadă Cdă şi ClujUl 't d~pe ~ome~ dapestane, i-adevllrat, n'au scris cllor va fI adăogat că 'n ac' -IiCtOPd' 
sârbilor cari veniseră în epoca Ardeal - r.ă in secolul al pa- e un e au porm mtemeletorll nici pând astăzi un singur rtind timp trăiesc in cel mii mare . I 
turcească, se pomenesc in Arad trulea se chema Clusa, ceea ce Clujului din Slovacia, a fost ro· despre cele Inttimplate la Miş- câteva mit de ft'udall, clrl ,JdUol.1 
românii, despre cari nu se spune înseamnă: inchisă, şi cine a fost mânesc inainte de--a fi apărut a· colţ, in schimb prefectul judetului dela .fJămânzll Ungariei cele JacOPI 
e'au venit de undeva. fiindcă dintre dumniavoastră la Cluj, colo saşii şi pe urmă unguril? a dat sdptdmtina trecuta o lugă f d I prillt 
despre noi, popor care ne-am ştie ce bine se potriveşte aceas- Nu mă gândesc numai la Cluj mari mpozlte epe urne. . 73 

la Budapesta. ca să intervină 
pomenit aici. aşa ceva nu se fă denumire Clujului. inchis de spunându-vă acestea. Sibiiul de·o pentru nefericlţii tfogloditl şi 'loial 
poate spune. Aradul e creatia dealuri aproape din toate părţile. pildă se pomeneşte şi 'n Slova- sa-i Impace CII vrl-O promisiune B-bl- f- ror I 
noastră, iar oraş l-au făcut nu Numele acesta, Clusa. s'a româ- cia, tocmai sus în Tafra, şi-anume B d t Ri 1 • di 1 I ogr ale .cllda'. oarecare. " Il aptst r ap n' 
ungurii, ci turcii; ungurii numai nizat, şi dela noi a trecut in ce- într'un finut cu recunoscut trecut 19 crt. des/elinul. cd a lost as. Recomandăm cu căldură elPl 

au ştiut să·} aprindă şi să·) ni- lelalte limbi. românesc, reoglindit şi astăzi in cultat" de cei dela mlnlsterlll agri- moasa publicaţie "Progres şi pisce 
micească, acum 232 de ani, şi Dar a trecut şi aiurea. In cer· nume de sate din partea locului, culturii, şi cd la vala ,.dupll tură" ceJo scoate Asociaţia -' lire. 
să-} facă in deceniile din urmă cetăriJe mele după urmele ce ca VI ahi, Vlaşki, ş. a. Gherla toate probabilităţile-, trog/odlţil tatorilor din judeţul Murăş. • 
ceea ce e astăzi, prin bani storşi le-au lăsat românii in drumul lor se află şi 'n toponimia Bichi- vor ajunge să locuisscd în case dactor responsabil d. Ion Budape 
dela români, pentruca să-I pună cătră Moravia şi Tatra, am dat şului. Deasemeni mai este·o ca lumea. "Dupd toate probali- ru, secretar de redacţie d .. erea 
in slujbl ungurizării. Ati putut de un Cluj tn partea sud·vestică Devă În Ungaria. Şi mai sunt MIile", spune semioliciosul git. Albu. Revista apare 'n n cum 
afla ceva şi !rei grăitor decât a Slovaciei. S'a chemat in di- şi altele_ lItrnu/ui, ceea ce-I o cam Slaba Mură-ş, str. Mihai Viteazul Dl.e m~ 
cazul Aradului, din foiletonul de pJomele vechi Clus, iar ungurii, Toate-acestea, repet, nu sunt nădejde. Devine şi mai slabd nd- In ono. depe lan. publică urmiflre • 
alaltăieri din .. Universul" al d-lui fiindcă nu pot suferi consonan- numai dovadă a unei vechi pă- dejdea cOnd "Budaptsti Hlrlap/4 rele: "Din contribuţia inv.iţ.i~rl je 
profesor Ioan Lupaş, preşedin1e- tele alăturate, l-au numit 1<010s. trunderj româneşti dincolo de adaugd cd SI va 'nttimpla mi- mii la desvoltarea culturii n~rare 
le Ligii Antirevizioniste din Ar· Slova cii îi zÎc astăzi oficial a- granita românească apuseană de nunea "tn cadrul colon/zărilor" nale" (editorial), "Ion Pop'~" nec 
deal. Exista un singur punct de proape aşa cum i se zicea acum astăzi, d-s totodată şi-o dovadă cu cari 1mbatd azi II1mea _ ca ganul" de Vasile Netea; .Pţ'ade, 
care trebuia să ne apropiem cu 1600 de ani Clujului depe Someş: că oraşele ardelene al căror să-i fure atenţia dela latifundii _ Iogia omului de caracter,· ~cllor 
băgare de seamă in această I<I·uz~a. Ar putea fi ..... s'ar crede nume s'a dat unor sau altor 2uvernul Gambăs. Colonizdrile a- Ion CovrigJNonea; ~Şcoali~ miii 
discutie referitoare la interneie- - o simplă intâmplare această aşezări făcute prin transhumant:1, cfstea se tot fagddutsc de doi şcoală", de C. Pajură; "Folettc.rtze 
torii şi păstrătorii oraşelor elin asemănare de nume. Tot aşa prin mutare românească, dincolo ani. Şi vor mai trece alţi nu ştiu intrebările copiilor", de FI. ~ent 1 
Ardeal: oraşele Săseşti. Despre cum prin simplă intâmplare mai de granita apuseană de azi, au ctiti ani, pOmI sd se laed. nică. Versuri de Vasile Al .. ct şi ~ 
acestea se ştia şi se afirma fără este un Arad tn Asia Mică, sau fost româneşti, cu muIt ·nainte Deci: trage trogloditltle, na~ ge, E. Ar. Zaharia şi Florian fSl8fc. 
discutie, că-s creatie săseasca. un Bihor in India. Dar să ve.. de-a fi ÎnCăput în chip voInic pe dejde. ca spflnul de bafbtll nică. Rccensii şi note intereJtenfia 
Şi iată că d. rofesor Lupaş Ci deti· In apropierea Clujului din mâna saşilor sau a ungurilor.. .tIul nI 

$lta' .... ...... Il 
dovedit că inainte de a se ti Slovacia e un sat care se chia- De încheiere vă voi mai atrage In aeelalZ număr din 19 1. al rar P I 
h S ,. Cetit. şi rASPândjţi:~' u c emat ibiiul Hermannstadt şi mă Pata. Tot astfel, o parte a atentia asupra unui lucru. Asupra semloflclosulul le rezumă in ru- un 

mai 'nainte Hermannsdorf (a- Clujului depe Someş, fostă de faptului' că atunci când ni se brie •• Revlsta preseI" un articol "Gazda Alltlre~lzloul'pinl e 

t 
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Ce moşii li-au rămas după ex-
propriere bisericilor ungureşti 
I din Ardeal 

It'; 

lis 'oflciosul guvernului ma- nu se vorbea 'n Ungaria atâta de maghiare n'a fost tocmai aşa de 
lU' .BudapesH Hidap", are o necesitalea unei reforme agrare) mare (de allfel nici n'a fost prea 
al '" de obicei foarle intere- injura in fel şi chip reforma a· mare, după cum se vede din mo
n : .Soarte minoritarii il ,In grară românească. Tonul acesta şiile ce li s'au lăsat), şi că sia. 
â\-· vorba de minoritatea ma- nu ne va face insă să nu remor. fui român a luat cu o mână. pen· 

din statele succesoare. căm fendenjiozitatea care 'rans· fruca să dea cu alta. 
rubrica aceasta din n·rul piră din incheierea semioflciosu. Ne referim numai la aceste 

: . 20 Ianuarip. crl. s'a publi- luI. Ni se cere adecă un trata. improprletăriri ale perohiilor. deşi 
:\ instructivă statistică a mo- ment mal omenos, ca şi cum ar trebui S8 adăugăm sumedenia 
Il ce le-au avut 'nainte şi li-au ajutorul dela stai nu s'ar da bi- Împroprietăritilor unguri, cari au 
n p după expropriere biseri. sericilor maghiare În chipul cu- beneficlat egal cu românii şi cu 
'âtungureşti din Ardeal. lat·o: venit. altii de exproprierea parUală a 
ă~scopia romano'catolică din Şi să mai remarcăm ceva. moşiilor episcopeşti. Nu.i putem 
d Hulia a avut la 1918 43.890 Statistica lui "Budapesti Hfr. cere semioficiosulul guvernului 
ij~ cadastrale. din cari i s'au Iap" vorbeşte numai de expro. maghiar să arate şi acest lu
P.'1656 fugăre şi i s'au lăsat prierile făcute 'n dauna de episco~ cru, tocmai acum când lalifun
i t (708 iugăre pământ arabil, piilor maghiare, şi nu spUl1e un diarli din Ungaria se dau peste 
a~ p!idure). cuvânt despre improprieUirirea cap ca să impledece o discutie 
'lfscopiel catolice de Timl- şi despre complecfarea moşiei macar indireclă despre reforma 

1
· i s'au luai din 10744 iu- parohiilor ungureşti. S'ar fi vă- agrară, pentrucă ar Însemna să 
. cadastrale 10,270, rilmâ- zul dacă dedea şf·o asemenea I scoale 'n capul domnilor din Un

r f ~77 iugăre (174 pămânl statistică, că "jertfa" episcopillor garia 10ală fărănmea ungurească. 
şi 300 pădure). _., .. __ ...... _ ..... ' ... _ .. ~ ............... :e ... , ........ _ .. , ........ _lIIe ...... ts ............ " .. _ .. ' .... IIIJI ...... __ IIIU .. '.,l1li ..... _ 

cfscopiel calolice de Orade 
), exproprÎat din 235.273 Îu
t 229.151 fugăre, rilmânân
~004 iugăre cadastrale pă-
\. arabil şi 4118 iugăre de 
i • in Ltol 6122 lugăre. 

copiei catolice de Sălmar 
. incorporată la episcopia 
ească a Orăzll} l-au rămas 
mânia 46 iugăre livezi, şi 
lăsat neatinse. Din moşia 
~ iugăre a intematuluf aces-
episcopii s' au exproprial 536 
re,. deasemenea moşia de 
~8re Il internalului teologic. 
.,Iolal - spune sta1isUca lui 
~pesll Hirlap", pe care o 
)până la o verificare sub cu
, rezerva - s'au expropriat 

Cum sunt trataţi germanii 
În Ungaria 

Ziarul »Prager Presse c a-I ce atâta "civilizatie-? de ce in 
nuntă in n·rul dm 22 crt. loc să spargă geamurile, .necu
după -Sontagsblatt c (organul mi, nosentii- faptuitori n"au mers 
noritatii germane din Ungaria), de-adreptul la fintă, spărgând 
că s'a convocat săptămâna tre- capul d·lui Kussbach, preşedin
cută în satul Dunaharaszti, la tele asociatiei culturale germane? 
sud de Budapesta, o adunare a 
asociatiei culturale a germanilor 
din fara lui Horthy. şi că 'n a
jun nişte necunoscuti au spart 
toate geamurile casei unde avea 
să se fină adunarea. Adunarea 
s'a tinut totuşi, pe ger cumplit 
şi 'n curent. Unul dintre oratori a 
întrebat in cuvântarea sa: de 

Intrebarea oratorului nu prea 
avea rost. Pentrucă va veni şi 

vremea când nu se va mai pro
ceda cu ocoluri, ci vor sparge 
in locul ferestrelor capul preşe, 
dintelui asociatiei culturale nem
teşti. Nu e oare d. Kussbach 
urmaşul lui Bleyer, cel băgat 
în pământ de iredenta guver
nului maghiar? • iugăre cadastraJe, şi s'au 

. episcopiilor catolice ma-
~>r_ .... ~~_~~· __ .... & .. t ... I_ ••• I ......... ~2. __ .. _ţ_III· ...... n ........ J$.uu .... __ .... $~A~ .. ' __ .~---.-13.104 iugăre. - ......... ~ .- - - - ~- --- -

moşiile de 58.502 iugăre 

!piscopiei reformate din Ar. 
i S'flU expropriat 24 563 lu. 

Regenerare, 
! lăsându i-se 33939 iugăre. Sub titlul acesta ni se relatea
~ moşiile de 3646lugăre ale ză in .Prager Presse- din 22 
opiei reformale din Orade crt. discursul ce I·a tinut deună
exproprial 659 lugăre. zi la o adunare social-democrată 
Iscopiel unitariene 1 s'au ex- din Komarno d. dr. Del'er, mi
ia! din 17.916 fugăre 11.389, nistrul de justitie al CehosJova· 
du.i.se 0527. \ ciei. D. Derer s'a ocupat de re
Iscoppiei evanghelice I s'au vizionismul unguresc, şi a ară, 
'prillt din moşiile de 1041 I tat că in Ungaria se lace ~i astăzi 
e 73 de lugăre. politica ireala a claselor istorice 
lotal li s'au exproprlat epis- care a dus la prăbuşirea monar· 
Or protestante 36,686 iu- hiei austro ungare. CJaseie Î:5to
cadastrale. rice din Ung~rja imbata azi lu. 
elpropriat aslfel in total mea cu apa rece a relTizionismu. 
~piscopiile ungureşti 314230 lui. Dar va folosi revizioni~mul 
Jăre, şi li s'au lăsat 51.526 Ungariei? Ungurii din Ul1guia o 
i, văd şi ei înşişi că revizuirea 
Idapesll H,rlap" tşi incheie nu li-ar folosi la nimic. A in
erea asUe): ceput deja să se rostească Ia 
ecum se poate vedea, bi· Budapesta acest adevăr, şi să se 
e maghiare ardelene sus· c€ară În locul revizionismului 
ll'e de şcoli au adus aşa regeoerdre internă. 
Iri jertfe in interesul refor. Ungaria - a SPu& tn conti
grare din România, făcută nuare ministrul cehoslovac -
I necesitate socială, încât trebuie să recunoască ca n'are 
'adevăr drept ca să se dea mai multe drepturi sub soare 
:lIor cari, pe lângă toate decât oricare dintre statele suc
mEI! suFăr ,i din cauza lovl- cesoare, şi că popoarele vecine 
crizei economice, un demn nu·s cu nimic inferioare popa
ent binevoitor, cu prilejul rului mahiar, ci cel puiin egale 
şi ~)fdonantărU ajutorului cu el. Ungaria trebue să vadă 
lat". odată realitatea, şi anume că 
enlia semloficiosuluJ gu. nu-i tntre desrobifi nimeni care 
li maghiar e formulată cum să primească 5,ă se intoarcă la 
r putea mal moderat din jugul ei. Trăim In epoca egali-

unei gazele iredentiste, tatii de drepturi. Desrobifii işi 
ani de cur6nd (când adecă vor apăra cu ultima energie~· 

• • nu reVIZUIre 
ceastă egalitate, şi au alături 
de ei pe ungurii din Ungaria, 
cari îşi cer şi ei dela c1asele 
istorice maghiare egalitatea, des
robirea. 
%$, ... , .. ' dIS. 

A revenit 
la nemţii săi 

Publicatia t:mişoreană .A ToU
ne aduce in n-ral din 14 lan, 
crt. o ştire nostimă. Şi anume: 
Vicepreşedintele de până 'n anii 
trecuti al sectorului Il al parti
dului maghiar din Timişoarc), 

I<âiman Nemeth, s'a lăpădat de 
unguri şi s'a intors la nemtii 
S:ii, facându-se dascăI nemtesc 
Intr'un sat din Bănat şi luptând 
astazi in partidul german. 

Retinem ştirea aceasta pentrucă 
e cât se poate de grăitoare. E 
încă unul dintre semnele ce le 
vedem mereu la şvabii unguri
zatl depe granita noastră, ca se 
deşteaptă tot mai mult la ei 
conştiinta natională, şi intor. 
cându-se la sanul natiei parin
tilor lOT, pornesc lupta în con
tra maghiarizatorilor cari ii li· 
neau sub călcâi. 

Câtă unguri o să mai num~re 
pe granita noastră iredenta ma
ghiara, când mişcarea aceasta de 
redeşteptare a şvabilor unguri· 
zati va fi ajuns la capăt? 

O să fie o numarătoare din 
cale afară de nostimă! 

7 

Români pierdu1i 
Arătasem în n·rul nostru trecut I s'a refuzat un para5tas un· 

că a murit la 12 Ianuarie crt. Ia guresc. 
Budape5ta un renegat, fostul, pe In continuare ni se dau câ
vremuri, farmacist în Arad Şi teva amănunte biografice. Gh. 
Orade Gheorghe Rozvany, năs- Rozvany e din familia Rozvă
cut din Rozvăneştii de origine neştilor deie Salonta; tatăl său 

macedoneană dela Salonta, dintre a fost instructor al lui Arany 
cari a mal rămas abia o ramură Jân05, şi a rămas În aminflrea 
la matca românească. I ungurilor prin memoriile ce le· a 

Decedatul nu era singurUl scris despre acest poiet maghiar. 
Rozvănesc in Budapesta hortistă. A fost farmacist în Arad, şi nu 
Ziarul «Magyarsâg- ne infor- s'a intovărăşit cu Ştefan Ciceo
mează in n-rul său din 17 crt., Pop (ce 'nseamnă acest amănunt, 
că la preşidenfia consiliului ma- dacă Rozvâny a fost .. get·beget" 
ghiar de miniştri e un consilier ungur ?), ci a făcut parle din tOt 
Ioan Rozvâny, şi că in armata vărăşiile ungureşti, iar farmacia 
maghiară e un locotenent Ghe- sa a fost o adevărată casina 
orghe RozvânV. cari luaseră mă· ungurească. 
suri să i se facă decedatului un , /1' as •• ' U.W ..,. $ 

parastas de căfră excrocul şi ca
terisitul preot al ortOdocşilor 

IImaghiari" din Budapesta dr. 
Ruszko Janos, dar nu l-au mai 
putut face din pricină că primă

ria BUdapestei nu li·a cedat spre 
scopul acesta sala de gimnastică 
a şcolii primare din str. Czukor. 
fostă până 'n Noemvrie a. tr. 
capelă a ortOdocşilor .maghiari
ai caterisitului Ruszko. 

• 
Cititorii cari ni-au urmărit dă

rile de seamă despre lupta ce s'a 
dat in Ungaria pentru maghia
rizarea prin excroei ca alde 
Ştefan Nemeth şi Ruszko a bi
sericii ortodoxe, au putut să in
teleagă din rândurile de ma.i sus, 
ce fel de uneltire s'a pus ]a cale 
cu prilejul mortii acestui Rozvâny. 

Ca urmare, după cum se ştie, 

a faptului că guvernul maghiar 
se compromisese iremediabil cu 
excrocii de cari sta folos.1 pentru 
maghiarizarea bisericii ortodoxe, 
guvernul Gombos şi-a retras 
pentru moment mâna protectoare 
depe excroeii trecuti la schisma· 
tieii monofisiti. j·a declarat acon
fesionali, şi primăria Budapestei 
i-a luat lui Ruszko (fost căpitan 
de politie, azi preot ca1erisit de 
doi arhierei} sala de gimnastică 
a amintitei şcoli primare din 
Buda, pe care tot ea i·o dăduse 
să·i fie capelă provizorie, până 
ii va face o biserică'n regulă. 
Ruszko a socotit acum că se 
poate folosi de prilejul mortii lui 
Rozvany, dat fiind că·i solicitase 
parastasul un consilier dela 
preşidenîia cor.siliului de miniştri 
şi" un locotenent, ca să trans· 
forme din nou sala de gimnastică 
in capelă. Se vede că oficialita
te;i maghiară s'a sperial de ur
mari, şi a avut consecventa Să-) 

refuz~. 
... 

Despre cazul acesta s'a scris 
in .Magyarsâg- din 20 Ianuarie 
un articol pe vechea temă: că 
in Ungaria pot şi ortodocşii ro
mâni, şi ortodocşi sârbi şi orto
docşii ruşi, etc. etc., să·şi aiba 
bIserica lor (grozav de mult pot 
s'o aibă!) numai ortodocşU cari 
sunt unguri get·beget n'au acest 
drept. Gheorghe Rozvâny bună
oară .<;'a declarat- get·beget 
ungur, altfel nu dispunea să fie 
Îngropat cu preot ortodox ma
ghiar. In vieată când era, n'a 
facut parte din parohia ortodoxă 
românească, sârbească sau gre
cească din Budapesta, ci din cea 
nouă ungurească. L-a aiuns si 
pe el pedeapsa care j·a ajuns 
de·alungul .secolelor" (sic 1) pe 
atâtia unguri de lege ortodoxă, 
ca să fie sârbizaii sau valahizati : 

"Rechizitoriul 
unei generatii" .... 

La Budapesta a fosl săptă. 
mâna trecută o sinucidere. -
nimic mai obişnuit ca aşa ceva 
in UngarIa şi 'n special in capi
lala el. Decât că sinuciderea a~ 
ceasta are un cântec. "Magyar-
8ag" din 18 crl. erată ce lână· 
rul care şi-a pus capăt zilelor, a 
lăsat o scrisoare: in care îşi 
invinueşte de-o parte parintii, că 
I·au crescut prea delicat. prea 
om de omenie pentru vremile de 
8stăzi, iar de altă parte acuzii 
stările de lucruri din Ungaria, 
spunând că a trebuit să-şi face 
seamă din pricina ce in Ungaria 
nu se fericeşte decât cine are 
protectie .• Aici (comentează zia
rul amintit) totul depinde de pro
tectie, ea le scoboară, ea te ri
dică, şi cine ou-i protejat. se 
poate socoti pierdut Scrisoarea 
aceasta Iragică, anonimă (a si
nucigaşului) e un rechizl'oriu pe 
care J-a semnal o 'nlreagă ge
neratie nedreptăfită, condamnată 
pe neprepf· 

.·V '\'$ "'$' 
"Vad olâhok u 

••• 

Vorba asta de ocară: ,.Valahi 
sălbatici-, despre care crezusem 
c'a dispărut depe meleagurile 
noastre odată cu stăpânirea un
gurească, a fost pronuntată toc· 
mai de ziua unirii. într'un sat 
istoric ca Şiria. Se 'mbiJ.ibă acolo, 
in satul lui Slavici şi-altui Rusu
Şirianu, de vreo zece ani de zile. un 
cetătean străin cu drept de brevet 
de farmacie. fdimosul GrilndJ, din 
pricina caruia Şiria e de vreme 
'ndelungată in continuă fierbere. 
Indezirabilul acesta le strică şi

rieniIor de obicei sărbătorile na· 
tionale. Anul trecut parchetul 
arădan a avut de lucru cu in
sultele ce le rostise la 10 Mai 
o odraslă a nepoftitului. Acum, 
la 24 lanuJrle, indezirabilul a 
avut oaspeti dela Arad, adecă 
vorbă vine, fiindcă erau cu pa
şaportu 'n buzunar. Unul dintre 
ei, pe nume Szandtner, tolerat 
În Arad ca specialist, pentruca 
ar fi inginer chimist iar ingineri 
de-aceştia trebuie rr.usai să-i 

aducem din Ungari8. a rostit pe 
stradă, dupăce ieşise dela inde
zirabilul GrUndl, vorba »vad olâ
hok". A fost auzit de consilierul 
judetean Petre Tămaş şi pus la 
răcoare la postul de jandarmi. 
unde a recunoscut că i- a ieşit 

din gura blestemată aCfa ocară. 
Aşteptăm să vedem: Va fi 

trimis sau ba In Ungaria sa, sau 
va ferici şi pe mai departe Ara. 
du!, ca indispensabil .specialist"" 
ce este. 

lJ 

r! 
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Cheltuielile ministerului Lista n;apră 'Săpfămâna 
de externe maghiar tri:n~:~l~â Cn~~:;z~~~tt: ~~~ --- ~" far; In:rcI:e mare în- lumea politi 

Fostul ministru unguresc de I 
finanţe Hegediis Lorant a publi
cat la 17 lan. crt. un articol in 
oficiosul Ligii Revizioniste "Pesti 
Hirlap", cerând guvernului ma~ 

ghiar să facă economii şi să le 
'nceapă cu reducerea dela 240 la 
140 a deputaţilor şi cu suprima, 
rea cheltuielilor extrabugetare. A 
cerut sa se suprime Întâi cheltu
ielile extrabugetare ale ministe
rului de externe, deoarece s'a 
dovedit că se fac fără niciun re~ 

zultat, şi a arătat d ministerul 
afacerilor străine a avut dela 1927 

incoace următoarele cheltueli şi 

următoarele bugete: 

meni cari au achitat abonamentul, d 1 L ţ' 1 
buget cheltuieli sau, după obiceiul tuturor ziarelo~~ poatecă un inc,eput ,e, impezire: A ana lOna . 

f· . . d 1 1 oamenll s" contl'nua~ mal pr"Clpztat ca orlcand procesul 1927 -28 6.8 milioane 9.2 mllloane cons mţlt ŞI e ege, a ... '" 
1928-29 7.4 pengfi 8.8 pengfi cari n'au refuzat trei numere de părţire între maniişti şi vaidişti, în ur~a ata.cul" 

117 122 probă. [-a 'ndreptaf la Sibii în contra d·lul Mamu 4 1929-30 . , Am avut mâhnirea să vedem 1930 ":<1 118 122 subs"cretar dn sfat TT,'orel Tilea, şi 'n urma circ~ -.'. . că dintre cei cari ni~au reţinut "' .,. Vi .( , 

1931-32 10.9 10.3 . f date de d. Vaida către organizatiile din Ardeal . 1932-33 9.4 9.222 ziarul, foarte mare parte nu~şl. ac bit 
1933 34 94 9.013 datoria şi nu~şi plătesc abonamen· nat, ca să-i trimită până Iba 1 F~ r. ista tu uror 

- . , . tul, iar câţiva ni-au refuzat gazeta niiştilor şi să-i lină sub o servaţle. . 
. Precum e ?e nţeles, cea ~al J fără să pLitească numerele reţinute, Partidul d.lui mareşal Averescu ŞI cu 
~hel~ufra~~ d~~o~~~::d~u~;ede~~ dupăfe .au primit~o câte două, d-Iui Gheorghe Brătianu au căzui de~init~f) la 
tistă. AI? ,greşi i~să dad an: tre~uW?;.im astăzi lista celor cari gere. Cei doi şefi de partid au daf Vme". un 
crede ca s_a chelt~lt ,cu aceasta ni~au refuzat ziarul in chipul a~ cat arălând întelegerea făcută, dar comunicatul 
propaganda nu.mat atat . (300 .de cesta, fără să achite numerele re~ tăiat în întregime de cenzură. . 
~ilioa.ne de .let pe an, 10 _medl~), ţinute: Ministrul lamandi şi-a retraclat Marţi 
fl1ndc~, ~~pa. cum am aratat 111 Ion Băltescu, preşed. Camerei 1 d' Adi 
n~rul 1I1!al dl.n .a~ul. tr;cut a! de Comerţ din Timişoara, a re~ rostite'n parlamtmt despre oraşe e ~zn r ea. . 
"Gazetet A:n~revlzlom~te, au ~1 ţinut n-rele 6-12. .. Unirii Liga Antirevizionisfă a ţinut In contra lUi 
celelalte mmlste~e cap1tole dcst1~ Or. Ioan Faur, inspector, Tlml~ nări în toată tară. . . 
nate propagandei, şoara, la fel. . Ca o satisfacţie, guvernul a dat ordm In .. - 1 uns • e' q a C 

.. $ .... an .... .. • ..,. I. Gogan. primar Turnll:-Seven.n, rilor industriale să înainteze până la 1 Febr. 
n-rele 7-17 din an I ŞI 1 dm rului de industrie lista personalului ce.l au, laraşi O afacere a preşedintelUi Ligii Revizioniste 

maghiare 
Parlamentul unguresc a avut 

să hotărască la 16 Ianuarie in 
privinta ridicării imunitatii parla
mentare a mal multor deputati. 
adecă în privinla cererii tăcută de 
jusljtie parlamentului, ca să dea 
pe mâna el pe deputatii cu pri
cina. spre a-i judeca in nu ni se 
spune ce chestii. 

Parlamentul 8 ridicat imunita
tea a doi sau trei, şi a hotă rit 
că pe a celorlalti, in frunte cu 
Herceg Ferencz, preşedintele li
gii Revizioniste maghiare, nu o 
ridică. 

II lan p al 

Ştirea aceasta n'am gasU-o 
decât in desbaterile parlamen
tare ale lui .Magyarsâg" (nr. din 
17 Jan.). Nu·i vorbă, atâta mai 
lipsea. să o citim şi tn oficiosul 
Ligii Revizioniste, In "Pesti Hir
lap·. 

Adevărat că şi .Magyarsâg" e 
cu lacăt pe gură, şi nu ne spune 
nimic in ce chestie penală nouă 
e dat in judecată preşedintele 
Ligii Revizioniste. 

pano la urmii insă tot vom 
a1)8'0 noi. 

Xc, $ .... ţ , .. ,-.... 

După plebiscitul din Saar 
şi după pactul dela Roma 
(Continuare elin pag. l-a) externă. Sunt la ordinea zilei in 

cu cea privito,lre la ea, iar de Ungaria cele două chestii mari 
altă parte e şi mai periculoasă d in cale afară: latifundiile (in le
decât renunţarea la revizuire, pen- gătură cu colonizările făgăduite 
truci dad nu astăzi mâine sau de am de zile iar acuma formal), 
poimâne, Germania va lua dela şi reforma electorală, făgăduită 
Ungaria ţinuturi locuite de ger~ deasemenea prin angajament for~ 
mani, şi va face-o şi mai "muti~ mal. . 
lată" decât este astăzi. In chestia agrară Iuliu Karolyi 

Aceasta~i grozava răspântie la a luat deunăzi o atitudine ener~ 
care a ajuns Ungaria. gică, cerând să nu se admită ni~ 

Cum a reacţionat după pactul eio discuţie despre latifundii. 
dela Roma, am arătat-o acum Acum trei zile, omul care a luat 
două săptămâni: printr'o remani, aceasta atitudine a fost primit in 
ere ministerială, ieşind din guvern audienţa la regent, dupace capitala 
Kallay, omul germanofilului deda' . cuprinsa de .isterie" a 'nceput sa 
rat Bethlen. Generalul Gămbăs vorbească despre revenirea lui in 
era atunci să,şi cârpeascâ guvernul runtea guvernului. 
cu eckhardişti şi wolfîşti, de-ase~ De altă parte guvernul e in 
menea germanofili, ca Gămbăs contradicţie pe chestia electorală 
insuşi de altfel dar mai maleabili, cu Bethlen. care are alături de el 
adecă mai după cum bate vântul mare parte a partidului guverna~ 
- şi vântul care~i bătea, bătea dela mental. Generalul Gămbăs a avut 
Paris şi dela Roma. Cei dela Bu, zilele trecute mai multe intreve~ 
dapesta şi-au tras insă repede deri cu el pe această chestie, şi 
seama că cu pactul dela Roma ca să mascheze, a ţinut consfă~ 
nu s'au terminat surprizele, fiind~ tuiri şi cu şefii de partide opo~ 

d mai trebuia aşteptai Plebisci-I ziţioniste. 
tul din Saar şi astfel cei buni Ce va urma din toată această 
pentru toate' vânturi le' n'au mai fier1bere, se va vedea nu peste 
. . mu~ mtrat In guvern. ... • __ . _ • .... 

Acum se 'ncepe criza politică 

din nou. Ziarul eckhardist "Vj 
Magyarsag" arată in editorialul 
dela 23 crt_ că Budapesta e cu~ 
prinsă de-o adevărată isterie po-
litici: toata lumea vorbeşte ba ca 
GombOs şi cu Betblen sunt la cu~ 
ţite, ba' ca vine un guvern Iuliu 
Keirolyi (<<bun la toate cele"), ba ca 
GombOs dizolwi parlamentul du· 
pace va vota reforma electoraLă. şi'şi 
va alege Ia primavara. cu noua 
lege. un parlament de diCtatura. 

Criza ce~o reoglindeşte aceastâ 
"isterie politică", repetăm, nu e 
'n legătură numai cu orienb.rea 

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

* 
Radio Roma a făcut Luni o 

inovaţie, care a pricinuit mare 
bucurie ungurilor. Cu începere 
de Luni, in fiecare seară la orele 
7 se spun la postul de radio din 
capitala ita1îa.nă . ştiri in limba 

. maghiară despre lucruri din Italia. 

an II. L ld 
Aurel Mosora, primar, Sighişoara, dacă·s cetăţeni români sau străini şi ce le e 

no, 8-13. In scaunul de mitropolit al Moldovei a 
Or. AL Oragomir, Cluj, no. Nicodim dela Mănăstirea din Neamt, lost 

4-14. în Basarabia. Petre Popovici, Vaşcău, no. 
4-15. . SăptămAna externA ni·a 

Ion Moşoi, Braşov, no. 5-17 lucruri neaşteptate: 
din an. I şi 1 din an. IL ln Asia s'a re'ncepul rdzboiul 

Oănilă Iliţescu, Timişoara, no. China. 
7-17 din an. 1 !i 1-2 din an. II. In Africa abisinienii au trecut dela ata 

In n-rul viitor 'Vom incepe publi, 
carca restanţierilor. 

1 sall$' 'e' 

Inf~rmaţiuni 
Ziarele au anuntat zilele tre

cute Cd s'a sinuciS la Cluj din pri
cina nellrasteniei colane/ulin re
tragere Sebastian Brânduşa. 

RegretatuL -, sd n'o uitdm -
a QVllt la Arod un more '0.1 in 
Noemvrle 1918, ctind cei cari 
tratau cu ]dszi despre transfor
marea Ardealului intr'o provinei, 
de stil elveţian sub stdpânllea 
Ungariei, erau gata·gata sd ac
cepte aceasta propunere, şi au 
fost impiedecaJi. InaÎnte de sosi
rea dela Viena a d-lui Iuliu Ma
nill, de oflfflrii din Arad,lnfrunte 
ca COlonelul Brânduşa. 

* 
La Săvârşin se inaugurează 

astăzi în cadrele unei mari ser
bări nationale, o bibliotecă po· 
porală, a treia ce·o infiintează 
dela Crăciun în satele judetului 
nostru societatea "Concordia-. 

• 

contra Somaliei italiene la atacuri tn contra 
franceze. 

In doud insule italiene cu populaţie 
Marea Mediterand e rdscoald generald. Se dau 
crdncene intre rasculaţi şi intre flota aierland şi 
titimd a Iialiei. 

In Bulgaria a fost rdsturnat ~e oliţeril ,"VrlU,gLa 

guvernul venit anul trecut prin IOllllurd de slat 
lone/ului Klmon GheorghieU,· pentrucd punea la 
sd jacd Bulgaria republica.' Noul guvern, a num 

mare parte din oliţeri, In frunte .cu generaful . 1/1e1'o 

a dai declaraţII presei - ca rdspuns la zvonufl~erni 
va rupe-o cu politica de prietenie faţd de stirbi 6rtea J 

vemului GheorghiefJ - cd va pdstra prietenia cu, del 
goslavia. In ce priveşte legdturile cu noi, nu se .te te 
incd şti cum au sd fie. Guvernul care a cdzut o ~ ac 
puse ca declaraţii de dragoste la adresa nO~urii 
pentruca s' o sldrşeasci1 cu cea mai sdlbaticd te: să 
fdcutd 'n contra Ira/Jlor noştri din Bulgaria. 

In Ungaria e iartJ$i crizd politicd. Vorbim 
ea pe larg În aUd parte. . '. . 

In Rusia s'a fdcut o schImbare In conSIliul uI, 
sari/or. La producţia naţionald a fost adus un CO'e cir 
Karp, poate ctJ romdn de orl{!ine, din Carpli p ur 

dela noi in Rusia In secolul trecul. La finanţe e să 
. sar o lemeie, fie 

Sectia din oraşul Hunedoara Germania, tncurajatd din pleblscitul din SaQ~aci 
a LigiI Antirevizioniste şi-a ales, gândeşte sd rupti dela Li/uania ţinutul Memel. Litt,fici, 1 

~r~:t~~r~ubJ~~ru~~~~~~~eş~~r~i~ şi-a mobilizat rezervişti/o Ştirile despre concentrdfltr n 
Teodor Pop, secretar prof. G. trupe l!ermane la graniţa I~'!.!!!!!!.d au fost lnsd desml uri.i 

tIU Bezerifă. .IIIIIIII ... IIIIIIII ___ .................. _ ... -__.-......... -__.-.......... _, .... _111 .... _' ... -..., .. * b , e711 e' • 1 aa a c $" - n - - le sta' 

Cutia cu scrisori t·~o~ Se judecii de câteva zilt, 
la Bucureşti procesul spio
nilor bulgari dela poşta noas
lr! centralli. 

• 
Sovietele ruseşti au vândut 

căile ferate dm Manciuria Ja-
poniei. 

* 
La Seghedin şi Hodmezova 

sarhely s'au făcut şase arestâri 
de comunişti. Arestatii, între cari 
e şi un avocat din Seghedin, 
aveau legături cu centrele comu· 
niste din Viena şi Paris. 

• 
GuvernamentaIii bethlenişti din 

Dobrifin s'au dus zilele trecute 
să se plângâ la preşedintele par
tidului maghiar guvernamental 
Sztranyal1szki, în contra teroarei 
partizanilor din acel oraş ai d-Iui 
Gombos. Dupăcum arată in le
gătură cu aceasta ziarul bu
dapestan -Magyarsag-, oamenii 
lui Gomb5s spionează fiecare 
mişcare a oamenilor lui Bethlen. 
şi-i şicanează cu licitatii şi cu 
controlărl ale registrelor comer
ciale. Se tine evidentă despre 
oricine intră la episcopul Bal· 
tazar. 

Tiparul Tipografiei Diecez,ane Ărad 

Domnule Director J, I niversitar Onisifor Ghibu . ntn 
• nul Lungulescu secretar ele 

Noi elevii ~laseI?r V, VI, VII I Scriem mai jos numelfbe l~ dela şcoala primara de s1at sec- liIor noştri cărora va ~ 
tia Românească din Som. Sta,n- să le trimit~ii gazda dplDoua 
cioava, Pla~a Secaş,.1ud• Tlmlş- aşa· cum ati comunio\Şa se 
Tor01~ta~, afland de ex!ste~ta ":lult mneavoastră (Urmează ~eplsc 
pretUitel Gazete Antlr~v,z!onJste a 32 de părinli, Căr~capt 
ce cu atâta dragC?ste ŞI Iubire" d.e luat măsuri să Ji se tri ân al 
neam o conduceţi, ne·am hotant merite de probă cerute, _ . 

ă b· 't' enţu să vă rugăr;t s ,"evo.1 I.a. ne a- (Toti sunt plugari, sunt . 
sculta rugammtea trimitind pe ri în comuna Stanciol. ncol 
adresele parintilo~ noştri ~ceast~ Timiş Torontal, Poşta Retse pt 
gazetă red€şt~P!atoare ŞI. treZI~ că cumva ar fi prea :;. 
toare A de senttmente. ,:atlon~le! şi imposibil să trimiteti 1 . ace 
cu gandu.l că .la p~lrI!lrea el ŞI re câte 4 numere, de P.l II 

pri~ stărumfa ŞI ruga.ml~te~. noa: mod gratuit. atunci cel ~ap" ( 
stra o vor abonao .ŞI danş~t. NOI rugam să trimiteti nUl\,n N 
cunoaştem foarte bme to~ta pro' un număr la fiecare. In nr. 
paganda. ce o f~c nepotI! hoar- că dorinta noastră va fi .f.- "~ 
delor lUI Arpad dm spusele dom- cosiderare vă multumim, ' nl~ 
nului.Inv.Mato.r. La rândul noq· flet şi vă 'asiguram ca I1d Însu: 
tru ŞI ~hlar ~tn m~mentul d~ fa~ vom strânge bani să o J)l$. Sal~ 
iă. daca va It nevoie. vom şt~ s~ bona şi noi. ~Iăm 
ne facem datoria fată de tara Şl . C d b'tă .t . 
de scumpul nostru Rege, aşa u . eose. I It ,l1aţJ.. 
dnpă cum au jurat în fata lui în numele ~levll~r dm cl.~sasea 
Dumnezeu câţiva dintre noi la Corol Vasile el. V ~.o Pl 
adunarea antirevizionistă ţinută Bota Pascu c1: V~p ung 
astă toamnă la Timişoara, când Că'p~şean Vasile ' din 
CI participat domnul profesor u.. Bataran Pe1re ci. 
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